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اللبنانية ديمقراطي للرئاسة مرشح أول

البيان الرئايس

مستو أعىل اىل ترفعنا رئاسة اللبنانيني، مجيع تشمل رئاسة عىل وعهداً عزماً أنا، شبيل مالط،
بل اإلقليمي، الصعيد عىل بطليعة الدول التارخيي موقعها اىل البالد الديمقراطية، وتعيد من
وتنافيس، منفتح مسار يف متصاعدة، انتخابية يف محلة الناس ترشك الدويل، رئاسة عىل الصعيد
رئاسة إقناع، وقوة شاهدة معلن وإنجازات برنامج اىل باإلستناد األفضل ينجح املرشح بحيث
شهوة كل عن مرتفعاً - علمياً - مبدعاً - - شامالً منفتحاً - عهداً فعاالً اللبناين تقدم للشعب
املواطنية، املساواة يف أطيافنا ضمن وتعدد الدينية تقاليدنا األفضل من تأخذ رئاسة وفساد،
يف لبنان، يف راسخة صدقية عىل مبنية رئاسة زالهتا، وتدرأ الطائفية الضغائن من  وتقلص 
كامل عىل املمتدة الالعنفية باحلركة القوي - لبنان  متكن  رئاسة العامل، ويف العربية، املنطقة
بموقعه املطالبة من يف 14 شباط 2006 - واملتجددة 14 آذار 2005 يف أوجها البالغة أراضيه،
وعالمة السياسة، يف وقدوةً اقتصادياً، يكون رائداً ومتنوع، ومسامل كمجتمع مزدهر الدول بني

األمم. بني من رسمدية ثقافية

 

سرية ذاتية خمترصة

أستاذ يوسف، القديس يف جامعة احلقوق كلية لد جان موين كريس أستاذ مالط، شبيل
بريوت. يف مالط للمحاماة مكتب وصاحب املتحدة، الواليات يف للحقوق» «يال كلية يف زائر
القيادي، املستو يف الشارع وعىل الشعبي احلضور مستو األرز، عىل ثورة يف بفعالية شارك
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«اإلستثنائي» للتعديل اخلارج. تصد يف املقيمني للبنانيني التصويت حلق فاعل منارص هو
،1998 سنة للجمهورية رئيساً حلود اميل تعيني األوىل، املرة يف  بموجبه، تم  الذي للدستور
مالط شبيل نسق اإلنسان، حقوق عن بصفته مدافعاً .2004 سنة واليته متديد املرة الثانية، ويف
يف العراق، اجلامعية اجلرائم عن والقضائية الديمقراطية للمحاسبة منظامت إنشاء وساهم يف
وربح ليبيا. يف الصدر ورفيقيه موسى اإلمام ضد معمر القذايف خلطفه القضائية الدعو يف كام

التمييز  حمكمة أمام وشاتيال صربا يف جمازر الضحايا أهل 2001 سنة رفعها القضائية التي الدعو
رجعي. مفعول صدر مع قانون بموجب شارون أرييل مالحقة تعطيل البلجيكية، قبل

وهو لندن. جامعة يف األوسط الرشق وقوانني اإلسالمي الفقه مركز كمدير عمل مالط
اإلنسان تعنى بحقوق دولية إدارة جمالس من عدد يف فاعل عضو كتاباً، عرشين ألكثر من نارش
قيامه خالل من يف لبنان للرئاسة أول مرشح ديمقراطي هو العربية واإلسالمية. وباملجتمعات

اللبنانية. الرئاسة تاريخ يف مسبوقة غري وديمقراطية وشفافة مفتوحة بحملة

 



الديموقراطي لبنان برنامج

حكم القانون املؤسسايت: االصالح

اىل لالمتثال الرائد املثل بتقديم  ذلك ويبدأ القانون حكم ترسيخ  عرب  الفساد مكافحة •

اجلمهورية. رئاسة وأوهلا واملسؤولية، القرار موقع يف االشخاص قبل من القانون حكم

ال عمله. يف تدخل أي عن واحلكومة اجلمهورية رئيس برتفع املستقل القضاء تعزيز •

السياسيني للقضاة. قبل من اليوم بعد هاتفية خمابرات

املبارش» العام «االقرتاع الدستوري: االصالح

القرار يف صناعة متقدماً متثيالً متثيلها وضامن املجتمع يف األسايس املرأة بدور االعرتاف •
السيايس.

مبارشة الشعب ينتخب الديموقراطي: النضج من أعىل درجة اىل بنظامنا  اإلرتفاع •

اللبناين. الوضع مع تتالءم آللية وفقاً التنفيذية السلطة يف رؤساءه

احلكومية. كافة املستويات عىل االنتخابية وإصالح العملية السلطات فصل تعزيز •

السلطات فصل يف  منطقها استعامل  للبالد. الشائكة الطائفية الرتكيبة مشكلة مواجهة •

للمواطنني. الطائفية غري العامة املساحة توسيع الوقت نفس ويف املتفردة، القرارات منع عرب

وجريئة متوازنة إجراءات االقتصاد:

األدمغة، هجرة عملية وعكس البرشية، واللبنانيات اللبنانيني طاقات احلوار عىل فتح •
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القرار. صناعة ويف االقتصاد يف املغرتبني مشاركة مستو ورفع

وترشيد وفاعلة، مرنة إدارة واعتامد مقلّصة شأن املواطنني يف تدخلها دولة مساحة اعتامد •
املتنامي. العجز والتخصيص ملواجهة املشاركة مزاوجة بني طريق عن الدولة اقتصاد

منع اليورو: لنموذج األربعة املعايري وتبني األوروبية املجموعة مع اجلوار سياسة تطوير •
متّزنة فائدة  معدالت  العملة، رصف سعر استقرار مالئم، بعجز موازنات ترتيب التضخم،

األمد. الطويلة االستثامرات لتشجيع

والقيمة العالية، التكنولوجيا عىل بالرتكيز  األوسط للرشق متقدماً مركزاً لبنان هتيئة •

والتعليمية. سيام املرصفية ال املتقدمة واخلدمات النفطية، لالقتصادات املضافة

االقتصادي للنمو أداة البيئة:

نموذج الطبيعية: املوارد واستدامة االقتصادي النمو  مع تتناسب  بيئية سياسة فرض •

البيئة. االقتصاد ومحاية بني يزاوج حضارية» «قيمة

يف نوعية التدهور لعكس الساحلية املنطقة إدارة يف النظر واعادة املديني للتخطيط أولوية •
والسياحية. والصحية البيئية اإلنجازات ولتحسني اليومية احلياة

مجاعية مسؤولية من كجزء تندرج واسع عىل نطاق التشجري» «اعادة ومبارشة عملية تبني •
واجتامعية.

الدويل املستو عىل الالعنف ونرش إقليمية ثقافية ريادة

اللبنانية الثقافة يف  املميزة اجلوانب العريب واستثامر العامل يف األوجه متعددة ثقافة تعزيز •
والفرنسية. واالنكليزية العربية الثالث، باللغات الناطقة

من لبنان يف الفلسطينية املشكلة وحل العريب-االرسائييل، الرصاع يف العنف منطق إهناء •
املعايري اإلنسانية الراسخة وعىل القانونية املبادء عىل يعتمد شامل دويل حميل- خمطط خالل

املتقدمة.

وتثبيت املحاسبة القضائية احلريري، سرية رفيق وحي من دائامً إرثاً الالعنف رسالة نرش •
ترشين منذ لبنان يف أجلنا من الذين قضوا األبرياء املواطنني وتضحية بتضحيته املرتبطة الدولية

.2004



 
Lebanon’s First democratic

presidential candidate

Presidential Statement

I, Chibli Mallat, want to be president for all Lebanese. My presidency 
is one that would bring the Lebanese together, onto a higher stage of 
democracy, and return the country to its historic position in the forefront 
of nations, not only regionally but internationally.

I propose that this campaign, through a competitive and open process, 
brings people to the debate so that the best candidate wins on account of 
a declared program, achievements, and power of persuasion.

I can offer to the Lebanese people a presidency that is efficient - open
- inclusive - creative - learned - and incorruptible. A presidency that takes 
the best from our religious traditions and diversity for equal citizenships, 
and weakens the worst sectarian atavisms and hatreds.

A presidency to be founded on unimpeachable credentials in Lebanon, 
the Arab region, and the world. A presidency that will allow Lebanon, 
strong with a non-violent movement across the board that culminated on 
14 March 2005, and was renewed on 14 February 2006, to claim its place 
among nations as a prosperous, peaceful and varied society which leads 
economically, sets the example politically, and makes an eternal mark 
culturally.

Short biography

Chibli Mallat is EU Jean Monnet Professor of Law at Saint Joseph’s 
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University in Lebanon, Senior Fellow at Yale law school in the US, and 
Principal at Mallat Law Offices in Beirut. He was an active member in
the cedar Revolution, both in street participation and at the leadership 
level, and an active supporter of voting rights for Lebanese abroad in 
2005. He spearheaded the constitutional opposition to the ‘exceptional’ 
appointment and extension of Lahoud mandate in 1998 and 2004. As 
a human rights advocate, Chibli Mallat co-founded and coordinated 
organizations for democracy and judicial accountability in mass crimes 
in Iraq, and conducted judicial action leading to indictment of Muammar 
Qaddafi for the disappearance of Imam Musa Sadr in Libya. He won his
case in Belgian courts against Ariel Sharon in 2001, before it was stopped 
by retroactive legislation.

Chibli Mallat served as the Director of the Centre of Islamic and Middle 
Eastern Law at the University of London. He is the author or editor of 
some twenty books and is active on a number of international boards for 
human rights. He is the first democratic candidate to the presidency of
the Lebanon, developing since he announced his bid an unprecedented 
open, transparent campaign in close touch with the people.



Platform for a democratic Lebanon

Institutional reform: rule of law

• A determined fight against corruption by bolstering the rule of law.
Corruption is first fought by good example set by the president and
government members, acting equally with other citizens under the law.

• Strengthen an impartial judiciary coupled with the president’s 
personal detachment. No more phone calls from politicians to judges.

Constitutional reform: «suffrage universel»

• Recognize the essential role of women in society and ensure their 
adequate representation in political decision-making.

• Bring up our democratic system to the next degree of democratic 
maturation: people voting directly for the presidency of the executive 
branch.

• Enhance separation of powers and reform the electoral process at all 
levels of governments.

• Confront the more intractable problem of our country’s confessional 
setup. Use its logic of separation-of-power in preventing authoritarian 
decisions made by one, unchecked ruler, but enlarges the public, non-
sectarian space of citizens.

Economy: balanced and bold measures

• Open up the debate by the convergence of brainpower, reverse brain 
drain, and maximize economic and decision-making participation of 
Lebanese abroad.
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• Work for a smaller government through a lean and effective
bureaucracy and an intelligent disengagement of the state by a mixture 
of participation and gradual denationalization to face the deficit.

• A dopt the four criteria of the Euro - model: price stability, budgetary 
position for a checked deficit, stability of the currency, and long-term
production-enhancing interest levels. Intensify work with the EU politics 
of proximity.

• Position Lebanon to become the 21st century center of the Middle 
East by focusing on high-technology, added-value to oil economies, 
advanced services, especially banking and education.

Environmental diligence: An instrument of economic growth

• Enforce an environmental policy that matches economic development 
and sustainability of resources; a win-win paradigm that «marries» 
economy and environmental protection.

• Prioritize effective urban planning and coastal zone re-management
to reverse degradation and enhance environmental, health and tourism 
assets.

• Adopt and conduct large-scale «re-greening» as part of a collective 
societal responsibility.

Regional cultural leadership and international projection 
of non-violence

• Enhance multi-media cultural leadership in the Arab world. 
Capitalize on the extraordinary facets of Lebanese culture operating in 
Arabic, French and English.

• End the logic of force in the Arab-Israeli conflict; solve the Palestinian
problem in Lebanon in a comprehensive domestic-international plan.

• Project the message of non-violence as the lasting legacy of Rafic
Hariri, and establish the centrality of judicial accountability for him and 
dozens of other innocent victims since October 2004.



Le premier candidat démocratique
à la Présidence de la République

Déclaration d’intention pour la Présidence

La présidence de la République que je propose aux Libanaises et aux 
Libanais, est celle du rassemblement de tous au cœur d’une démocratie 
avancée, avec une présidence qui rendra au pays sa position historique à 
l’avant-garde des nations, aux niveaux régional et international.

Je m’engage dans une campagne présidentielle ouverte et compétitive, 
a�entive à la formation d’un débat public, débat qui perme�ra au meilleur
candidat de vaincre selon un programme, un profil de compétences
prouvées, un passé d’accomplissements reconnus, et son pouvoir de 
persuasion.

J’offre au peuple libanais la perspective d’une présidence efficace -
ouverte - unificatrice - créative - éclairée - et incorruptible.

Une présidence qui puise le meilleur dans nos traditions et notre 
pluralisme, pour renforcer l’égalité dans la citoyenneté, et qui réduit nos 
haines et atavismes confessionnels jusqu’à les rendre inopérants.

Une présidence qui se fonde sur une renommée et une autorité établies 
au Liban, dans les pays arabes, et dans le monde.

Une présidence qui perme�ra au Liban, fort de l’immense mouvement
non-violent qui a culminé le 14 mars 2005, et qui s’est renouvelé le 14 
février 2006, de revendiquer au sein des nations sa place de société riche, 
pacifique et plurielle.



La présidence d’un Liban qui participe des Etats de pointe dans 
l’économie mondiale, trace l’exemple d’une politique démocratique 
avancée, et marque l’histoire d’une empreinte culturelle éternelle.

Biographie

Chibli Mallat est professeur de droit à l’Université Saint Joseph, 
titulaire de la Chaire Jean Monnet de l’Union Européenne, Senior Fellow 
à Yale Law School. Avocat praticien, il dirige l’Etude Mallat à Beyrouth.

Membre actif de la Révolution du Cèdre, dans la rue comme dans son 
orientation stratégique au niveau du leadership, il avait déjà été à la tête 
de l’opposition constitutionnelle à l’amendement ‘exceptionnel’ en faveur 
d’Emile Lahoud en 1998, et à la prorogation forcée de son mandat en 
2004.

En sa qualité de défenseur des droits de l’homme, Chibli Mallat a 
été coordinateur et co-fondateur de nombre d’organisations en soutien 
à la démocratie, contre la peine de mort, et pour la responsabilisation 
criminelle d’auteurs de crimes contre l’humanité, notamment dans le cas 
de Saddam Hussein en Irak. Il est l’avocat de la famille de l’Imam Moussa 
Sadr, et a entrepris une action en justice concrétisée en 2004 dans un acte 
d’accusation du Procureur Général Libanais contre Mouammar Kadhafi
et 17 complices dans l’enlèvement de l’Imam et de ses deux compagnons 
en Libye. Il a également gagné en février 2003 le procès intenté contre 
Ariel Sharon devant les tribunaux belges, suspendu depuis par législation 
rétroactive. Il œuvre depuis 2005 pour l’octroi du droit de vote aux libanais 
de l’étranger.

Chibli Mallat a occupé le poste de directeur du Centre of Islamic and 
Middle Eastern Law à l’Université de Londres, et il est l’auteur de plus de 
vingt ouvrages.

Mallat est le premier candidat à la présidence libanaise qui mène une 
campagne populaire, démocratique et transparente.

 

www.mallatforpresident.com
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Programme d’un Liban démocratique

Réforme institutionnelle: l’Etat de droit

• Lu�e concertée contre la corruption par la consolidation de l’Etat de
droit, qui doit être menée en premier par les hauts responsables, appelés 
à donner le bon exemple en se soume�ant, à l’instar de tous les citoyens,
à la transparence et à la loi, la présidence en premier.

• Renforcement de l’indépendance de l’appareil judiciaire en assurant 
la neutralité du président de la République et du gouvernement, et en 
me�ant un terme aux interventions personnelles des hommes politiques
auprès des juges.

Réforme constitutionnelle: «suffrage universel »

• Reconnaissance du rôle fondamental des femmes dans la vie publique 
à travers une représentation expressive au niveau des fonctions politiques 
et une participation active à la prise de décision.

• Evolution du système politique dans le sens d’une plus grande 
maturation démocratique, par l’instauration de l’élection directe au 
suffrage universel par le peuple de la présidence de l’Exécutif suivant un 
modèle adapté aux exigences délicates du système libanais.

• Renforcement du principe de la séparation des pouvoirs et réforme 
du système électoral au niveau de l’ensemble des corps élus.

• Confrontation du problème épineux du confessionnalisme 
dans le pays, par le respect du principe de la séparation des pouvoirs 
pour proscrire les décisions prises arbitrairement, et l’élargissement 
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de l’espace public non-confessionnel citoyen.

Economie: Mesures équilibrées et entreprenantes

• Elargissement du champ économique en privilégiant l’apport de 
personnes qualifiées, en inversant le processus de la fuite des cerveaux
et en maximisant la participation des libanais de l’étranger à la prise 
de décision.

• Principe de l’Etat-moins, administration flexible et efficace
assurant un désengagement de l’Etat dans le quotidien du citoyen, 
combinaison équilibrée du public et du privé selon une formule de 
participation-dénationalisation pour réduire le déficit grave dans le
pays.

• Adoption des quatre critères du modèle de l’Euro: stabilité des 
prix, positionnement budgétaire en vue du contrôle du déficit, stabilité
monétaire, taux d’intérêts favorisant les conditions de production à 
long terme, ainsi que le développement intensifié de la politique de
proximité proposée par l’UE.

• Promotion du Liban sur l’échelle du Moyen-Orient sur base de 
technologies de pointe, insertion de valeurs ajoutées dans l’économie 
pétrolière, renforcement des services de pointe, notamment la banque 
et l’enseignement.

L’Environnement: un outil de croissance économique

• Mise en place d’une politique environnementale adaptée au 
développement économique et aux ressources durables ; développement 
d’un paradigme qui marie croissance économique de qualité et protection 
de l’environnement.

• Priorité à la planification routière, au développement urbain et
au réaménagement des zones côtières, avec pour objectif d’inverser le 
processus de dégradation de l’environnement, et de renforcer le secteur 
de la santé et de l’éco-tourisme.

• Adoption d’une politique de reforestation à large échelle entendue 
comme responsabilité privée et adaptation collective des talents 
adéquats.
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Leadership culturel au plan régional et promotion internationale 
de la non-violence

• Renforcement du leadership culturel et médiatique dans le monde 
arabe. Mise à profit de la richesse culturelle d’un pays dont la population
maîtrise la langue arabe, française et anglaise.

• Contribution active au renversement de la logique de violence 
dominante dans le conflitisraélo-arabe,etpland’actionétabliconjointement
par les autorités locales et la communauté internationale pour a�énuer et
éventuellement résoudre le problème des réfugiés palestiniens au Liban.

• Promotion du message de la non-violence, legs principal du 
sacrifice de Rafic Hariri, et renforcement de la justice internationale
pour sanctionner les coupables de son assassinat et des autres victimes 
innocentes de la violence depuis octobre 2004.
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ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԿԱԽ

ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐ ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆ

ՇԸՊԼԻ ՄԱԼԼԱԴ 

ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ:
- Ես, ՇԸՊԼԻ ՄԱԼԼԱԴ, կը փափաքիմ ըլլալ նախագահ բոլոր Լիբանանցիներուն: 
Նախագահ մը՝ որ միացնէ բոլոր Լիբանանցիները ու զանոնք առաջնորդէ
դէպի ժողովրդավարութեան աւելի առողջ մակարդակի մը ու վերադարձնէ 
Լիբանանը իր պատմական առաջնակարգ դիրքին, ոչ միայն շրջանային այլ
նաեւ միջազգային առումով:

- Կ՝առաջարկեմ որ մրցակցութեան առողջ ոգիով տարուող այս 
ընտրապայքարը բանավէճի մը շուրջ համախմբէ թեկնածուները որմէ 
յաղթական դուրս գայ լաւագոյն թեկնածուն որ կ՝ապաւինի իր յայտարարած 
ծրագրին, յաջողութիւններուն ու շահած վստահութեան:

- Լիբանանցիներուն կը վստահեցնեմ, թէ նախագահութեանս շրջանը 
պիտի ըլլայ գործօն, բացայայտ, ընդհանրական, ստեղծագործող ու գիտական, 
հեռու փտածութենէ: Նախագահական շրջան մը՝ որ պիտի օգտագործէ 
լաւագոյնը մեր կրօնական աւանդութիւններէն ու այլազանութենէն, ընծայելու
համար հաւասար քաղաքացիութիւն ու ջնջելու դաւանանքային ոխերն ու 
ատելութիւնը:

- Նախագահական շրջան մը՝ որ Լիբանանը հաստատէ անկեղծութեան ու 
հաւաստիացման ամուր հիմքերու վրայ Արաբական ու միջազգային գետնի
վրայ:

- Նախագահական շրջան մը՝ որ առիթ կու տայ այն Լիբանանին որ 14 
Մարտին խաղաղ ձեւերով փաստեց իր կեցուածքը արտայայտելու շարժումը՝ 
որ գտնէ իր դիրքը միջազգային ընտանիքին մէջ իբրեւ զարգացած, խաղաղ,
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զանազան համայնքներէ կազմուած հաւաքականութեամբ, տնտեսութեամբ 
առողջ եւ օրինակելի իր քաղաքականութեամբ:

Հակիրճ Կենսագրական:
Շըպլի Մալլադ կը պատկանի Մարոնի համայանքին, իրաւաբանութեան 

դասախօս է Լիբանանի Սէն Ժոզէֆ համալսարանէն ներս, այցելու դասախօս 
ԱՄՆ-ի Ել համալսարանի Իրաւաբանական բաժնին մէջ, գործադիր Տնօրէն 
Պէյրութի մէջ գտնուող Մալլադ Իրաւաբանական Գրասենեակներուն: 
Ան մասնակցած է «Մայրիներու» Յեղափոխութեան թէ շարքային եւ թէ 
ղեկավար դիրքերու վրայ, ինչպէս նաեւ պաշտպանած է 2005 թուականին 
արտերկրի Լիբանանցիներուն քուէարկելու իրաւունքը: Նեցուկ կանգնած 
է ընդդիմութեան 1998-ին Լահուտի արտակարգ նախագահ նշանակումին
ու անոր նախագահութեան երկարաձգման 2004-ին: Շըպլի Մալլադ՝ որպէս 
մարդկային իրաւունքներու պաշտպան, ուրիշներու կողքին հիմնած է
ու համագործակցած Իրաքի մէջ գործուած զանգուածային ոճիրները 
հետապնդելու ժողովրդավարական ու արդարադատական հաշուետուութեան 
կազմակերպութիւններու հետ ու մասնակցած է Մուամմար Քատտաֆիի 
դատավարութեան Իմամ Մուսա Սատրի Լիպիոյ մէջ անհետացման 
ամբաստանութեամբ: Իսկ 2001-ին շահած է Արիէլ Շարոնի դէմ ներկայացուցած 
իր դատը Պելճիքայի մէջ, նախքան այս դատին չէզոքացումը հետեալ 
օրէնսդրութեան համաձայն: 

Շըպլի Մալլադ ծառայած է Լոնտոնի մէջ իբր Տնօրէն Իսլամական ու 
Միջին Արեւելքի Իրաւաբանական Կեդրոնէն ներս: Եղած է հեղինակը կամ 
խմբագիրը մօտ քսան գիրքերու եւ գործօն անդամ մարդկային իրաւունքներու 
եւ Իսլամական շրջանակներու միջազգային յանձնախումբերու: Ան կը
ներկայանայ որպէս առաջին ժողովրդավար թեկնածուն Լիբանանի 
նախագահութեան, սկսեալ այն օրէն երբ յայտարարեց իր թեկնածութիւնը 
որպէս աննախընթաց, թափանցիկ ու ժողովրդավար ընտրապայքարի ոճ:



Ժողովրդավար Լիբանանի Ծրագիր

- Հաստատութիւններու բարեկարգումի օրէնքներ:
- Գործադրել օրէնքը դիմադրելու համար փտածութեան: Դիմադրելու 
համար փտածութեան,բարձրաստիճան պաշտօնեաներ լաւագոյն օրինակը 
կրնան հանդիսանալ երբ հաւասար կերպով գործադրեն օրէնքը բոլոր 
քաղաքացիներուն նկատմամբ:

- Ամրապնդել անկախ արդարադատական հաստատութիւնը, այսինքն 
ոչ մէկ հեռաձայնային միջամտութիւն քաղաքական անձնաւորութիւններու
կողմէ արդարադատական մարմիններու հետ:

- Սահմանադրական բարեկարգումներ «Ուղղակի Քուէարկութիւն»:

- Ընդունել կնոջ իւրայատուկ դերը Լիբանանեան կեանքի տարբեր 
ոլորտներուն մէջ անոնց ապահովելով լաւագոյն հնարաւորութիւնը 
քաղաքական որոշումներ առնելու ծիրէն ներս:

- Բարձրացնել մեր ժողովրդավարական դրութիւնը ժողովրդավարական
հասունութեան յաջորդ փուլին՝ ժողովուրդը ուղղակիօրէն ընտրէ երկրին 
վարչակարգը:

- Ամրապնդել իշխանութիւններու անջատումը եւ կառավարութեան բոլոր 
հատուածներու քուէարկումի գործողութեան բարեկարգումը:

- Դիմագրաւել մեր երկրին դաւանանքային փշոտ հարցերը: Օգտագործել
իշխանութիւններու անջատման դրութիւնը կանխարգելու համար միակողմանի
որոշումներու գոյացումը, եւ քաղաքացիին շնորհելու համար լայնածաւալ ոչ-
դաւանանքային տարածութիւն մը:

- Տնտեսական գետնի վրայ՝ հաւասարակշռուած ու յանդուգն քայլեր:

- Լիբանանցի կարող անհատներուն միջեւ բանավէճ գոյացնել եւ հակառակ
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ուղղութեան տալ մտաւորականներու գաղթին, ինչպէս նաեւ զարգացնել 
արտերկրի Լիբանանցիներու քուէարկումի եւ որոշումներ առնելու
մասնակցութիւնը:

- Պետութիւն մը՝ որ ունենայ սահմանափակ միջամտութիւն քաղաքացիին
կեանքին մէջ, ու որդեգրէ ճկուն ու արդիւնաւէտ գործունէութիւն: Դիմագրաւել 
տնտեսական տագնապը սահմանափակելով պետութեան միջամտութիւնը
միաժամանակ մասնակցութեամբ ու սեփականացման լծակներով:

- Որդեգրել Եւրոպական դրամանիշի օրինակի չորս արժէչափերը՝ սակերու 
կայունութիւն, նուազագոյն վնաս հասցնող պիւտճէներու ճշդում, սակարանի
կայունութիւն, վարկերու յատուկ միջինի մը գոյացում քաջալերելու համար
երկար ժամանակի վրայ ներդրումները:

- Լիբանանը վերածել 20-րդ դարու Միջին Արեւելքի կեդրոնը զայն օժտելով 
արուեստագիտական լաւագոյն սարքերով, նաֆթի տնտեսութեան յաւելուած 
արժէքով, եւ զարգացած դրամատնային եւ ուսումնական ծառայութիւններով:

- Կենսոլորտային ծրագիրներու մշակում իբրեւ տնտեսական բարելաւման 
միջոց:

- Պարտադրել կենսոլորտային քաղաքականութիւն մը որ կը համակերպի 
տնտեսական ու բնական աղբիւրներու մնայուն գործածութեան: Օրինակ մը՝
փոխադարձ շահերու վրայ հիմնուած:

- Առաջնահերթ նկատել քաղաքաշինութեան ծրագրումը եւ ծովեզերեայ 
շրջաններու կառավարման վերատեսութեան ենթարկելը բարելաւելու 
համար կենսոլորտային, առողջապահական ու զբօսաշրջիկային 
հնարաւորութիւնները:

- Որդեգրել ու գործադրել «Ծառատնկում» ծրագիրը որպէս մասնիկ մը 
հասարակական կեանքի պատասխանատուութիւններուն: Մշակութային 
զարգացում շրջանային գետնի վրայ եւ վայրագութեան մերժումի տարածում
միջազգային գետնի վրայ:

- Քաջալերել Արաբական աշխարհի մէջ մշակոյթի այլազան տեսակներ: 
Օգտուիլ Լիբանանեան մշակույթի իւրայատկութիւններէն իր երեք լեզուներով՝ 
Արաբերէն, Անգլերէն եւ Ֆրանսերէն:

- Վերջ տալ վայրագութեան արաբեւիսրաէլեան խնդրին նկատմամբ եւ 
Լիբանանի մէջ Պաղեստինցիներուն խնդիրը լուծել տեղական ու միջազգային
ծրագիրի մը հիման վրայ որ կ՝որդեգրէ արդար իրաւաբանական սկզբունքներ 
ու զարգացած մարդկային չափանիշներ:

- Տարածել Րաֆիք Հարիրիի համոզումներէն վայրագութեան դէմ
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շարժումը եւ պահանջել միջազգային արդարադատութենէն Լիբանանի
համար նահատակուած անմեղ քաղաքացիներու զոհողութեան արդար
հաշուետուութիւն:


