بعد اللقاء والتشاور بجن الموقّعجن أدناهَ صدر آعّن اآلتً نصّى:
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ؽً هذا الوقتَ
ِّ اللبنانَجّونَ بعناي ٌَِ مواطنجن بمواطنجنَ وبشرف الكلمٌ ِطبقُوا الؾعلَ
حجث لن ينصرََ اللبنانجّجن إ َ
ًّ
سى أص َ
حجث ِ عذرََ كاؽجًَا برمً المسؤولجٌّ علٍ أكتاف الػجرَ كأنَّ الػجر مكَلِّفٌَ نؾ ََ
مصالحى أم حسُنت ؽً حساب مصلحٌ اللبنانجّجنَ
ح َِىَ ساءت
َمصال َِ
غجر ََ
ُ
حجث ِ أبعد عن الحقجقٌ من القول بأنَّ ما سقط ؽجى اللبنانجّونَ من الضجاعَ وؽقدان األمنَ وسوء
الحال المعنويٌّ والمادّيٌَّ وعشواُجٌّ التدابجرَ هو ؽً مصلحٌ أي جماعٌ من جماعاتوم أو طلباًَ
لمنؾعٌ غجر منؾعٌ ؽٌُ قلجلٌ علٍ حساب الجمجعَ إ َْذ يستؾحل اِرتوان العا َّم لظاهرات الدََين والوجرة
ً والؾقرَ
والبطالٌ وآقصاء اِجتماع َّ
حجث ِ ؽرق بجن جموور هذه الجماعٌ أو تلك ؽً شعوره بؾقدان الحمايٌ لألرواح والمصالح
ل جموور كابوسََ الجموور اآلخرَ
والممتلكاتَ بحرب نؾسجٌّ يومجٌّ وحوادث عشواُجٌّ يكون ؽجوا ك َّ
ً ِ غجرَ
ً هو اللبنان َّ
وعد َّو اللبنان َّ
ًَ
حجث أنّى قد حجل بجن الناس وبجن المبادرة بما قد يكون ؽً أيديوم لمواجوٌ انوجار السّم الداخل ّ
الذي هو انوجار الدولٌ وؽقدان الكجان والػربٌ ؽً الوطن وعن الوطنَ ؽً محجط مشتعل.
حجث صارت مقدّرات الدولٌ بالمحاصٌّ مقدّرات شخصجّ ًٌَ أو حزبجّ ًٌَ أو أجنبجٌّ متضارب ًٌَ تمثل نؾسوا
بنؾسوا ولنؾسواَ ؽً أؽق مجوولَ ِ وع َدٌ ؽجى غج َُر مكذوبَ وِ موع َدٌ غجرَُ مخلوفَ وِ عُنوانٌَ
مقصود.
حجث ِ وج ََى للقول بأنَّ هذا لبنانًَ مسؤول وذاك لبنانًَ غجرَُ مسؤولَ كأنَّ حدود المسؤولجٌّ ؽً
الواقع عادت معروؽ ًٌَ محؾوظ ًٌَ ؽً دستور أو ؽً قانون أو ؽً عرف أو ؽً تقلجدَ
ؽً هذا الوقتَ
يرى الموقّعون :
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ً محكوم أخّقجَّاً ووطنجًَا بالمسؤولجٌّ بما ملكت يداه.
ل لبنان َّ
أنَّ ك َّ
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-2

أنَّ باب الخروج من هذا اِنتظار القاتل المتطاول إلٍ الكارثٌَ يومًَا بعد يومَ هو ؽً
إقامٌ الشرعجٌّ.
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أنَّ إعادة تكوين السلطٌَ شرعجّ ًٌَ بقدرة وؽعلَ إنّما يكون بإرجاعوا إلٍ أصحابوا
الشرعجّجن.
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أنَّ الشعب هو مصدر السلطات ِ أحزابٌَ أو تجارات أو حركات أو دول أجنبجٌّ.
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ِّ من خّل المؤسّسات الدستوريٌّ التً تقوم
أنَّ الشعب ِ وجود تا ّمًَا لى وِ لسلطتى إ َ
علٍ تمثجل اللبنانجّجن إلٍ أبعد ح ٍَدّ وغاي ٌٍَ من المشاركٌَ ِ علٍ إقصاُوم كأنَّ آقصاء
هو القصد .والػاي ٌَُ هً اقتسام التمثجل والمناؽع بجن أطراف ؽٌُ قلجلٌَ بتح ّكم المال
مجان ًاَ أو باِحتكام
بالنؾوس بجعًَا وشراءًَ أو باستحكام العداء بجن المذاهب والطواُف ّ
ًِّ وهوانًَا.
إلٍ سلطان الدول األجنبجٌّ ذ َ
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قانون واح ٍدَ
ٍَ
أنَّ الخطوة األولٍ ؽً إقامٌ الشرعجٌّ هً ؽً أنَْ يبادر اللبنانجّون إلٍ ؽرض
ً .وِ حجٌ
بمادّة واحد ٍَة بجملٌ واحد ٍَة بحكم واحد :النسبجٌّ هً النظام ؽً التمثجل النجاب َّ
مشروع ًٌَ ؽً رؽض مدى المشاركٌ الذي يعنجىَ وغجر المشروع هو الممانعٌ ؽً إرجاع
السلطٌ إلٍ أصحابوا الشرعجّجنَ وهذا ما نحن ؽجى الجوم.
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ً"َ بما تكون ؽً الواقع وبما تعنًَ
أنَّ هذه الجملٌ "النسبجٌّ هً النظام ؽً التمثجل النجاب َّ
ل .وإذا كانت تكون اِنتخابات النجابجٌّ ؽً أسابجع قلجلٌَ ومن بعدها
هً مؾتاح الح َّ
انتخاب رُجس الدولٌ وتكوين السلطٌ آجراُجٌّ تكوينًَا مشروعَاً .وما أحكام الدواُر
ِّ لتسوُل متكامل ًٌَ بوذا المؾتاحَ متّجوٌ إلٍ الػايٌ من التمثجل التً
اِنتخابجٌّ وغجرها إ َ
هً السلطٌ الشرعجٌَّ بقدرة وؽعل.
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ؽً هذا الوقتَ
يرى الموقّعون ألنؾسوم ما سبق أعّهَ كما يقدّرون ويأملون أنّى الرأي لػجرهم من اللبنانجّجنَ بعنايٌ
مواطنجن بمواطنجنَ وبشرف كلمٌ ِطبقُوا الؾعل.
ل من يعنجى قجا َُم الدولٌَ لنكون معًَاَ ؽً
وهذه المبادرةَ الجومَ لجست سوى إشارة اِنطّق إلٍ ك َّ
ِّ ؽً
ً عام يباشر الخطوات الؾاعلٌ المطلوبٌ .وِ ؽضل لمن يوقّع هذا آعّنَ الجومَ إ َ
مؤتمر وطن َّ
توججى النداء لجكون:
ًَ خطو ًَة أولٍ
ً واحدَ بجملٌ واحدةَ بحكم واحد :النسبجٌّ هً النظام ؽً التمثجل النجاب َّ
تحالفٌَ شعب َّ
ؽً إعادة تكوين السلطٌَ
تحالف بجن مواطنجن متساوين أحرارَ
عاش لبنان.
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ُِحٌ الموقّعجن:
 .1أحمد بعلبكً
 .2أردا أكمكجً
 .3باسل عبد هللا
 .4جمجل مروة
 .5جواد عدره
 .6جوزف حسجب بشاره
 .7حبجب صادق
 .8حسان غزيري
 .9حسن حماده
 .11حسن عواضى
 .11حسن مروّ ة
 .12حسجن الحسجنً
.13خاطر أبو حبجب
.14خالد قبانً
.15رانجا بارود
.16رغجد الصلح
.17رؽجق خوري
.18رؽجق علً أحمد
.19رياض األسعد
.21ريما شحاده
.21ريمون عجد
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.22سّم الزعتري
.23سلجمان تقً الدين
.24سمجر عبد الملك
.25سمجر ؽرنججى
.26شبجب دياب
.27شربل نحاس
.28طارق عمّار
.29طّل الحسجنً
.31عربً العنداري
.31علً غندور
 .32عمر ديب
.33عماد شبارو
.34غالب محمصانً
 .35غسان مخجبر
.36ؽارس ساسجن
.37ؽاروق جبر
.38ؽريد الخازن
.39ؽومجٌ شرف الدين
.41كمال حمدان
.41محمد حمدان
.42مرسال سجوؽً
.43مسعود ضاهر
 .44مصطؾٍ أسعد
.45مكرم عويس
.46مجشال خطار
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.47نادين موسٍ
.48نايلٌ جعجع
.49نايلى قمجر
 .51ندى صحناوي
 .51نصري الصايؼ
 .52نعمى محؾوظ
 .53نواف كبّاره
.54وداد حلوانً
.55يارا نصّار
.56يحجٍ حكجم
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