مشرف لبناء
تاريخ
ِّ
لبنان ...مزدهر ,أخضر ,عادل.

السنوي لعام 2019
التقرير
ّ
ُ

 8شباط  :2019إعادة إطالق «الكتلة الوطنية»
 -1الرؤية:

مشروع متكامل من أجل الوصول إلى لبنان مزدهر ،أخضر ،عادل.

 -2القيم:

تعوق األداء السياسي
حددت «الكتلة الوطنية» العلل التي ّ
ّ
فعالة ومستقيمة ،وهي:
لممارسة
بفضائل
واستبدلتها
ّ
ّ
للتغلب على الطائفية
المواطنة
أ.
َ
لتحل مكان الفساد
ّ
ب .النزاهة
بدال من اإلقطاعية
ج .الديمقراطية ً
بدال من الزبائنية
د .دولة القانون ً
التبعية للقوى األجنبية
بدال من
ه .السيادة ً
ّ

 -3خطة العمل:

«الكتلة الوطنية» رؤيتنا للبنان إلى  6محاور عمل :المجتمع والبيئة والخدمات واإلقتصاد
ِ
يترجم برنامج
عامة.
والحوكمة والجيوستراتيجيا ،ينبثق منها  101سياسة ّ

 -4حوكمة حزب «الكتلة الوطنية»:

ضمن
ديمقراطية ،تَ
هيكلية أكثر
ٍ
جديد للحوكمة ذات
ٍ
نموذج
أ .تحويل األنظمة الداخلية إلى
َ
ّ
ٍ
تداول السلطات ،وتُ لغي اإلقطاع السياسي.
تم إلغاء منصب «العميد».
 ّصالحيات «العميد» الى اللجنة التنفيذية.
 انتقلتّ
تم انتخاب سالم
ّ
 ينتخب مجلس الحزب اللجنة التنفيذية.رئيسة جديدةً
ً
يموت
ً
رئيسا للحزب.
 تنتخب اللجنة التنفيذيةلـ «الكتلة الوطنية»
 تنتخب اللجنة التنفيذية األمين العام.إضافية في الحوكمة لعام  2020كي يتمكّن
تم التخطيط لتغييرات
وتمت عملية
ّ
 ًَّ
ا.
وحديث
ا
ديمقراطي
ليصبح
كامل
بشكل
نفسه
إصالح
عملية
إكمال
من
الحزب
ً
التسلم والتسليم
األخالقيات والمبادئ التي تمنع تضارب المصالح
ب.
ّ
ّ
الترشح للمناصب العامة تحت راية «الكتلة الوطنية».
للممولين
 ال يمكنّ
التنفيذية»الترشح
 ال يمكن للرئيس واألمين العام وأعضاء «اللجنةّ
للمناصب العامة مع االحتفاظ بمناصبهم في «الكتلة الوطنية».

بين كارلوس إده
وسالم يموت في
 18ك2019 ١

ج .إنتخاب رئيس جديد
رئيسة جديدةً لـ «الكتلة الوطنية» بنسبة  ٪70من األصوات.
ً
تم انتخاب سالم يموت
 ّاألول .2019
 مدة واليتها بدأت في  13كانونّ
د .التمويل
تم جمعها في عام :2019
 التمويل  ٪100لبناني؛إجمالي المبالغ التي َّ
ّ
 3،036،555،788ليرة لبنانية
  11جهة مانحة (مراجعة الملحق رقم .)1المدققة (مراجعة الملحق رقم .)2
ّ
 -البيانات المالية

 -5اإلدارة والعمليات:
المقرات الرئيسية واإلقليمية:
أ.
ّ
الرئيسي الجديد في الجميزة – بيروت ،في آب .2019
المقر
 إفتتاحّ
ّ
اإلقليمي في الذوق.
 تجديد النشاط في مكتب كسروانّ
متفر ًغا و 9مستشارين:
موظفا
ً
مكو ٌن من 14
أساسي
فريق
ٌ
ب.
ّ
ّ
ّ
 -يعتمد تعيين أعضاء الفريق على الجدارة والكفاءات والنزاهة.

إطالق حملة «أفعال» ()AFAAL

للحد من
للضغط من أجل اعتماد قانون
ّ
الفقر المدقع في لبنان

 -6األنشطة الرئيسية لعام :2019

أ .إطالق ورش عمل السياسات العامة

للحد من الفقر المدقع في لبنان؛
ب .إطالق حملة «أفعال» ( )Afaalللضغط من أجل اعتماد قانون
ّ
تم إطالق الحملة في  16تشرين األول ،قبل يوم واحد فقط من بدء الثورة.
ّ
ج .المواقف السياسية
ً
ً
سياسيا عام .2019
موقفا
نشر المواقف السياسية بشكل منتظم؛ أكثر من 140
اإلعالمية:
د .التغطية
ّ
ً
إعالميا حوالى  100مرة في عام  .2019شملت التغطيات
تمت تغطية نشاطات «الكتلة الوطنية»
ّ
ُ
ي مقابل مادي.
نجزت من دون أ ّ
«الكتلة الوطنية» وكوادرها ،وأ ِ
الصحافيين.
تم إنشاء شبكة وثيقة من العالقات بين «الكتلة الوطنية» وحلقة كبيرة من
ّ
وبنتيجة ذلكّ ،
 المؤتمرات الصحافية :أربعة مؤتمرات (إعادة اإلطالق في  8شباط ،الموازنة في  7تموز ،إطالقحملة  Afaalفي  16تشرين األول ،تسلم وتسليم بين كارلوس إده وسالم يموت في  18كانون األول).
التنفيذية» وأعضاء في «مجلس الحزب».
ظهورا لألمين العام وأعضاء «اللجنة
 التلفزيون28 :ّ
ً
 الراديو 21 :مقابلةإضافة إلى تغطية البيانات والمواقف السياسية اليومية/األسبوعية
ً
مقاال،
 الصحافة32 :ً
 المواقع اإللكترونية18 :مقاال
ً
المستمرة للبيانات والمواقف السياسية:
 التغطيةّ
• تغطية وكاالت األنباء :الوكالة الوطنية لإلعالم والوكالة المركزية.
• الصحف الكبرى بما في ذلك ،النهار والشرق والجمهورية ونداء الوطن والديار واللواء
ولوريان لو جور ،إلخ.
• المواقع اإلخبارية اإللكترونية الرئيسية بما في ذلك ،ليبانون فايلز ولبنان  24والنشرة والكلمة
أونالين و ،IMLebanonإلخ.

ه .مواقع التواصل اإلجتماعي :شعبية مكتسبة تدريجياً
 الفايسبوك:• أكثر من  400منشور ( )Postفي العام .2019
ً
متابعا في شباط 2019؛ إلى  6559مع نهاية العام –
• إرتفاع عدد المتابعين من 870
زيادة نسبتها .٪ 654
 تويتر:• أكثر من  900تغريدة في عام .2019
ً
متابعا في شباط 2019؛ إلى  996مع نهاية العام –
• إرتفاع عدد المتابعين من 126
زيادة نسبتها .٪ 690
 إنستغرام• أكثر من  150مشاركة في عام .2019
متابعا في شباط 2019؛
• إرتفاع عدد المتابعين من 260
ً
إلى  4،650مع نهاية العام – زيادة نسبتها .٪1690

اإلعالمية:
التغطية
ّ

تمت تغطية نشاطات «الكتلة الوطنية»
• ّ
ً
إعالميا حوالى  100مرة في عام 2019

بناء الشبكة

 أكثر من  400متطوعمسجل
مؤيد
 أكثر من 5000ّ
ّ

ز .خالل الثورة

الفعالة في اإلحتجاجات ،في معظم المناطق والساحات العامة ،بما في ذلك ساحة
 -1المشاركة
ّ
الشهداء وجبيل والنبطية وزحلة وصور وطرابلس.
الحوارية العامة مع الخبراء والمتحدثين الرئيسيين لتبديد مخاوف المواطنين.
 -2اللقاءات
ّ
تم تناول مجموعة واسعة من المواضيع بما في ذلك :تشكيل حكومة جديدة ،قانون االنتخابات
 ّالحالي ،االنتخابات المبكرة ،عجز الطبقة الحاكمة الحالية عن تغيير النظام ،والية الحكومة الجديدة،
الحالي ،األزمة المصرفية والمالية ،جذور الثورة
خطر إقرار قانون العفو العام ،نظام الضرائب
ّ
وأفقها ،وكيف يمكن للمغتربين المساهمة بفعالية في الثورة.
الجميزة ،وكذلك في الخيم
المقر الرئيسي في
 إستضافة أكثر من  20شخصية من الثورة فيّ
ّ
العامة في ساحة الشهداء والذوق والجية وطرابلس وزحلة.
العمرية والفئات االجتماعية
 عدد إجمالي الحاضرين :أكثر من  1100شخص من جميع الفئاتّ
واإلقتصادية ،بما في ذلك مجموعة كبيرة من المغتربين.

