
 ألّرئيُس الّذي يكادُ أْن يكوَن مثاليّاً. 
 لبناني.  إنهياٌر موجٌع يَرعُف في كيان          

،إنهياٌر يتمثُّل    داكنٍة.يجرُّ بشعبَي العزيز إلى هّوة  وبالكساد،  ،نكماشباإل بالّركود 

 باطالً.  وأنانّية سافليَن يّدعوَن الّزعامة   فناتٌج عن حي   أليٌم، إنهياٌر  

  ,ومطالبةٌ   ،، منتحبةٌ ةٌ آمل  ،مناضلةً لبناني    ضُ والمآسي، أر   ,مع جميع هذه المعضالت  ,ولكن

مفتخرةً بأّمٍة لها منبٌر ذهبيٌّ في  مجّدداً،  فترتفع الهاُم    مجَدها،يُعيُد لألرزة     جمهورّيةٍ   برئيس  

 . الوجود  

 

أن يكوَن القائدُ المستقبل،  جفوننا على هذا    ولكي تتفتّحَ          في    المنتخبُ   فريضةٌ محكمةٌ 

سي  بطالً.  الّشعب    تمثيل حلبة    بيٍد،  الحاد ّ   العدالة    فَ يحمل  في  النتَن  الفساَد   الّسياسة  محارًبا 

المرض،   البطالة، ،رالفقاحتلّه جيش  ,يد الّرحمة لشعٍب شقيٍّ  ,قت ذاتهفي الو  ,ويمدُّ   ،اللّبنانّية  

ليه. أولوياته  إ ةٍ ماسّ   بحاجةٍ نا لبنانُ  المنقذ، . هذاالعالء  الى  به من الحضيض   فينهضَ  والهجرة،

،  كرسّي    بنشوة    شَ مّ ليست التك بل توفير أبسط الحقوق    ،نةٍ مزيّ   قصورٍ   حتجاب وراءَ أو اإل  الحكم 

  ستشفاء، واإللى البنزين  إ  وصولً   والطحين،الى الخبز    والكهرباء،من المياه     محروٍم: لشعبٍ 

  للجميع، بل    البرلمان،من هم في    فقط ألقرباء    ل تتاحُ   ,العمل.  وتلك األخيرة  وفرصالتعليم  

ً إ  . مسيحيين مسلمينَ ، كباراً صغاراً  ،ذكوراً  ناثا

ً   المنتخب، ئيس  أل يجب أن يكون معالي الرّ   ,لذا         ؟  حتياجاته إوب   بنانّي  اللّ   بأوضاع    عارفا

ً مثقّ   ماً،متعلّ أن يكون    أل يجب ً   ،فا فوق    إنهيقال    دستورٍ ل  مخالفاتٍ وعلى    ,على خروقاتٍ   متطلعا

وللجمي  قبضته  عالجميع،  تكون  أن  يجب  أل  ً هنا    والمقصود)  ة،حديدّي ؟    وليس  ،ديموقراطيا

 ً  ؟ وخارجية  ٍ داخلية منازعٍ ط بين  يتخبّ  بلدٍ  عقدةَ   له حلّ تخوّ   (،توتاليتارّيا

   ,ع  الجوّ   صبيات  مُ اليا لكثرة  
 نتشار  إل ! يا  إلطعام أولدهنّ   شحذاً علب الحليب    يشحذنواتي  اللّ

موائد    عظامها،بانت    أجسامٍ  مسنّ   يا!  الغيالن    الخالئف    تحت  أرواحهم  ودّ   , ينلتفشي  عت 

أبواب    ,ةالهشّ   همأجساد على شهاداتٍ ألعداد    ويا!  مستشفيات  ال  على  إطاراٍت  في  جامعّية   

ذرفتالجدران!   ً جُ مع  الدّ وارع  الشّ حجارة    لقد  يُ   ،زافا الزعماء  حر  ولم  في   ألسنةٍ   سوى   ,ك 

 !عسليةٍ 

آرائه    مبادئه، وفيفي    أفكاره،في    ار  الجّب   الجبل    ت ممثلنا ثبوتَ يثبُ   أن  من الضروريّ   ذن،إ

ً مترفّ   قراراته،في    صامداً   موقفه،على    ماً مصمّ   ،متلجلجاً غير    ،داً متفرّ أي أن يكون    ،ياسية  السّ    عا

إلى ذلك,  امية.  في أخالقه السّ    تحليل و   متناقضة،حتى    متنوعة،آراء    مناقشة  عليه  ،إضافةً 

اتّ   مسارات الممكن  مع  من  ً   نتائجها،خاذها    جتماع، اإل  ياسة،السّ   ،قتصاداإل  بخبراء    مستعينا

 التجارة ياحة،السّ 

 ... إلخ المحاسبة ,



  ، مسدودةٌ طريقه    ياسة، السّ في    بالسنّ   ن  والسّ بالعين    العين    مبدأُ   ،هنيئةً قفوا    ولكن،       

  ئيس  وعلى الرّ   نحطاط.إلى ما نحن عليه من  إخصية أوصلتنا  الشّ   نتقاماتواإل  ,فالتضاربات

ي  العقلّي   رميَ أن  الى   بٍة،متعصّ   ةٍ دفاعّي   وضعيةٍ   خاذ  اتّ عن    ويمتنع  ، َالقذرةة َهذه  تؤدي  ألنها 

المواضيع  ةٍ حادّ   وإنزياحاتٍ   الحقائق، في    ةٍ ضبابّي  تكون  الّ   ،الجدلّية  عن  أن  الممكن  من  تي 

من    هو   ,هامات  تّ اإل  ره في أوقات  يدلي عليه تكّب   كل  ما  نّ أ  ئيس  على الرّ   الفهمُ الفهم ُة.  مصيرّي 

 ة  ردّ م ب  لكن بإمكانه التحكّ   ,و القالتأ  شاعاتى ال شتّ   حتواء أو حدّ إه ل يمكنه  أّن   . صحيحٌ الشّر  

الّ  تتميّ فعله  يجعله  ممّ   ,ةالموضوعّي   ،األحيان  بعض    وفي د  التجرّ   حترام،اإل  بالصبر،ز  تي  ا 

 ً  . هبية  الذّ  اريخ  التّ  في صفحات   ذكريُ  رئيسا

ً   ,على الكاهل  ثقيالً   مالً ح    ل تشكلُ ,  هذه المهام  أنّ   نكاراإل  امّن   ل يمكن ألحدٍ          خصوصا

  جدت أسسٌ وُ   إذا  مستحيلٍ   غيرُ   ,ة ل تتزعزعأمّ   بناء    لمَ حُ    أنّ لّ إ  ،هائلٍ   في ركامٍ ينوح ُفي بلد ٍ

   ,متينةٌ 

الحاكم    وطيدةٌ   عالقةٌ   ,لهاأوّ   اإل  قائمةٌ   والمواطنين،  بين    المتينة، قة  الثّ   ،الفائق    حترام  على 

تلك  وإل   المباشر.  الواضح    والتواصل هي    ه،مهام    وأصعبُ   معاليهة ُ أولوّي   ،الركائز  كتساب 

ذاته, متكبراً   مس،الشّ كونه ملك  ليس عبر    المواطنين،يمان  إ  اكتسابُ  لوظيفته    مادحاً  نتيجةً 

 . شعبه لخدمة   ,قصار جهدهل ذ ه سيب صادقة بأّن بّينة الالعليا بل عبر ال

  من   ,ستور  بالدّ جميع ما يخلُّ    إبادة  ة ُعملّي   تبدأُ ,  ئيسّية  الر  عدة  الحصول على القا  وبعد  ,عندئذٍ 

محاسبة  ئيس إلى  معالي الرّ   عبر سعي    ,  غير عقالنّيةٍ   هيمٍ مفا  و   رقاتٍ س   ،صفقاتٍ   ،محسوبّياتٍ 

,  مجرمينَ   إدانة  بشارة    المطرقةُ   تحملنصفٍة، فحاكٍم مُ كّل من نهب أموال اللّبنانيين في قاعات م

  نبثقت   ,دموحٍّ   مٍ قيامة لبناٍن عظي   ,بعد إطراٍق طويلٍ   نُ تعل  و ,  سنٍة في الحكم    ظلّت مخالبهم ثالثينَ 

 . دستور عادلٍ هوّيته من 

  روابطٍ   النجاح في تحقيق    اإلصالحات،  قائمة    على رأس    يّ اخلالتوازن الدّ أن تحقيق    ومع       

ً  مهمٌّ  متينةٍ  ةٍ خارجّي   . أيضا

مسؤولية    لذلك,  يكونَ   لممثً من  أن  ً   وطننا  المجتم   منفتحا الخ على  على   قادراً   ،رجّيةاعات 

ً   الكبرى،الدول  فاهم مع  التّ  ً   ألّمته،  ما هو خيرٌ   مستقطبا ً   ،ورافضا  فاع  الدّ   لمجلس    كونه رئيسا

 الشامخة.  أرزتهفي سيادة   دودٍ  نخرَ  األعلى،

 

ً , الّذي يكاد أن يك هذا الّرئيس        . ن كان اآلن أو بعد مئة عامٍ إ حال,مَ  , قادٌم لون مثالّيا

الع من  الكثير  الضغوطاتعليه  من  الكثير  عليه  لب ولكن.  مل.  لقيام  تندثرنان,    جميع   نا, 

 عوبات. الصّ 


