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 الفصل االول

 العامة والتعریف والرؤیة طالقةناإل
 

 من نحن: ●

انطلقت الش��رارة االولى نحو التغییر، كس��ر القیود والوقوف في وجھ الظلم الس��یاس��ي  2019تش��رین االول  17
التواص��ل االجتماعي، والطائفي والفس��اد المتفش��ي في ارجاء البالد. من ھنا انتفض��نا، انطلقنا من منص��ات مواقع 

انض��م الینا لبنانیات ولبنانیون من مختلف المناطق والمنتش��رین في بالد االغتراب، جمعَنا ھدف واحد وھو إیماننا 
 وأملنا بوطن واحٍد موحٍد كما نحلم.

المنظومة تحت اسم " لبنان ینتفض" انتفضنا بوجھ سیاسات الفساد مبدأنا "كلن یعني كلن" وھدفنا األسمى اسقاط 
 التي تحكمت بالسلطة على قاعدة المحاصصة السیاسیة، الطائفیة والتوریث.

بدایتنا على منص����ات التواص����ل االجتماعي جاءت لدعم ونقل وقائع االنتفاض����ة وآراء الش����ارع كناش����طین على 
االرض، الش���ارع الذي اكتس���بنا ثقتھ من خالل طرح المواض���یع بش���فافیة وموض���وعیة، اض���افة الى دور االعالم 

 البدیل. 

واالجتماعي تتخطى المش���اركة في  تطور االحداث القى على عاتقنا مھام أخرى في مس���یرة النض���ال الس���یاس���ي
التحركات وتتعداھا للمبادرة في حمالت التوعیة والدعوات الى الش�������ارع بالتنس������یق مع الكثیر من المجموعات 

 الثائرة التي جمعتنا معھا االھداف الوطنیة.

 

 الرؤیة: ●

یلة لتحریر الوطن من براثن بد إنقاذیھالمس����اھمة في ایجاد خطط  ارتأیناانطالقًا من واجبنا ومس����ؤولیتنا الوطنیة، 
. ونحن نعتزم أن یتحقق مش��روعنا ویُدار بش��كل عص��ري دیمقراطي الفاس��دة الس��لطة الس��یاس��یة والطائفیة والمالیة

ان یض�ّم عند تأس�یس�ھ، وعلى مس�توى كل المس�ؤولیات المركزیة والمحلیة، اكفّاء ومناض�لین یحركھم  ش�فاف على
حب الوطن وقناعتھم بحاجتھ إلیھم في ھذه المرحلة التأس���یس���یّة الحرجة، اش���خاص مس���تعدون للتض���حیة وتحّمل 

ال یعادون من یختلف معھم على تص��ّور البدائل وتقدیمھا والتس��ویق لھا. اش��خاص  س��بیلھ وقادرونالمس��ؤولیة في 
في الرأي انما مقتنعون باألفكار واآلراء الواردة في ھذا البیان التأسیسي وفي وثیقة الھویة والخط السیاسیین، بناًء 
علیھ یتعّھدون على العمل في نطاقھ واثقین في المستقبل وفي قدرة الشعب اللبناني على النھوض، متحلّین باإلرادة 

 المصاعب التي قد تعترض سبیلھم. الالزمة لتجاوز كل
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 الفصل الثاني

 العامة واالھدافالمبادئ 
 

 المبادئ االساسیة في لبنان ینتفض: ●

 : تنطلق مجموعة لبنان ینتفض من مجموعة مبادئ اساسیة تعرف عنھا وعن رؤیتھا

  ،سیّد حّر ومستقل بنفسھ عن صراع المحاور والصراع  ینأىلبنان وطن جامع لكل اللبنانیین، 
 االقلیمي

  بناء الدولة المدنیة القادرة والعادلة 

  السلطة السیاسیة والطائفیة والمالیة الفاسدة للمساءلة ومحاسبةمبدأ اساسي ” "كلن یعني كلن 

  حریة التعبیر عن الرأي بالطرق التي كفلھا الدستور اللبناني 

  وجندریة وعنصریةاحترام حریة الرأي والمعتقد ورفض اي خطاب او ممارسات طائفیة 

  الى  باإلض���افةاالمان االجتماعي  ویحققیعتمد على االنتاجیة  اقتص���ادي،العمل على بناء نظام
 والعملشیخوخة)،  وضمانتأمین كافة حقوق المواطنین االساسیة (كھرباء، میاه، تعلیم، طبابة 

 تصاعدي یؤمن العدالة الضریبیة بین طبقات المجتمع. ضریبيعلى وضع نظام 

  مبدأ الفص�����ل بین الس�����لطات الذي یش�����كل مطلب  وأبرزھااحترام مبادئ النظام الدیموقراطي
 وتحویلھعلى قانون استقاللیة القضاء  والعمل، والقانوناساسي النتظام عمل دولة المؤسسات 

 ة عن التدخالت السیاسیةالى سلطة رقابیة فاعلة بعید

  ،بیدھا فقط والحربقرار السلم  وحصربسط سلطة الدولة اللبنانیة على كافة اراضیھا 

 

 لمجموعة لبنان ینتفض:والمستقبلیة االھداف المرحلیة  ●

o  عبر واالجتماعیةمواجھة األزمة االقتصادیة والمالیة:  

 الضغط لوقف الھدر في أجھزة الدولة والمؤسسات العامة ♦

كل المس��ؤولین  ومحاس��بة والممتلكات المنھوبةاقرار قانون المحاس��بة الس��ترجاع االموال  ♦
 حتى الیوم ۱۹۹۰الفاسدین من سنة 

 قامة توازن في العالقات العربیة والدولیةإ ♦
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تحفیز اس����تثمارات الش����ركات الكبرى في لبنان ووض����ع خطة واض����حة لدعم الش����ركات  ♦
 الناشئة.

 والصناعیة والزراعیةتشجیع المشاریع السیاحیة  ♦

االعمل على اعداد خطة تض���من األمان االجتماعي لجمیع الطبقات  ♦ العائالت  وخص���وص���ً
 األكثر فقًرا

سیة  ♦ ساط المدارس  وضبطالعمل على تحدیث المناھج الدرا شأنھا والجامعاتأق ، التي من 
بالحد  س����اھمتإعادة قیمة الش����ھادة اللبنانیة، وتمكین الطالب من إیجاد فرص عمل محلیا و

 .والھجرةمن البطالة 

یة حقوق الموظفین  ♦ قانون العمل، لحما العمالة  وتنظیم والش������ركاتالعمل على تحدیث 
 األجنبیة.

العمل على قانون عادل لألحوال الش������خص������یة، تنطبق من خاللھا العدالة االجتماعیة،  ♦
 االم الجنسیة ألوالدھا وإعطاءفیما یتعلق بأمور الحضانة  وخاصة

 

o  من خالل:اعادة انتاج السلطة السیاسیة  

لجنة مستقلة إلدارة  وإنشاءیكفل تمثیل جمیع فئات الوطن  وعادلقانون انتخابي عصري  ♦
 االنتخابات 

  .تعدیل الدستور لخفض سن االقتراع الى سن الثامن عشر ♦

اقرار قوانین ومراس������یم معززة لدور القض�������اء والغاء المحاكم االس������تثنائیة (المحكمة  ♦
 )والنواب والوزراءعسكریة، المحكمة العلیا لمحاكمة الرؤساء ال

اقرار مراس��یم عمل مجلس الوزراء (تنظیم العمل الوزاري من خالل خطة واض��حة لكل  ♦
 وزارة) 

 

o :العمل على اعادة فعالیة القوة الرقابیة الرسمیة والشعبیة 

 المركزي والتفتیشتفعیل دور المؤسسات الرقابیة في مؤسسات الدولة كدیوان المحاسبة  ♦

 تعدیل االنظمة التي تحكم النقابات واالتحادات النقابیة  ♦

تعزیز فعالیة قوى الحراك وزیادة التنس����یق بینھا على المس����توى الس����یاس����ي واالجتماعي  ♦
 واالقتصادي.

 تطبیق قانون حق الوصول الى المعلومات ♦
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o  ومواطنون  واحدة وقانون واحدازالة كل العوائق والعقبات أمام بناء الدولة المدنیة بس������لطة
 .ومواطنات متساوون أمامھما

 

 

 

 الفصل الثالث

 )والواجباتالعضویة (شروط االنتساب، الحقوق 
 

 :شروط االنتساب 

الخاص���ة  باألھدافتس���تقبل المجموعة اي مواطن یتعدى عمره الس���ادس���ة عش���ر عاًما، مؤمن 
حزب سیاسي، مشارك او شارك في السلطة الحاكمة،  يللمجموعة، شرط ان ال یكون منتمیا أل

 و یتم اضافتھ الى لجنة المتطوعین التي تأتي تحت اشراف لجنة االرض.

 

 :مبادئ العمل داخل المجموعة 

 احترام الغیر والرأي االخر -

بناء الثقة، و عدم نقل اي معلومات ش������خص������یة و المعلومات الخاص�������ة باالجتماعات و  -
 اقامتھاالنشاطات المنوي 

 اعتماد الصدق و الشفافیة في جمیع االجتماعات -

 التعاون و االلتزام بالوقت -

 تمیز اآلراء بالموضوعیة و االلتزام بالحقائق، الصدق في التعامل و عدم اخفاء اي معلومة. -

في حال االش�����كاالت الفردیة بین اعض�����اء المجموعة یتم حل النزاع امام اللجنة التوجیھیة  -
 دون سواھا
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 :شروط االنتساب الى اللجان 

 احترام مبدأ العمل ضمن الفریق و عدم التصرف بأنانیة  -

 ان یكون مستمعا جیدا و عنده شغف التعلم و التطور -

 احترام اعضاء المجموعة و احترام المبادئ العامة -

 ان یكون مصدر ثقة و بعید عن الشبھات -

 للجنة التي ینوي الدخول بھاان یكون لدیھ الوقت الكافي، و ادنى مقومات االختصاص  -

 اخذ موافقة اللجنة التوجیھیة -

 

 :المحظورات داخل المجموعة 

 التكلم بإسم المجموعة اعالمیا بدون اخذ العلم و الخبر و الموافقة من اللجنة التوجیھیة -

المش��اركة باس��م المجموعة باي نش��اط او اجتماع دون اخذ الموافقة من اللجان المختص��ة او  -
 التوجیھیةاللجنة 

 أمني بدون اي سبب االجتماعي التواصل الخروج من مجموعة -

تس��ریب معلومات ش��خص��یة او س��یاس��یة او اي معلومات تتعلق بالمجموعة و افرادھا دون  -
 اخذ الموافقة و العلم  وتعرضھم للمساءلة القانونیة

 عدم االنضباط بتنفیذ المبادئ العامة للمجموعة -

 مرات متتالیة بدون عذرالتغیب عن االجتماعات لثالث  -

 انعدام الثقة مع االدلة و البراھین -

 

 :االستقالة 

یتقدم العض��و المنض��م الى المجموعة باس��تقالة خطیة، ثم تتم مقابلتھ و فھم  اس��بابھ من قبل  -
ش�����خص�����ین من اللجنة التوجیھیة یتم االتفاق علیھم، و في حال قبول االس�����تقالة من اللجنة 

عنھا من العضو المتقدم بھا، ال یمكن العودة عن ھذه االستقالة و التوجیھیة و عدم الرجوع 
 انضمام العضو المستقیل الى المجموعة مجددا.

، یعمل االعض��اء المتبقین في الھیئة التوجیھیةفي حال اس��تقال اكثر من ثلث اعض��اء اللجنة  -
 على تجھیز النتخابات خالل اسبوع من تاریخ آخر استقالة.
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و یتم  مھامھمنس���ق اللجان في حال ثبوت عدم اھلیتھ في  بإقالةالثلثین  بأغلبیةن یس���تطیع اعض���اء اللجا -
 اللجنة التوجیھیة بإشرافانتخاب منسق آخر 

ستطیع اللجنة التوجیھیة  -  بإجماع بقیة االعضاء بحال اعضاء الھیئة العامةاحد  إقالةت
مواجھة مش�������اكل مع  عدم التقید بالمبادئ او في حالأو  الوقوع بإحدى المحظورات

 االفراد تھدد عمل و استقرار المجموعة.

 

 

 

 الفصل الرابع

 البناء التنظیمي و قواعده العامة
 

 :الھیئة العامة 

مھمتھا انتخاب اللجنة التوجیھیة و مناقش��ة المواض��یع الرئیس��یة و التص��ویت علیھا، كما               
 تتولى دور المراقبة و المحاسبة.

 .دفع رسم اشتراك شھري عشرون الف لیرة لبنانیة            

شروط االنضمام الى ھذه الھیئة، ان یكون العضو المنتمي الى المجموعة قد اتم شھرا                
 . في المجموعة ووقع على الورقة السیاسیةكامال 

 :اللجنة التوجیھیة 

ھي اللجنة الرئیسیة في ھذه المجموعة، تضم تسعة اعضاء یتم انتخابھم من الھیئة العامة،  
والعناوین العامة للمجموعة ومشاركتھا  واالستراتیجیة تقوم مھمة ھذه اللجنة بوضع الخطط

مع اللجان والھیئات المختص������ة كما تلعب دور الھیئة التنفیذیة، وتقوم بمراقبة اعمال جمیع 
الع�ام�ة و لھ�ا الحق في نقض اي قرار  ب�العن�اویناللج�ان، كم�ا یعود الیھ�ا القرار النھ�ائي 

تقوم ھذه اللجنة بحل  یص���در عن اللجان في حال تعارض���ھ مع مبادئ و اھداف المجموعة.
المش�����اكل والنزاعات بین اعض�����اء المجموعة ولھا الحق في بت اقالة او قبول االعض�����اء 

 الجدد.

غیر قابلة للتمدید یتم انتخاب بعد ھذه الفترة لجنة جدیدة بنفس  س������نةمدة عمل ھذه اللجنة           
 .اللجنة السابقةالصالحیات مع حق الترشح ألعضاء 

الى ھذه اللجنة، ان یكون االعض������اء ینتمون فقط الى مجموعة لبنان  الترش������حش������روط             
ینتفض، لیس لدیھم النیة الى الترش�����ح ألي انتخابات (نیابیة، بلدیة، نقابیة)، لدیھم الخبرة و 
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یتم من اللجنة  اس���تقالة احد االعض���اءالخلفیة في العمل الس���یاس���ي و التنظیمي، و في احال 
 .اختیار اول الراسبین في االنتخابات خلفاُ لھ

 :لجنة التحركات على االرض 

مھمتھا التنسیق مع المجموعات و االحزاب االخرى، و التحضیر و التجییش للتحركات و            
في اجتماعات التنس�����یقیة باس�����م مجموعة لبنان ینتفض، كما تض�����م ھذه اللجنة المش�����اركة 

المش���رفین على مجموعة المتطوعین الحاض���رین للمش���اركة في التحركات عندما تقتض���ي 
 الحاجة.

 ألعمالش���روط االنتس���اب الى ھذه اللجنة، ان یكون العض���و لدیھ الوقت الكافي و التفرغ            
س���اعات في االس���بوع)، ان یتمتع بخبرة في العالقات العامة، و  ۱۰الى  ٦ھذه اللجنة،(من 

س�����ھولة التواص�����ل و التش�����بیك مع المجموعات االخرى كما ان یجید كتابة المحاض�����ر و 
 مھارات القیام باجتماعات.

 :لجنة ادارة مواقع التواصل االجتماعي 

، فیس��بوكالتابعة للمجموعة، ( حس��ابات مواقع التواص��ل االجتماعي بإدارةتقوم ھذه اللجنة            
تویتر، انستغرام، یوتیوب و الموقع الرسمي)، كما تعمل على تنسیق و ضبط النشر في ما 

 بینھا بالمضمون و التوقیت، و تتباحث في توحید و اختیار مضمون المنشور.

قع ش������روط االنتس�������اب الى ھذه اللجنة ان یكون العض������و لدیھ خبرة في التعامل مع موا           
 المنشورات. واعدادالتواصل االجتماعي، من نشر محتوى 

  واالعالملجنة التواصل: 

"، تعتبر لجنة اإلعالم والتواص��ل حلقة وص��ل ما بین اللجان داخل مجموعة "لبنان ینتفض           
أنھا تعمل  المجموعة، كماللدور المھم الذي تلعبھ في تغطیة وتسویق أنشطة وأحداث  وذلك

على بناء جسر تواصل بین المجموعة والرأي العام، تمكنھ من أخذ صورة شاملة وواضحة 
المعالم حول برنامج عمل المجموعة وكیفیة عملھ. كما تقوم لجنة اإلعالم والتواص����ل على 
تعریف الرأي العام بمبادئ المجموعة وأھدافھا وأفكارھا وبرامجھا وتوجھاتھا الس�����یاس�����یة 

 المجموعة ویعمق تحدیاتھا داخل المجتمع. یشجع تطویرو الذي على النح

ش���روط االنتس���اب الى ھذه اللجنة، خلفیة في العمل الس���یاس���ي لمدة س���نة على االقل، یجید            
العربیة، لدیھ عالقات عامة مع الوس�����ائل االعالمیة، خبرة في التعامل  في اللغةالص�����یاغة 

 امام الكامیرا.

 :لجنة المصممین 

التي س����تنش����ر على مواقع التواص����ل  والفیدیوھاتتقوم ھذه اللجنة بتص����میم المنش����ورات            
او اللجن��ة  واالعالماالجتم��اعي، من بع��د اعط��ائھم المحتوى من قب��ل لجن��ة التواص��������ل 

علی��ھ، ثم عرض��������ھ على اللجن��ة  واالتف��اقعرض المحتوى داخ��ل اللجن��ة  التوجیھی��ة، یتم
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التوجیھی��ة ألخ��ذ الموافق��ة النھ��ائی��ة ثم یعرض بع��دھ��ا على لجن��ة ادارة مواقع التواص��������ل 
 االجتماعي للنشر.

شروط االنتساب ان یكون العضو لدیھ الخبرة الكافیة في مجال تصمیم المحتوى، منشور             
 العمل الجماعي. ویحب ،او فیدیو

 

 

  االجتماعیة:لجنة المبادرات 

بالتعاون مع منظمات عمل غیر حكومیة  إطالقمھمة اللجنة              وجمعیاتمبادرات فردیة 
خیریة، لمس�اعدة الش�عب اللبناني في االوقات الص�عبة من خالل القیام بمبادرات انس�انیة او 

 في حیاتھ الیومیة وتساعدهندوات توجیھیة في امور تھم المواطن اللبناني 

 والعملش������روط االنتس������اب ان یكون العض������و لدیھ الخبرة الالزمة في العمل االجتماعي           
 .التطوعي

 :لجنة تحریر المنشورات 

بقبول  وتقوم، الفیس بوكمھمة ھذه اللجنة الجنة تحریر المنش���ورات على ص���فحة غروب            
 المنشورات حسب المبادئ العامة الموضوعة من اللجنة التوجیھیة.

ش��روط االنتس��اب ان یكون العض��و لدیھ الوقت الكافي للقیام بھذه المھمة كما ان یكون لدیھ           
 الخبرة في مبادئ عمل التواصل االجتماعي.

 

  بعضھا البعض وبینآلیة العمل داخل اللجان: 

 یتم انتخاب منسق لكل لجنة من اللجان المذكورة دوره التنسیق العمل داخل اللجان. -

الخاص��ة  واھدافھاورقة توض�ح فیھ خطة عملھا  إلطالقلدى اللجان مدة خمس�ة عش�ر یوما  -
 العمل داخل اللجنة. وطریقة

عن اللجنة التوجیھیة،  وممثلینس�یتم انش�اء غروب على الواتس�اب یض�م فیھ منس�قي اللجان  -
المھام  وتوزیع، والمواض���یعیتم في ھذا الغروب تنس���یق العمل بین اللجان، اقتراح االفكار 

 المطروحة من اللجنة التوجیھیة او المنسقین حسب اختصاص اللجان.

ان اعض�������اء اللجن�ة التوجیھی�ة الموجودة في اللج�ان ال یمثلون اللجن�ة التوجیھی�ة، دورھم  -
 آخر.كعضو عادي مثل اي شخص 

االمر تدخل اللجان  ادع وإذاعند مناقشة فكرة او مشروع یتم المناقشة في الجان المختصة،  -
 االخرى تعرض ھذه الفكرة على الغروب التنسیقي بین اللجان



 

9 | P a g e  
 

فكرة او مشروع على غروب  أيیحق ألي عضو بالھیئة العامة وال ینتمي ألي لجنة طرح  -
الھیئة العامة ثم یعرض ھذا االقتراح على اللجنة التنس���یقیة في حال عدم تعارض���ھ للمبادئ 

 العامة.

جب اخذ الموافقة من اللجنة التوجیھیة او من منس������ق لجنة مواقع ان نش������ر أي محتوى ی -
 .التواصل االجتماعي

 

 الفصل الخامس

 مع المجموعات االخرى والتحالفقواعد التنسیق 

 

 :قواعد التنسیق 

تقوم مجموعة لبنان ینتفض بالتنس������یق مع كافة المجموعات التي تتفق معھا على العناوین           
 أیدیولوجیةالسلطة السیاسیة الراھنة حتى لو اختلفت مع  ومواجھةالعریضة كمكافحة الفساد 

ضد  واالحتجاجاتمع ھذه المجموعات او المنظمات یبقى التنسیق على مستوى التحركات 
 السلطة القائمة

 

 اعد التحالف:قو 

مع المجموعات السیاسیة، فھناك خارطة طریق  واالئتالفاتاما من ناحیة تشكیل التحالفات           
 تحدد عالقة مجموعة لبنان ینتفض بالمجموعات االخرى:

مجموعة لبنان ینتفض التحالف مع جمیع المجموعات التي تعتبر نفس���ھا جزء من  تس���تطیع -
لھا عالقة بطریقة  ولیسبأي من احزاب الس��لطة،  ارتباطھاتش��زین بعد التأكد من عدم  ۱۷

 مباشرة او غیر مباشرة من السلطة المالیة او اجھزة امنیة محلیة كانت او خارجیة

 مستوى التقارب یقوم على: -

o مبدأ كلن یعني كلن دون اي استثناء 

o  رفض مبدأ السالح المتفلت 

o  والطائفي والفئوي والجندري والتحریضيرفض الخطاب العنصري 

o  والرأيحریة المعتقد 

o والمرأةبین الرجل  ةالمساوا  
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o الشفافیة في مصادر التمویل 

o واالجتماعات النقاشات ةالحفاظ على سری 

o  الذاتي  والنقدتكریس منطق المحاسبة 

o احترام قواعد ادارة االجتماعات 

o االلتزام بمقررات التحالف 

 السادسالفصل 

 االنتساب للمجموعة

 

 
لمجموعة  تس���ابياعلن ان _____________________________________  ادناهانا الموقع 

نان ینتفض یدي لمبادىء واھداف المجموعة التي أقّرت في والتزامي بالقواعد العامة لب یھ اعلن تأی ، وعل

 . 2020\04\01 یوم

 

 

  التوقیع والتاریخ


