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أصحاب وموظفي الرشكات واملصارف، وبعضهم أغلب الشخصيات التي أسست كلنا ارادة وأدارتها هم من  

، أو عمل يف رشكات استث�رية. وهذه Merrill Lynch & Coعمل يف مؤسسات مرصفية أمريكية كرشكة 

الشخصيات التي ، ومن ريعي غ� منتج الفئة هي التي ساهمت واستفادت من تحول اقتصاد لبنان اىل

ك� أن أغلب جهازها  أس�ء برزت كلويب لبنا� يف أمريكا، وعىل رأسهم بول سامل. يوجد  املنظمةتدير هذه 

اإلداري ممن تسلموا مناصب يف مؤسسات دولية وعىل رأسهم اإلعالمي ألب� كوستانيان والحزيب السابق 

ب سامي الجميل اإلداري واالنتخايب. وبالتايل فإن هذه الشخصيات الذي كان من طاقم رئيس حزب الكتائ

تت�هى اىل حد كب�، مع الطروحات الخارجية للحل يف لبنان عىل الصعد السياسية واالقتصادية، التي هي 

 . املتأزم لبنان اىل هذا الوضع بنفسها أوصلت

 تخابات ويف قطاع النفط والغازي ملف االنرها ودو  ويف هذا امللف، رشح تفصييل عن هذه املنظمة

، والشبهات التي تحوم حولها وعرض للمصطلحات واملفردات تجاه سالح املقاومةوسياساتها اإلعالمية 

 التي تستخدمها إلستعطاف الشارع اللبنا�.

 

 

 

 ملخص عام حول كلنا ارادة

بعض رجال األع�ل و  واملغرتب�مببادرة من مجموعة من اللبناني� املقيم�  2016تأسست كلنا إرادة عام 

بهدف اقرتاح توصيات إصالحية مبجال السياسات ، عاملية للمهني� اللبناني�الشبكة ال "يف "اليف املنضم�

ترشين" حيث أصبحت تسعى اىل  17العامة للبنان. تحّولت قناعات وأهداف كلنا إرادة مع بدء "ثورة 

. تعاونت بحسب اّدعائها "واالجت�عي واالقتصاديالسيايس  �وذج جديد عىل املستوى"انتقال لبنان اىل 

أنها ستّقدم الدعم بورصّحت  ،2022لتحض� لإلنتخابات النيابية ترشين ل 17كلنا إرادة مع جميع مكونات 

منصة ألحزاب وشخصيات سياسية كانت يف أصبحت كلنا ارادة  .الكيل للمرشح� الفائزين من قوى التغي�

 التالقي مع قوى الثورة لخوض االنتخابات وتعترب نفسها جزءاً من هذه القوى.السلطة وتريد 
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مجموعة من الخرباء يف مختلف املجاالت السياسية واالقتصادية، وشخصيات معروفة يف  "كلنا إرادة"تضم 

ان التي قدمتها حكومة حس "خطة التعايف"لبنان والخارج، مثل الخب� االقتصادي ه�ي شاوول، أحد واضعي 

 يف واشنطن. ول سامل، رئيس معهد الرشق األوسطدياب واسقطها املجلس النيايب، والباحث ب

ومصادر متويلها، وعىل عكس ما يشاع فهذه املجموعة مل تنشأ ثم بحثت  "كلنا إرادة"حول خلفية نشوء 

عن متويل، بل الحقيقة هي أن مجموعة من رجال األع�ل قد ابتكروا هذه الفكرة يف لقاء عشاء فاخر 

اجت�ع حول يات املتحدة وكانت نهاية السهرة موا خصيصاً من الوال معهم يف لندن وبينهم متمول� قدج

تشّكلت وفقاً ملحاصصة استندت إىل أحزاب وشخصيات لها  ،"كلنا إرادة"ت روسية أمثرت فكرة طاولة رولي

 .1وجودها عىل الساحة اللبنانية وفقدت دورها يف السلطة

 

 أعضاء كلنا ارادة تستضيف ة التي القنوات اإلعالمي

- Mtv 

 الجديد -

- Lbc 

 

إرادة   في االنتخاباتدور كلنا 

 واملرشح� فيها. إعداد اللوائح اإلنتخابية -

 .التدخل يف حيثيات املناطق واملجموعات للمرشح� -

قررت العمل مع جميع قوى املعارضة، آخذة باالعتبار الحسابات السياسية واملناطقية لألحزاب  -

 واملجموعات. 

عن الناشط� يف مجموعات الثورة ان هناك من يرتدد يف التعاون مع منصة "كلنا ارادة" نُقل  -

سي� وأنها ستدعم املجموعات  ح اسرتاتيجيتها لدعم املرشح� الي�: عدم وضو لسبب� أساس

الثورية وبعض الشخصيات املعارضة، م� يولد خشية لدى هذه املجموعات من ان تصبح عرضة 

لكشف اوراقها االنتخابية أمام االحزاب والشخصيات السياسية التي ستلقى الدعم نفسه، فضًال 

                                                   
 من اختار من؟… واملمول�” رادةكلنا إ“ب�  1

https://lebanesedaily.com/2021/12/07/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%9F/
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آلية خوض االنتخابات وغياب االعالن الرصيح البتعادها عن االحزاب التي عن غياب الوضوح يف 

 2.خايب بينها وب� مجموعات الثورةشاركت يف السلطة، ومحاولة خلق ائتالف انت

نعمة إفرام و سامي الجميّل،  ب� رئيس حزب الكتائب 2021 1يف ترشين ُعِقدت لقاءات يف باريس -

مع املؤسس� ملجموَعتي "نحو الوطن" و"كلنا إرادة" يف  ورئيس حركة اإلستقالل ميشال معّوض

محاولة منهم لفرض التحالف ب� قوى ومجموعات الثورة مع الثاليث (الجمّيل، معّوض وإفرام) يف 

ظّل رفض عدد من املجموعات والشخصيّات املُستقلّة التحالف معهم، وقد ظَهر هذا الرفض يف 

 .3ئرة الش�ل الثالثة وزحلة وب�وتنان ودادوائر عّدة يف لبنان خاصة يف جبل لب

 اسسايس بــدل محلية القيد كأساأل  كنلســ�ح باختيــار عنــوان الساب تطالب منظمة كل� إرادة -

 ات.نتخاباال  للتصويت يف

 

 سياساتها تجاه قطاع النفط والغاز

وهي: قانون لقطاع النفط والغاز األربعة  تأجيل إقرار القوان�نظّمت ودعمت حملة تهدف اىل  -

ول، األنشطة البرتولية عىل الرب، قانون إنشاء الصندوق السيادي، قانون إنشاء الرشكة الوطنية للبرت 

  قانون إنشاء مديرية لألصول البرتولية.

 لديه عيوب جوهرية. 23تقول أن خط  -

وتسليط الضوء  قربص وسوريالف ترسيم الحدود مع مل والتغييب املقصود عرقلةالاتهام حزب الله ب -

 .9فقط عىل بلوك 

 

 سياساتها اإلعالمية

به، وتحميله مسؤولية  تنتهج كلنا ارادة سياسة التضليل والتحريض ضّد "حزب الله" وإلصاق تهم الفساد 

رّوجت املديرة  انهيار الوضع اإلقتصادي والسيطرة عىل السياسة الخارجية وعرقلة مشاريع النفط والغاز.

أن لبنان ليس قادًرا عىل التحكم بسياساته  mtvذية لكلنا ارادة يف برنامج ب�وت اليوم عرب قناة الـالتنفي

بسبب حزب  واالقتصاديةياسية سالخارجية وال يستطيع صياغة سياسيته الخارجية مبا يت�ىش مع مصالحه ال

الله، وأن السياسة الخارجية يف لبنان اليوم تت�ىش مع قرارات وايقاع حزب الله وتحركاته اإلقليمية. وتقول 

                                                   
 هل حرب منصتي"نحو الوطن" و"كلنا إرادة" تطيح مرشحي الثورة؟ 2
 اريس؟ملاذا يُخطّط "الجميل إفرام معّوض" يف ب 3

https://www.nidaalwatan.com/article/64188-%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.nidaalwatan.com/article/64188-%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.lebanondebate.com/news/539315
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% من صادرات لبنان هي اىل الدول العربية وتحديًدا الخليج بشكل أسايس 40أن لبنان يف حالة انتحار ألن 

 ولبنان حساباته اإلقليمية يف مكان آخر.

إزهاق األدلّة وتضليل باتهمت كلنا ارادة كل من حزب الله وحركة أمل تل لق�ن سليم ويف قضية مق

وما يفاقم من هذا االرتياب هو ما  عرب تقرير مطول عرب منصتها ومن هذا التقرير:" التحقيق أو تفريغه

الحق العام (أي  يُنقل علناً عن ارتباط النائب العام االستئنايف يف الجنوب القايض رهيف رمضان الذي �ثّل

املجتمع) يف قضية اغتيال سليم، ويحصل التحقيق وجمع األدلة تحت إرشافه، برئيس املجلس النيايب نبيه 

بّري. وللتذك�، سّجل أنصار هذا األخ� ورشطة املجلس العاملة تحت إرشافه يف غ� مناسبة يف السنة األخ�ة 

ت من عدلون يف الجنوب إىل محيط املجلس النيايب اعتداءات وحشية عىل معارضيه، وهي اعتداءات امتدّ 

ومحيط مجلس الجنوب مروراً مبحيط قرص ع� التينة يف ب�وت، من دون أن يلقى أيٌّ منها أيّة محاسبة 

جّدية. فكيف �كن لجهة قضائية مرتبطة عضوياً بطرف سيايس جاهَر مراراً باالعتداء عىل املعارض� 

حقيق يف اغتيال سليم؟ وما يزيد االرتياب مرشوعيًة، ومن دون املّس بقرينة السياسي� أن تتوّىل هي الت

الرباءة واستباق التحقيق، هو أّن الجر�ة حصلت يف منطقة تخضع لنفوذ حركة أمل وحزب الله الذي كان 

تضليل سليم من أبرز معارضيه. وهذا االرتياب إّ�ا يزيد من مشاعر القلق لدينا من أن يتم إزهاق األدلّة و 

 "التحقيق أو تفريغه، وتالياً ضياع الحقيقة وهدر الدم. 

 

 الشبهات

 .دعاوى قضائية بتهم االحتيال عىل رشكات إعالن -

 دعاوى قضائية بسبب خالفات ب� أعضاء املنظمة. -

"كلنا ارادة" متهمة مبحاولة الغاء خالفات ودعاوى قضائية ب� كلنا ارادة و"نحو الوطن" حيث أن  -

 وتشيع يف اوساط املجموعات الثورية ان االخ�ة انتهت بهدف اجتذابها. "نحو الوطن"

 

 مفردات ومصطلحات كلنا ارادة

 .اإلصالح السيايس يف لبنان -

 .املواطنة –تعزيز الهوية املدنية  -

 إلغاء الد�قراطية التوافقية. -



6 | P a g e 
 

 تغي� النظام االنتخايب. -

 .nepotismومحاباة االقارب  استغالل الزبائينيةالوضع الحايل هو  -

 الدولة املدنية هي املسار الصحيح لتكوين دولة معارصة. -

 .والتمن�الزبائنية  -

 إلغاء الطائفية السياسية. -

 .داتبقدسية املعتق يه freedom  of conscience حريــة املعتقد والضم� -

ا من إ�ان انطالقً  تهياسبس سطيني مــا عدا فــي ما �سالفل ة الشعبمتضامن مع قضينان لب -

 .بالعدل وسلطان الحق اللبناني�

 دو.هو علبنان  يادةكل من يعتدي علــى أرض أو س  -

تلك النزاعات ألن  ادياسة الحيس انة، انتهاج لبنوالدولي ةقليمياإل اور ألة نزاعات املحسفــي م -

 ان.لبن كتؤدي إىل تدم� وتفكي

قوي  الوصـول إلـى دولـة قـادرة وفعالـة مـع جيـش وضــع خطــة مربمجــة زمنيــة مــن أجــل -

 الدولة والجيش.سالح يف كنف اســتيعاب ال تتضمــن

الحفاظ عىل السالمة النفسية والجسدية لإلنسان (ال يزال يحمل املواطن اللبنا� آثار التهج�  -

 .والدمار واالقتتال)

 وال تقسـيم. أسـاس أي انت�ء كان، وال تجزئة فــرز للمواطن� عىلال  -

لتخطـي الضغينــة ومنــع إعــادة تكويــن مســببات االقتتــال  Catharsisتطهيـر العواطـف  -

 .الداخلــي

 خامتة:

يبدو أن منظمة "كلنا ارادة" ليست سوى وجه جديد، اعتمدته الواليات املتحدة االمريكية 

فهذه املنظمة بأفكارها آذار.  14إلعادة نفوذها الربملا�، الذي كانت تؤمنه لها قوى 

وشخصياتها ومنهجية عملها، ال تشكل أي تغي� عن الفاسدين يف الطبقة السياسية ويف قوى 

آذار من جهة، وأّمنت وصول شخصيات تعمل وفق املصالح  14آذار، إذ تحالفت مع قوى  14

 والرؤى األمريكية من جهة أخرى.


