
مل الوطن أ  

              لبنان, بلدي, كلمة غالیة ملتصقة بيّ  التصاق  الروح. ھو بحاجة إليّ  وإلى إخوتي اللبنانیین  
ذو  مسؤول إلى الحاجة بأمسكما أنّھ . لھ  والفنیة العلمیة  الثقافات وتقدیم خدمتھل ومعتقداتھم وجوھھم بمختلف

 عدیدة مھمات للرئیس. الجمھوریة سئیبر یسّمى المسؤول ھذا. بمسؤولیة ویترأسھ أموره یدیر وجھ تغییري
 یرفع كي الوطن لمصلحة باجتھاد ویعمل علیھا  یسھر أن واجبھ فمن. والعسكر القانون, السیاسة بین تتنوع
 أرىأن  أودّ   ،الجدید الجمھوریة رئیس انتخاب  موعد  اقتراب وبمناسبة. الدول بین مضیئة نقطة ویجعلھ إسمھ
  تتعلق  انجازات عدة تحقیق  منھ وأتمنى. والبلد الشعب باسم والتكلم الوقوف یخاف ال ومستقل  شجاع إنسان

وتطویرالجیش.  اإلنسان األساسیةتأمین حقوق  ، التلوث مكافحة،  إلقتصادا,العلم تطویر منھا  والبلد بالمجتمع  
  

              أّوالً , للبنان ثقافتھ وعلمھ الخاص حیث تركت األبجدیّة التي أبصرت النور في شاطئھ عمالً 
   .في التاریخ امذكورً  ا كذلك، أنبت البلد رجاالً كان لھم شأنً عظیماّ في العقلیّة اللّبنانیّة. 

 الحالیة لبنان مناھج تعتمدلألسف،  .العلم تطویر ھي البلد لتحسین أفضل الوسائل المستدامة  منفي الحقیقة، 
حتّى اآلن, مازال المعلمون یعتمدون على كتٍب غثّة  . المنفعة لھ، ما ال یأتي بالطالب  عقل التلقیم وحشو لىع

 ھذا على العمل القادم الجمھوریّة رئیس من أتمنّى, لذلك .ال تتماشى مع عصرنا الیوم المعنى ومتكلّفة المبنى
  شجرةال تحت یعطى ضعیف العلم كان, جدودنا  أیام خالل. البلد  قیادة على اقادرً  جیالً  نبني كي  الموضوع

  صفٍّ  في یعطى أقوى العلم أصبح وتقّدمھ اإلنسان تطّور بعد, لكن. مدلٍّ  و دّواةٍ  األستاذ استخدام خالل من
  مع التعامل كیفیّة حول نی المعلم تدریب خالل من علینا تطویره الیوم ،كذلك .والطبشور الورقة تتوفر فیھ

أفكارھم. و تحسین مھاراتھمعلى  الطالب ساعدت كتب حدیثة وتأمین التكنولوجیا   
 

ً ، مكافحة التلوث ھي من أھم المحاور التي یجب التركیز علیھا. لرئیس ال جمھوریّة منصب                 ثانیا
بعض المشاكل البیئیة التي قد تبدو تافھة للبعض لكنّھا تسبب  .التلوثللحّد من  لكثیر من الفرصیتیح لھ ا

، زیادة ھدر  المصانع نشاءزیادة استخدام السیارات، إزالة الغابات إلطمر النفایات، ضرراً شامالً ھي: 
وألّن الكثیر من اللبنانیین ال یلتزمون بالقوانین والمسؤولیات المطلوبة منھم، یجب وضع  الموارد الطبیعیة. 

 منع، األشجار قطع منع، ثة الملوّ ت األجھزة واآلال عدد تخفیض مثل نین صارمة إلحداث تغییر كبیرقوا
 . .المصانع قبل من الخام والنفط  البنزین مثل المتجددة غیر الموارد استخدام وتقلیل  الخضراء المراعي تدمیر

في حال المخالفة، یجب  فرض غرامة مالیة. في لبنان،  یستخدم معظم اللّبنانیّ ون السیارات للتنقل في الشوارع  
 إلى العمل للتنقل الدراجاتسكانھا  ا یستخدمكھولند العدید من الدولفي فعلى عكس الدول في الخارج. 

والمدرسة للتخفیف من التلوث. لذا، یستطیع الرئیس تشجیع استخدام السیارات  الكھربائیة أو السیارات التي  
 تعمل بالمیاه. 

 
               م ن ناحیة اإلقتصاد، وصل لبنان إلى مرحلة اإلفالس بسبب ضیق  اقتصاده وتدھور لیرتھ. 
فاإلقتصاد مھم  جداً  في نھوض البلد و إنقاذه من الظالم  الدامس. إذا،  على الرئیس تعزیز قطاع  التجارة.  
وذلك من خالل إقامة عالقات ودیة مع الدول المجاورة  وتبادل السلع  معھا . كما  یستطیع الرئی س  تطویر 

قطاع الزراعة. وذلك عبر سیاسات تؤّمن آالت متطورة ومساعدات مالیة كافیة  للمزارعین الفقراء لتقلیل  
العبء علیھم  كونھم یقعون  تحت ضغط  تقدیم المنتجات  الزراعیة المدعومة للبلد حتى على حساب خسارتھم.  

وبالتالي، سیصبحون قادر ون على توفیر سلع منتجة  بثمن بخس. إضافةً  الى ذلك، یمكن إنشاء المشروع 
األخضر الذي یھدف إلى استصالح األراضي، إنشاء الجلول و شقّ  الطرق  الزراعیة. أّما  بالنسبة  لقطاع 

الصناعة، فیمكن تخفیض الرسوم الجمركیة على المواد  األولیة واآلالت الصناعیة المستوردة لتخفیض كلفة  
 اإلنتاج أو إعطاء األفضلیة  للمنتجات الصناعیة اللبنانیة في مشتریات إدارات  الدولة.



 
              بالنسبة لحقوق  اإلنسان، ثّمة حقوق  غیر معترف بھا  في  لبنان مثل حق  إعطاء األم  الجنسیة إلى  

طفلھا ،  حقوق   العمال األجانب، حق  حمایة المرأة من اإلعتداء الزوجي ومنع تزویج القاصرات . معظم 
ً   حقوق  المرأة. فیحق  لألم إعطاء  جنسیّتھا  وإسم  الحقوق  المطروحة مضمونة  في البلدان المتطورة، خصوصا
ً  عن تعبھا  في التربیة  وألمھا  أثناء الوالدة. و عمال األجانب ،الذین ھاجروا   عائلتھا  للطفل  مثل األب تعویضا

ً  ما  یقعوا في السجن بسبب أكاذیب  صاحب المنزل عندما  تسيء حالتھ   لتأمین بعض المال لعائلتھم،  غالبا
المادیة وتمنعھ  عن دفع الراتب. باإلضافة،  یوجد قوانین في لبنان تمنع  تشغیل األحداث واألطفال لكنّھا  ال 

                 تطبّق  دائًما . لذا، التشدید على تطبیق   القانون الذي یؤمن طفولتھم واجب.
   

              كل بلد بحاجة إلى جیش یحمیھ في حالة الحرب. وھذا ھو الحال في لبنان. مثلما  سمعنا، ھّددت 
إسرائیل لبنان  بالحرب. وبالطبع، لن یستط یع لبنان الوقوف بوجھ ع دّوه دون جیش وعسكر قّوي متسلّح. لذا،  

على رئیس الجمھوریة دعم الجیش، توجیھ بعض المال  نحو تطویر أسلحتھم و تأمین أراضي تتمیّز بمناخ 
،أجواء ومیاه مناسبة إلستخدامھا  في حالة  الطوارئ. كما ، یجب تمرین القّوات العسكریّة ووضع خطط    

ً  بناء الرئیس عالقات مع البلدان الكبیرة و المتقّدمة، فھي تقوي لبنان  تساعدھم على اإلنتصار. ال  ننسى أیضا
 عسكریّ ا  من  خالل اإمداده  بالمساعدات. 

 
ً  عن الحادث  المفاجئ  الذي حصل في ھذا                  ٤ آب ۲۰۲۰، یوم مؤلم یجب تذّكره. لقد نعلم جمیعا
ً  یفسر   ً  أو أصبحوا  یتامى. ولألسف، حتى الیوم لم نتلقى جوابا ً  قریبا الیوم. فا لكثیر  من اللّبنانیین فقدوا حبیبا
سبب حدوثھ. فیبدو أن الجمیع مستھترا وغیر مبالي بالموضوع. لذلك، أتمنى من الرئیس القادم  المطالبة 

 بالعمل على ھذه القضیة لمعرفة الشخص  أو األشخاص  المسؤولة عن حدوث اإلنفجار لمعاقبتھم.
                  

              أ خیراً، ھذا ھو  الرئیس الذي  أتخیّ لھ: مجتھد، طموح یحقق  إنجازات كثیرة إلنقاذ البلد واستیقاظھ  
من الموت على رغم صالحیّاتھ المحدودة بسبب توقیع إتّفاقیة الطائف. ال بدّ  من   أنّ  البلد بحاجة إلى إرجاع 
الشباب  اللبنانیین الذین ھاجروا بسبب فقدان أملھم بمستقبلھم. فیما  یحتاج البلد إلى تطّورات وتغیّ رات كثیرة 
لیبقى حاضر  ومشرق  في العالم. لذلك، أشجعھ على التمسك بالشجاعة و جعل الثقة  بالنفس، اإلرادة القویة 

   والمثابرة أصدقائھ كي یحقق  طموحاتھ بنجاح ألنّ  كل  شيء صعب إن توھمت وسھل إن صّممت.


