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الذي  الغيب، كذلك هو الوطنُ  خلواتُ  هُ من جديد بأمٍل ال تردمُ  ها، ثم تنهضُ ليصرع   الشمس   لّون الغروُب وجه  ي
ّني القدر، و تقلّبُ  قد يعييه   اآلالم، ولكنّه يبقى ثابتاً  ي ة  بُمد   يحُ الرّ  هُ السلطة، ويطعنُ  أصحاب   فُ عس  تاألحوال، وت ج 

 الصلبة. واإلرادة والعزيمة منه المواطُن رباطة  الجأش   صابراً، يستعيرُ 

 وصفع  الرياح، وتصبُر الورودُ  الحيّة، فيقاومُ الشجُر غزو  العواصف   يلهمُ الكائنات   ه  إّن شجاعة  وطن نا رغم محن  
هم بالبهجة، ويرسموا ليبّددوا أحزان  اُس باألمل  والفتنة، ويتمّسُك النّ  الفرح   ربيعاً بثوب   ها شتاًء للتألّق  على ذبول  

 .هوالسعي لبلوغ   آمالهم بالحلم  

ناموساً  ة  والثبات  ويسن  القو   ،األمل بنسائم   م، يبعُث الروح  في الجماد  العد   الذي هو نقيضُ  وطنُنا هو سر  الوجود  
وقريباً، سيأتي عهٌد جديد لرئيس  ."هاأخالقُ  تسوءُ  الفقيرةُ  خلدون: " الشعوبُ  قال ابنُ وقد  .لهذا الكون الواسع

ه  جسداً وروحاً وضميراً، وأن يكون أميناً على دستور   لبنان   حماية  على اليمين   مُ ويقس   هدُ جديد، يتع   ةٍ جمهوري  
 التبعيّة   من أغالل   ر  الواعد، المتحّر   الجيل   ه بنظرة  يرى وطن  من مواطنٍ  إليه برسالةٍ  ولهذا، أتوّجهُ  .هوقوانين  
 .والطائفيّة ة  هي  والعنج  

هم لنخرج  معاً من قفار  العتمة  إلى النّور، ونرسُم  لهذا، أتوّجهُ إليه برسالٍة تنم  عن آالم  الشعب  وتعكُس هموم 
ناالتعاوُن والنجاح، ويدعُمها الّسعُي ويكلّلُها عهداً لجمهوريٍّة  بعيداً عن األنانيّة   العمُل المشترُك على إنقاذ  بلد 

  عُل وي ةٌ تبني الرجال  وتبدعُ األشياء".ةٌ التعاون  قو   إن  “شوقي: فكما قال الشاعر الكبير أحمد والمصلحة  الذاتيّة، 

 ئيس،الرّ دي فيا سيّ  

ه، والكثيرون منهم حُن وتراكمت  فيه معاناةُ أبنائ  عليه الم   ت  تألبّ بنا السبُل في وطٍن مثقٍل باألحزان،  لقد ضاقت  
هم هجروا منازل  ف ورحلوا...اختاروا الهجرة، الذكريات   هم وما تبقّى من أحالٍم في جعبة  هم وظنون أودعوا هموم  

 وتبّخرت   ضاعت   بتأّوهاته، أحالمً  المثخن   ،الجريح   الوطن   عليهم حالُ  هُ ليهرعوا وراء غٍد مجهول فرض  
 هاالغريب. وحدُ قبل  من القريب   الغدر   برشقات   هم ولم يغنهم...غنّوه فترنّح  وطن  األليم. أغنوا الظلم   بمبخرة  
 الطويل. الغربة   تخلّدُ أطيافاً رحلت عنها، وغد ت  أشباح  مسافرين على درب   ،الحنين بمنديل   حُ تلوّ  بقيت   الشرفةُ 

 على المطالبة   ونسعى إليها، فنعملُ  الحريّة   لم يتبق  لنا في من أمٍل سوى أن ننشد  معك  يا سيدي الرئيس  مبادئ  
سياسّي طائفةً محّددة، مع  لكّل منصبٍ  السلطةُ  الطائفيّة، فمنذ حّددت   للسياسة   بلداً علمانّياً ال يحتكمُ  لبنان   بجعل  

 ت  المتفلّ  السالح   ظاهرةُ  الطائفي، وانتشرت   التناحر   أزمةُ  لقانون لم يذكر في الّدستور،  تفاقمت  العلم أّن هذا ا
بين ملٍّة وأخرى أو بين حزبين  شوارع   لحرب   وسيلةٍ كستخدم وانتقلت للمواطنين المدنيّين، ليُ  ،بين األحزاب
وحده  الجيش   بيد   السالحُ  لذلك يجب أن يكون   .اإلنسانيّةور  سحيقٍة خاليٍة من هم في مغالتنحدر  أخالقُ ومتنافرين، 

 العواصف   قهقرُ تُ  الخارجّي صفّاً واحداً، ألّن االتّحاد  قّوةٌ  المواطنين، ويقاوموا سويّاً العدوان   لتتوّحد  صفوفُ 
 .العاتية

ٍ دون اآلخر، ويطبّق  القانون  بضميأن ال ينحاز   وعلى الرئيس    واتّزان، ويقومُ  وتوازنٍ  رٍ  الى فريٍق سياسّي
اجتماعي وضمان  من كهرباء وماء وطرقات ومستشفيات وضمانٍ  الوطن   أولوّيات   أولى بترتيب   كخطوةٍ 

 ه، لتقليص  والتمريض وغير   أو الطبّ  أو التعليم   القضاء   المتعلّمين سواء في سلك   من دور   يعّزز   أنشيخوخة، و



مبدعيه ومثقّفيه ومفّكريه، فقد آن  للمهاجرين أن يعودوا ليثروا لبنان   نا يفتقدوطن  الذي جعل   الهجرة   عامل  
 المجتمع، فيعّززُ  في بناء   المرأة   دور   ه  مشاريع   في أوليّات   ئيسُ الر   هم النيّرة، ويجب أن يضع  هم وأفكار  بعقول  
 والتخطيط   نفيذ  والتّ  على العمل   ل  جكالر   مخّولةً ها ها من التعنيف، ولجعل  ها ويسن  قانوناً راسخاً لحمايت  دور  

 عليها. ذكوريّةٍ  وممارساتٍ  ضغوطٍ  ومن غير   ةٍ بديناميكي  

 التي سبقتك، والتي ما برحت تملي علينا بوقاحةٍ  الجائرة   لطة  السّ  في محاسبة   ،ك  سيّدي الرئيسكذلك، يأتي دورُ 
ها ها مآثر  لنفس   بةً ناس  النزاهة  والعدل، الحائط   بعرض   ها الالشرعيّة، ضاربةً بثروات   فاخرُ وت ،شروط ها وأوامر 

غ د  عيشهم، حقٌّ عليك  أن  وهميّة باطلة، وأن تصرخ  في وجوه  العابثين بحدود  لبنان وبهويّة  أبنائه   نهض  تور 
ولصوُص الحريّة  فيه، فال تحكم  زوراً  أسياُد االستغالل   هُوتحمي حقوق ه، وتحد  من الفساد  الذي رّوج   بالوطن  

 .وبهتاناّ، لتكون  القائد  الموّحد  للجميع

 والعبوديّة، ويمنحُ  االلزامي، الذي يحّرُر االنسان  من األميّة   المّجانيّ  التعليم   ك  أيضاً في فرض  وتتجلّى مسؤولّيتٌ 
بناء  األوطان، فهي كالنّهر  المتدفّق  وُرها الكبير في فللثقافة  د .لألفضل والتطّور   التقّدم   فرصة   المواطن  الفقير  

 وتغمُرهُ بنور  الفكر  واألدب  والفلسفة  والجمال.الذي تتفّرعُ روافُدهُ وتتنّوع، لتمأل  كؤوس  اإلنسان  بخمر  المعرفة، 

 اتٍ تعاوني   بإنشاء   يكونُ  للزراعة، والحل   المحليّ  صدير  الت   في تشجيع   مثل ضّي  الشمس  عاً ك  ساطدورُ  ويبرزُ 
 ،منها التي نستوردُ  نا وباقي الدول  بين دولت   عة  الموق   فاقات  وباالتّ  ،مرضية بأسعارٍ  من المزارع   تشتري االنتاج  

 بجودة    االهتمام   اللبنانّي   للمزارع   اللبناني، ونتركُ  االنتاج   عليهم شراء   مستوردة، فنفرضُ  نا دولةٌ أن  ةً وخاصّ 
ه هزراعت     .وإيالئ ها جّل اهتمام 

 والقليل   عام  الطّ  ا ببعض  أطفاله   رمق   تسد   التي ال تكادُ   المنكوبة،الفقيرة   العائالت   مأساةُ  هللا تضطجعُ  وفي عين  
 على مساعداتٍ  ها الحصول  الذي يخّولُ  ،المعقول بالقدر   لها الحماية   أن يوفّر   الوطن   واء، وعلى رئيس  من الدّ 

 المدقع. الذّل والفقر   تدرأ عنها شبح   اجتماعيّةٍ 

والقتل   ر  األخذ  بالثأ  وللعشائر  التي تبيُح في بعض المناطق   الرجعيّة   والتقاليد   البالية   العادات   أيضاً تأتي محاربةُ 
 للمؤّسسات   ها، من خالل االيعاز  ودحر   هاإلبادت   ،األولى سيّدي الرئيس ك  من مهام   ،رف  عن الشّ  من أجل الدفاع  

 .واالنسان على المجتمع   السلبيّ  ه  مدنيّاً بتنظيم حمالت توعيّة تحذّر من مغبّة هذا الجرم وانعكاس   الناشطة  

هي اتّكاُء  بالحريّة، فالحريّةُ  ُح جبينُهُ ينض الّديمقراطّي القوي، الوطن   وجهاً من وجوه   أن يكون   على الرئيس   
ها في غفوٍة أهداب   البال، وحيُث تغمُض محاجُر الفضيلة   الضمير، حيُث اإليماُن والتّقوى وسعةُ  في مهد   األرواح  

رمزاً لإلنسانيّة، ال شيء  الروحيّة، وحيُث يكوُن اإلنسانُ  والترّهالت   والحسد   غائن  والضّ  آمنة، بعيداً عن األحقاد  
 ه  لسلوك   مطمئن  ه اُل منه أرقاً، أو تقض  له مضجعاً، ألّن بال  ما دام  يسيُر واثق  النّفس، وال زعزعة تن هُ يهّدد أمن 
 .كذلك واالنسان   األديان   الرّب تطمئن  الّنفوُس القلقة، وباحترام   بربّه. فبذكر   ه  وعالقت  

وركيزةُ وهيكُل العدل  واإلنصاف، من  الذي هو قواُم المجتمع  السليم، أن تسدل  على لبنان ظالل  األ حقٌّ عليك   
االستعباد،  تحت نير   رزح   الشعب   أنّ  النتيجةُ  فكانت الحرب  ، فقد جّربنا الّسلم  الوطنّي والخلقّي واإلنساني

 .المجحف والحصار   القهر   وسقطنا في قيعان   الغير فانتصر الغيرُ  مور  أفي  ل  وحاولنا التدخّ 

العريق،  ه  وتاريخ   ه  نا جديراً بتراث  وطن  نعيد   لكي العميق  نا من سبات   نا نستفيقُ أنّ لو  المقبل   ي الرئيس  سيّد ياذا فحبّ  
 .والمدارس والجامعات   الدولة   سات  ومؤس   والجيش   والمصارف   سات  فيه المؤس   وندعم  

 زٍ تحيٌّ ّي أأيديهم ومساعيهم، دون  د  لتتوح   الجميعُ  أن يستيقظ   ، فيجباً أحدال يستثني الزمن   مقصلةُ  إّن التاريخ  
  م".الحل لبنانُ " هُ اسمُ  بوطنٍ  الجميعُ  ولينعم   ،هكرامت   الى لبنان   تمييز، لنعيد  أو 



الظالمين، نرى هيكل نا نحُن يا سيّدي الّرئيس في بلٍد تجّزأت فيه القيُم وتجّهمت  عنده المبادُئ سافرةً عن وجه  
وتتقلُّص معالُمه، فالحكُم بات  للسارق  والمارق  والحاذق  والغارق  في الّشهوات  تنقاُص األمنّي والوطنّي 
ه  والغرائز والخطايا التي نهت  عنها األدياُن جميعاً، في بلٍد دبّت  الفوضى في طّيات  ثناياه ومختلف  دوائر 

ان والقاتُل والمقتول، هما ضحّيت ،فالسالُب والمسلوب قتصاديّة  واألمنيّة.والبيئيّة  واالالرسميّة  والحكوميّة  
 لمجتمعٍ غاص  في قاع  الفساد  حتّى أذنيه.

ه من استعمار  النفوس  فئيس لبنان نا حق ه في الحريّة، معاً يا سيّدي الرّ  منح  فلن التي تدّمره،  ة  المستغل   الشقيّة   لنحّرر 
 والمواسم   الفصول   هي امرأةُ  ها.وترشُح عطراً من نحر  ، هاالحريّة وهي ترقُص جذلى في ثوب   فما أجمل  
 السنونو المحلّق   اآلتي على وقع   الزمن   إيقاعُ  الدائمة. هيالحّب والرقّي واألماني  سيّدةُ  المتوازن. هي والّرقص  

وجعلكم سنداً ومدداً لهذا الوطن  ،المقبلةوسّدد  خطاكم في المرحلة   ،سيّدي الرئيس  ياإلى الالنهاية. وفقّكم هللاُ 
 الشامخ.


