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ليتحقق الحلم...
زياد عبس
ٌوم صار مٌشال سلٌمان رئٌسا ً للجمهورٌة على قاعدة «الحٌادٌة االفتراضٌة» ،التً تغلّبت ٌومها على منطق وصول المستحِق الى سدة
الرئاسة ،تزاحمت التساؤالت فً أذهان مناضلٌن ُكثر لطالما اعتقدوا أن الحلم ممكن .إذا بانتخاب سلٌمان رئٌسا ً ٌعٌدهم الى قعر اإلحباط
وهم ٌشاهدون أحالمهم تتهاوى من جدٌد.
ومع ذلك ،لم ٌفقد هؤالء األملٌ .ومها كتبت مقالة نشرت فً  2002/6/2قلت فٌها إ ّننا لن نسمح بأن ٌكون وطننا مقبرة لألحالم ،وإن
جٌلنا لن ٌقبل بأن ٌُسرق منه الحلم ،حلم التخلّص من الطبقة الفاسدة ،حلم التغٌٌر ،ودولة المؤسسات ،حلم لبنان القوي القادر.
الٌوم ،صار الحلم قاب قوسٌن أو أدنى من التحقق .تمألنً بعض األفكار التفاؤلٌة من دون أن تهجرنً الهواجس ،فتتصارع األحالم
ومشاعر الخشٌة .مزٌج من نشوة االنتصار وكثٌر من الخوف .الخوف من خسارة آخر الفرص .نحن الذٌن ناضلنا ألجل لبنان سٌد حر
نبن الدولة .ضاعت فرصة عام  ،2002وأعٌد إنتاج السلطة نفسها
مستقل ،حققنا االنسحاب السوري الذي اعتبرناه مدخالً لبناء الدولة ،ولم ِ
والنظام نفسه .تحالف المتخاصمون فً حلف رباعً لٌس لشًء أكثر من اإلبقاء على سلطة تقاسم مقدرات الدولة ،وبقً الحلم واستمر
األمل بدفع من تسونامً االراده الشعبٌة التً قالت كلمتها ٌومها.
دخلنا إلى السلطة ،إلى مجالسها التشرٌعٌة والتنفٌذٌة .أضعنا فرصا ً ثمٌنة للتغٌٌر واكتفٌنا بما تٌسَّر .بقً الحلم بعٌد المنال واستمر النضال.
نضال من نوع آخر ،قد ٌكون أصعب وأشد إٌالما ً من احتالل معالمه واضحة .نضال كشف لنا أن االحتالل لم ٌكن سوى الحجر األول،
وأن خلفه جباالً تفصلنا عن ذلك الحلم البعٌد المنال.
مجدداً ،ها نحن الٌوم ،وقد أثبتنا رغم كل شًء أن الحق ال ٌضٌع ،إن كان وراءه مطالب .ها هو العماد مٌشال عون ٌعود إلى قصر
الشعب الذي خرج منه تحت القصف فً ذلك الصباح األسود ،وها نحن أمام فرصة ذهبٌة لٌست سوى حجر آخر ندحرجه لنبدأ المعركة
األصعب من هنا.
ً
لم تكن الرئاسة بذاتها ٌوما الهدف ،بل هً الجمهورٌة .لذا ،إن المرحلة المقبلة تفرض علٌنا العمل بمسؤولٌة بالغة .كٌف ذلك؟ كٌف نبنً
على هذه الفرصة؟ كٌف نعمل على تحوٌل هذا االستحقاق الى خطوة على درب تحقٌق الحلم النهائً؟ كٌف نحولها الى مشروع متكامل
نتشارك فٌه مع اآلخرٌن لنطلق نهجا ً نورثه لألجٌال القادمة؟ هذا هو التحدي الكبٌر الٌوم كً ال تضٌع البوصلة من جدٌد كما حصل منذ
عام .3491
مفهو ٌم أن تغٌٌر النظام ودستوره وقوانٌنه صعب المنال فً ٌومنا الحاضر ،ومفهوم أٌضا ً أننا مكبّلون بإرث ٌصعب التخلص منه ،أو
االستقالل عنه فً معاركنا السٌاسٌة ،إال أن الثابت هنا أن مقولة تأسٌس دولة القانون والمؤسسات تبدأ بعناوٌن ال جدال علٌها ،وال لبس
فٌها .عناوٌن تتطلع آمال الناس الٌها بألم كبٌر ورجاء أكبر.
كما أثبتت التجارب والدراسات التً عاٌنت عالقة الثقة بٌن الرأي العام والسلطة السٌاسٌة ،ستكون المئة ٌوم األولى مصٌرٌة فً هذه
العالقة الجدلٌة .مئة ٌوم ،إما نعٌد ما فقدناه من ثقة الرأي العام بمشروعنا السٌاسً ،وإما نضٌّع كل شًء .مئة ٌوم على كل عامل بٌننا أن
ٌسهم فً خلق الدٌنامٌكٌة المطلوبة لمساعدة الرئٌس على االنطالق بقوة وثبات فً العهد الجدٌد .أمالً بأن ٌكون فرٌق العمل الرئاسً،
وقٌادٌّو التٌار الوطنً الحر ،منكبٌن على العمل لتحدٌد العناوٌن الثابتة ،وعلى صٌاغة خطة عمل ممنهجة وقابلة للتحقٌق ،ال بد من أن
نعدد بعضا ً من هذه العناوٌن واعتبارها أولوٌة:
أوالً :العمل على إقرار قانون انتخابً عصري وحدٌث ٌؤمن التمثٌل الصحٌح وٌسمح بإنتاج مجلس نٌابً خارج االصطاف التقلٌدي.
ثانٌاً :تفعٌل المؤسسات وعمل مجالس الرقابة والتفتٌش المالً واإلداري وتسلٌحها بقوانٌن جدٌدة تسهم فً محارٌة الفساد بكل وجوهه.
ثالثاً :العمل على إصالح إداري ٌبدأ بتفعٌل دور مجلس الخدمة المدنٌة وإبعاد التدخالت عنه.
رابعاً :العمل على إحداث نقلة نوعٌة فً كٌفٌة مقاربة حق المواطنٌن االساسً فً العٌش الكرٌم ،من خالل إقرار سٌاسة صحٌة مستدامة

مبنٌة على الكشف المبكر لألمراض ،وبتطوٌر قانون الضمان االجتماعً وضمان الشٌخوخة ،وذلك بنا ًء على الفصل بٌن الصندوقٌن
لمزٌد من الفاعلٌة والشفافٌة.
ً
خامساً :إعادة النظر فً قانون اإلٌجارات لٌكون عادال بحق المستأجر والمالك ،على أن ال ٌؤدي إلى إفراغ المدن الكبرى من أهلها.
هذه العناوٌن التً تمثل أولوٌات العٌش الكرٌم للمواطن اللبنانً ،ال ٌمكن لها أن تتحقق من دون تضافر كل القوى المؤمنة بدولة القانون
والمؤسسات ،مهما اختلفت هذه القوى فً انتمائها السٌاسً أو الطائفً.
أما تلك األكثرٌة الصامتة ،التً خرجت مجموعات منها عن صمتها ٌوم غرق اللبنانٌون فً نفاٌاتهم ،إلى تلك االكثرٌة التً الزمت
منازلها خوفاً ،أو استسالماً ،أو استزالماً ،أو ٌأساً ،فهً الٌوم مطالبة بالعمل ،العمل معاً ،حزبٌٌن ومؤٌدٌنٌ ،مٌنا ً أو ٌساراً ،معارضٌن
وموالٌن ،كً نحوّ ل هذه الفرصة إلى واقع أفضل ألجل حٌاة كرٌمة لنا ولألجٌال الالحقة ،ولكً ٌذكر التارٌخ ٌوما ً أن عهداً بدأ بعد أكثر
من ربع قرن على انتهاء الحرب اللبنانٌة ،تحول اللبنانٌون فٌه إلى قوة فاعلة ،لٌعود لبنان وطنهم وتعود بٌروت مدٌنتهم كما ٌرٌدونها فعالً
أن تكون.
هذا هو الحلم الكبٌر ،فقدنا بعضا ً من رومنسٌتنا لندرك أن تحقٌقه قد ال ٌكتمل فً المدى القرٌب ،وإن كان إٌماننا ال ٌزال ثابتا ً.
منهم من قال إن العماد مٌشال عون هو حالة شعبٌة رومنسٌة ال ٌحدها إطار حزبً ،ومنهم من قال إنه صاحب رؤٌة وإرادة وبصمة
ستكون بوصلتهم الالحقة فً التغٌٌر ،ومنهم من قال فٌه إنه سٌترك إرثه لحزب قد ٌنجح وقد ال ٌنجح فً الحٌاة السٌاسٌة .منهم من شبّهه
بفؤاد شهاب ،ومنهم من شبّهه بكمٌل شمعون ،ومنهم من قال إنه سٌلتحق بالئحة الرؤساء التقلٌدٌٌن.
ٌبقى مٌشال عون هو الٌوم الفرصة ،فرصة لتحقٌق بعض أحالمه وأحالمنا ،مشارٌعه ومشارٌعنا ،لبناء دولة العدالة االجتماعٌة التً ال
تحصر نفسها بحزب أو بمذهب.
ً
ً
مع وصول الرئاسة لمستحقها ،نأمل جمٌعا أن ننهض بلبنان ،ألن الشعب اللبنانً ٌستحق أٌضا أن تثمر نضاالته حٌاة كرٌمة.
*قٌادي سابق فً التٌار الوطنً الحر
سٌاسة
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