
 

  2012 نيسان 22 بيروت،/  " دولة في مواطنات و مواطنون" حركة من صحفي بيان

 
 راثة الحقل قبل زرع أية بذرة فيهح

 
 ٤٢مع اعالن حممة "بيروت مدينتي" مرشحييا لالنتخابات البمدية لمدينة بيروت من خالل الئحة مكتممة ب

 مرشحًا، ييم حركة "مواطنون و مواطنات في دولة" التأكيد عمى ما يمي:
 
الحصري  سيما ارادة كسر التمثيل السياسي الوت مدينتي في كثير من االىداف، و بير  نشترك مع حممة -١

عمى كل المبنانيين من اركان السمطة السياسية القائمة، باالضافة الى طرح المفروض عمى اىل بيروت و 
ت السكن سس عممية، ال سيما في مجاالأمية لمدينة بيروت و لسكانيا عمى المشاكل الفع تناولبرنامج بمدي ي

 و العمل و الحركة.
 

انطالقة كل من "بيروت  بعدعميقة قبل وخالل و جمسات نقاش طويمة و  نقاط التالقي ىذه تم تحديدىا في
الوسائل المتاحة تمت مناقشة االىداف والتشخيص و  حركة "مواطنون و مواطنات في دولة"، حيثمدينتي" و 

  لموصول الى ىذه االىداف.
 
ما زالت تساىم ساىمت و  التواصل الدائم بين بعض المؤسسين في كل من الحركتينان عالقة الصداقة و  -٤

 .و بناًء لخدمة االىداف المشتركة في ابقاء النقاش صريحاً 
 
في لبنان ومواطنات في دولة" يعتبر ان النظام السياسي ان التشخيص الذي انطمقت منو حركة "مواطنون  -٣

لتعديل ميزان  يمكن الي مبادرة تغييرية ان تكون فعالة ما لم تتصد  بالتالي ال وصل الى مرحمة العطب، و 
يستدعي فرض تغيير في الحياتية الحل الفعمي ألي من المشاكل و القوى السياسي عمى صعيد الوطن كاماًل، 

أي جيد ميما كان صادقًا و  السياسات العامة ومواجية كتل المصالح التي تتحكم بالخيارات في كل قطاع.
، الى المقاربة السياسية ، لن يكون لو صدى ما لم يتجاوز المقاربة االنمائية المحمية، عمى اىميتياجاداً و 



 

الشاممة. فالنظام السياسي الحالي عاجز عن كل شيء، إال عن سحق أية زىرة جميمة تنبت في حقمو. نحن 
 نرى ان االولوية اآلن ىي لحراثة الحقل قبل زرع أية بذرة فيو.

 
بالتالي نعتبر  شاقًا، مسار نضال نراه طوياًل و ابات البمدية القادمة ليست اال محطة أولى في ان االنتخ -٢

ان المحطات القادمة، خاصة في ضوء نتائج االنتخابات البمدية القادمة، ستساعدنا مع جميع الطامحين 
 .تشخيصنا لمواقع بعد ان توحدت أىدافناين لمتغيير عمى توحيد قراءاتنا و العامم

 
ا تسعى لتظيير اطار ان حركة "مواطنون و مواطنات في دولة" تؤكد كما ورد في بيانيا التأسيسي اني -٥

رحب، يجمع كل العاممين في الشأن العام الذين يتشاركون في االىداف والتشخيص وتحديد سياسي منظم و 
في كثير من المدن، وت و حالفة في بير الوسائل الممكنة، بمواجية مكونات السمطة السياسية المجتمعة والمت

 جزئية. ولذا تتقدم في االنتخابات البمدية بموائح أدوار مرشحييمث يقرأ مضمون مشروعيم من اسماء و حي
في إلبقاء المجال مفتوحا أمام مشاركة كل الذين يرغبون فعال في إقامة دولة مدنية وديمقراطية وعادلة وقادرة 
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