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م استوقفني              . ال ادري َمن آان يوّزعه في الشارع       ًا، ث ولم اآترث له في البدء فقد ظننته منشورًا دعائي
أتي          . فلنحلم، ورحت اقرأ  : قلت". بيان الحلم : "العنوان ا ي نحن  :"آان الحلم جميًال، فقد جاء في البيان م

ة واغراق            المواطنين اللبنانيين الموّقعين ادناه،وقد هالنا ما بلغته ا        ات العام بالد من انحطاط لالخالقي ل
ة         والت الهائل د المتح ول دون رص سياسية يح ا ال ف لحياته رة وتزيي صية الحقي ات الشخ ي النزاع ف
ة   ى عتب ف عل ا،واذ نق ستقبل اجيالن ستقبلنا وم ى م ا عل ي بظالله ي تلق ا والت ي محيطن لة ف الحاص

رورًا           استحقاقات انتخابية ننتظر منها امداء مؤسستنا بدم ج        ة م ى رئاسة الجمهوري ديد، من البلديات ال
ة            ة اللبناني د  .بمجلس النواب،َتنادينا إلطالق صرخة تعلن تطلعنا الى تغيير جذري في سيرورة الدول بع

م                    انيين، ل ثالثة عشر عامًا على نهاية الصراعات المسلحة في لبنان، صار جليًا ان اللبنانيين، آل اللبن
نهم     اتوا                    يخسروا فقط حروبهم، لك م، وب شيئتهم او رغم أنفه ضًا فرصة النهوض، سواء بم  ضّيعوا اي

.مهددين بفقدان آخر خيط من االمل
ه الحرب، وواصلت           ا دّمرت بعد ثالثة عشر عامًا من ضرب متواصل لقواعد الحياة الوطنية فاقمت م

أس من                     ر الي ر غي ى التغيي ان حصوله في      افراغ البالد من طاقتها البشرية، لم يعد يعادل التوق ال امك
ستقبلية               رؤى الم ة وال ايير االخالقي دان المع ا فق ات ويعوقه ة   .ظل طبقة سياسية تتناتشها األناني د ثالث بع

يس                      البالد، ومن تيئ عشر عامًا من تدمير، تارة منهجيًا وطورًا عشوائيًا، لفرص النهوض المتكامل ب
م في          ي عن دوره ى التخل ر     لنفوس المواطنين المدعوين باستمرار ال  سياسة شؤونهم، استحال التغيي

.حلمًا جميًال فحسب، بل حلم يتوافق اهل السلطات ومن يقف وراءهم على ابقائه بعيدًا عن الواقع
ه                          ى الجهر ب ذ اللحظة التي نجرؤ عل ع من واب الواق دأ بطرق اب . لكن الحلم ليس بعيد المنال، وهو يب

درك           .الحلم هو ما نبدأ بتحقيقه عندما نصرخ حاجتنا اليه         اه،اذ ن وّقعين ادن انيين الم واطنين اللبن نحن الم
ضًا                    درك اي ا ن سلبية، فإنن وط وال تمامًا ان اختالفاتنا الفكرية والسياسية والطائفية تبّرر عند البعض القن

.فما نحلم به بسيط بساطة االيمان بالغد. ان حلمنا بوطن معافى يقوى باجتماع هذه االختالفات
ات                    ما نحلم به، بالد تنهل     ود األناني الد متحررة من قي وة وتماسك، ب  من اختالفاتها لتحولها مصدر ق

  .الطائفية والعائلية
ل                 ما نحلم به، دولة تكون ملك المواطنين جميعًا، والمواطنين وحدهم، محّصنة بقضاء مستقل، وبتمثي

.دولة ال تحبسها الطائفية وال المحسوبيات. شعبي ال يرقى اليه الشك
مجتمع .  مجتمع ال تقّيد حرآته والءات مفروضة، وال يحرس انقساماته عسس المخابرات           ما نحلم به،  

.يضمن تكافؤ الفرص حريته
ة تنحاز                ة، ثقاف ة العربي د الديموقراطي ساهم في تجدي ا لت ستعيد زخمه ة ت ة ديموقراطي ه، ثقاف ما نحلم ب

.لتحرر فلسطين وال تخشى حرية سوريا وال العراق
   نانيين الموقعين ادناه،نحن المواطنين اللب

ن                    بالد، نعل دير ال سياسية التي ت ة ال اذ نعي ان تحّقق التغيير ليس مرهونًا فقط بتبّدل قواعد عمل الطبق
ترحيبنا ببدايات التغيير، وإن خجولة، التي راحت تظهر في دمشق والتي تشير، رغم تعّثرها، الى أن               

  ندعو المسؤولين عنه الى ولوج باب الحواروصاية الحكم السوري على لبنان شارفت نهايتها، و
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الوطني والمصالحة عندهم، فال ضمان اآبر للبنان من الديموقراطية في سوريا، مثلما ال ضمان اآبر               
.لسوريا من لبنان موّحد معافى

يا لكننا ندرك ايضًا انه يقع اوًال على المواطنين اللبنانيين، ايًا تكن التبعات الملقاة على الحكم في سور                 
ا                   جراء الوصاية التي يمارسها منذ ثالثة عشر عامًا على السلطة في لبنان، تحديد المسار الذي يفتح لن

.باب المستقبل ويحقق االمل في التغيير
ك من              ر، وذل ة التغيي وعليه، فاننا نناشد جميع قطاعات المجتمع اللبناني التحرك من اجل اطالق عجل

ة          شكيل حكوم ة          خالل الضغط في اتجاه ت ى تنظيم نهاي ات الرئاسية وعل ى االنتخاب شرف عل ة ت انتقالي
ا         نظام الوصاية، واعادة تأسيس جمهورية الطائف وتبدأ بلسمة الجروح التي خلفتها حقبات الحرب وم

.بعد الحرب
درة تم   ا ق ع فيه وة يجب ان تجتم ة المرج ة   ان الحكوم فات اخالقي ة، وص ات اللبناني ف الفئ ل مختل ثي

ة العصرية             ة االداري ة        . جمهورية ال يرقى اليها الشك، باالضافة الى الفاعلي ذه الحكوم ل ه فوحدها مث
وازن                       تعادة ت ة واس سياسة اللبناني ى ال ار ال ادة االعتب ى اع ستكون قادرة على القيام بالخطوات اآليلة ال

  :الجمهورية، واهم هذه الخطوات
 تحديد روزنامة انسحاب القوات السورية، بدءًا بانسحاب جهاز المخابرات السورية، وتعيين اماآن             - 

.تموضع الوحدات التي قد يتأخر سحبها وفقًا للروزنامة المشار اليها
ه                 -  تطبيق بند اتفاق الطائف المتعلق بالتقطيع االداري تمهيدًا لصوغ قانون االنتخاب المنصوص علي

  .ة ذاتهافي الوثيق
وق                  -  ة لحق شرعة العالمي  توحيد اجهزة المخابرات اللبنانية وترشيد عملها بما يتوافق مع الدستور وال

.االنسان، واستبعاد الرموز التي آانت قّيمة على استخدامها لمآرب سياسية فئوية او شخصية
. تحرير القضاء من التدخالت السياسية والمخابراتية-
راد والف- ة االف شروط   حماي ًا لل رائيلي، وفق تالل االس ة لالح ي صفوف المقاوم وا ف ذين عمل صائل ال

. الميثاقية المالزمة لديمومة النسيج االجتماعي اللبناني
. استكمال حل الميليشيات المسلحة وجمع االسلحة منها-
ل               - اريخ ح ى ت الحرب وحت صلة ب رائم المت ل الج موله آ ة ش و لجه انون العف ي ق ر ف ادة النظ  اع
سياسية                      ال ة لتوصيف الجرائم ال ة اعتباري شكيل هيئ ين ضحية وضحية، وت ميليشيات من دون تمييز ب

.المرتكبة خالل الحرب وبعدها، واطالق المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين
اوض مع                        - سطينية، والتف ر الفل ة التحري د منظم ى ي ا عل د جمعه سطينية بع  تسّلم اسلحة المخيمات الفل

م االنضمام                  الهيئات االور  يح له ذي يت وبية والدولية لتحسين شروط عيش الالجئين في انتظار الحل ال
".خريطة الطريق"الى الدولة الفلسطينية الملحوظة في 

٢ .- استئناف سياسة الترشيد المالي تأمينًا الستعادة آليات باريس -
ساسيين   اجراء آشف حساب في آل مجاالت االنفاق العام منذ نهاية الحرب، وتع - يين مكامن تدخل ال

  .المغانم في توزيع
. اعادة فتح الملفات القضائية المتصلة بفضائح مصرفية ومالية تم دفنها بسرعة- 
. اطالق ورشة وطنية للبحث في مستقبل الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي-
ى       اطالق حوار مع الحكم في سوريا لتعيين الثغر في معاهدة االخوة والتعاون            -  والتنسيق، وصوًال ال

.ممكن بين اقتصاديات البلدين اآبر تكامل
ة عمل           ايها المواطنون،منذ ان انتهت الحرب، لم تكن يومًا ظروف البالد اسوأ مما هي اآلن، لكن آلي
  المؤسسات تشاء ان تكون هذه الظروف السيئة فرصة للنهوض، ذلك اننا على ابواب انتخاب رئيس
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ة د للجمهوري يك. جدي ة    فل ضة اخالقي ى نه ا ال ول حاجتن بة لنق ل مناس ى االق اب عل ذا االنتخ ن ه
". ايها المواطنون، قولوا آلمتكم وإال ضاعت الفرصة.جمهورية

                                                & & &
ى حق  . هذا محال، لم يعد احد في البالد يتجرأ حتى على الحلم. لم اصدق ما قرأته    نظرت  . وآنت عل
ة           . الى الشارع حولي  اخرة التابع ة الف سيارات االميرآي ل موآب من ال ات وال من يوّزعون، ب ال بيان

  .ألحد الرؤساء والسائرة وسط الزعيق، فتنبهت الى حالي وندمت على الفور انني استيقظت من الحلم
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