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مرشحي حزب تقدم



 نجاة عون
المشاريع بيروت، تقود صليبا عدد كبير من  األميركية في  الجامعة  الكيمياء في   نجاة عون صليبا أستاذة في 
 المحلية والعالمية المتعّلقة بفهم كيمياء التبغ المستنشق ودخان السيجارة اإللكترونية تتعاون صليبا مع زمالء
 من قطاعات الصحة والهندسة والعلوم االجتماعية لتقديم رؤية شاملة لمش�ات تلّوث الهواء في المنطقة،
 باإلضافة الى ذلك تترّكز أحدث دراساتها على المشاريع البيئية التي يقودها المجتمع والتي تعتمد على االنتاج

المشترك للمعرفة إليجاد الحلول المحلية االكثر مالئمة

 نجاة عون صليبا مؤسسة مشاركة ومديرة تنفيذية لـ "خّضة بيروت" ومديرة ومؤسسة لـ ”أ�ديمية البيئة“ ي

الجوائز
 ـ عام 2021 تم ترشيحها من قبل ”ابوليت�ز“                              ألكثر 12 شخصًا تاثيرًا في العدالة المناخية  

و ١٠٠ شخص األكثر نفوذًا في سياسة النوع االجتماعي
 ـ عام 2019 حصلت على جائزة "لوريال -يونسكو" الدولية للمرأة في العلوم، ووسام األرز الوطني من 

                                                        رئيس الجمهورية، ودرع األرز الفخري من رئيس مجلس النواب اللبناني و
ومن نادي روتاري بيروت سيدارز

ـ عام  2019 تم اختيارها من بين أفضل 100 امرأة مؤثرة من قبل "بي بي سي"ر 
ـ عام 2016 حازت على جائزة المجلس الوطني اللبناني للبحث العلمي عن فئة البيئة 

مارك ضو
"رواة" شركة  ومؤسس  بيروت،  في  االميريكية  الجامعة  في  واإلعالن  اإلعالم  في  جامعي  محاضر  ضو   مارك 

للعالقات العامة، وعضو مؤسس لحزب "تقدم"، ومعد ومقدم البرنامج التلفزيوني "البديل“ا

لبنان، وانتفاضة البعثية على  الهيمنة  25 عامًا منخرطًا بنضاالت بوجه  بالعمل السياسي منذ   اجتهد مارك ضو 
 االستقالل، وحراك أزمة النفايات، وثورة 17 تشرين. لم ينتم الى أي من أحزاب السلطة يومًا، بل انخرط في نضاالت

�ن محورها دولة ديموقراطية علمانية عادلة سّيدة ومستقلة
اللبنانية المناطق  من  عدد  في   1998 عام  منذ  والبلدية  النيابية  االنتخابية  بالمواجهات  االنخراط  في  ثابر   كما 
في انتخابية  حمالت  إدارة  ضمن  شارك  ثم  االنتخابات"،  ديموقراطية  اجل  من  اللبنانية  "الجمعية  مع   كمراقب 
 طرابلس، والبقاع الغربي، والخيام، وبعبدا، وعاليه، وصوًال الى الترشح لالنتخابات عن قضاء عاليه عام 2013 التي

تم تأجيلها حتى العام 2018

السياسية، وعلى والعلوم  لالقتصاد  لندن  جامعة  السياسية من   - االجتماعية  العلوم  ماجستير في   حائز على 
 اختصاص إدارة األعمال من الجامعة األميركية في بيروت. �ن ضمن منتخب لبنان للسباحة وحقق عدد من األرقام
 القياسية، كما مثل لبنان في عدد من المسابقات الدولية والعربية. عمل في بريطانيا لسنوات، ثم انتقل للعمل
بالعمل وانخراطه  العامة  للعالقات  "رواة"  شركة  وتأسيس  لبنان  الى  عودته  قبل  العربية  البلدان  من  عدد   في 

 السياسي
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رؤيتنا السياسية
اللبنانيين ُعرضة  مستويات  تتكشف  واإلجتماعي،  واالقتصادي  المالي  لالنهيار  المتتالية  الفصول   في 
الدمار مدى  ندرك  والحرب.  المجاعة  بخطر  وتنتهي  والبيئة،  الصحي  القطاع  بتداعي  تبدأ  مخاطر   لجملة 
ومع بينها  ما  في  وتوافقت  ائتلفت  أنها  ذلك  السياسية،   الطبقة  هذه  حكم  تراكمات  نتيجة  بالبالد   الّالحق 
ُتوزع ُحصص  إلى  ومدخراتهم،  الناس  ومستقبل  ومقدراتها  الدولة  تحويل  على  والتجارية  المالية   المافيات 

 بالتساوي بينهم، وأحال بعضهم قرار الحرب والسلم وحتى السياسة الخارجية لدولة أجنبية

سالح حصرية  مبدأ  وإنتهك  الوطنية  السيادة  اسُتبيحت  اللبنانيين،  حماية  عن  وعجزها  الدولة  ضعف   وبُحجة 
أقطاب عليه  ُيوقع  الوزارية  البيانات  في  مغطى  واصبح  خارجية،  دولة  الجندات  يمتثل  سالح  لصالح   الدولة 

السلطة، حتى من قبل المعارضين (في العلن) لهذا السالح والقوة الداعمة له

التأسيس على  بقدرتهم  الناس  ثقة  بناء  وإعادة  ولنهجها،  السلطة  لهذه  حقيقي  بديل  توفير  هدفنا   إن 
مجتمعنا تحصين  شأن  ومن  البيئة.  على  الحفاظ  مع  والعادل  المنتج  االقتصاد  يجتمع  حيث  أفضل   لمستقبل 
وقدرتها الدولة  في  الثقة  ُيعيد  أن  المتسلطة،  السياسية  الطبقة  هذه  من  للناس  حقيقية  بدائل   ،وتوفير 
قرارات أي  أو  والسلم  بالحرب  السيادي  القرار  عن  خارجي  لطرف  تنازل  دون  من  شعبها  حماية  على   وحدها، 

وطنية أساسية أخرى

 في ظل االنهيارات المت�ثرة، ووسط صراخ السياسيين وتقاذفهم المسؤولية واالتهامات عما آلت اليه األمور
واعد مستقبل  لصوغ  ُنبادر  أن  واوالدنا،  شعبنا  مستقبل  على  قلقين  كمواطنين  علينا  لزامًا  بات  البالد،   في 

 يستحقه اللبنانيون

ان اللبناني  للشعب  لنثبت  قريبًا  تتكرر  لن  وفرصة  كبرى  اهمية  المقبلة  لإلنتخابات  بأن  قناعتنا  هنا   من 
 هنالك احزاب وشخصيات جديرة ومستعدة لتحمل المسؤولية والترشح لخوض اإلنتخابات والفوز بها للدخول

    إلى الندوة البرلمانية
هنا األمل بالتغيير المنشود، هنا “تقدم"

 إن مشروعنا اإلنتخابي مقّسم الى ٤ محاور ال شك انها تتقاطع فيما بينها لكن تكمن اهمية ابوابها األربعة
 للتأكيد على ان طريق التغيير يتطلب في البداية الصمود في وجه المنظومة، الذي يش� جزء اساسي من
السيادة وتأكيد  السياسية  الطائفية  إللغاد  المستقلة  الهيئة  وتشكيل  الطائف  إتفاق  تطبيق   مواجهتها، 
 ال�ملة للشرعية اللبنانية واإلنتقال بعد ذلك الى محاسبة � من شارك على مدى العقود الثالث الماضية

في ايصالنا إلى القعر يليه التقدم نحو الدولة.ل
 هذه رؤيتنا للسنوات االربعة المقبلة. هذه عنوانين ومشاريع معركتنا ونضالنا المستمر للتقدم نحو الدولة

 



 |صمود ومواجهة

في الصحة
هي�ة وبناء المؤسسات الصحية

الحكومية لتقديم افضل الخدمات
الصحية بالتشارك مع القطاع

الخاص المحلي والعالمي لتأمين
التغطية الصحية الشاملة لجميع

المواطنين والمواطنات المقيمين

نقل عام للجميع
الخطة جاهزة في وزارة األشغال

مع الحاجة لتطويرها و إدخال
اآلليات الصديقة للبيئة كما يجري

في العالم

إستعادة اموال
المودعين

التي تعتبر من المسائل االساسية
لحل المش�ة اإلقتصادية

واإلجتماعية

تطوير الضمان
اإلجتماعي

كمنطلق اساس لتفعيل
العدالة اإلجتماعية وضمان

الشيخوخة

خطة لألمن
الغذائي

والتي تعتبر من األولوبات باألخص
بعد انهيار إهراءات القمح جراء إنفجار

٤ آب وتداعيات الحرب الروسية
االوكرانية

في التعليم
تفعيل وتحديث المدرسة والجامعة
الرسمية والقطاع التعليمي العام

وتحسين اوضاع األساتذة
والمعلمين وتقوية القدرات

التعليمية

كيف ؟
وقف االنهيار المالي كخطوة اولى وذلك
عبر توحيد سعر الصرف، واقرار قانون ال�بيتال
كونترول والبدء بتطبيق خطة لهي�ة القطاع

المصرفي والمالية العامة تسمح بتوزيع الخسائر
بش� عادل يحمي صغار المودعين ويحّملها أّوال

ألصحاب المصارف

”صندوق إدارة إنشاء
الذي يش� اساس الثروة العامة“

الصمود ليمنح الشعب اللبناني إم�نية
المواجهة. مجلس إدارته مؤّلف من ممثلين عن

المودعين، نقابات المهن الحّرة، اإلتحاد العمالي
العام والحكومة ويدير هذا الصندوق خبراء

دوليين
التمويل من

أرباح شر�ت الخليوي، أوجيرو، ميدل ايست،
�زينو لبنان، بنك انترا، مرفأ بيروت ومرفأ

طرابلس
توزيع االرباح

من هذه األرباح تذهب ٧٠٪ الى ٨٠٪  للحماية
االجتماعية (صحة، ضمان شيخوخة، تعليم

رسمي)، و ٢٠٪ الى ٣٠٪ إلعادة أموال
المودعين

كذلك
ـ خطة متاكملة للنقل العام

تلحظ كيفية إستدامتها ومراعاتها للبيئة
لفترة ١٠ سنوات

ـ تقديم مشروع تطوير الضمان اإلجتماعي
بالتعاون مع شر�ء وخبراء ومؤسسات دولية

ـ وضع قوانين لألمن الغذائي



السيادة جزء اساسي من
التقدم ندو الدولة

نرفض رفضًا �مًال للسالح خارج الدولة، وتجيير سيادتها في
السياسة الخارجية والحرب والسلم ألي طرف خارجي. نقدر تضحيات

� لبنانية ولبناني قاوموا إحتالًال أجنبيًا دفاعًا عن سيادة لبنان
واستقالله.  ان الهيمنة اإليرانية وطموح النظام السوري بالعودة
يش�ان اليوم سببًا اساسيًا في إنهيار الجمهورية وضياع الهوية

الوطنية، لذلك نعتبر اننا في مواجهة مع هذه التدخالت ونعتبر  ان
� خطوة في بناء الدولة وتعزيزها مهمة في إندحار األف�ر

التوسعية إليران والنظام السوري لذلك نتبنى بهدف حصرية السالح
في يد الدولة:

الالمركزية اإلدارية
الموسعة والمكننة

الاكملة والحكومة
الذكية

في التفاوض مع إسرائيل ١- إعتماد الخط 29
٢- تفعيل وتطوير إتفاق الهدنة الموقع مع

إسرائيل سنة ١٩٤٩

٣- تسليح الجيش اللبناني  بأسلحة نوعيه   
ومتطورة لمواجهة اي عدوان خارجي

٤- تطبيق القرارات الدولية  وعلى رأسها القرار  
١٥٥٩ و١٧٠١

تطبيق إتفاق الطائف
مجلس نيابي خارج القيد الطائفي و إنشاء مجلس شيوخ

(تطبيق  المادة ٢٢و ٩٥ من الدستور) وتشكيل الهيئة الوطنية
إللغاء الطائفية السياسية

اهم المداخل لإلصالح وإضعاف هيمنة المنظومة المافياوية
والطائفية والزبائنية واإلستغالل لقدرات الدولة وجهازها البشري.

من خالل تفعيل دور البلديات والمحافظات ووضع الخطط التنموية
على اساس السياسات واالهداف التي تتقاطع مع االهداف

المركزية للدولة مع الحفاظ على الخصوصية اإلقتصادية
واالجتماعية ل� منطقة واولوياتها وكذلك القدرات على التطور

والتقدم. وتش� مكننة الدولة واجهزتها وإطالق مشروع الحكومة
الذكية من األولويات المحفزة والداعمة لتطوير الدولة
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نتبنى مشروع قانون "استقاللية القضاء العدلي وشفافيته" الذي أعدته
"المفكرة القانونية"، ويضمن انتخاب القضاء من داخل الجهاز، وليس

تعيينهم سياسيًا ضمن سياق المحاصصة. من شأن هذا القانون أن ُيعزز
استقاللية القضاء بعيدًا عن تدخالت السياسيين وضغوطهم

إستقاللية
القضاء

تفعيل األجهزة الرقابية في الدولة من خالل تعيين مستقلين على رأسها.
تضم هذه األجهزة "ديوان المحاسبة" و”التفتيش المركزي” (ومن ضمنها

دائرة المناقصات) و"مجلس الخدمة المدنية“ل
تفعيل األجهزة

الرقابية

تشكيل الهيئة المستقلة إلدارة االنتخابات والتي تعتبر من االسس
االصالحية االساسية ومدخًال لتعزيز الشفافية والديموقراطية والسماح

لوصول صوت المواطن وحصول انتخابات نزيهة وشرعية. من اولى مهامها
إقتراح قانون انتخابي جديد

تشكيل الهيئة
المستقلة إلدارة

اإلنتخابات

جريمة
٤ آب

العدالة شرط أساسي لالستقرار. ان استكمال التحقيق في جريمة 4 آب ضرورة
وطنية، فيجب منع عرقلة الوصول الى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن

قتل األبرياء. من حق أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت و� اللبنانيين معرفة
حقيقة من تسّبب بهذا اإلجرام.ل

هذه القضية الوطنية ال يجب ان تغرق في متاهات السياسة والمقايضة
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حقوق المرأة
 ـ فرض "كوتا" تضمن شغر اللبنانيات نصف المقاعد في أي انتخابات مقبلة

  وكذلك في مجلس الوزراء
 ـ تجريم جميع اش�ل العنف ضد المرأة والفئات المهمشة

  ـ تبني مشروع القانون المدني لالحوال الشخصية 
ـ إعطائها الجنسية ألوالدها من دون قيود او شروط او إستثناءات 

 البيئة مدخل
اساسي
للتعافي 

 الطاقة
المستدامة

 اقتصاد انتاجي
مستدام

 بعدما أنهك القطاع الخزينة العامة بمليارات الدوالرات من العجز، حل هذه 
 االزمة يكون من خالل مشروع مبني على بناء نصف محطات توليد الطاقة

 على الغاز  في المدن والنصف اآلخر يعتمد الطاقة البديلة �لطاقة
 الشمسية الفردية ل� منزل مع ام�نية البيع للشبكة العامة مع تعديل

 القوانين والطاقة الهيدرولية للبلديات والمساحات العامة الريفية

 سياسة بيئية ُتقارب هذا الملف الحيوي للبنان من خالل  الحفاظ على الثروة
 البيئية من اجل تطوير وتفعيل اإلقتصاد والصحة والتعليم والصناعة

المستدامة

 يحّرر المواطنين من التبعية االقتصادية والعالقات الزبائنية وتركز الثروات، 
 وأيضًا يضمن العدالة االجتماعية. وفي موازاة تعافي االقتصاد في هذه

 االتجاهات، وضمان عدالة ضريبية (تصاعدية) ومالية وتوزيع عادل للموارد.
 كذلك تدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل تحديث القوانين

التجارية والتحفيزات للتطور



إنضموا الينا
info@taqaddomlb.org

 WhatsApp 81 53 57 66
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