
 
 
 

 طرسبكممة معالي الوزير فؤاد 
 عامًا عمى غياب الرئيس فؤاد شهاب 04في ذكرى مرور 

 
 
 ممثاًل بمعالي االستاذ ناظم الخوري،  س الجميورية العماد ميشال سميمانرئي فخامةَ  

 ،والمعاليوالسعادة أصحاب الدولة 
 ،أييا الحفل الكريم

 

الرئيس  كون عمى قمبي ألند شياب أعز ما تفي تكريم الرئيس المواء فؤا المشاركةُ  
نجازاتو  شياب قدوة في السياسة إن من حيث نيجو عمى بناء الدولة ، أو من حيث  ةحور تمالموا 

 ترفعو األخالقي، فضاًل عن وطنيتو الصافية والواعية.
 

وفقًا لمتعريف  التسميةدولة بكل ما تعنيو ىذه ال لقد إستحق فؤاد شياب لقَب رجلِ  
اإلدارة مع مساىمة  وتحديثإذ زاوج بناء  Statesmanship Governance لمفيوم الحديث

والُحمِم  ج في مفيومو لمدولة وأدائو، بين الواقعِ زاو ـس الحياة السياسية كما أسُ تطوير ة بفعال
عناه المألوف عن رجِل السياسة بمبذلك ُو تحقيقًا لطموحات األجيال الطالعة مميزًا نفسَ 

 مل إىتماِمِو لإلنتخابات الالحقة.لي كاوالتقيميدي الذي يو 
 

 0791في أيمول  ثور الذي أصدرهالبيان المأ ذاكوقد لّخص ىذا المسمك المميز  
إن ردة  النيج وأكثرية النواب عمى ترشيحو.تمة ردًا عمى إلحاح كبالعزوف عن الترشح لمرئاسة 

ِل ىذه وقد جاءت تتويجًا لسمسمة من المبادرات والمواقِف ما ىي إال تكريٌس لمكانتو المميزة عالف
 في الحقل العام.

 



اب في الحقل الخارجي باإلتزان والحكمة وعدم ىذا وقد إّتَسمت سياسُة الرئيس شي 
اإلنحياز، مما ساعد عمى صيانة سيادة لبنان وتأمين مصمحتو عمى الرغم من الظروف 

 .ةقَ نطَ المِ  بيا توالتطورات اإلقميمية التي مرّ 
 

الرئيس شياب  نَ أما في ما يخُص ممارسَتُو الحكَم، وعمى الرغم من دقة الظروف، برىَ  
 وبالرغم من حساسية الوضع السياسيإذ أنو، السمطات،  وفصلَ  و إستقالل القضاءعن إحترام

واألحداث التي واكبتو، لم يُقم مدعي عام التمييز بزيارة القصر الجميوري عمى مدى والية 
رة بوزير العدل الرئيس شياب إال مرًة واحدة يوم أدى اليمين القانونية، حاصرًا عالقتو المباشَ 

 فقط.
 

أن أفضي إليكم بما كان ينتابني في تمك الحقبة من شعور حيال  لختام، أودّ وفي ا 
 ونيجو. يين من الرئيس فؤاد شيابالرأي العام وموقف فئة من السياسـموقِف بعض 

 

من أىل السياسة يقفون موقفًا  اً كان يحّز في قمبي أن أرى فئًة من المبنانيين وبعض 
أو آلخر عن جيٍل أو  و وال يعترفون بإنجازاتو وذلك لسببٍ نصفونفؤاد شياب فال يُ  لنيجمناوئًا 

اليوم بعد تحّول الرأي العام في نظرتو الى ىذا الرجل  قصد، غير أن ىذا الشعور قد تبّددَ  عن
عبية سبق أن تنّكَرت ات شالكبير، سيما وأن ىذه اليقظة تشمل أكثر من شخصية سياسية ذ

و. وقد تكون التجربة رئاستِ  كميا عميو أثناءَ حُ  وكانت ظالمًة في رئيس شياب وعارضتوُ مل
 ، قد ساعدت عمى ىذا التطّور. 0791يشيا لبنان منذ عام المأساة التي يع

 

كَمُو في الرئيس المواء فؤاد شياب وفي صدر حُ أن يُ  ،يعود لمتاريخ وحَدهُ  ،حال أي وفي 
نجازاتو  ني سياستو وا   .سيكون عادالً و عمى يقين بأن التاريخ منصف وا 

 
 فؤاد بطرس
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