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نسعى لتحقيق عقد وطني جامع و منتج .وطن عصري رائد في منطقة الشرق االوسط  ،ودولة
حديثة  ،مرتكزة على رفاهيّة االنسان  ،و االنتاجية و إقتصاد المعرفة والتطور التكنولوجي،
والعدالة االجتماعية و سيادة البيئة.
نحن حزب وسطي براغماتي في النظرة االقتصاديّة و االجتماعيّة .نبتعد عن السياسة
الديماغوجيّة و العقائديّة التي اضحت من الماضي ،و نتغنى بكافة الخيارات والمشاريع المتاحة
على انواعها لتصميم حلول مناسبة في كافة القطاعات.
نرسم سياساتنا الوطنيّة اخذين بعين االعتبار ان لبنان مك ّون من مئات البلدات وعدد من المدن و
ال نقتصر مشروعنا أونبني رؤيتنا على المدن الكبيرة فقط .كما نعتبر ان من اسس مه ّمتنا العمل
على حماية الطبقة الوسطى و الفقيرة ونعتبر "سبعة" صوت ك ّل مواطن يفتقد الى منبر يوصل
صوته .وهذه المقاربة ستسمح لنا بتصميم سياسات واقعيّة تحاكي مشاكل المواطنين على كامل
مساحة الوطن.
نبتعد عن االصطفافات الطبقيّة و نم ّد يدنا لرجال االعمال و القوى االقتصاديّة المشرّفة،
لالنضمام الى النهضة التي قررّنا تحقيقها.
نع ّد مشروع وطن ّي اقتصاد ّ
ي و اجتماع ّي شامل و طموح ،ينقل لبنان الى رتبة الدول الرائدة .و
نعمل على اشراك كافة مك ّونات الوطن في اعداد مشاريعنا عامة النه ال يجوز ان نطلب من
بعض االخصّائيين تصميم مشروع وطن بعيدا عن مشاركة المواطن.
نضع االنسان في صلب عملنا الوطني في كافة السياسات و نعطي سعادة المواطن ورفاهيته
وامنه االولويّة فوق كل اعتبار .ونعمل على تأمين مسار مسهّل وراق لالنسان منذ لحظة والدته
وحتى نهاية عمره .ولذا سوف يرافق مشروعنا ،المواطن:
 من اجل تأمين افضل بداية حياة وخالل الطفولة و االعوام الدراسيّة ومن اجل تأمين اول وظيفة وهو يبني عائلتهّ
السن
 وهو يتق ّدم في وعند تقاعده -وخالل سنين هرمه
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نولي الفرد أولوية قصوى باعتباره المقصد النهائي للتنمية .وعليه نعمل على تعزيز السمات
التي ينبغي تنميتها في األفراد لضمان قدرتهم على تحقيق مشروعنا وذلك من خالل حمالت
ذكيّة ترسم هويّة جديدة للمواطن اللبناني .وهي الهويّة التي سيحملها ا ّوال" منتسبي "سبعة".
نرسم سياساتنا لنقل لبنان من موقعه الحالي الى موقع متق ّدم كدولة رائدة يحلو العيش والعمل
فيها وتكون المقصد المفضّل في المنطقة للزائرين و المستثمرين.
نتسلّح بمقاربة حديثة في عصر العولمة ،فالعالم اضحى سوق واحدة تتنافس فيها الدول على
االستثمارات والسواح والتجارة والخدمات ومصادر الطاقة والوظائف .ونأخذ هذه المقاربة بعين
االعتبار في رسم سياساتنا واعداد مشروعنا الذي سوف يضع لبنان بمرتبة متق ّدمة في المنطقة.
و يجعل منه مركزا" اقليميّا" رائدا" في كافة المجاالت الحيويّة و االجتماعيّة .مع االخذ بعين
االعتبار ان القدرة التنافسيّة للبنان هي ليست هدف بح ّد ذاته انما دائما" من ضمن رؤية اوسع
تهدف الى رفع سعادة المواطن و رفاهيّة االنسان بشكل عام.
نعتبر ان من مق ّومات الدولة الراقية تأمين الخدمات االجتماعيّة و الحيويّة لكافة مواطنيها بما
فيها ذوي الدخل الوسطي و الدخل المحدود الذين يشكلون الجزء االكبر من المواطنين اللبنانيين.
ونعمل للح ّد من الفقر وومحو األمية و نهدف الى تأمين خدمات اساسيّة في الصحة و الطاقة و
الدخل و التعليم بمستوى الدول الراقية.
نعمل على عصرنة االدارات العامة من خالل تطبيق المعايير العالميّة الحديثة في جودة الخدمة
و المكننة و االنتاجيّة و الحوكمة السليمة و التخصّصية و الالمركزيّة االداريّة و سهولة
الحصول على المعلومات.
نعتبر ان مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،بمعايير تطبيقيّة ورقابيّة عالية ،كخيار
متاح عند الحاجة ،هو من صفات االقتصادات العصريّة .وهو مفهوم محور ّ
ي في احداث
النهضة الوطنيّة الشاملة والسريعة المطلوبة لتعويض عشرات السنين من التراجع في كافة
القطاعات وتمكين لبنان من االلتحاق بالمجتمعات المتق ّدمة عالميا ّ".
نرى ان تأمين فرص العمل والوظائف هو من افضل "البرامج االجتماعيّة" و نعمل على خلق
فرص عمل جماعيّة تعيد الحيويّة الى االقتصاد الوطني و ترفع من معنويات الفرد و تعيد االمل
بمستقبل افضل.
نعتبر البيئة جزء من االمن القومي ،و نعمل لحمايتها عبر تشريعات وقوانين جديدة صارمة،
من اجل توريث االجيال القادمة بيئة افضل من التي ورثناها .كما نلتزم باتفاقيّة باريس 6102
الحتواء االحترار العالمي و نتّخذ االجراءات التنفيذيّة المطلوبة لتحقيق اهدافها.
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 نولي التعليم وبناء االنسان ،اهمية عليا و نعمل على تحديث وعصرنة النظام التعليمي واحداث
ثورة كاملة في القطاع  ،تمكن االجيال الصاعدة من المنافسة في اقتصاد عالمي رقمي حديث و
المساهمة في بناء لبنانا عصريا رائدا" عادال.
 نعتبر هجرة الشباب الممنهجة خسارة وطنية تجفف مقدرات الوطن من الشباب الطموح و
االدمغة ونعمل على خلق فرص عمل جماعية من اجل استرداد ابناء الوطن.
 نعتبر في الوقت نفسه الشبكة االغترابية اللبنانية ،ثروة وطنية تعطي لبنان بعد عالمي عابر
للقارات و نعمل في سبيل االستفادة من االنتشار اللبناني لمصلحة الوطن .وفي هذا االطار نعمل
على تسويق اهميّة استعادة الجنسيّة من قبل لبنانيي االغتراب.
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