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 فھرس

 ۳۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔االستراتیجیة الشاملة لنھوض لبنان

 ۹۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔إعادة لبنان إلى الساحة الدولیة 

 ۱۳۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لسوریة۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا –العالفات اللبنانیة 

 ۱۷۔۔۔النشاطات الدبلوماسیة والدولیة۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۲۲القضایا العربیة۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۲٦تحقیق السیادة الكاملة۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۲٦اللبنانیة۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔استرجاع األراضي 

 ۲۹۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ومجموعة الدعم الدولیة الدفاعیةاالستراتیجیة الوطنیة اعالن بعبدا و

 ۳۳الجامعة۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الوحدة الوطنیة والدولة 

 ۳۳۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الحوار للمحافظة على العیش المشترك

 ۳٦۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الوحدة الوطنیة في سبیل مصلحة لبنان

 ۳۹۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دعم المؤسسات االمنیة والقضائیة والرقابیة

 ٤۱اھتمام بالمغتربین۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ٤۱۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔حقوق المغتربین۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ٤۲۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔التواصل مع المغتربین

 ٤٦الدولة العادلة۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ٤٦۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔االداریة والالمركزیة االداریةالرقابة 

 ٤۹حقوق المرأة۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ٥۰۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔العفو الخاص۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ٥۰أھمیة مشاركة الشباب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ٥۲االصالح االقتصادي واالجتماعي و االداري۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ٥۲۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تطویر االدارة ومكافحة الفساد

 ٥٥تفعیل وتحفیز النمو ااقتصادي۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ٥۸۔ثروة لبنان البشریة۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ٥۹الشؤون االجتماعیة۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ٦۰الشؤون البیئیة۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ٦۲ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نھایة الوالیة 
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العمــــــــــاد ميشــــــــــال ســــــــــليمان الــــــــــرئيس الثــــــــــا�ي عشــــــــــر ل�جمهور�ــــــــــة اللبنانيــــــــــة هــــــــــو اول رئــــــــــيس ينتخــــــــــب �ــــــــــ� ظــــــــــل 

دســــــــتور مــــــــا �عــــــــد الطــــــــائف و�غيــــــــاب الوصــــــــاية الســــــــور�ة. رســــــــم رئــــــــيس ا�جمهور�ــــــــة العمــــــــاد ميشــــــــال ســــــــليمان 

. وقــــــد حــــــدد ٢٠٠٨أيــــــار  ٢٥السياســــــة ال�ــــــي ســــــينت�جها خــــــالل واليتــــــھ �ــــــ� خطــــــاب القســــــم الــــــذي وجهــــــھ بتــــــار�خ 

طابـــــــــھ خطـــــــــة عملـــــــــھ العـــــــــادة لبنـــــــــان ا�ـــــــــ� الســـــــــاحة الدوليـــــــــة و�عز�ـــــــــز ســـــــــيادة الدولـــــــــة وتمتـــــــــ�ن املمارســـــــــة �ـــــــــ� خ

�ب�ن واســـــــــــــــتكمال تطبيـــــــــــــــق الطـــــــــــــــائف ورفـــــــــــــــع النمـــــــــــــــو وتفعيـــــــــــــــل دور الشـــــــــــــــباب واملـــــــــــــــرأة واملغ�ـــــــــــــــالديمقراطيـــــــــــــــة 

االقتصــــــــــــــادي وتحقيــــــــــــــق االنمــــــــــــــاء املتــــــــــــــوازن ودعــــــــــــــم املؤسســــــــــــــات العســــــــــــــكر�ة واقــــــــــــــرار اســــــــــــــ��اتيجية دفاعيــــــــــــــة 

 ح بيد القوى العسكر�ة الشرعية.�حصر السال 

  منذ ال�حظة األو�� لدخولھ قصر �عبدا، وتوليھ سّدة الرئاسة بإجماع وط�ي

                           ودعم عر�ي ودو��، نجح رئيس ا�جمهور�ة العماد ميشال سليمان �� ترسيخ                                                              

                                            وتفعيل م�انة ومقام رئاسة ا�جمهور�ة ا�حوري، وتكريس ن�ج من القيادة  

 ا�حكيمة والقادرة ع�� إعالء شأن لبنان، و�عز�ز ثقافة ا�حوار،و�غليب الروح

 امليثاقية،وتثبيت دعائم األمن واالستقرار وفرص االستثمار والّنمو۔

 
 

 مـــــــع صـــــــفتھ التوافقّيـــــــة، وأدائـــــــھ كـــــــرئيس تـــــــوافقي، كـــــــّرس           
ً
، نفســـــــھ يس النصـــــــف األول مـــــــن عهـــــــدهفخامـــــــة الـــــــرئا��ـــــــجاما

 عنـــــــــدما يحتـــــــــدم الصـــــــــراع السيا�ـــــــــ�ي املشـــــــــروع، و�ـــــــــ� املقابـــــــــل، 
ً
 حكمـــــــــا

ً
 إ�ـــــــــ� لبنـــــــــان  والقـــــــــيم واملبـــــــــادىء   طرفـــــــــا

ً
 عنـــــــــدمامنحـــــــــازا

 ع�ـــــــ� و�حـــــــافظ التـــــــوط�ندون  يحـــــــول  ســـــــالم ا�ـــــــ�يقـــــــود الـــــــوطن  وهـــــــو۔ الفســـــــاد و�محار�ـــــــة وســـــــيادتھ، باســـــــتقاللھ األمـــــــر يتعلـــــــق

 األوسط۔ الشرق  �� وشامل عادل سالم لتحقيق تفاوض حصول  حال �� العليا مصا�حھ

مـــــــــــن االدارة األم��كيـــــــــــة بـــــــــــرفض أي حلـــــــــــول لقضـــــــــــية  عل�ـــــــــــيوقـــــــــــد تمكـــــــــــن الـــــــــــرئيس ســـــــــــليمان مـــــــــــن ا�حصـــــــــــول ع�ـــــــــــ� �عهـــــــــــد          

 و�معارضة أي فرض للتوط�ن ع�� لبنان۔لبنان قد تأ�ي ع�� حساب  الشرق األوسط

 اع��ضت مس��ة الدولة �� النصف االول من عهد الرئيس سليمان ع��ات ومعوقات من ابرزها:        

، حيــــــــث بلغــــــــت مــــــــدة تصــــــــر�ف االعمــــــــال خــــــــالل ح�ومــــــــات متتاليــــــــة ٣� عمليــــــــات �شــــــــكيل اشــــــــهر �ــــــــ ٩ســــــــ��الك اك�ــــــــ� مــــــــن ا **

. ٢٤�امل الوالية حوا�� 
ً
    شهرا

اشـــــــــ�اليات دســـــــــتور�ة مـــــــــن ضـــــــــمن النظـــــــــام، لـــــــــم �ســـــــــمح لـــــــــرئيس الدولـــــــــة، �ـــــــــ� غيـــــــــاب الصـــــــــالحيات الفاعلـــــــــة بأخـــــــــذ بـــــــــروز  **

 القرارات واالمور باتجاه ا�حسم الذي قد يضطر اليھ بصفة ا�حاكم وا�حكم۔

  االنقسام السيا��ي۔ضافة للتناقضات والتجاذبات  ال�ي �انت قائمة ضمن ا�ح�ومة بفعل ا **

   ٢٠١٢التطــــــــــورات ا�حاصــــــــــلة ع�ــــــــــ� املســــــــــتو��ن الــــــــــداخ�� والعر�ــــــــــي ح�ــــــــــى  منتصــــــــــف العــــــــــام   لقــــــــــد اســــــــــتدعت
ً
 إنقاذيــــــــــا

ً
تحر�ــــــــــا

قــــــــــام بــــــــــھ فخامــــــــــة الــــــــــرئيس ع�ــــــــــ� ثــــــــــالث مســــــــــارات؛ االول مســــــــــار ا�حــــــــــوار الــــــــــوط�ي، والثــــــــــا�ي مســــــــــار تفعيــــــــــل العمــــــــــل ا�ح�ــــــــــومي 

وهــــــــو أطلــــــــق لهـــــــــذه دول العر�يــــــــة۔ و�ســــــــي�� شــــــــؤون النــــــــاس �ــــــــ� �افــــــــة ا�جــــــــاالت، والثالــــــــث توضــــــــيح املوقــــــــف اللبنــــــــا�ي لــــــــدى الــــــــ
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الغايـــــــة املرحلـــــــة الرا�عـــــــة مـــــــن ا�حـــــــوار الـــــــوط�ي، وقـــــــام بجولـــــــة ســـــــريعة ع�ـــــــ� عـــــــدد مـــــــن دول ا�خلي�ـــــــ� العر�ـــــــي، كمـــــــا دعـــــــا جميـــــــع 

واســـــــتقراء املســـــــتقبل، وابقـــــــاء الـــــــبالد �ـــــــ� منـــــــأى عـــــــن ارتـــــــدادات االفرقـــــــاء السياســـــــي�ن ا�ـــــــ� التبصـــــــر �ـــــــ� واقـــــــع املرحلـــــــة الراهنـــــــة 

�جلـــــــة  مؤسســـــــات الدولـــــــة، فمســـــــؤولية السياســـــــي�ن تكمـــــــن خـــــــالل التحـــــــاور والتفـــــــاهم واطـــــــالق  مـــــــا يحصـــــــل مـــــــن حولنـــــــا، مـــــــن

�ــــــ� حضــــــورهم �ـــــــ� االوقــــــات الصــــــعبة وقـــــــولهم ال�لمــــــة ا�حـــــــق حيــــــث ال يكفــــــي الصـــــــوت العــــــا�� للمنــــــاداة بالوحـــــــدة الوطنيــــــة بـــــــل 

 التح�� ��جاعة  الشهادة ل�حق وا�خ�� والوحدة۔
ً
 يجب أيضا

 
ً
 حضورهم �� تكمن السياسي�ن مسؤولية بأن قناعتھ من انطالقا

 عاتقھ ع�� الرئيس فخامة  ذأخ ا�حق، �لمة وقولهم الصعبة األوقات ��
 هال �عرف لم ال�ي الظروف أحلك �� الوطن مس��ة لقيادة التصدي واجب

  ألوسطا الشرق  منطقة
ً
 ابرث املنطلق هذا ومن۔ املنصرم القرن  خالل  مثيال

  ،والداخلية اإلقليمية واألحداث الوقائع �ل متا�عة ع��رار بإص فخامتھ
 

القـــــــرار   اســـــــتقاللية و�عكـــــــس العليـــــــا، لبنـــــــان مصـــــــا�ح تحقـــــــق ال�ـــــــيواإلجـــــــراءات  ملواقـــــــفا حيالهـــــــا واتخـــــــذ وصـــــــغ��ها، كب��هـــــــا   

 املســــــــــتقل ا�حـــــــــر الســـــــــيد اللبنــــــــــا�ي املوقـــــــــف تظه�ـــــــــ� �ــــــــــ� الـــــــــرئيس فخامـــــــــة نجــــــــــحرات۔ واملـــــــــؤث الضـــــــــغوط مــــــــــن وتحـــــــــررهالـــــــــوط�ي 

 مرتكــــــــــ
ً
  عــــــــــن وترفعــــــــــھ اللبنــــــــــا�ي، لشــــــــــعبا وآمــــــــــال تطلعــــــــــاتتحقيــــــــــق  ع�ــــــــــ� املطلــــــــــق وحرصــــــــــھ بلبنــــــــــان، العميــــــــــق إيمانــــــــــھ ع�ــــــــــ�زا

 املواقـــــــف  العهـــــــد مســـــــ��ة مـــــــن ا�حقبـــــــة هـــــــذه طبـــــــع مـــــــا أبـــــــرز  مـــــــن و�ـــــــان وا�خارجيـــــــة، م��ـــــــا الداخليـــــــة الرهانـــــــات خلـــــــف  االنقيـــــــاد

 :التالية

 لبنـــــــــان  لي�ـــــــــون حســـــــــن إدارة الشـــــــــأن العـــــــــام   �ـــــــــ� اللبنـــــــــا�ي لنظـــــــــاما واســـــــــتغاللراطي الـــــــــديمق األداء تحســـــــــ�ن إ�ـــــــــ� الـــــــــدعوة **

  املنطقة، وجامع��ا، ومستشفاها، ومركز حوار األديان والثقافات وا�حضارات ف��ا۔ مدرسة

جميـــــــــــع األفرقـــــــــــاء  اللبنـــــــــــاني�ن، وتحميـــــــــــل بنـــــــــــاء الدولـــــــــــة القو�ـــــــــــة القـــــــــــادرة لت�ـــــــــــون املســـــــــــاحة املشـــــــــــ��كة الوحيـــــــــــدة اللتقـــــــــــاء ** 

ف عن املساهمة ا�جاّدة �� تذليل العقبات، وتال�� األزمات، وتبديد ا�خاوف۔
ّ
 مسؤولّية أّي تخل

ن �ونــــــــھ ا�حرّ�ــــــــة والديموقراطيــــــــة، وإ�ــــــــ� إخــــــــراج لبنــــــــان مــــــــالــــــــدعوة إ�ــــــــ� قطــــــــف ثمــــــــار نضــــــــال الشــــــــعب اللبنــــــــا�ي مــــــــن أجــــــــل  **

   اللبناني�ن ع�� ساحات الر�يع العر�ي و�خاصة سور�ا.، كما وا�حؤول دون تصارع ساحة  تتصارع عل��ا األمم

رفـــــــــــض التعـــــــــــديات العســـــــــــكر�ة الســـــــــــور�ة ع�ـــــــــــ� األرا�ـــــــــــ�ي واملقـــــــــــرات الرســـــــــــمية اللبنانيـــــــــــة، وع�ـــــــــــ� املـــــــــــواطن�ن اللبنــــــــــــاني�ن  **

وأمالكهــــــــم �ــــــــ� منطق�ــــــــي البقــــــــاع والشــــــــمال، والطلــــــــب إ�ــــــــ� وز�ــــــــر ا�خارجيــــــــة واملغ�ــــــــ�ب�ن �ســــــــليم الســــــــف�� الســــــــوري لــــــــدى لبنــــــــان 

. و�ــــــــ� مرحلــــــــة الحقــــــــة رفــــــــع كتــــــــاب ا�ــــــــ� االمــــــــ�ن العــــــــام لالمــــــــم املتحــــــــدة ��ــــــــذا الشــــــــأن احتجــــــــاج ا�ــــــــ� الســــــــلطات الســــــــور�ةكتــــــــاب 

 .يوثق االعتداءات ع�� االرا��ي اللبنانية من املعارضة وا�ح�ومة السور�ت�ن ع�� السواء

التـــــــــدقيق �ـــــــــ�  التصـــــــــر�حات اإلعالميـــــــــة لـــــــــبعض املســـــــــؤول�ن اإليـــــــــراني�ن ال�ـــــــــي تحـــــــــّدثت عـــــــــن وجـــــــــود عناصـــــــــر مـــــــــن ا�حـــــــــرس  **

، واالعـــــــالن الصـــــــر�ح عـــــــن اإلســـــــرائي�� –هللا �ـــــــ� الصـــــــراع اإليرا�ـــــــي  حـــــــزبالثـــــــوري اإليرا�ـــــــي �ـــــــ� لبنـــــــان وعـــــــن اســـــــتخدام صـــــــوار�خ 

ن حـــــــزب هللا فـــــــوق ارا�ـــــــ�ي العـــــــدو االســـــــرائي�� واســـــــتدعاء تلقـــــــي ايـــــــران الصـــــــور ا�جو�ـــــــة ال�ـــــــي اتخـــــــذ��ا طـــــــائرة ايـــــــوب املســـــــّ��ة مـــــــ
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الســـــــف�� االيرا�ـــــــي للتعب�ـــــــ� عـــــــن رفـــــــض الدولـــــــة اللبنانيـــــــة تجـــــــاوز رئـــــــيس الـــــــبالد وا�جـــــــاهرة ان حـــــــزب هللا يـــــــرتبط بـــــــايران ويعمـــــــل 

  بتوجيھ م��ا ولصا�حها.

القـــــــــــوة  ال�ــــــــــي �ـــــــــــ� حـــــــــــق  فــــــــــض أي شـــــــــــراكة مـــــــــــع ا�جــــــــــيش والقـــــــــــوى الشـــــــــــرعّية الرســــــــــمّية �ـــــــــــ� األمـــــــــــن والســــــــــيادة واحت�ـــــــــــارر  **

 ۔حصري للدولة

 فض أي ضغط ع�� الزناد ألهداف خارجة عن التوافق الوط�ي۔ر  **

فــــــــض عمليــــــــات ا�خطــــــــف وقطــــــــع الطرقــــــــات ال�ــــــــي رافقــــــــت توقيــــــــف عــــــــدد مــــــــن اللبنــــــــاني�ن �ــــــــ� ســــــــور�ا، ووصــــــــف املظــــــــاهر ر  **

ة األمنيـــــــة لتســـــــهيل التصـــــــدي ال�ـــــــي رافقـــــــت هـــــــذه العمليـــــــات بـــــــاملقّززة، وا�حـــــــث ع�ـــــــ� إ�شـــــــاء خليـــــــة عمـــــــل مشـــــــ��كة بـــــــ�ن األجهـــــــز 

 لها وتوقيف الفاعل�ن۔

 للملكــــــــة العر�يــــــــة الســــــــعودية ا��ــــــــا قامــــــــت بتفج�ــــــــ�     ** 
ً
رفــــــــض ا��ــــــــام امــــــــ�ن عــــــــام حــــــــزب هللا الســــــــيد حســــــــن نصــــــــرهللا جزافــــــــا

             .٢٠١٣انتحاري مزدوج للسفارة االيرانية �� لبنان عام 

حيــــــــث  الفلســــــــفة الوطنيــــــــة لفخامــــــــة الــــــــرئيس بأ�عادهــــــــا الواقعيــــــــة، ٢٠١٣الثــــــــا�ي مــــــــن العــــــــام  أظهــــــــرت حقبــــــــة النصــــــــف             

أنـــــــھ رســـــــم �شـــــــ�ل عم�ـــــــ� ودقيـــــــق املعـــــــالم الوا�ـــــــحة الســـــــ��اتيجية شـــــــاملة للبنـــــــان كفيلـــــــة، فيمـــــــا لـــــــو ال��مـــــــت  مضـــــــامي��ا �افـــــــة 

و�ــــــــأن تصــــــــون  والدوليــــــــة، اإلقليميــــــــةالقيــــــــادات والقــــــــوى السياســــــــية، بــــــــأن تحفــــــــظ م�انــــــــة لبنــــــــان واللبنــــــــاني�ن ع�ــــــــ� الســــــــاحت�ن 

الــــــــدائر �ــــــــ� ا�جــــــــارة ســــــــور�ا، الصــــــــراع  اســــــــتقرار الــــــــبالد  وأم��ــــــــا وتمنــــــــع انزالقهــــــــا �ــــــــ� متاهــــــــات الصــــــــراعات اإلقليميــــــــة واخطرهــــــــا

خــــــــرج الــــــــبالد مــــــــن
ُ
دوامــــــــة األزمــــــــات السياســــــــية الداخليــــــــة وتف�ــــــــح ا�جــــــــال �حلــــــــول منطقيــــــــة �ســــــــتند إ�ــــــــ� ن�ــــــــج ا�حــــــــوار  و�ــــــــأن ت

�ــــــــز آفــــــــاق الوحــــــــدة الوطنيــــــــة والعــــــــيش املشــــــــ��ك �ــــــــ� وجــــــــھ �ــــــــل حــــــــاالت التطــــــــرف والتكف�ــــــــ� واإلرهــــــــاب وروحيــــــــة االعتــــــــدال لتعز 

 أخرى۔ من جهة، وحاالت االر��ان واملغامرة والتفّرد من جهة

 

فخامـــــــة  الـــــــرئيس إ�ـــــــ� تجـــــــارب ا�حكـــــــم ال�ـــــــي طبعـــــــت عهـــــــود االســـــــتقالل املتعاقبـــــــة فاســـــــتخلص م��ـــــــا الع�ـــــــ�، منـــــــذ نظـــــــر               

لبنـــــــان الكب�ـــــــ� وح�ـــــــى األمـــــــس القر�ـــــــب، ثـــــــم اســـــــتند إ�ـــــــ� ثوابـــــــت وطنيـــــــة را�ـــــــخة، ومرتكـــــــزات سياســـــــية وأخالقيـــــــة إعـــــــالن دولـــــــة 

 ا�حاور الرئيسية أهمها: قو�ة، وأنطلق من �ل ذلك لتطبيق اس��اتيجيتھ الشاملة ال�ي ُبنيت حول مجموع من

كفيلـــــــة بإشـــــــعار اللبنـــــــاني�ن بالثقـــــــة تـــــــأم�ن دعـــــــم دو�ـــــــ� وإقلي�ـــــــي غ�ـــــــ� مســـــــبوق للبنـــــــان وضـــــــع الـــــــبالد تحـــــــت مظلـــــــة حاميـــــــة  **

ر بإنجـــــــازات كبــــــــار رجـــــــاالت لبنــــــــان الــــــــذين ر�طـــــــوا أســــــــمھ بميثـــــــاق األمــــــــم املتحــــــــدة،
ّ

ــــــــذك
ُ
 ع�ـــــــ� مســــــــتقبلهم ومســـــــتقبل بلــــــــدهم، وت

نجزت �� هذا ا�حور؛۔ وميثاق جامعة الدول العر�ية، وشرعة حقوق اال�سان
ُ
 عناو�ن ثالثة أ

يـــــــھ وتأييـــــــده  تحييـــــــد لبنـــــــان وثيقـــــــةالـــــــذي يـــــــنص ع�ـــــــ� اعتمـــــــاد إعـــــــالن �عبـــــــدا :  األول 
ّ
رســـــــمية مـــــــن وثـــــــائق األمـــــــم املتحـــــــدة، وتبن

 . واعتباره مرجعية لعدد من الدول الك��ى.األورو�ي، وجامعة الدول العر�ية من �ل من االتحاد

:
ً
األمــــــم املتحــــــدة و�رعاي��ــــــا وحضــــــور األمــــــ�ن مــــــن من�ــــــ�  ISG اطــــــالق " مجموعــــــة الــــــدعم الدوليــــــة مــــــن اجــــــل لبنــــــان "   ثانيــــــا

ة العليــــــــــا لالتحــــــــــاد ياالمــــــــــن واملفوضــــــــــاملتحــــــــــدة، ووزراء خارجيــــــــــة الــــــــــدول الدائمــــــــــة العضــــــــــو�ة �ــــــــــ� مجلــــــــــس   العــــــــــام لألمــــــــــم
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ورئيســـــــــــة فر�ــــــــــق مجموعـــــــــــة االمــــــــــم املتحـــــــــــدة  األورو�ــــــــــي، واالمـــــــــــ�ن العــــــــــام �جامعـــــــــــة الــــــــــدول العر�يـــــــــــة، ورئــــــــــيس البنـــــــــــك الــــــــــدو��،

 واملفوض السامي لشؤون لالجئ�ن االنمائي،

 

ــــــــــزت ع�ــــــــــ� تقــــــــــديم مســــــــــاعدة شــــــــــاملة للبنــــــــــان تتضــــــــــمن أر�عــــــــــة أنت�ــــــــــى االجتمــــــــــاع إ�ــــــــــ� اعتمــــــــــاد  حيــــــــــث
ّ

خالصــــــــــات مفصــــــــــلية ترك

 واالســـــتقرار، دعـــــم األمـــــن ومرتكـــــزة ع�ـــــ� تطبيـــــق اعـــــالن �عبـــــدا محـــــاور �ـــــ�؛ دعـــــم العمليـــــة السياســـــية بقيـــــادة رئـــــيس الـــــبالد

شـــــــــاء صـــــــــندوق ائتمـــــــــا�ي �ـــــــــ� البنـــــــــك الـــــــــدو�� واالعـــــــــالن عـــــــــن ا� ، دعـــــــــم اإلقتصـــــــــاد اللبنـــــــــا�ياللبنـــــــــا�يمـــــــــن خـــــــــالل دعـــــــــم ا�جـــــــــيش 

لتلقــــــــــــي الهبــــــــــــات لتعــــــــــــو�ض لبنــــــــــــان ا�خســــــــــــارة ال�ــــــــــــي تكبــــــــــــد��ا الــــــــــــوزارات واملؤسســــــــــــات والب�ــــــــــــى التحتيــــــــــــة مــــــــــــن جــــــــــــراء ا�حــــــــــــرب 

ية مـــــــــن القيـــــــــام بواجبـــــــــھ اإل�ســـــــــا�ي تجـــــــــاه قضـــــــــ لتمكينـــــــــھ، ودعـــــــــم مســـــــــاعدة لبنـــــــــان الســـــــــور�ة والنـــــــــ�وح الســـــــــوري ا�ـــــــــ� لبنـــــــــان.

 النازح�ن السور��ن إ�� أراضيھ.

 

والقـــــــوى االمنيـــــــة لتحقيـــــــق ســـــــيادة الدولـــــــة ع�ـــــــ�  لتـــــــأم�ن �افـــــــة متطلبـــــــات ا�جـــــــيش اللبنـــــــا�يإنجـــــــاز آليـــــــة مت�املـــــــة   :الثالـــــــث 

. مليــــــــار دوالر ١٫٢رزهــــــــا قــــــــانون برنــــــــامج لتســــــــليح ا�جــــــــيش قيمتــــــــھ بوا �امــــــــل اراضــــــــ��ا وحصــــــــر اســــــــتعمال الســــــــالح ��ــــــــذه القــــــــوى 

وذلـــــــك باالســــــــتناد إ�ـــــــ� هبــــــــة  مليـــــــارات دوالر... ٣مقــــــــدارها  هبـــــــة ماليـــــــة غ�ــــــــ� مســـــــبوقة ٢٠١٣وقـــــــد اعقـــــــب هــــــــذه املقـــــــررات عــــــــام 

 ۔ ألول مــــــــرة �ــــــــ� تار�خــــــــھل�جــــــــيش اللبنــــــــا�يماليــــــــة �ــــــــخمة قــــــــرر خــــــــادم ا�حــــــــرم�ن الشــــــــر�ف�ن امللــــــــك عبــــــــد هللا بــــــــن عز�ــــــــز منحهــــــــا 

ســــــــي�ون باســـــــــتطاعة ا�جـــــــــيش اللبنـــــــــا�ي، و�التنســـــــــيق مـــــــــع دولـــــــــة فر�ســـــــــا، تنفيـــــــــذ خطـــــــــة بنـــــــــاء قدراتـــــــــھ العســـــــــكر�ة ال�ـــــــــي أقر��ـــــــــا 

 ا�حديثــــــــة م��ا،وذخائرهــــــــا. وقــــــــد اتبعــــــــت مــــــــة اللبنانيــــــــة، واســــــــتكمال �افــــــــة احتياجاتــــــــھ مــــــــن األعتــــــــدة واألســــــــ�ا�ح�و 
ً
حة، خاصــــــــة

 ٢٠١٤هــــــــــــذه الهبــــــــــــة ��بــــــــــــة اخــــــــــــرى بقــــــــــــرار مــــــــــــن العاهــــــــــــل الســــــــــــعودي مقــــــــــــدارها مليــــــــــــار واحــــــــــــد ل�افــــــــــــة االجهــــــــــــزة االمنيــــــــــــة عــــــــــــام 

افــــــراد ا�جــــــيش اللبنــــــا�ي ومراكــــــزه �ــــــ� عرســــــال مــــــن  بالتنســــــيق مــــــع الــــــرئيس ســــــليمان �عــــــد ان��ــــــاء واليتــــــھ ع�ــــــ� اثــــــر االعتــــــداء ع�ــــــ�

 قبل داعش.

 خـــــــالل ف�ـــــــ�ة الفـــــــراغ الرئا�ـــــــ�ي مـــــــن قبـــــــل القيـــــــادة الســـــــعودية ا�جديـــــــدة ال�ـــــــي اعقبـــــــت 
ً
مالحظـــــــة: الغيـــــــت هـــــــات�ن الهبتـــــــ�ن الحقـــــــا

الســــــــــوري ع�ــــــــــ� مواصــــــــــلة التــــــــــدخل �ــــــــــ� -قيــــــــــادة امللــــــــــك عبــــــــــدهللا لعــــــــــدة اســــــــــباب ابرزهــــــــــا انحيــــــــــاز لبنــــــــــان ا�ــــــــــ� ا�حــــــــــور االيرا�ــــــــــي

وعــــــــــدم اقــــــــــدام  االحــــــــــداث الســــــــــور�ة واظهــــــــــار نوايــــــــــا عدائيــــــــــة تجــــــــــاه اململكــــــــــة العر�يــــــــــة الســــــــــعودية مــــــــــن قبــــــــــل �عــــــــــض االطــــــــــراف

 .معظم االطراف ع�� املطالبة باالس��اتيجية الدفاعية و�اعالن �عبدا

يـــــــد تحي«وجوهرهـــــــا مبـــــــدأ » إعـــــــالن �عبـــــــدا«ع�ـــــــ� سياســـــــة خارجيـــــــة للـــــــبالد تكّرســـــــت �ـــــــ� مـــــــا بـــــــات ُ�عـــــــرف ب قيـــــــادة التوافـــــــق **

رات واألزمــــــــــــات » لبنــــــــــــان
ّ
عــــــــــــن سياســــــــــــة ا�حــــــــــــاور والصــــــــــــراعات اإلقليمّيــــــــــــة والدولّيــــــــــــة وتجنيبــــــــــــھ اال�ع�اســــــــــــات الســــــــــــلبّية للتــــــــــــوت

 ع�ـــــــ� مصــــــ�حتھ العليـــــــا ووحدتـــــــھ الوطنّيـــــــة وســــــلمھ األه�ـــــــ�، عـــــــدا مـــــــا 
ً
يتعلــــــق بواجـــــــب ال�ـــــــ�ام قـــــــرارات اإلقليمّيــــــة، وذلـــــــك حرصـــــــا

 �ــــــــــــ� الفلســــــــــــطيني�ن الالجئــــــــــــ�ن حــــــــــــّق بما �ــــــــــــ� ذلــــــــــــك ســــــــــــطينّية ا�حّقــــــــــــة،الشــــــــــــرعّية الدولّيــــــــــــة واإلجمــــــــــــاع العر�ــــــــــــي والقضــــــــــــّية الفل

 ۔ تــــــوطي��م وعــــــدم وديــــــارهم أرضــــــهم إ�ــــــ�  العــــــودة
ً
 إ�ــــــ� اللبنانيــــــة القــــــوى  �افــــــة الــــــرئيس فخامــــــة دعــــــا التوافــــــق هــــــذا مــــــن انطالقــــــا

ـــــــك
ّ
خـــــــرى  دولـــــــة أزمـــــــات �ـــــــ� التـــــــدخل أن اعت�ـــــــ� وهـــــــو الـــــــوطن، حضـــــــن إ�ـــــــ� والعـــــــودة ا�حـــــــاور  ��ـــــــذه االرتبـــــــاط ف

ُ
 فر�ـــــــق ملناصـــــــرة أ

مــــــــن قـــــــادة الفكــــــــر  مجموعـــــــة تتنــــــــادى أن اإلطـــــــار هـــــــذا ��ــــــــ امللفـــــــت مــــــــن �ـــــــان لقــــــــد۔ أ�ـــــــى طـــــــرف أي مــــــــن  مـــــــدان أمــــــــر آخـــــــر ضـــــــد

طلـــــــق، وأن »منتـــــــدى �عبـــــــدا« اســـــــم تحـــــــت الدولـــــــةاملـــــــد�ي للعمـــــــل مـــــــن أجـــــــل دعـــــــم مؤسســـــــات  ا�جتمـــــــع ورجـــــــاالت
ُ
 �شـــــــاطا��ا، ت

 أقيمـــــــــت۔ التنفيـــــــــذ موضـــــــــوع اإلعــــــــالن هـــــــــذا بوضـــــــــع �ســــــــاهم ال�ـــــــــي العمليـــــــــة الســــــــبل �ـــــــــ� تبحـــــــــث بنــــــــدوة االســـــــــتقالل، ذكـــــــــرى  �ــــــــ�

6 
 



 مــــــــدلوالت ف��ـــــــا فّصـــــــل مداخلـــــــة الـــــــرئيس لفخامــــــــة و�ـــــــان» �عبـــــــدا إعـــــــالن إ�ـــــــ� امليثــــــــاق مـــــــن االســـــــتقالل«  عنـــــــوان تحـــــــت النـــــــدوة

  معت�ــــــــ اإلعــــــــالن هــــــــذا
ً
 أووال قيمــــــــة ميثاقيــــــــة  مهــــــــم غ�ــــــــ�يــــــــرى أنــــــــھ  ن مــــــــ وأن املســــــــتقبل، �ــــــــ� أك�ــــــــ� إليــــــــھ بحاجــــــــة ســــــــن�ون  أننــــــــا�ا

  فيھ سيجدلھ اليوم،  وفاقية
ً
  .للبنان مضافة كب��ةقيمة  قر�با

 
 

  اللبنانيــــــــــــة للدولــــــــــــة الســــــــــــياديا�حفــــــــــــاظ ع�ــــــــــــ� املوقــــــــــــع 
ً
 الوطنيــــــــــــة، للســــــــــــيادة كرمــــــــــــز ا�جمهور�ــــــــــــة رئاســــــــــــة موقــــــــــــع وع�ــــــــــــ� عامــــــــــــة

�غي�ـــــــــــ�  مواقـــــــــــف الـــــــــــرئيس الســـــــــــيادية والوطنيـــــــــــة �ـــــــــــ� السياســـــــــــة ا�خارجيـــــــــــة والداخليـــــــــــة، وال  �ســـــــــــتطيعال أحـــــــــــد  أن  والتأكيـــــــــــد

 إال يقررهـــــــــــــا ال اعتمــــــــــــدناها ال�ـــــــــــــي السياســــــــــــة أن الـــــــــــــرئيس فخامــــــــــــة اعت�ـــــــــــــ�۔ الدفاعيــــــــــــةباالســـــــــــــ��اتيجية  التمســــــــــــك عـــــــــــــنثنيــــــــــــھ 

حمايــــــــــة اســــــــــتقرارنا نــــــــــالم ع�ــــــــــ� الســــــــــ�� �ان  اع�ــــــــــ�ازهم، ولــــــــــيس ألحــــــــــد أن ينتقــــــــــدها، كمــــــــــا ال يجــــــــــب  محــــــــــط و�ــــــــــ�ن،  اللبنـــــــــانيو 

 الداخ�� وتحصينھ وإن جاء من طر�ق اإلع��اض ع�� أّي خرق لسيادة لبنان وحرمة أراضيھ من أّي جهة أ�ى۔

القـــــــــدرات الوطنيـــــــــة بمـــــــــا �ـــــــــ� ذلـــــــــك  �افـــــــــةمـــــــــن  �ســـــــــتفيد لبنـــــــــانعـــــــــن  للـــــــــدفاع وطنيـــــــــةالســـــــــ��اتيجية  �امـــــــــل تّصـــــــــور  تقـــــــــديم **

 ا�حـــــــربلقـــــــراري  امتالكهـــــــاواح�ـــــــ�ام مبـــــــدأ حصـــــــر�ة  الدولـــــــة هيبـــــــة حفـــــــظ إطـــــــار ضـــــــمنالقـــــــدرات املقاومـــــــة للـــــــدفاع عـــــــن لبنـــــــان 

تصـــــــّوره  إ�ــــــــ� إقــــــــرار قــــــــانون برنــــــــامج متوســـــــط األمــــــــد لتســــــــليح وتجه�ــــــــ� وتــــــــدر�ب ا�جــــــــيش  �ــــــــ� الــــــــرئيس فخامــــــــة يــــــــدعو۔ والســـــــلم

اللبنـــــــــا�ي، وتخصيصـــــــــھ بـــــــــاملوارد ال�افيـــــــــة لتطـــــــــو�ر قدراتـــــــــھ البشـــــــــر�ة والعســـــــــكر�ة، ولتمكينـــــــــھ مـــــــــن وضـــــــــع خطـــــــــة للـــــــــدفاع عـــــــــن 

قيــــــام بمهماتــــــھ، إ�ــــــ� التوافــــــق ع�ـــــــ� ل�حــــــ�ن تزو�ـــــــد ا�جــــــيش بــــــالقوة املالئمــــــة لي واألجــــــواء وامليــــــاه اللبنانيــــــة۔ كمــــــا يــــــدعو، األرا�ــــــ�

األطـــــــــــر واآلليـــــــــــات املناســـــــــــبة ، الســـــــــــتعمال ســـــــــــالح املقاومـــــــــــة ولتحقيـــــــــــق  أمرتـــــــــــھ، وإلقـــــــــــرار وضـــــــــــعھ بتصـــــــــــرف ا�جـــــــــــيش، املـــــــــــو�ج 

 باســـــــــتعمال عناصـــــــــر القـــــــــوة، وذلـــــــــك لدعمـــــــــھ �ـــــــــ� تن
ً
أن عمـــــــــل املقاومـــــــــة ال  العســـــــــكر�ة مـــــــــع التأكيـــــــــد ع�ـــــــــ�فيــــــــذ خططـــــــــھ حصــــــــرا

 يبدأ  إال �عد اإلحتالل۔

 �ـــــــــــــــ� فخامتـــــــــــــــھ  نجـــــــــــــــح وقـــــــــــــــد الشـــــــــــــــعب،إرادة  لتخطـــــــــــــــي محاولـــــــــــــــة وأي الدســـــــــــــــتور�ة لالســـــــــــــــتحقاقات  تجـــــــــــــــاوز  أي رفـــــــــــــــض **

  الـــــــــرفض ��ــــــــــذا التمّســـــــــك
ً
  دائمــــــــــا

ً
؛ : إ�ـــــــــ� وصــــــــــوال

ً
هيئــــــــــة اإلشـــــــــراف ع�ــــــــــ� اإلنتخابــــــــــات « اإلصــــــــــرار  ع�ــــــــــ� إدراج بنـــــــــد �شــــــــــكيل  أوال

   مجلـــــــــس أعمـــــــــال جـــــــــدول  ع�ـــــــــ� أول  كبنـــــــــد» النيابـــــــــة
ً
 الســـــــــتحقاقالـــــــــوزراء ��ـــــــــدف دعـــــــــم إقـــــــــراره قبـــــــــل أي عمـــــــــل آخـــــــــر تحضـــــــــ��ا

، وذلـــــــــــــك �ســـــــــــــبب رفـــــــــــــض اك��يـــــــــــــة الـــــــــــــوزراء املوافقـــــــــــــة ع�ـــــــــــــ� بحـــــــــــــث �شـــــــــــــكيل ال�جنـــــــــــــة ��ـــــــــــــدف تأجيـــــــــــــل املرتقـــــــــــــب االنتخابـــــــــــــات

 االنتخابات.
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؛
ً
 التمديـــــــــــــــد بقـــــــــــــــانون  طعـــــــــــــــنمراجعـــــــــــــــة  تقـــــــــــــــديم ثانيـــــــــــــــا

 ا�جلـــــــــــــــــــــــس  بــــــــــــــــــــــدعوة  مرفقــــــــــــــــــــــة النيــــــــــــــــــــــا�ي للمجلــــــــــــــــــــــس

قــــــــــــــــراره حولهــــــــــــــــا ب�ــــــــــــــــّل تجــــــــــــــــّرد،  التخــــــــــــــــاذ الدســــــــــــــــتوري

و�ــــــــــــــــــــدعوة ل�جميــــــــــــــــــــع أن �ســــــــــــــــــــمحوا ألعضــــــــــــــــــــاء  هــــــــــــــــــــذا 

ا�جلــــــــس أن ي�ونــــــــوا نـــــــــاكر�ن �جميــــــــل الســــــــلطات ال�ـــــــــي 

عينـــــــ��م ��ــــــــدف اإلتاحــــــــة للمجلــــــــس النيــــــــا�ي أن ينعقــــــــد 

 للنظــــــــــر �ــــــــــ� تقصــــــــــ�� مهلــــــــــة التمديــــــــــد و�ــــــــــإقرار 
ً
مجــــــــــددا

قــــــــــــــانون انتخــــــــــــــاب جديــــــــــــــد، وإجــــــــــــــراء االنتخابــــــــــــــات �ــــــــــــــ� 

 دة الوالية املمددة۔مطلق األحوال قبل ان��اء م

 

 

؛
ً
 جديـــــــــد رئــــــــيس النتخــــــــاب  الدســــــــتور�ة املهلـــــــــة بــــــــدء تــــــــار�خ إ�ــــــــ� الوصـــــــــول  قبــــــــل جديــــــــدةاإلصــــــــرار ع�ــــــــ� �شـــــــــكيل ح�ومــــــــة  ثالثــــــــا

 لــــــــم ال�ــــــــي األعمــــــــال تصــــــــر�ف ح�ومــــــــة م�ــــــــان وتّحــــــــل االســــــــتحقاق  هــــــــذا ع�ــــــــ� �شــــــــرف فاعلــــــــة ح�ومــــــــة لقيــــــــام ُيمّهــــــــد بمــــــــا للــــــــبالد

ـــــــل يكـــــــن
ّ
 الـــــــرئيس فخامـــــــة اعت�ـــــــ� لقـــــــد وهـــــــو (القـــــــوات اللبنانيـــــــة). األطـــــــراف السياســـــــية �ـــــــ� الـــــــبالد مـــــــن رئي�ـــــــ�ي طـــــــرف ف��ـــــــا يتمث

  ٢٠١٤آذار  ٢٥ تــــــــــار�خ
ً
هــــــــــذا  �ــــــــــ� التشــــــــــاور  خــــــــــط ��ايــــــــــةع�ــــــــــ�  وقــــــــــفنقطــــــــــة   ووضــــــــــع ا�ح�ومــــــــــة، هــــــــــذه لتشــــــــــكيل أحمــــــــــر خطــــــــــا

 ٢٠١٤�انون الثا�ي  ٧�� تار�خ املوضوع 

؛ار 
ً
 �ـــــــــــ� الرئاســـــــــــيةإلجـــــــــــراء اإلنتخابـــــــــــات  املالئمـــــــــــة والشـــــــــــروط  الظـــــــــــروف لتـــــــــــأم�ن صـــــــــــدقو  بجديـــــــــــة  العمـــــــــــل عـــــــــــن اإلعـــــــــــالن �عـــــــــــا

 �ـــــــــ� شـــــــــ�ل طبي�ـــــــــ�،  ألمانـــــــــةا و�ســـــــــليم موعـــــــــدها،
ً
، أر�عـــــــــ�ن مـــــــــن أك�ـــــــــ� منـــــــــذ مـــــــــرة وألول  اســـــــــتثنائيا

ً
 ســـــــــيعت��هالـــــــــذي  األمـــــــــر عامـــــــــا

 لــــــــھ الــــــــرئيس فخامــــــــة
ً
 كب�ــــــــ�ا

ً
  .إنجــــــــازا

ً
لــــــــذلك دأب منــــــــذ اك�ــــــــ� مــــــــن ســــــــنت�ن مــــــــن ��ايــــــــة واليتــــــــھ ع�ــــــــ� تكــــــــرار رفضــــــــھ للتمديــــــــد يومــــــــا

، رغم تكرار ا�حاوالت ا�خارجية والداخلية القناعھ باالستمرار �� تو�� املهام.
ً
 واحدا

 اإلنمائيـــــــة الصـــــــعد �افـــــــة ع�ـــــــ� اللبنـــــــاني�ن للمـــــــواطن�ن ا�خـــــــدمات أفضـــــــل لتقـــــــديم ممكـــــــن جهـــــــد �ـــــــل ضـــــــمان ع�ـــــــ� الســـــــهر **

 غ�ــــــــ� مســــــــبوق نــــــــاهز الـــــــــ  وغ��هــــــــا واألمنيــــــــة والقضــــــــائية واالجتماعيــــــــة واالقتصــــــــادية
ً
 %٩وقــــــــد بلــــــــغ النمــــــــو االقتصــــــــادي معــــــــدال

 �عد ر�ود مخيف سبق انتخابھ وتال ان��اء واليتھ. ٢٠١٠�� عام 

 و��ـــــــــــدف جهـــــــــــة،مـــــــــــن  ��مامعانـــــــــــمـــــــــــن  التخفيـــــــــــف �ـــــــــــ� املســـــــــــاعدة ��ـــــــــــدف الســـــــــــور��ن النـــــــــــازح�ن ألزمـــــــــــة ا�حثيثـــــــــــة املالحقـــــــــــة **

 بــــــــل والديمغرافيــــــــة  املاديــــــــة فقــــــــط لــــــــيس ال�جــــــــوء هــــــــذا أعبــــــــاء تحّمــــــــلمــــــــن  لبنــــــــان تمكــــــــ�ن
ً
 الــــــــرئيس فخامــــــــة اطلــــــــق لقــــــــد۔ أيضــــــــا

 رفيــــــــع مســــــــتوى  حشــــــــد واســــــــتطاع األزمــــــــة، هــــــــذه ملعا�جــــــــة والدوليــــــــة واإلقليميــــــــة ا�حليــــــــةمبــــــــادرات متعــــــــددة ع�ــــــــ� املســــــــتو�ات 

«  اجتمـــــــاع خالصـــــــات ر محـــــــاو  وأحـــــــد جنيـــــــف، ومـــــــؤتمر ،ال�و�ـــــــت مـــــــؤتمري مقـــــــررات  أقلـــــــھ لـــــــيس واملعنـــــــوي  املـــــــاديمـــــــن الـــــــدعم 

أيلـــــــــول  ٢٥ يـــــــــوم نيو�ـــــــــورك مدينـــــــــة �ـــــــــ� املتحـــــــــدة األمـــــــــم مقـــــــــر �ـــــــــ� ا�عقـــــــــدت ال�ـــــــــي» لبنـــــــــان أجـــــــــل �ـــــــــ� الـــــــــدو�� الـــــــــدعم مجموعـــــــــة

 آذار �� باريس حضور الرئيس الفر���ي فر�سوا هوالند. ٥، و�� ٢٠١٣
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 إعادة لبنان إ�� الساحة الدولية
، و�ـــــــان هاجســــــھ اعـــــــادة تقــــــديممنــــــذ بدايـــــــة عهــــــده

ً
لبنـــــــان إ�ــــــ� العـــــــالم، وت�ــــــحيح صـــــــورتھ،  ، تحـــــــرك الــــــرئيس ســـــــليمان خارجيــــــا

لـــــــھ مؤسســـــــاتھ وع�ـــــــ� رأســـــــها رئاســـــــة الدولـــــــة، ودولـــــــة فاعلـــــــة �ـــــــ� ا�جتمـــــــع الـــــــدو��، مســـــــتقلة القـــــــرار، تمـــــــارس 
ّ
، تمث

ً
 موّحـــــــدا

ً
بلـــــــدا

 ملصـــــــــا�حها العليـــــــــا، مـــــــــن ضـــــــــمن ال��امهـــــــــا بالثوابـــــــــت الوطنيـــــــــة و�القضـــــــــايا العر�يـــــــــة 
ً
حقوقهـــــــــا الدوليـــــــــة وتحـــــــــدد مواقفهـــــــــا وفقـــــــــا

 �عــــــد ف�ــــــ�ة الوصــــــاية الســــــور�ة ال�ــــــي تجــــــاوزت عقــــــدين مــــــن الــــــزمن واعق��ــــــا ف�ــــــ�ة انقســــــام . هــــــذا ا�حّقــــــة
ً
التحــــــرك �ــــــان ضــــــرور�ا

وفــــــــــراغ  سيا�ــــــــــ�ي ا�ــــــــــ� حــــــــــّد مقاطعــــــــــة ثلــــــــــث الــــــــــوزراء ل�ح�ومــــــــــة ومقاطعــــــــــة اخــــــــــرى بــــــــــ�ن رئــــــــــيس ا�جمهور�ــــــــــة ورئــــــــــيس ا�ح�ومــــــــــة

 توثيــــــق العالقــــــات مــــــع أشــــــهر ٦رئا�ــــــ�ي اســــــتمر 
ً
 عــــــن ا�جتمــــــع الــــــدو��. كمــــــا اقت�ــــــ�ى ايضــــــا

ً
 معــــــزوال

ً
، وال�ــــــي اظهــــــرت لبنــــــان بلــــــدا

 للقــــــــرار  UNIFILالــــــــدول ال�ــــــــي شــــــــاركت �ــــــــ� قــــــــوات الطــــــــوارىء الدوليــــــــة 
ً
دول الــــــــباالضــــــــافة ا�ــــــــ�  ٢٠٠٦منــــــــذ عــــــــام  ١٧٠١تنفيــــــــذا

 ال�ي ينتشر ف��ا اللبنانيون.

، وقــــــــد حــــــــرص مـــــــن هــــــــذا املنطلق،توالـــــــت ز�ــــــــارات الـــــــرئيس ســــــــليما
ً
 وغر�ـــــــا

ً
ن إ�ـــــــ� عواصــــــــم القـــــــرار والصــــــــداقة والتعـــــــاون، شــــــــرقا

� اطــــــار خاللهــــــا، ســــــواء �ــــــ� الشــــــ�ل أو �ــــــ� املضــــــمون، ع�ــــــ� ابــــــراز التعــــــاطي املتــــــوازن مــــــن دولــــــة إ�ــــــ� دولــــــة مــــــع لبنــــــان ورئيســــــھ، �ــــــ

 خلق شبكة اتصال وامان دبلوما��ي مع كبار املسؤول�ن �� العالم۔          
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� تمســــــــــــــــك لبنــــــــــــــــان �عالقاتــــــــــــــــھ يؤكــــــــــــــــد الــــــــــــــــرئيس ســــــــــــــــليمان ع�ــــــــــــــــ

الوطيــــــــــدة مــــــــــع ا�جتمــــــــــع الــــــــــدو�� وع�ــــــــــ� دوره كعضــــــــــو مؤســــــــــس 

وفاعــــــل �ــــــ� ا�جمعيــــــة العامــــــة لألمــــــم املتحــــــدة۔ ولبنــــــان مــــــن هــــــذا 

املنطلـــــــق يل�ـــــــ�م قـــــــرارات األمـــــــم املتحـــــــدة ومجلـــــــس األمـــــــن الـــــــدو�� 

عامــــــــــــــة وتلــــــــــــــك املتعلقــــــــــــــة بقضـــــــــــــــايا املنطقــــــــــــــة و�لبنــــــــــــــان �شـــــــــــــــ�ل 

ة قـــــــــــوات حفـــــــــــظ خـــــــــــاص و�ـــــــــــ� مقـــــــــــدمها القـــــــــــرار املتعلـــــــــــق بمهمـــــــــــ

الســـــــــــالم �ـــــــــــ� ا�جنـــــــــــوب، والقـــــــــــرار املتعلـــــــــــق با�حكمـــــــــــة ا�خاصـــــــــــة 

بلبنــــــــان۔ و�أمــــــــل الــــــــرئيس ســــــــليمان أن ُيصــــــــار إ�ــــــــ� تطبيــــــــق هــــــــذه 

  القرارات ع�� ا�جميع بدون أية ازدواجية �� املعاي��.

                                  

  
  

 

 
دور رئیس��ي لعب��ھ لبن��ان عل��ى الس��احة الدولی��ة م��ن خ��الل مش��اركتھ ف��ي الم��ؤتمرات الدولی��ة والعربی��ة ف��ي 

انتخ����ب لبن����ان كعض����و غی����ر دائ����م ف����ي مجل����س االم����ن وت����رأس ھ����ذا المجل����س  ۲۰۱۱. و۲۰۱۰ع����امي 
لم���دة ش���ھر ك���ل م���رة. كم���ا ش���ارك ف���ي م���ؤتمرات قم���ة ال���دول الفرنكوفونی���ة وانتخ���ب ال���رئیس  نم���رتی

 ٦سلیمان نائباً لرئیس القمة لمدة سنتین واستقبل على ارضھ االلعاب الفرنكفونیة رقم 
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كـــــــــذلك شـــــــــارك �ـــــــــ� مـــــــــؤتمر دول عـــــــــدم االنحيـــــــــاز والـــــــــدول االســـــــــالمية 

العر�يـــــــــة أم���ـــــــــا ا�جنو�يـــــــــة _ الـــــــــدول  واالتحـــــــــاد مـــــــــن اجـــــــــل املتوســـــــــط

الب�ــــــ�و حيـــــث اشــــــ��ك فخامــــــة وقمـــــة �ـــــ� ليمــــــا عاصــــــمة  ال�ـــــي ا�عقــــــدت

 
ً
الــــــــــــــرئيس مــــــــــــــع رئــــــــــــــيس الب�ــــــــــــــ�و �ــــــــــــــ� تــــــــــــــرأس القمــــــــــــــة بصــــــــــــــفتھ رئيســــــــــــــا

للمجموعــــــة العر�يــــــة املشـــــــاركة۔ مــــــن ع�ـــــــ� هــــــذا املن�ـــــــ� طــــــرح فخامتـــــــھ 

ع�ــــــــــ� ا�جتمعــــــــــ�ن مجموعــــــــــة مق��حــــــــــات �ســــــــــاعد �ــــــــــ� تطــــــــــو�ر أعمــــــــــال 

ة فيمـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــ�ن القمـــــــــــــــــــة و�عز�ـــــــــــــــــــز الـــــــــــــــــــروابط اإلقتصـــــــــــــــــــادية واملاليـــــــــــــــــــ

ا�جمـــــــــــــــــوعت�ن األم��كيـــــــــــــــــة ا�جنو�يـــــــــــــــــة والعر�يـــــــــــــــــة، �ـــــــــــــــــاق��اح ا�شـــــــــــــــــاء 

ُيرســـــــــــمل باشــــــــــ��اك الصــــــــــناديق الســـــــــــيادية مصــــــــــرف اســــــــــتثمار كب�ــــــــــ� 

  �� املنطقت�ن واملصارف الك��ى واملؤسسات املالية ف��ما۔
 

ـــــــــةمجموعـــــــــة التنســـــــــيق « فكـــــــــرة تطـــــــــو�ر بتصـــــــــّرف لبنـــــــــان تإم�انـــــــــا �امـــــــــل وضـــــــــعواق�ـــــــــ�اح    ا�جنو�يـــــــــة ام���ـــــــــا لـــــــــدول » التنفيذّي

 املعنّيــــــةاألطــــــراف  جميــــــع مــــــع بالتعــــــاون  ويســــــاهم الرئي�ــــــ�ي، مركزهــــــا لبنــــــان ي�ــــــون  عامــــــة أمانــــــة إ�ــــــ� وتحو�لهــــــا العر�يــــــة والــــــدول 

 ۔وأهدافها مقاصدها تحقيق أجل من

 

 الســــــــــادس بنيــــــــــديكتوس البابــــــــــا لقداســــــــــة التار�خيــــــــــة الز�ــــــــــارة كرســــــــــتھ واالجتمــــــــــا�� الرو�ــــــــــ� �عــــــــــده �ــــــــــ� الــــــــــدو�� لبنــــــــــان موقــــــــــع

ـــــــــع لبنـــــــــان» بلـــــــــد الرســـــــــالة«  أختـــــــــار قـــــــــد  قداســـــــــتھ أن حيـــــــــث، ٢٠١٢أيلـــــــــول  ١٦_  ١٤ الف�ـــــــــ�ة �ـــــــــ� لبنـــــــــان إ�ـــــــــ� عشـــــــــر
ّ
 ع�ـــــــــ� ليوق

 ورســـــــــــالتھ محيطـــــــــــھ، �ــــــــــ�الرائـــــــــــد  لبنــــــــــان دور  يؤكـــــــــــد الــــــــــذي األمـــــــــــر مســـــــــــي�� الشــــــــــرق، إ�ــــــــــ� املوّجـــــــــــھ الرســــــــــو�� االرشـــــــــــاد أرضــــــــــھ

 م�ونــــــــــات �افــــــــــة ف��ــــــــــا تتشــــــــــارك ال�ــــــــــي امليثاقيــــــــــةراطيــــــــــة للديمق ونمــــــــــوذج واألديــــــــــان،ا�حضــــــــــارات  �حــــــــــوار كمركــــــــــز اال�ســــــــــانية

 واال�ســـــــانية، والقوميـــــــة والوطنيـــــــة الفكر�ـــــــة ومســـــــاهما��ا ا�حضـــــــار�ةقـــــــدرا��ا   إ�ـــــــ� بـــــــل أعـــــــدادها إ�ـــــــ� بـــــــالنظر لـــــــيس ا�جتمـــــــع

 
ً
را املســــــــي�� امل�ــــــــّون  م��ــــــــا وخاصــــــــة

ّ
 أيــــــــام ثالثــــــــة مــــــــدى ع�ــــــــ�۔  متتاليــــــــة ســــــــنة ألّفــــــــي مــــــــن أك�ــــــــ� منــــــــذ العر�يــــــــة األرض �ــــــــ� ملتجــــــــذ

 واالســــــــــتماع األعظــــــــــم ا�ح�ــــــــــ� بقداســــــــــة لل��حيــــــــــب شــــــــــعبھ م�ونــــــــــات و�افــــــــــة ورجاالتــــــــــھ ومفكر�ــــــــــھ بمســــــــــؤوليھ لبنــــــــــان اجتمــــــــــع

 وغبطتــــــــــھ ســــــــــعادتھ عــــــــــن فعّ�ــــــــــ� قداســــــــــتھ، نفــــــــــس �ــــــــــ� األثــــــــــر أبلــــــــــغ املشــــــــــاعر هــــــــــذه صــــــــــدق تــــــــــرك وقــــــــــد وتوج��اتــــــــــھ، ل�لماتــــــــــھ

  أكــــــــدها كمـــــــا الــــــــرئيس، فخامــــــــة إ�ـــــــ� ��ــــــــا �عـــــــث ورســــــــائل باتصـــــــاالت
ً
 �ــــــــ� مكتبــــــــھ �ـــــــ� الــــــــرئيس فخامـــــــة اســــــــتقبل عنــــــــدما مجـــــــددا

 املســــــــي�� املشــــــــ��ك الوجــــــــود أهمّيــــــــة مــــــــدى ع�ــــــــ� تأكيــــــــٌد  األعظــــــــم ا�ح�ــــــــ� ز�ــــــــارة �ــــــــ� أن الــــــــرئيس فخامــــــــةرأى  لقــــــــد۔ الفاتي�ــــــــان

  التار�خّيـــــــة، لبنـــــــان دعـــــــوة ع�ـــــــ� ا�حفـــــــاظ أجـــــــل مـــــــن آن ، �ـــــــ� واملســـــــلم،
ً
 الك�ـــــــ�ى، والتحـــــــديات التحـــــــّوالت خضـــــــّم  �ـــــــ� خصوصـــــــا

  علينــــــا تفـــــــرض وال�ــــــي العر�ــــــي، عاملنـــــــا تطــــــاول  ال�ــــــي
ً
 أجـــــــل مــــــن األيـــــــادي، وشــــــبك الصــــــفوف، وتوحيـــــــد الــــــرؤى، توضــــــيح جميعـــــــا

 . واملساواة والعدالة ا�حرّ�ة ع�� قائم مجتمع بناء �� املساهمة
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رتإطاللـــــــــــة جديـــــــــــدة    
ّ
 أعمـــــــــــال �ـــــــــــ� الـــــــــــرئيس لفخامـــــــــــة األخ�ـــــــــــ�ة املشـــــــــــاركة خـــــــــــالل مـــــــــــن الدوليـــــــــــة الســـــــــــاحة ع�ـــــــــــ� للبنـــــــــــان تـــــــــــوف

آراء  املناســــــــــبة لهـــــــــذه فخامتـــــــــھ خطــــــــــاب تضـــــــــّمن حيـــــــــث والســـــــــتون، الثامنــــــــــة دور��ـــــــــا �ـــــــــ� املتحــــــــــدة لألمـــــــــم العموميـــــــــة ا�جمعيـــــــــة

 وجامعـــــــــة املتحـــــــــدة األمـــــــــم مواثيـــــــــق وضـــــــــع �ـــــــــ� ن�لبنـــــــــاني فكـــــــــر رجـــــــــال مشـــــــــار�ات بأهمي��ـــــــــا تـــــــــوازي سياســـــــــية وإ�ســـــــــانية  وأف�ـــــــــار

 ثقافـــــــــة و�نـــــــــاء  التنـــــــــّوع إدارة إّن  الـــــــــرئيس فخامـــــــــة۔ رأى اإل�ســـــــــان حقـــــــــوق  شـــــــــرعة صـــــــــياغة �ـــــــــ� ومســـــــــاهما��م العر�يـــــــــة، الـــــــــدول 

ــــــــــب واألديــــــــــانرات وا�حضــــــــــا الثقافــــــــــات بــــــــــ�ن املشــــــــــ��ك والعــــــــــيش والســــــــــالم العدالــــــــــة
ّ
  منــــــــــا تتطل

ً
 ع�ــــــــــ� آلنا منــــــــــذ العمــــــــــل جميعــــــــــا

 : اآلتية الثالثة األمور 

 
ً
 ومالءمـــــــة إ�ســـــــانّية أك�ـــــــ� �جعلهـــــــا والـــــــدول  النـــــــاس شـــــــؤون تر�ـــــــ� ال�ـــــــي واالجتماعّيـــــــة واملالّيـــــــة السياســـــــّية األنظمـــــــة تطـــــــو�ر: أوال

  للتنـــــــّوع،
ً
  ألقلّيـــــــاتا ذلـــــــك �ـــــــ� بمـــــــا الـــــــدول، �افـــــــة �ـــــــ� البشـــــــرّ�ة امل�ّونـــــــاتإشـــــــراك  يكفـــــــل بمـــــــاالـــــــديموقراطي،  النظـــــــام وخصوصـــــــا

ترا��ــــــــا  ع�ــــــــ� باالعتمــــــــاد  بــــــــل العددّيــــــــة، قــــــــدر��ا أو �ســــــــ��ا عــــــــن النظــــــــر بقطــــــــع العــــــــام، الشــــــــأن إدارة و�ــــــــ� السياســــــــّية ا�حيــــــــاة�ــــــــ� 

 ۔ ا�حضـــــــــــــاري 
ً
لـــــــــــــھ ومـــــــــــــا العـــــــــــــالم، �ـــــــــــــ� لألقلّيـــــــــــــات والفاعـــــــــــــل ا�حـــــــــــــّر  الوجـــــــــــــود ع�ـــــــــــــ� ا�حفـــــــــــــاظ اعتبـــــــــــــار :ثانيـــــــــــــا

ّ
 حضـــــــــــــارة مـــــــــــــن تمث

  دولّيــــــــة، مســــــــؤولّية وخصوصــــــــّية،
ً
  شــــــــعو��ا عاشــــــــت ال�ــــــــي الســــــــماوّ�ة الــــــــديانات مهــــــــد األوســــــــط، الشــــــــرق  �ــــــــ� وخصوصــــــــا

ً
 قرونــــــــا

 ال مســــــــؤولّية۔ وا�حّبــــــــة وا�خ�ــــــــ� التســــــــامح و�معــــــــا�ي بالثقافــــــــة البشــــــــرّ�ة تــــــــار�خ أغنــــــــتحضــــــــارات  و�نــــــــت املشــــــــ��كة ا�حيــــــــاة مــــــــن

 املصـــــــا�ح، هـــــــذه حســـــــاب �ـــــــ� ا�جموعـــــــات هـــــــذه تأخـــــــذ وال العـــــــالم، مـــــــن البقعـــــــة هـــــــذه �ـــــــ� الدولّيـــــــة  املصـــــــا�ح تقاســـــــم إ�ـــــــ� ترتكـــــــز

  �و��ا �� أّم��ا قضايا �عيش أن �� األقلّيات هذه من �ّل  مص�حة تأخذ بل
ً
  جزءا

ً
 ۔األّمة هذه �سيج من أساسّيا

 
ً
 التطــــــــــــّور  مــــــــــــع بــــــــــــالتالؤم املتخّصصــــــــــــة وأجهز��ــــــــــــا املتحــــــــــــدة األمـــــــــــم هيئــــــــــــات  إلصــــــــــــالح وتطــــــــــــو�ر القــــــــــــائم ا�جهــــــــــــد تكثيــــــــــــف: ثالثـــــــــــا

 املناســــــــبةالقــــــــرارات   واتخــــــــاذا�جــــــــرائم   ومواجهــــــــة  املشــــــــكالت الدولّيــــــــة معا�جــــــــة ع�ــــــــ� مقــــــــدر��ا �ــــــــ� الثقــــــــة الســــــــتعادة ا�حاصــــــــل

 منطـــــــــق مـــــــــن كبـــــــــديل وذلـــــــــك معـــــــــاي�� وازدواجيـــــــــة انتقائيـــــــــة دون  عوائـــــــــق، ومـــــــــن دون هـــــــــذه القـــــــــرارات  مـــــــــن  وتنفيـــــــــذ شـــــــــأ��ا، �ـــــــــ�
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 املرجعّيــــــــــة غيــــــــــاب �ــــــــــ� واالحــــــــــتالل العــــــــــدوان �ــــــــــحّية بلــــــــــدا��ا تقــــــــــع ال�ــــــــــي الشــــــــــعوب إليــــــــــھ ت�جــــــــــأ قــــــــــد الــــــــــذي املشــــــــــروعة القــــــــــّوة

 ۔والضامنة القادرة الدولّية

 االفر�قيـــــــة العر�يـــــــة القمـــــــة من�ـــــــ� ع�ـــــــ� مـــــــن لبنـــــــان أطـــــــل حيـــــــث اإلقليميـــــــة الســـــــاحة ع�ـــــــ� كـــــــذلك الـــــــدو��، املســـــــتوى  ع�ـــــــ� كمـــــــا

 إشـــــــ�الية الـــــــرئيس فخامـــــــة طـــــــرح وف��ـــــــا، »واالســـــــتثمار التنميـــــــة �ـــــــ� شـــــــر�اء«  عنـــــــوان تحـــــــت ال�و�ـــــــت �ـــــــ� أ�عقـــــــدت ال�ـــــــي الثالثـــــــة

 الــــــــذي والهنــــــــاءاإلســــــــتقرار  وتــــــــوف�� االجتماعيــــــــة العدالــــــــة لتحقيــــــــق كمــــــــدخل معدالتــــــــھ، وتحســــــــ�ن االقتصــــــــادي النمــــــــو تحف�ــــــــ�

 القـــــــارة �ـــــــ� االســـــــتثمار فـــــــرص بـــــــ�ن الـــــــر�ط كيفيـــــــة حـــــــول  للتـــــــداول  املنطلـــــــق هـــــــذا مـــــــن القمـــــــة دعـــــــا وهـــــــو الشـــــــعوب، إليـــــــھ تتـــــــوق 

ر االفر�قيـــــــة،
ّ
 تـــــــم لقـــــــد .ا�خلـــــــيج منطقـــــــة دول  ســـــــهاأر  وع�ـــــــ� العر�يـــــــة، الـــــــدول  لـــــــدى خاصـــــــة بصـــــــورة االســـــــتثمار�ة األمـــــــوال وتـــــــوف

 قـــــــــــرر  الـــــــــــرئيس فخامــــــــــة أن إال القمـــــــــــة، هــــــــــذه �ـــــــــــ� ا�ختاميــــــــــة ال�لمـــــــــــة لـــــــــــھ لت�ــــــــــون  املشـــــــــــاركة الــــــــــدول  بـــــــــــ�ن مــــــــــن لبنـــــــــــان اختيــــــــــار

  والعــــــــــودة مشــــــــــاركتھ ف�ــــــــــ�ة اختصــــــــــار
ً
 الســــــــــفارة مقــــــــــر طــــــــــاول  الــــــــــذي املــــــــــزدوج اإلرهــــــــــا�ي ال�جــــــــــوم أعقــــــــــاب �ــــــــــ� لبنــــــــــان إ�ــــــــــ�فــــــــــورا

 . ب��وت ��اإليرانية 

 

 العالقات اللبنانية __ السور�ة
 االطــــــــار، هــــــــذا و�ــــــــ�۔ ال�ــــــــحيحمســــــــارها   إ�ــــــــ� الســــــــور�ة__ اللبنانيــــــــة العالقــــــــات إعــــــــادة انتخابــــــــھ منــــــــذ ســــــــليمان الــــــــرئيسال�ــــــــ�م  

 
ً
 و�ــــــــــ�  ٢٠٠٨آب  ١٣ بتــــــــــار�خ محادثا��مــــــــــا �ــــــــــ� األســــــــــد و�شــــــــــار ســــــــــليمان ميشــــــــــال الرئيســــــــــان حــــــــــددها ال�ــــــــــي لألهــــــــــداف وتحقيقــــــــــا

 وا�جمهور�ــــــــة اللبنانيــــــــة ا�جمهور�ــــــــة بــــــــ�ن دبلوماســــــــية عالقــــــــات إقامــــــــة ع�ــــــــ� االتفــــــــاق تــــــــم املشــــــــ��ك  الســــــــوري اللبنــــــــا�ي البيــــــــان

 ولســــــــور�ا دمشــــــــق �ــــــــ� ســــــــفارة للبنــــــــاناصــــــــبح  البلــــــــدين، تــــــــار�خ �ــــــــ� األو�ــــــــ� وللمــــــــرةراء۔  الســــــــف مســــــــتوى  ع�ــــــــ� الســــــــور�ة العر�يــــــــة

، الـــــــدولت�ن بـــــــ�ن ا�حـــــــدود ترســـــــيم لعمليـــــــة األوليـــــــة ا�خطـــــــوات اتفـــــــق ع�ـــــــ� اتخـــــــاذ۔ وقـــــــد نتيجـــــــة هـــــــذه القمـــــــة ب�ـــــــ�وت �ـــــــ� ســـــــفارة

وتكثيـــــــف عمليـــــــة التحقـــــــق والبحـــــــث عـــــــن املفقـــــــودين اللبنـــــــاني�ن خـــــــالل ف�ـــــــ�ة الوجـــــــود مـــــــع التأكيـــــــد ع�ـــــــ� لبنانيـــــــة مـــــــزارع شـــــــبعا 

 ، ومراجعة االتفاقات اللبنانية السور�ة.السوري �� لبنان

 وا�ع�اســـــــھ الشـــــــقيق البلـــــــد �ـــــــ�رار االســـــــتق اهميـــــــةع�ـــــــ�  ســـــــليمان الـــــــرئيس �شـــــــدد ســـــــور�ا �ـــــــ� تجـــــــري  ال�ـــــــي االحـــــــداث اطـــــــار و�ـــــــ�

 اســـــــتكمال يـــــــتم �ـــــــي طبيع��ـــــــا ا�ـــــــ� االمـــــــور  عـــــــودة و�تم�ـــــــى البلـــــــدين، مـــــــن �ـــــــل �ـــــــ� واالم�ـــــــي االقتصـــــــادي الوضـــــــع�ن ع�ـــــــ� االيجـــــــا�ي

 الشــــــــــأن �ــــــــــ� عســــــــــكري  اجن�ــــــــــي تــــــــــدخل أي يحصــــــــــل اال �ــــــــــ� فخامتــــــــــھ و�أمــــــــــل االساســــــــــية االولو�ــــــــــات وفــــــــــق االصــــــــــالحية املســــــــــ��ة

 ۔خارجها من وليس سور�ا مع بالتنسيق ت�ون  أن يجب تحصل معا�جة أي وان السوري،
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 بوجـــــــھ الـــــــبالد �ـــــــ� االم�ـــــــي الوضـــــــع لبحـــــــث للـــــــدفاع األع�ـــــــ� للمجلـــــــس عـــــــدة اجتماعـــــــات ســـــــليماناإلطـــــــار رأس الـــــــرئيس  هـــــــذا و�ـــــــ�

  ملســـــــــــاعدة الهادفـــــــــــةاالجـــــــــــراءات  بحـــــــــــث كمـــــــــــا۔  الســـــــــــالح و��ر�ـــــــــــب نقـــــــــــل ومنـــــــــــع االه�ـــــــــــ� الســـــــــــلم و�عز�ـــــــــــز حمايـــــــــــة وســـــــــــبل عـــــــــــام

 .بالدهم �� القائمة االوضاعجراء  من لبنان ا�� قدموا الذين السور��ن املواطن�ن

 

 
�ــــــــ� اعقــــــــاب ارتفــــــــاع ل�جــــــــة ا�خطــــــــاب السيا�ــــــــ�ي وتــــــــوتر األوضــــــــاع �ــــــــ� منطقــــــــة الشــــــــمال و�ــــــــ� مدينــــــــة طــــــــرابلس بالتحديــــــــد،        

 مرحلــــــة را�عــــــة مــــــن مراحــــــل 
ً
دعــــــا الــــــرئيس ســــــليمان إ�ــــــ� اجتمــــــاع لهيئــــــة ا�حــــــوار الــــــوط�ي ا�عقــــــد �ــــــ� القصــــــر ا�جمهــــــوري مدشــــــنا

تحييــــــد لبنــــــان عــــــن سياســــــة  ؛ھ الثــــــا�ي عشــــــرنديــــــالــــــذي تضــــــمن �ــــــ� ب» إعــــــالن �عبــــــدا« ا�حــــــوار الــــــوط�ي، وقــــــد صــــــدر �ــــــ� ��ايتــــــھ 

رات  الســـــــــلبّية اال�ع�اســـــــــات وتجنيبـــــــــھ والدولّيـــــــــة اإلقليمّيـــــــــةا�حـــــــــاور والصـــــــــراعات 
ّ
  وذلـــــــــك اإلقليمّيـــــــــة، واألزمـــــــــاتللتـــــــــوت

ً
 حرصـــــــــا

 الدولّيـــــــــة الشــــــــرعّية إل�ــــــــ�ام قـــــــــرارات بواجـــــــــب يتعلــــــــق مـــــــــا عــــــــدا مـــــــــا األه�ــــــــ�، وســـــــــلمھ الوطنّيــــــــة ووحدتـــــــــھ العليــــــــا مصـــــــــ�حتھ ع�ــــــــ�

 أرضــــــــــهم إ�ــــــــــ� العــــــــــودة �ــــــــــ� الفلســــــــــطيني�ن الالجئــــــــــ�ن حــــــــــّق  ذلــــــــــك �ــــــــــ� بمــــــــــا ا�حّقــــــــــة، الفلســــــــــطينّية والقضــــــــــّية العر�ــــــــــي واإلجمــــــــــاع

 وعــــــــدم الســــــــورّ�ة اللبنانّيـــــــة ا�حــــــــدود طــــــــول  ع�ـــــــ� األوضــــــــاع ضــــــــبط ع�ـــــــ� ا�حــــــــرص عشــــــــر؛ والثالـــــــث۔ تــــــــوطي��م وعــــــــدم وديـــــــارهم

  أو  لبنــــــــــان و�اســــــــــتعمال  لبنــــــــــان �ــــــــــ� عازلــــــــــة منطقــــــــــة بإقامــــــــــة الســــــــــماح
ً
 أو ممــــــــــّرا

ً
 مقــــــــــّرا

ً
 واملســــــــــ�ح�ن، الســــــــــالح ل��ر�ــــــــــب  منطلقــــــــــا

۔ والقـــــــــــــانون  الدســـــــــــــتور  ســـــــــــــقف تحـــــــــــــت مكفـــــــــــــول  واإلعالمـــــــــــــي السيا�ـــــــــــــ�ي والتعب�ـــــــــــــ� اإل�ســـــــــــــا�ي التضـــــــــــــامن �ـــــــــــــ� ا�حـــــــــــــّق  و�بقـــــــــــــى

 » �عبــــــدا إعــــــالن«  باعتبــــــار ق�ــــــ�ى الــــــذي عشــــــر الســــــا�ع البنــــــد �ــــــ�ا " باالضــــــافة
ً
ــــــغاألطــــــراف  جميــــــع يل��مــــــھ بيانــــــا

ّ
 منــــــھ ��ــــــخة وتبل

 واألمـــــــــم العر�يــــــــة ا�جامعــــــــة مــــــــن �ـــــــــل أن إ�ــــــــ� �شــــــــار االطــــــــار هـــــــــذا و�ــــــــ� املتحــــــــدة، االمــــــــم ومنظمـــــــــة العر�ّيــــــــة الــــــــدول  جامعــــــــة إ�ــــــــ�

االســـــــــتقرار. كمـــــــــا شـــــــــدد االعـــــــــالن ع�ـــــــــ� اعتبـــــــــار االســـــــــ��اتيجة  لـــــــــدعم ا�جهـــــــــود ع�ـــــــــ� اوأثنتـــــــــ ال��حيـــــــــب �ـــــــــل رحبتـــــــــا قـــــــــد املتحـــــــــدة

كمـــــــــا اعتمـــــــــد اعـــــــــالن �عبـــــــــدا كمرجعيـــــــــة لـــــــــدى �عـــــــــض الـــــــــدول ، الدفاعيـــــــــة املوضـــــــــوع االسا�ـــــــــ�ي �ـــــــــ� جلســـــــــات ا�حـــــــــوار الالحقـــــــــة

 الك��ى.

  الـــــــرئيس فخامـــــــة عّ�ـــــــ�
ً
 وتكـــــــرارا

ً
 القائمـــــــة لألزمـــــــة ممكنـــــــة ســـــــلبّية تـــــــداعيات أّي  لبنـــــــان تجنيـــــــب ع�ـــــــ� الشـــــــديد حرصـــــــھ عـــــــنمـــــــرارا

 أن �ـــــــ� أملـــــــھ عـــــــن ومســـــــؤول��ا، الـــــــدول  رؤســـــــاء مـــــــع ا�خارجيـــــــةتھ ار مشـــــــاو  و�ـــــــ� الداخليـــــــة مواقفـــــــھ �ـــــــ� أعـــــــرب، وهـــــــو ســـــــور�ا، �ـــــــ�

ن
ّ

  مت�املـــــــــة، سياســـــــــّية حلـــــــــول  ع�ـــــــــ� والتوافـــــــــق التحـــــــــاور  مـــــــــن الســـــــــور�ون  يـــــــــتمك
ً
 مخـــــــــاطر ومـــــــــن املتمـــــــــادي العنـــــــــف مـــــــــن �عيـــــــــدا

ل والتطـــــــّرف الشـــــــرذمة
ّ

 اقر��ـــــــا ال�ـــــــي السياســـــــة اتبـــــــاع أهميـــــــة ع�ـــــــ� فخامتـــــــھ تأكيـــــــد جـــــــاء هنـــــــا من۔األجن�ـــــــي العســـــــكري  والتـــــــدخ

 �ــــــــ� التــــــــدخل وعــــــــدم اآلخــــــــر�ن، والقاضــــــــية با�حيــــــــاد عــــــــن صــــــــراعات » �عبــــــــدا اعــــــــالن«     �ــــــــ� الــــــــوط�ي  ا�حــــــــوار وهيئــــــــة ا�ح�ومــــــــة

  مطلــــــــــوب ا�حيــــــــــاد هــــــــــذا أن ا�ــــــــــ�وإشــــــــــارتھ الداخلية، شــــــــــؤو��م
ً
 أن �شــــــــــديده ومــــــــــع۔ اللبنــــــــــا�ي ا�جتمــــــــــعشــــــــــرائح  �ــــــــــل مــــــــــن أيضــــــــــا

أطـــــــراف الصـــــــراع �ـــــــ� ســـــــور�ا،  مـــــــن طـــــــرف او جهـــــــة اي لـــــــدعم مســـــــ�ح�ن او ســـــــالح ارســـــــال عـــــــدم ع�ـــــــ� فقـــــــط يقتصـــــــر ال واجبنـــــــا
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 ع�ـــــــــ� وال��ك�ـــــــــ� العنـــــــــف ووقـــــــــف ا�حـــــــــوار ا�ــــــــ� الـــــــــدعوة خانـــــــــة �ـــــــــ� واإلعالميـــــــــةفإنــــــــھ يـــــــــدعو إ�ـــــــــ� أن تصـــــــــب املواقـــــــــف السياســــــــية 

 أهـــــــــداف تحقيـــــــــق أجـــــــــل مـــــــــن العنـــــــــف إ�ـــــــــ� ال�جـــــــــوء �ـــــــــجب قـــــــــد فخامتـــــــــھ و�ـــــــــان اآلخـــــــــر�ن شـــــــــؤون �ـــــــــ� التـــــــــدخل وعـــــــــدم ا�حيـــــــــاد

 لبنـــــــــان اعتـــــــــذر .دمشـــــــــق �ـــــــــ� األمنيـــــــــ�ن املســـــــــؤول�ن كبـــــــــار مـــــــــن أر�عـــــــــة بحيـــــــــاة أودى الـــــــــذي للتفج�ـــــــــ� إدانتـــــــــھ إطـــــــــار �ـــــــــ� سياســـــــــية

 
ً
طهــــــران  إليــــــھ دعــــــت الــــــذي ســــــور�ا حــــــول  التشــــــاوري اللقــــــاء �ــــــ� املشــــــاركة عــــــن بــــــالنفس والنــــــأي ا�حيــــــاد سياســــــة مــــــع  ا��ــــــجاما

 لــــــم يوافــــــق لبنــــــان ع�ــــــ� �عليــــــق عضــــــو�ة  ســــــور�ا �ــــــ� ا�جامعــــــة العر�يــــــة �ســــــور�ا ا�حيطــــــة للــــــدول 
ً
. ومــــــن منطلــــــق التحييــــــد ايضــــــا

الـــــــرئيس لقـــــــاء رمـــــــوز املعارضـــــــة الســـــــور�ة ان �ـــــــ� لبنـــــــان وان ع�ـــــــ� هـــــــامش اجتماعـــــــات القمـــــــة العر�يـــــــة. كمـــــــا ان كمـــــــا لـــــــم يقبـــــــل 

لبنـــــــــان لـــــــــم �شـــــــــارك �ـــــــــ� االجتماعـــــــــات ال�ـــــــــي عقـــــــــدت لـــــــــدعم ســـــــــور�ا او لـــــــــدعم املعارضـــــــــة ســـــــــوى مشـــــــــاركتھ �ـــــــــ� تحـــــــــالف الـــــــــدول 

 �حار�ة االرهاب.

 
 

 عـــــــــن عّ�ــــــــ� ومواطنيــــــــھ، وهـــــــــوأراضــــــــيھ   وســـــــــالمة لبنــــــــان ســــــــيادةاح�ـــــــــ�ام  أخـــــــــرى، بوجــــــــوب الـــــــــرئيس، مــــــــن جهــــــــة فخامــــــــة طالــــــــب

 ل�حــــــــــدود ا�حاذيــــــــــة املنــــــــــاطق �ــــــــــ� وممتل�ــــــــــا��م اللبنــــــــــاني�ن املــــــــــواطن�ن ع�ــــــــــ� أو اللبنانيــــــــــة األرض ع�ــــــــــ� يقــــــــــع اعتــــــــــداء ألي رفضــــــــــھ

ـــــــف الـــــــذي وا�خيـــــــف املرعـــــــب الســـــــينار�و  اســـــــتنكر كمـــــــا الســـــــور�ة،
ّ

 ومـــــــا ســـــــماحة، ميشـــــــال الســـــــابق الـــــــوز�ر توقيـــــــف �عـــــــد تكش

 أرواحهـــــــم مـــــــن الــــــثمن اخـــــــرى  مـــــــرة يــــــدفعون  اللبنـــــــاني�ن وجعــــــل فتنـــــــة حـــــــداثوإ الوضــــــع لتفج�ـــــــ��ات تحضـــــــ� مــــــن عليـــــــھ انطــــــوى 

 مـــــــــن الـــــــــرئيس الســـــــــوري �شـــــــــار االســـــــــد عـــــــــن دور االجهـــــــــزة �ـــــــــ� احـــــــــدى تصـــــــــر�حاتھ  وأرزاقهـــــــــم. وقـــــــــد طالـــــــــب  ودمـــــــــا��م
ً
توضـــــــــيحا

 
ً
 ولوجستيا

ً
 دعوات السور�ة �� هذه العملية سياسيا

ً
 البعض ان يبادر هو ا�� االتصال بالرئيس السوري.، رافضا

 

لت
ّ
ثــــــــف اهتمــــــــام محــــــــور األرا�ــــــــ�ي الســــــــور�ة  ع�ــــــــ� الــــــــدائرة الداميــــــــة األحــــــــداث شــــــــ�

ّ
؛ الــــــــرئيس فخامــــــــة لــــــــدى مك

ً
 بلــــــــد أل��ــــــــا أوال

؛ وتار�خيـــــــــة، أخو�ـــــــــة عالقـــــــــات بلبنـــــــــان تر�طـــــــــھ وجـــــــــار شـــــــــقيق
ً
 �ســـــــــتتبع ســـــــــوف ال�ارثيـــــــــة ونتائجهـــــــــا األحـــــــــداث حجـــــــــم ألن وثانيـــــــــا

 يــــــــــتم لــــــــــم إذا واألمنيــــــــــة واالقتصــــــــــادية، واالجتماعيــــــــــة، السياســــــــــية، املســــــــــتو�ات �افــــــــــة ع�ــــــــــ� لبنــــــــــان ع�ــــــــــ� ســــــــــلبية ا�ع�اســــــــــات

  صـــــــــــرفة لبنانيـــــــــــة وطنيـــــــــــة منطلقـــــــــــات ومـــــــــــن ورو�ـــــــــــة، بحكمـــــــــــة ومعا�ج��ـــــــــــا تـــــــــــداركها
ً
 لقـــــــــــد ۔مســـــــــــايرة أو تحّ�ـــــــــــ� �ـــــــــــل عـــــــــــن �عيـــــــــــدا

 :التالية املسلمات من املرحلة هذه خالل السور�ة__ اللبنانية العالقات انطلقت
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 م�ّونـــــــات وجميـــــــع أبنا��ـــــــا وحقـــــــوق  ســـــــور�ا وحـــــــدة يحفـــــــظ الســـــــورّ�ة لألزمـــــــة عليـــــــھ متوافـــــــق سيا�ـــــــ�ي حـــــــّل  إليجـــــــاد الـــــــدعوة **

 أســــــــــرع �ــــــــــ� بالدهــــــــــم إ�ــــــــــ� والكر�مــــــــــة اآلمنــــــــــة بــــــــــالعودة لالجئــــــــــ�ن �ســــــــــمح أن شــــــــــأنھ مــــــــــن والــــــــــذي األساســــــــــّية،  وحرّ�ــــــــــا��م شــــــــــع��ا

 ۔اآلجال

 ومطالبــــــــة ۔ف��ـــــــا االجن�ـــــــي العســـــــكري  التـــــــدخل جـــــــواز عـــــــدم ع�ــــــــ� وال��ك�ـــــــ� لســـــــور�ا،رفـــــــض حصـــــــول الضـــــــر�ة العســـــــكر�ة  **

، ا�خارجيـــــــةراف ألطـــــــا
ً
 تبـــــــدي أال الداخليـــــــةراف األطـــــــ ومطالبـــــــة لهـــــــا، ممـــــــر أو كطر�ـــــــق اســـــــتخدامھ وعـــــــدم لبنـــــــان بتحييـــــــد تاليـــــــا

 ۔ حصولها حال �� فعل ردة أي

 ُيقررهـــــــــا ال سياســـــــــة رهـــــــــاابأعتب اللبنانيـــــــــة السياســـــــــية للتوجهـــــــــات والفينـــــــــة الفينـــــــــة بـــــــــ�ن تظهـــــــــر ال�ـــــــــي االنتقـــــــــادات رفـــــــــض **

 ۔ينتقدها أن ألحد وليس اللبنانيون  إال

  أتـــــــت جهــــــــة أي مـــــــن اللبنانيـــــــةرا�ــــــــ�ي األ  ع�ـــــــ� الســــــــور�ة التعـــــــديات رفـــــــض **
ً
 لألمــــــــ�ن ال�خ�ـــــــ�ي املمثــــــــل �ســـــــليم إ�ـــــــ� وصــــــــوال

 املتصـــــــارعةاألطـــــــراف  �افـــــــة مـــــــن اللبنانيـــــــةرا�ـــــــ�ي األ  ضـــــــد واالعتـــــــداءات با�خروقـــــــات مـــــــذكرة لبنـــــــان �ـــــــ� املتحـــــــدة لألمـــــــم العـــــــام

 �ســـــــليم تـــــــم كمـــــــا۔ األمـــــــن مجلـــــــس ا�ـــــــ� رســـــــمية رســـــــالة بوصـــــــفها لتوزيعهـــــــا املتحـــــــدة لألمـــــــم العـــــــام األمـــــــ�ن إ�ـــــــ� لرفعهـــــــا ســـــــور�ا �ـــــــ�

 ۔لبنان �� العر�ية الدول  جامعة مندوب إ�� مشا��ة ��خة
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 النشاطات الدبلوماسية والدولية

 
 أن  الكثيفة الدبلوماسية �شاطاتھ خالل من سليمان الرئيس استطاع              

هر
ّ
  واالبداع،الثقافة بلد واملسالم، ا�حضاري  لبنان صورة ُيظ

ً
  رةالصو  مبددا

ونزاعات  معارك كساحة لبنان، عن اإلعالم  �� ت�ّونت ال�ي واملجحفة، ا�خاطئة

  لها، ��ايةال 
ً
  لغربوا الشرق  ب�ن تواصل كجسر لبنان موقع الواجهة ا�� ومعيدا

 ا�حقة، العرب وقضايا اللبنانية القضية لشرح الدولية املنابر الرئيس اعت�� 

  ال�املة، لبنان سيادة تحقيق ع�� والعمل
ً
 �وا� والتعددية التنوع إ�� داعيا

  مرك الرسالة__  لبنان كريست
ً
 زا

ً
 كماات ر وا�حضا والثقافات االديان �حوار دوليا

 مموالق العر�ية، والقمم املتحدة، لألمم العمومية ا�جمعية اجتماعات �� فعل

 ة،العر�ي الالتينية والقمة،  املتوسط أجل من االتحاد وقمة الفرن�وفونية،

 ( املؤتمر االسالمي).االنحياز عدم دول  وقمة

 

  لبنـــــــان انتخـــــــاب ضـــــــمان ع�ــــــ� ســـــــليمان الـــــــرئيس جهـــــــود إنصــــــّبت              
ً
 للعـــــــام�ن الـــــــدو�� األمـــــــن مجلــــــس �ـــــــ� دائـــــــم غ�ـــــــ� عضــــــوا

 لبنـــــــــــان وأصـــــــــــبح بالفعـــــــــــل، تحّقـــــــــــق مـــــــــــا وهـــــــــــذا التحـــــــــــدي، هـــــــــــذا رفـــــــــــع�  ع�ـــــــــــھ  بقدرتـــــــــــ املشـــــــــــكك�ن وجـــــــــــھ �ـــــــــــ�، ٢٠١١___  ٢٠١٠

 اعتبــــــــــــا
ً
رغــــــــــــم النصــــــــــــائح الداخليــــــــــــة  ا�جلــــــــــــس �ــــــــــــ� األعضــــــــــــاء عشــــــــــــرة ا�خمــــــــــــس الــــــــــــدول  احــــــــــــدى ٢٠١٠ الثــــــــــــا�ي �ــــــــــــانون  ١ مــــــــــــنرا

 لالحــــــراج لــــــدى طـــــــرح االمــــــور الصــــــعبة. 
ً
 األمـــــــن �جلــــــس جلســـــــة �ــــــ� شــــــارك وقـــــــد وا�خارجيــــــة �عــــــدم التـــــــورط �ــــــ� العضــــــو�ة منعـــــــا

 اجتمــــــاع�ن حضــــــر كمــــــا۔  النقــــــاش �ــــــ� جوهر�ــــــة مســــــاهمة لــــــھ �انــــــت حيــــــث ا�جلــــــس دور  تفعيــــــل ضــــــمان �شــــــأن تركيــــــا برئاســــــة

. وقــــــــد تــــــــرأس لبنـــــــــان �ــــــــ� مجلــــــــس االمـــــــــن املوضـــــــــوع�ن  ��ــــــــذين ومواقــــــــف مداخلـــــــــة لــــــــھ و�انــــــــت والصـــــــــومال بالســــــــودان خاصــــــــ�ن

 �� جلسات رفيعة املستوى. ٢٠١١و ٢٠١٠مرت�ن ملدة شهر �� �ل من عامي 
ً
 حيث ناقش مواضيع مهمة جدا

  ســـــــــــليمان الـــــــــــرئيس توّجـــــــــــھ             
ً
 مـــــــــــن �عت�ـــــــــــ� وألنـــــــــــھ، للبنـــــــــــان والعســـــــــــكري  واالقتصـــــــــــادي السيا�ـــــــــــ�ي الـــــــــــدعم لكســـــــــــب غر�ـــــــــــا

 ا�حــــــــدود صــــــــون  ع�ــــــــ� وقــــــــادرة فاعلــــــــة واألمنيــــــــة العســــــــكر�ة مؤسســــــــا��ا ت�ــــــــون  أن يجــــــــب القو�ــــــــة الدولــــــــة أن قناعاتــــــــھ، صــــــــميم
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 ودبابــــــــــــاتوزوارق حر�يــــــــــــة   ومروحيــــــــــــاتن طــــــــــــائرات مـــــــــــ املســــــــــــ�حة والقــــــــــــوى  ل�جــــــــــــيشت املســـــــــــاعدا تــــــــــــأم�ن ا�ــــــــــــ� ســــــــــــ�� واألمـــــــــــن،

 ۔تباطؤ أي دون  من تتحقق و�� ا�جال هذا ��ال��امات  ع�� صديقة دولة من أك�� من فحصل وغ��ها، وذخائر

 املتحـــــــــدة لألمــــــــم العموميـــــــــة ل�جمعيــــــــة والســــــــت�ن السادســـــــــة العاديــــــــة الــــــــدورة اجتماعـــــــــات �ــــــــ� الــــــــرئيس فخامـــــــــة شــــــــارك كــــــــذلك

 تــــــــو�� حيــــــــث الــــــــدو��، االمــــــــن �جلــــــــس جلســــــــةتــــــــرأس  كمــــــــا ف��ــــــــا، لبنــــــــان �لمــــــــة والقــــــــى،  ٢٠١١/٩/٢٤إ�ــــــــ�  ١٩ مــــــــن نيو�ــــــــورك �ـــــــ�

 وهــــــــــو»  الوقائيــــــــــة الديبلوماســـــــــية« عنــــــــــوان تحـــــــــت �لمــــــــــة وألقــــــــــى ايلـــــــــول، شــــــــــهر طيلـــــــــة الثانيــــــــــة للمــــــــــرة ا�جلـــــــــس رئاســــــــــة لبنـــــــــان

 لفخامتــــــــھ �ــــــــان املتحــــــــدة األمــــــــم مقــــــــر �ــــــــ� تواجــــــــده خــــــــالل۔ مناقشــــــــتھ ا�جلــــــــس ع�ــــــــ� أق�ــــــــ�ح أن للبنــــــــان ســــــــبق الــــــــذي املوضــــــــوع

 
ً
  برنامجا

ً
  شملت ال�ي باللقاءات حافال

ً
  عددا

ً
 ۔املشاركة الوفود رؤساء منوافرا

 

 لألمـــــــــ�ن اســـــــــتقبالھ خـــــــــالل الـــــــــدو�� الطـــــــــا�ع ذات الدبلوماســـــــــية امللفـــــــــات مـــــــــن العديـــــــــد بحـــــــــث الـــــــــرئيس فخامـــــــــة اســـــــــتكمل لقـــــــــد

 بقــــــــــوات لبنــــــــــان تمســـــــــك فخامتــــــــــھ فأكـــــــــد �عبــــــــــدا، �ـــــــــ� ا�جمهــــــــــوري القصـــــــــر �ــــــــــ� مـــــــــون  �ــــــــــي بـــــــــان الســــــــــيد املتحـــــــــدة لألمــــــــــم العـــــــــام

 ا�خاصـــــــــة با�حكمـــــــــة املتعلـــــــــق ١٧٠١القـــــــــرار   ف��ـــــــــا بمـــــــــا الدوليـــــــــةالقـــــــــرارات  لبنـــــــــانوال�ـــــــــ�ام  ا�جنـــــــــوب، �ـــــــــ� و�ـــــــــدورها اليونيفيـــــــــل

   جديدة سنوات لثالث  تفو�ضها  تمديد  كما  للمحكمة  الالزم التمو�ل تأم�ن عن  املعا�جات أسفرت وقد  بلبنان،

 

فخامــــــــة الــــــــرئيس لألمــــــــ�ن   أعــــــــرب اإلقلي�ــــــــي الصــــــــعيد ع�ــــــــ�

العـــــــــــام عـــــــــــن تطلـــــــــــع لبنـــــــــــان إ�ـــــــــــ�  �غليـــــــــــب منطـــــــــــق ا�حـــــــــــوار 

 عـــــــــــــــن العنـــــــــــــــف ملعا�جـــــــــــــــة األحـــــــــــــــداث �ـــــــــــــــ� العـــــــــــــــالم  
ً
�عيـــــــــــــــدا

العر�ـــــــــــي، وتمســـــــــــكھ باملبـــــــــــادرة العر�يـــــــــــة للســـــــــــالم ورفضـــــــــــھ 

أي حــــــــــل يف�ــــــــــ�ي إ�ــــــــــ� تـــــــــــوط�ن الفلســــــــــطيني�ن �ــــــــــ� لبنـــــــــــان، 

 إ�ـــــــــــ� اعتقـــــــــــاده بـــــــــــأن مصـــــــــــداقية ا�جتمـــــــــــع الـــــــــــدو�� 
ً
مشـــــــــــ��ا

ارات مجلـــــــس األمـــــــن بـــــــدون ازدواجيـــــــة تق�ـــــــ�ي بتطبيـــــــق قـــــــر 

�ـــــــــــ� املعـــــــــــاي��، و�ـــــــــــاألخص تلـــــــــــك املتعلقـــــــــــة بقضـــــــــــية ا�حـــــــــــق 

  والعدالة �� فلسط�ن و�� الشرق األوسط ۔ 
 

كمــــــــا �انــــــــت ا�حــــــــال �ــــــــ� ف�ــــــــ�ة تـــــــــرأس لبنــــــــان الف�ــــــــ�ة ال�ــــــــي يــــــــرأس ف��ـــــــــا لبنــــــــان مجلــــــــس وزراء ا�خارجيــــــــة العــــــــرب �ـــــــــ�                       

إطــــــــار جامعــــــــة الــــــــدول العر�يــــــــة، فقــــــــد أكــــــــد فخامــــــــة الــــــــرئيس أن هــــــــذا املوضــــــــوع ســــــــوف ي�ــــــــون محــــــــل متا�عــــــــة واطــــــــالع دائمــــــــ�ن 

نــــــــــــأي بــــــــــــالنفس واإلل�ــــــــــــ�ام سياســــــــــــتھ بالمــــــــــــن قبلــــــــــــھ ��ــــــــــــدف ضــــــــــــمان حيــــــــــــاد لبنــــــــــــان واســــــــــــتقالل موقفــــــــــــھ، وتجســــــــــــيد وتكــــــــــــريس 

۔
ً
 واملسؤول ا�سانيا

ً
 باملوقف ا�حيادي سياسيا

   
لت ز�ــــــــــارة قداســــــــــة البابــــــــــا بينيــــــــــدكتوس الســــــــــادس عشــــــــــر ذروة النشــــــــــاط الدبلوما�ــــــــــ�ي الــــــــــدو�� �ــــــــــ� النصــــــــــف الثــــــــــا�ي مــــــــــن 

ّ
شــــــــــ�

فـــــــــة باتجـــــــــاه القصـــــــــر ا�جمهـــــــــوري �ـــــــــ� املرحلـــــــــة ال�ـــــــــي تلـــــــــت اغتيـــــــــال ٢٠١٢العـــــــــام 
ّ
ـــــــــن هـــــــــذا النشـــــــــاط قـــــــــد شـــــــــهد حركـــــــــة مكث

ّ
، لك

و�ـــــــان �ــــــــ� طليع��ــــــــا الز�ــــــــارة الســــــــريعة ال�ــــــــي  اللـــــــواء الشــــــــهيد وســــــــام ا�حســــــــن رئــــــــيس فـــــــرع املعلومــــــــات �ــــــــ� قــــــــوى األمــــــــن الــــــــداخ��،

خصصـــــــها الـــــــرئيس الفر��ـــــــ�ي فر�ســـــــوا هوالنـــــــد للقـــــــاء فخامـــــــة الـــــــرئيس وال�ـــــــي أعـــــــرب لـــــــھ خاللهـــــــا عـــــــن تضـــــــامنھ أمـــــــام الظـــــــروف 

ا�حرجـــــــة للمنطقـــــــة وللبنـــــــان �عـــــــد العـــــــدوان ا�جبـــــــان ع�ـــــــ� رجـــــــل اســـــــتثنائي �ـــــــاللواء ا�حســـــــن، وعـــــــن وقـــــــوف فر�ســـــــا الـــــــدائم ا�ـــــــ� 

واســـــــــتقاللھ وســـــــــالمتھ ووحـــــــــدة اراضـــــــــيھ۔ كمـــــــــا اســـــــــتقبل فخامـــــــــة الـــــــــرئيس للغايـــــــــة �ـــــــــ� اســـــــــتقراره جانـــــــــب لبنـــــــــان للمحافظـــــــــة ع

18 
 



ة العليــــــــا للشــــــــؤون ا�خارجيــــــــة واألمــــــــن �ــــــــ� االتحــــــــاد األورو�ــــــــي، وســــــــفراء الــــــــدول الدائمــــــــة العضــــــــو�ة �ــــــــ� مجلــــــــس يذا��ــــــــا املفوضــــــــ

 من االتصاال 
ً
مم ا�حدة، وتلقى سيال

ُ
 ت أبرزها األمن الدو��، واملمثل ا�خاص لألم�ن العام لأل

مــــــــــــن ملكــــــــــــة بر�طانيــــــــــــا واألمــــــــــــ�ن العــــــــــــام لألمــــــــــــم املتحــــــــــــدة 

واألمـــــــــــــــــــ�ن العـــــــــــــــــــام �جامعـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــدول العر�يـــــــــــــــــــة واإلدارة 

األم��كيــــــــــــــة. أجمعــــــــــــــت املواقــــــــــــــف الدوليــــــــــــــة ع�ــــــــــــــ� تأكيــــــــــــــد 

ل �ـــــــ� شـــــــؤونھ 
ّ

ســـــــيادة واســـــــتقالل لبنـــــــان ، وعـــــــدم التـــــــدخ

 مواقـــــــف فخامـــــــة الـــــــرئيس 
ً
الداخليـــــــة، كمـــــــا ثّمنـــــــت عاليـــــــا

 �جهــــــــــــــــة سياســــــــــــــــة  النــــــــــــــــأ
ً
ي بــــــــــــــــالنفس ، و�جهــــــــــــــــة خاصــــــــــــــــة

حرصــــــــــــــھ ع�ــــــــــــــ� تجنيــــــــــــــب الــــــــــــــبالد الــــــــــــــدخول �ــــــــــــــ� أزمــــــــــــــات 

 سياسية قد تنتج عن  أي فراغ ح�ومي محتمل۔
 

 

تــــــــرأس فخامــــــــة الــــــــرئيس وفــــــــد ا�جانــــــــب العر�ــــــــي إ�ــــــــ� القمــــــــة 

العر�يـــــــــة __ األم��كيـــــــــة الالتينيـــــــــة ال�ـــــــــي ا�عقـــــــــدت �ـــــــــ� ليمـــــــــا 

عاصـــــــمة الب�ــــــــ�و ،كمـــــــا زار �ــــــــ� اطـــــــار �شــــــــاطھ الدبلوما�ــــــــ�ي 

فر�ســــــــــــا مــــــــــــع انطالقــــــــــــة إدارة الــــــــــــرئيس  الــــــــــــدو��، �ــــــــــــل مــــــــــــن

الفر��ـــــــــــــــ�ي ا�جديـــــــــــــــد فر�ســـــــــــــــوا هوالنـــــــــــــــد، وتركيـــــــــــــــا لبحـــــــــــــــث 

تطـــــــــــــــــــــــورات ا�حـــــــــــــــــــــــيط العر�ـــــــــــــــــــــــي وقضـــــــــــــــــــــــية ا�خطـــــــــــــــــــــــوف�ن 

اللبنـــــــــاني�ن �ــــــــــ� ســــــــــور�ا، وايـــــــــران للمشــــــــــاركة بقمــــــــــة حركــــــــــة 

عــــــــــــــدم االنحيــــــــــــــاز، وحاضــــــــــــــرة الفاتي�ــــــــــــــان للمشــــــــــــــاركة �ـــــــــــــــ� 

  رك ــــــــة البطر�ـــــــــــــــة لغبطـــــــــــة ال�ارديناليـــــــــحفل منح الرتب
بــــــــــ�ن البلــــــــــدين۔ كمــــــــــا اســــــــــتقبل فخامتــــــــــھ �ــــــــــ� الثنائيــــــــــة  مــــــــــار �شــــــــــارة بطــــــــــرس الرا�ــــــــــ�، واليونــــــــــان �ــــــــــ� إطــــــــــار �عز�ــــــــــز العالقــــــــــات  

م دعــــــــوة مــــــــن بطر�ــــــــرك موســــــــ�و و�ــــــــل روســــــــيا ملنحــــــــھ جــــــــائزة املؤسســــــــة 
ّ
القصــــــــز ا�جمهــــــــوري �ــــــــ� �عبــــــــدا رئــــــــيس أرمينيــــــــا ، و�ســــــــل

 عــــــــن التقــــــــدير للــــــــدور الــــــــذي يقــــــــوم بــــــــھ الــــــــرئيس ســــــــليمان �ــــــــ� ا�حفــــــــاظ ع�ــــــــ� الدوليــــــــة لوحــــــــدة الشــــــــعوب االرثوذكســــــــية 
ً
�عب�ــــــــ�ا

. و�انــــــت هــــــذه الز�ــــــارة �ــــــ� الثانيــــــة �عــــــد ودعوتــــــھ إ�ــــــ� ا�حــــــوار الــــــوط�ي بــــــ�ن القيــــــادات اللبنانيــــــة وحــــــدة لبنــــــان وأمنــــــھ واســــــتقراره

دكتــــــــــوراه فخر�ــــــــــة مــــــــــن املعهــــــــــد الــــــــــوط�ي  الز�ــــــــــارة الرســــــــــمية ا�ــــــــــ� روســــــــــيا ال�ــــــــــي تــــــــــم خاللهــــــــــا تكــــــــــر�م الــــــــــرئيس ســــــــــليمان بمنحــــــــــھ

لـــــــدو�� وعالقـــــــات الصـــــــداقة بـــــــ�ن للعالقـــــــات الدوليـــــــة ملســـــــاهمتھ الفاعلـــــــة �ـــــــ� تـــــــدعيم اســـــــس الســـــــالم وتوطيـــــــد اوجـــــــھ التعـــــــاون ا

 االمم. 
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املســـــــــا�� ال�ـــــــــي بـــــــــذلها فخامـــــــــة الـــــــــرئيس  تلعـــــــــل أبـــــــــرز مـــــــــا مّ�ـــــــــ� النشـــــــــاطات الدبلوماســـــــــية والدوليـــــــــة خـــــــــالل هـــــــــذه املرحلـــــــــة �انـــــــــ

لتـــــــــأم�ن الـــــــــدعم الـــــــــدو�� لقضـــــــــية النـــــــــازح�ن الســـــــــور��ن، وحشـــــــــد الوســـــــــائل الكفيلـــــــــة بمعا�جـــــــــة ا�ع�اســـــــــات هـــــــــذا األزمـــــــــة ع�ـــــــــ� 

مع �افــــــة املســــــؤول�ن �ــــــ� الدولــــــة، قــــــد أخـــــــذ األزمــــــة هالداخليـــــــة لهــــــذ املتا�عــــــةالســــــاحة الداخليــــــة اللبنانيــــــة، فهــــــو باإلضــــــافة إ�ــــــ� 

 :ع�� عاتقھ ما ي��

اســـــــتقبال ســــــــفراء الــــــــدول دائ�ـــــــي العضــــــــو�ة �ــــــــ� مجلـــــــس األمــــــــن الــــــــدو�� ودعـــــــوة ا�جتمــــــــع الــــــــدو�� مـــــــن خاللهــــــــم إ�ــــــــ� و�ــــــــ�    **

لھ اســــــتمرار تــــــدفق النــــــازح�ن مــــــن ســــــور�ا إ�ــــــ� حــــــد لــــــم �عــــــد بإم�ــــــان لبنــــــان تحّمــــــل تــــــداعيات 
ّ
خطــــــورة العــــــبء الــــــذي بــــــات �شــــــ�

اوب مـــــــــع أف�ـــــــــار ومق��حـــــــــات ســـــــــيقدمها لبنـــــــــان �ـــــــــ� هـــــــــذا هـــــــــذا الواقـــــــــع۔ تم�ـــــــــى فخامـــــــــة الـــــــــرئيس ع�ـــــــــ� ا�جتمـــــــــع الـــــــــدو�� أن يتجـــــــــ

النظــــــــــر �ــــــــــ� إم�ــــــــــان تطبيــــــــــق معــــــــــاي�� ع�ــــــــــ�  -٢تقاســــــــــم األعبــــــــــاء املاديــــــــــة والعدديــــــــــة مــــــــــع لبنــــــــــان۔  -١ا�جــــــــــال تــــــــــت�خص بالتــــــــــا��:  

 -٤تحســــــــــ�ن شــــــــــروط وقــــــــــدرات اســــــــــتيعاب النــــــــــازح�ن داخــــــــــل ســــــــــور�ا۔  -٣الوافــــــــــدين ا�جــــــــــدد للتأكــــــــــد مــــــــــن صــــــــــف��م كالجئــــــــــ�ن۔ 

تقــــــــديم مســــــــاعدة مباشــــــــرة ل�ح�ومــــــــة اللبنانيــــــــة لتغطيــــــــة  -٥ال��اما��ــــــــا املاليــــــــة تجــــــــاه مــــــــؤتمر ال�و�ــــــــت۔ بحــــــــض الــــــــدول لإليفــــــــاء 

 فقات االستشفاء والتعليم.ن

� شــــــــــأن التعــــــــــاطي مــــــــــع اســــــــــتقبال ســــــــــفراء دول االتحــــــــــاد األورو�ــــــــــي ووضــــــــــعهم �ــــــــــ� صــــــــــورة توجهــــــــــات الدولــــــــــة اللبنانيــــــــــة �ــــــــــ  **

 موضوع النازح�ن.

التعــــــــــاون ا�خلي�ــــــــــ� ووضــــــــــعهم �ــــــــــ� صــــــــــورة املوقــــــــــف الرســــــــــ�ي اللبنــــــــــا�ي مــــــــــن أجــــــــــل أن اســــــــــتقبال ســــــــــفراء دول مجلــــــــــس     **

 اسم األعباء واألعداد.�ساعد الدولة القادرة �� تق

ا�جموعــــــــــــة الدوليــــــــــــة لـــــــــــدعم لبنــــــــــــان بلقــــــــــــاءات متكــــــــــــررة مـــــــــــع جميــــــــــــع املعنيــــــــــــ�ن ع�ــــــــــــ� املســــــــــــتو�ات  لتأســــــــــــيسالتحضـــــــــــ��   ** 

فـــــــة عـــــــن إطـــــــالق الدوليـــــــة واإلقليميـــــــة وا�حليـــــــة، وقـــــــد أســـــــفرت هـــــــذه التحضـــــــ�� 
ّ
مجموعـــــــة الـــــــدعم الـــــــدو�� مـــــــن أجـــــــل «ات املكث

ضـــــــم إ�ـــــــ� فخامـــــــة رئـــــــيس ا�جمهور�ـــــــة �ـــــــل مـــــــن األمـــــــ�ن العـــــــام  ٢٠١٣أيلـــــــول  ٢٥�ـــــــ� اجتمـــــــاع عقـــــــد �ـــــــ� نيو�ـــــــورك بتـــــــار�خ » لبنـــــــان

 ة العليــــــــــــا لالتحــــــــــــاد األورو�ــــــــــــي،يلألمـــــــــــم املتحــــــــــــدة،ووزراء خارجيــــــــــــة الــــــــــــدول الدائمــــــــــــة العضــــــــــــو�ة �ــــــــــــ� مجلــــــــــــس األمــــــــــــن واملفوضــــــــــــ

العـــــــــــام �جامعـــــــــــة الـــــــــــدول العر�يـــــــــــة، ورئـــــــــــيس البنـــــــــــك الـــــــــــدو��، ورئيســـــــــــة فر�ـــــــــــق مجموعـــــــــــة االمـــــــــــم املتحـــــــــــدة االنمـــــــــــائي، واالمـــــــــــ�ن 

واملفـــــــــوض الســـــــــامي لشـــــــــؤون الالجئـــــــــ�ن، والـــــــــذي انت�ـــــــــى إ�ـــــــــ� خالصـــــــــات بالغـــــــــة األهميـــــــــة۔ لقـــــــــد وصـــــــــف فخامـــــــــة الـــــــــرئيس هـــــــــذا 
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 عا ھاالجتمـــــاع الـــــدو�� �ـــــ� كنـــــف أرفـــــع شـــــرعية دوليـــــة لـــــدعم لبنـــــان بأنـــــ
ً
، ودعـــــا �افـــــة املعنيـــــ�ن و�ـــــ� أهميـــــة مـــــا لـــــم يكـــــن امـــــرا

ً
ديـــــا

نتــــــــــائج البــــــــــاهرة ال�ــــــــــي حققهـــــــــا للبنــــــــــان. وقــــــــــد تــــــــــال هــــــــــذا االجتمــــــــــاع تحقـــــــــق والعمــــــــــل الــــــــــدؤوب اليــــــــــوم و�ــــــــــ� املســـــــــتقبل ملتا�عــــــــــة ال

حضــــــــره ا�ــــــــ� جانــــــــب الــــــــرئيس ســــــــليمان الــــــــرئيس الفر��ــــــــ�ي فر�ســــــــوا هوالنــــــــد كمــــــــا  ٢٠١٤آذار  ٥اجتمــــــــاع آخــــــــر �ــــــــ� االل��يــــــــھ �ــــــــ� 

اعضــــــــاء ا�جموعــــــــة الدوليــــــــة املــــــــذ�ور�ن اعــــــــاله وز�ــــــــر خارجيــــــــة �ــــــــل مــــــــن املانيــــــــا وايطاليــــــــا وممثــــــــل عــــــــن حضــــــــر باالضــــــــافة ا�ــــــــ� 

.
ً
 اململكة العر�ية السعودية وقد تم التأكيد ع�� ا�خالصات املشار ال��ا سابقا

الــــــــــــدعم الـــــــــــــدو�� للبنـــــــــــــان مــــــــــــع الـــــــــــــدول الصـــــــــــــديقة ال�ــــــــــــي تبنـــــــــــــت عقـــــــــــــد متا�عــــــــــــة ظـــــــــــــروف تطبيــــــــــــق خالصـــــــــــــات مجموعـــــــــــــة   **

متخصصـــــــة يبحـــــــث �ـــــــل م��ـــــــا أحـــــــد محـــــــاور  هـــــــذه ا�خالصـــــــات، فتـــــــا�ع مـــــــع ايطاليـــــــا محـــــــور دعـــــــم ا�جـــــــيش اللبنـــــــا�ي اجتماعـــــــات 

. ولكـــــــن تـــــــم تأجيـــــــل هـــــــذا ٢٠١٤واالجتمـــــــاع الـــــــذي ســـــــوف �عقـــــــد لهـــــــذه الغايـــــــة  �ـــــــ� إيطاليـــــــا �ـــــــ� ا�خـــــــامس عشـــــــر مـــــــن شـــــــهر آذار 

يمــــــــــا يتعلــــــــــق بقضــــــــــية النــــــــــازح�ن وتــــــــــا�ع مــــــــــع أملانيــــــــــا محــــــــــور دعــــــــــم لبنــــــــــان ف االجتمــــــــــاع ا�ــــــــــ� شــــــــــهر حز�ــــــــــران مــــــــــن نفــــــــــس العــــــــــام. 

الســــــــور��ن وإم�انــــــــات تقاســــــــم األعــــــــداد واألعبــــــــاء امل��تبــــــــة ع��ــــــــا۔ كمــــــــا تــــــــا�ع مــــــــع فر�ســــــــا محــــــــور دعــــــــم العمليــــــــة السياســــــــية �ــــــــ� 

 لبنان۔

ز�ـــــــــارة اململكـــــــــة العر�يــــــــــة الســـــــــعودية ولقــــــــــاء  خـــــــــادم ا�حـــــــــرم�ن الشــــــــــر�ف�ن امللـــــــــك عبــــــــــدهللا بـــــــــن عبـــــــــد العز�ــــــــــز الـــــــــذي قــــــــــرر   **

 مـــــــنح لبنـــــــان هبـــــــة
ً
صصـــــــت لـــــــدعم بنـــــــاء قـــــــدرات ا�جـــــــيش اللبنـــــــا�يمليـــــــارات دوالر  ٣قـــــــدرها  ماليـــــــة �ـــــــخمة  الحقـــــــا

ُ
بالتنســـــــيق  خ

 مع دولة فر�سا۔

افتـــــــــتح فخامـــــــــة الـــــــــرئيس، �ـــــــــ� مبـــــــــادرة فر�ـــــــــدة مـــــــــن نوعهـــــــــا، الز�ـــــــــارة األو�ـــــــــ� ألول رئـــــــــيس جمهور�ـــــــــة لبنـــــــــا�ي إ�ـــــــــ� عمـــــــــق القـــــــــارة 

اإلفر�قيــــــة �عــــــد أك�ــــــ� مــــــن مئــــــة عــــــام مــــــن عمــــــر ا�جاليــــــة اللبنانيــــــة �ــــــ� إفر�قيــــــا، وهــــــو زار �عــــــد توقــــــف قصــــــ�� �ــــــ� ا�جزائــــــر �ــــــل 

 ٍل م��ا كبار املسؤول�ن۔ �ان من أبرز نتائج هذه الز�ارةوالتقى �� �من السنغال، غانا، ال�وت ديفوار، ونيج��يا 

ال�ـــــــــي اســـــــــتمرت ملـــــــــدة أســـــــــبوع أ��ـــــــــا عـــــــــززت آفـــــــــاق التعـــــــــاون 

املشـــــــــــــــــــ��ك مـــــــــــــــــــع دول غر�ـــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــارة األفر�قيـــــــــــــــــــة حيـــــــــــــــــــث 

وحيـــــــــــــث �عمـــــــــــــل  التواجـــــــــــــد الكثيـــــــــــــف ل�جاليـــــــــــــات اللبنانيـــــــــــــة

اســـــــــــــــرائيل ع�ـــــــــــــــ� تقلـــــــــــــــيص نفـــــــــــــــوذ اللبنـــــــــــــــاني�ن �ـــــــــــــــ� �عـــــــــــــــض 

مـــــــــن االتفاقـــــــــات ، واســـــــــفرت عـــــــــن عقـــــــــد مجموعـــــــــة بلـــــــــدا��ا

والتفاهمــــــــات �عــــــــزز التعــــــــاون املشــــــــ��ك بي��ــــــــا و�ــــــــ�ن لبنــــــــان، 

و�شـــــ�ل خـــــاص االتفـــــاق ع�ـــــ� فـــــتح ســـــفارة ل�ـــــل مـــــن دول�ـــــي 

غانــــــــــــــا والســــــــــــــنغال �ــــــــــــــ� لبنــــــــــــــان، وإعــــــــــــــادة افتتــــــــــــــاح ســــــــــــــفارة 

 شاطىء العاج �� ب��وت۔
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 القضايا العر�ية
عمـــــــل الـــــــرئيس �ـــــــ� تحركـــــــھ العر�ـــــــي، ع�ـــــــ� تنقيـــــــة األجـــــــواء 

العمـــــــــــل املشـــــــــــ��ك وتوثيـــــــــــق التضـــــــــــامن  العر�يـــــــــــة و�عز�ـــــــــــز

 إ�ـــــــــــــــ� وحـــــــــــــــدة املوقـــــــــــــــف العر�ـــــــــــــــي، 
ً
مـــــــــــــــع لبنـــــــــــــــان،   داعيـــــــــــــــا

 وضــــــــــــــــــع اســــــــــــــــــ��اتيجية  عر�يــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــاملة �ــــــــــــــــــ� 
ً
ومق��حـــــــــــــــــا

كر  مواجهــــــــة املشــــــــروع الصــــــــهيو�ي العــــــــدائي،
ّ

وهــــــــو اذ يــــــــذ

 بالت�ـــــــــــــحيات ال�ـــــــــــــي قـــــــــــــدمها لبنـــــــــــــان �ـــــــــــــ� ســـــــــــــبيل 
ً
دائمـــــــــــــا

قضـــــــــــــــــــايا العـــــــــــــــــــرب ا�حقـــــــــــــــــــة و�ـــــــــــــــــــ� طليع��ـــــــــــــــــــا القضـــــــــــــــــــية 

وجــــــــــــــوب العمـــــــــــــل للضـــــــــــــغط ع�ــــــــــــــ� يـــــــــــــرى  الفلســـــــــــــطينية ،

اســـــــرائيل لتنفيـــــــذ املبـــــــادرة العر�يـــــــة للســـــــالم ضـــــــمن مهـــــــل 

محـــــــــــددة، مـــــــــــع اإلحتفـــــــــــاظ بحـــــــــــق لبنـــــــــــان والشـــــــــــعوب �ـــــــــــ� 

 �ــــــــــ� وجــــــــــھ 
ً
املقاومــــــــــة كحــــــــــق مشــــــــــروع مع�ــــــــــ�ف بــــــــــھ دوليــــــــــا

 اإلحتالل۔

 

 

 ع�ـــــــــــ� ال�ـــــــــــ�ام لبنـــــــــــان قضـــــــــــية االع�ـــــــــــ�اف بدولـــــــــــة فلســـــــــــط�ن �ـــــــــــ� االمـــــــــــم املتحـــــــــــدة واســـــــــــتعداده لوضـــــــــــع أكـــــــــــد فخامـــــــــــة الـــــــــــرئيس

ام�انياتــــــــــــھ �ــــــــــــ� خــــــــــــدم��ا، باعتبارهــــــــــــا دولــــــــــــة �املــــــــــــة الصــــــــــــالحيات، وهــــــــــــو أث�ــــــــــــى ع�ــــــــــــ� التضــــــــــــامن العر�ــــــــــــي �ــــــــــــ� مواجهــــــــــــة هــــــــــــذا 

ورة واملمارســــــــــــة بوجــــــــــــود دولــــــــــــة ال تــــــــــــزال �غتصــــــــــــب صــــــــــــاالســــــــــــتحقاق، وشــــــــــــدد ع�ــــــــــــ� أن الديموقراطيــــــــــــة ال ت�ــــــــــــون مكتملــــــــــــة ال

الســــــــــــــالم، وتواصــــــــــــــل بنــــــــــــــاء أرا�ــــــــــــــ�ي الغ�ــــــــــــــ�، وتضــــــــــــــرب عــــــــــــــرض ا�حــــــــــــــائط قــــــــــــــرارات الشــــــــــــــرعية الدوليــــــــــــــة وتــــــــــــــرفض مشــــــــــــــاريع 

 نحو الديموقراطية۔ املستوطنات و��و�د املدن ل��ك�� كيا��ا العنصري وسط منطقة بدأت تتجھ

 

 مـــــــن هـــــــذه املســـــــلمات          
ً
  انطالقـــــــا

ً
أ�ـــــــى دعـــــــم لبنـــــــان للمطالبـــــــة ال�ـــــــي تقـــــــّدمت ��ـــــــا دولـــــــة فلســـــــط�ن إ�ـــــــ� األمـــــــم املتحـــــــدة ســـــــعيا

غ�ـــــــــ� عضـــــــــو مراقبـــــــــة، �عـــــــــد أن �عـــــــــذر اســـــــــتكمال آليـــــــــة قبولهـــــــــا كدولـــــــــة عضـــــــــو �ســـــــــبب االجـــــــــراءات » دولـــــــــة«إلكتســـــــــاب صـــــــــفة 

� طــــــــرح �ــــــــ� مجلــــــــس االمــــــــن ع�ــــــــ وجــــــــوده كعضــــــــو غ�ــــــــ� دائــــــــملــــــــدى اصــــــــرار لبنــــــــان ع�ــــــــ�  الداخليــــــــة املعتمــــــــدة �ــــــــ� مجلــــــــس األمــــــــن

اختيــــــــــــار  و�الفعــــــــــــل فقــــــــــــد تــــــــــــم ۔الطلــــــــــــب الفلســــــــــــطي�ي ، ممــــــــــــا اوجــــــــــــب احالتــــــــــــھ ا�ــــــــــــ� ا�جمعيــــــــــــة العموميــــــــــــة والتصــــــــــــو�ت عليــــــــــــھ

  ١٣٨فلســـــــط�ن دولـــــــة مراقبـــــــة غ�ـــــــ� عضـــــــو �ـــــــ� األمـــــــم املتحـــــــدة �غالبيـــــــة 
ً
 صـــــــوتا

ً
، األمـــــــر الـــــــذي اعت�ـــــــ�ه فخامـــــــة الـــــــرئيس انتصـــــــارا

 ��ـــــــــــــذه ا�خطـــــــــــــوة، وأن تقتنــــــــــــع باملســـــــــــــار الـــــــــــــديمقراطي للديمقراطيــــــــــــة، ورأى أنـــــــــــــھ يفـــــــــــــرض ع�ــــــــــــ� اســـــــــــــرائيل 
ً
أن تتبّصـــــــــــــر جيــــــــــــدا

وتنخــــــــرط بالعمليــــــــة الســــــــلمية۔ و�ـــــــــان فخامــــــــة الــــــــرئيس قــــــــد دان ا�حـــــــــرب املفتوحــــــــة ال�ــــــــي شــــــــن��ا اســـــــــرائيل ع�ــــــــ� قطــــــــاع غـــــــــزة، 

 عــــــن السياســـــــة االســــــرائيلية 
ً
غ�ـــــــ�  ال�ــــــي ال �عتمــــــد ســـــــوى لغــــــة القتــــــل والتــــــدم�� ،وأعت�ــــــ� أن العــــــدوان الوح�ــــــ�ي لـــــــم �عــــــد غر�بــــــا

أ��ــــــــــــة باملــــــــــــدني�ن االبر�ـــــــــــــاء ، وضــــــــــــار�ة عـــــــــــــرض ا�حــــــــــــائط بــــــــــــاألعراف اإل�ســـــــــــــانية واملواثيــــــــــــق والقـــــــــــــرارات الدوليــــــــــــة۔ فلبنـــــــــــــان وإن 

القا�ــــــــ�ي بتحييــــــــد لبنــــــــان عــــــــن صــــــــراعات الــــــــدول » إعــــــــالن �عبــــــــدا «  اعتمــــــــادتوافـــــــق أعضــــــــاء هيئــــــــة ا�حــــــــوار الــــــــوط�ي فيــــــــھ ع�ــــــــ� 

22 
 



لســـــــــطي�ي __ االســـــــــرائي�� وال ع�ـــــــــ� القـــــــــرارات الدوليـــــــــة وال تقـــــــــديم ا�حيطـــــــــة، إال أن هـــــــــذا ا�حيـــــــــاد ال ينطبـــــــــق ع�ـــــــــ� الصـــــــــراع الف

 املساعدة اال�سانية الالجئ�ن السور��ن ا�� لبنان۔

 

طـــــــار التحـــــــرك االقلي�ـــــــي عقـــــــد الــــــرئيس ســـــــليمان وخـــــــادم ا�حـــــــرم�ن الشـــــــر�ف�ن جاللــــــة امللـــــــك عبـــــــدهللا بـــــــن عبـــــــد العز�ـــــــز �ــــــ� إ      

، حيـــــــــــث أجـــــــــــرى القـــــــــــادة مباحثـــــــــــات  ٢٠١٠تمـــــــــــوز  ٣٠ابتار�خ والـــــــــــرئيس الســـــــــــوري �شـــــــــــار األســـــــــــد لقـــــــــــاء قمـــــــــــة �ـــــــــــ� قصـــــــــــر �عبـــــــــــد

تناولـــــــــت ســـــــــبل �عز�ـــــــــز الوفـــــــــاق الـــــــــوط�ي واالســـــــــتقرار الـــــــــداخ�� �ـــــــــ� لبنـــــــــان وتحســـــــــ�ن فـــــــــرص النمـــــــــّو االقتصـــــــــادي واالجتمـــــــــا��، 

وتــــــــــّم تقــــــــــديم �ــــــــــل الــــــــــدعم للبنــــــــــان ولرئيســــــــــھ ملــــــــــا هــــــــــو �ــــــــــ� مصــــــــــ�حة اللبنــــــــــاني�ن ، وقــــــــــد صــــــــــدر بيــــــــــان مشــــــــــ��ك شــــــــــامل بنتيجــــــــــة 

اال�ع�اســــــــات الســــــــلبية للمحكمــــــــة الدوليــــــــة ا�خاصـــــــــة �ــــــــان هــــــــدف امللــــــــك عبــــــــدهللا مــــــــن هــــــــذا اللقــــــــاء ا�عــــــــاد  ، وقــــــــدا�حادثــــــــات 

۔ و�ـــــــــ� الوقـــــــــت الـــــــــذي يخ�ـــــــــ�ى فيـــــــــھ مـــــــــن تـــــــــداعيات  بلبنـــــــــان ع�ـــــــــ� لبنـــــــــان وعالقاتـــــــــھ �ســـــــــور�ا والعالقـــــــــات العر�يـــــــــة �شـــــــــ�ل عـــــــــام

للنعـــــــرات املذهبيـــــــة والطائفيـــــــة  االحـــــــداث ال�ـــــــي �عصـــــــف بـــــــبعض الـــــــدول العر�يـــــــة ، ومـــــــا ي��افـــــــق معهـــــــا مـــــــن عنـــــــف واثـــــــارة مر�بـــــــة

أننـــــــــا مقبلــــــــون ع�ـــــــــ� وزرع لبــــــــذور الفتنـــــــــة ، فــــــــالرئيس ســـــــــليمان يتــــــــا�ع ســـــــــ�� املســــــــا�� االصـــــــــالحية �ــــــــ� هـــــــــذه الــــــــدول، وهـــــــــو يــــــــرى 

مشـــــــهد ديمـــــــوقراطي جديـــــــد ال مفـــــــر منـــــــھ �ـــــــ� العـــــــالم العر�ـــــــي، ولكنـــــــھ يتم�ـــــــى أن تـــــــأ�ي الديموقراطيـــــــة باألســـــــاليب الســـــــلمية مـــــــن 

ى لهـــــــــا االســـــــــتقرار والهنـــــــــاء باتجـــــــــاه اقـــــــــرار �شـــــــــريعات وقـــــــــوان�ن ســـــــــبق للبنـــــــــان أن اعتمـــــــــدها منـــــــــذ دون اراقـــــــــة دمـــــــــاء كمـــــــــا و�تم�ـــــــــ

ا�شــــــــائھ كدولــــــــة ، و�ــــــــ� أول إطاللــــــــة لــــــــھ مــــــــن ع�ــــــــ� من�ــــــــ� أول قمــــــــة عر�يــــــــة �عقــــــــد �ــــــــ� �غــــــــداد �عــــــــد انطــــــــالق الر�يــــــــع العر�ــــــــي رأى 

 
ً
الـــــــرئيس ســـــــليمان أن مـــــــا ��ـــــــم لبنـــــــان �ـــــــ� محيطـــــــھ املباشـــــــر هـــــــو بـــــــروز ووجـــــــود أنظمـــــــة تح�ـــــــ�م الديموقراطيـــــــة املســـــــتن��ة �عيـــــــدا

�ــــــــــات وحقــــــــــوق اال�ســــــــــان و�ســــــــــمح بمشــــــــــاركة ا�جميــــــــــع �ــــــــــ� الطــــــــــائفي وتــــــــــؤمن باإلصــــــــــالح وضــــــــــرورة اح�ــــــــــ�ام ا�حر مـــــــــن التعصــــــــــب 

ادارة الشــــــــأن العــــــــام، وهــــــــذا �ســــــــتد�� تطبيــــــــق الديموقراطيــــــــة بصــــــــورة �ســــــــمح با�حافظــــــــة ع�ــــــــ� امل�ّونــــــــات البشــــــــرّ�ة املتنّوعــــــــة 

للعرو�ـــــــة۔ و�ـــــــرى الـــــــرئيس ســـــــليمان أن لهـــــــذه امل�ّونـــــــات، ومـــــــن بي��ـــــــا امل�ـــــــّون املســـــــي�� ، مســـــــاهمات جوهرّ�ـــــــة �ـــــــ� بلـــــــورة الفكـــــــر 

معـــــــاٍن  مي وتحقيـــــــق ال��ضـــــــة العر�ّيـــــــة و�ـــــــ� الـــــــدفاع عـــــــن قضـــــــّية العـــــــرب األو�ـــــــ� ، قضـــــــّية فلســـــــط�ن و�ـــــــ� أعطـــــــت للعرو�ـــــــة القـــــــو 

ـــــــــى الطائفّيـــــــــة واملذهبّيـــــــــة الضـــــــــّيقة، بحيـــــــــث ال �عـــــــــود مـــــــــن ا�جـــــــــائز ا�حـــــــــديث معهـــــــــا عـــــــــن األقلّيـــــــــات، بـــــــــل عـــــــــن 
ّ
ومضـــــــــام�ٍن تتخط

ا�حضــــــــارّ�ة والثقافّيــــــــة والفكرّ�ــــــــة والعلمّيــــــــة و�أمــــــــل الــــــــرئيس العناصــــــــر املتنّوعــــــــة امل�ّونــــــــة للــــــــذات العر�ّيــــــــة بمختلــــــــف أ�عادهــــــــا 

ل العر�يــــــــــة باســــــــــتعادة دورهــــــــــا ســــــــــليمان أن تبقــــــــــى املعا�جــــــــــة ضــــــــــمن االطــــــــــار العر�ــــــــــي، وأن يف�ــــــــــح �ــــــــــ� ا�جــــــــــال �جامعــــــــــة الــــــــــدو 

القـــــــــومي۔ وإذ يتم�ـــــــــى فخامـــــــــة الـــــــــرئيس للـــــــــدول العر�يــــــــــة أن تقـــــــــرر مصـــــــــ��ها بنفســـــــــها وأن تصـــــــــل إ�ـــــــــ� الديمقراطيةا�حقيقيــــــــــة، 

يـــــــرى أن لبنـــــــان �عتمـــــــد هـــــــذه الديمقراطيـــــــة، و�تمســـــــك بتطبيـــــــق مبـــــــدأ تـــــــداول الســـــــلطة منـــــــذ اســـــــتقاللھ، وعنـــــــدما تحقـــــــق فهـــــــو 

الشــــــعوب العر�يــــــة مــــــا تفــــــتش عليــــــھ مــــــن ديمقراطيــــــة ومــــــن تــــــداول للســــــلطة، فــــــإن فرصــــــتنا �ــــــ� لبنــــــان ســــــت�ون أك�ــــــ�، وســــــننعم 

 باالستقرار الدائم عندما يتمتع ج��اننا بالديمقراطية۔
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ع�ــــــــ� املتا�عــــــــة، انمــــــــا واصــــــــل اتصــــــــاالتھ مــــــــع امللــــــــوك واألمــــــــراء والرؤســــــــاء العــــــــرب حيــــــــث لــــــــم يقتصــــــــر �شــــــــاط الــــــــرئيس ســــــــليمان 

 و�ـــــــــ� دول مجلـــــــــس التعـــــــــاون ا�خلي�ـــــــــ� تنـــــــــاول �ـــــــــ� خاللهـــــــــا 
ً
مـــــــــع �ـــــــــل مـــــــــ��م االوضـــــــــاع الســـــــــائدة ع�ـــــــــ� الســـــــــاحة العر�يـــــــــة عمومـــــــــا

 أملــــــــــــھ �ـــــــــــ� غـــــــــــٍد �ســــــــــــوده االســـــــــــتقرار واالزدهـــــــــــار 
ً
 مبـــــــــــديا

ً
والتنميــــــــــــة ع�ـــــــــــ� قاعـــــــــــدة تفعيــــــــــــل مقـــــــــــررات قمـــــــــــة ال�و�ــــــــــــت  خصوصـــــــــــا

 االقتصادية العر�ية بما يحفظ للوطن العر�ي عزتھ وتطوره وسيادتھ واستقاللھ وثرواتھ الطبيعية والبشر�ة۔
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ك او�امــــــــــا توقــــــــــف فخامــــــــــة الــــــــــرئيس عنــــــــــد املفاوضــــــــــات ال�ــــــــــي تجــــــــــري برعايــــــــــة او�ــــــــــ� لقــــــــــاء جمعــــــــــھ مــــــــــع الــــــــــرئيس األم���ــــــــــي بــــــــــارّ    

الواليــــــــــات املتحــــــــــدة بــــــــــ�ن االســــــــــرائيلي�ن والفلســــــــــطيني�ن حــــــــــول موضــــــــــوع الصــــــــــراع الفلســــــــــطي�ي االســــــــــرائي��،  وأمــــــــــل أن ت�ــــــــــون 

هـــــــذه املفاوضـــــــات خطـــــــوة �ـــــــ� ســـــــياق املفاوضـــــــات الشـــــــاملة للوصـــــــول إ�ـــــــ� حـــــــل عـــــــادل وشـــــــامل �ـــــــ� الشـــــــرق االوســـــــط يرتكـــــــز إ�ـــــــ� 

 ع�ـــــــــ� املبـــــــــادرة العر�يـــــــــة للســـــــــالم الن هـــــــــذا ا�حـــــــــل يـــــــــؤثر ع�ـــــــــ� دول ا�جـــــــــوار مر 
ً
جعيـــــــــة مدر�ـــــــــد وقـــــــــرارات االمـــــــــم املتحـــــــــدة، وأيضـــــــــا

، و�ـــــــ� مهـــــــد الـــــــديانات خاصـــــــة۔ وتم�ـــــــى �ـــــــ� مطلـــــــق االحـــــــوال أن تـــــــتم العنايـــــــة بـــــــأمن املنطقةالعر�يـــــــة املتنوعـــــــة 
ً
 وحضـــــــار�ا

ً
ثقافيـــــــا

�ــــــــ� منطقـــــــة الشــــــــرق األوســـــــط ور�مــــــــا �ـــــــ� العــــــــالم ، ع�ـــــــ� أن �عتمــــــــد  الســـــــماو�ة، وأن يـــــــتم اتخاذهــــــــا كهـــــــدف اســــــــ��اتي�� للســـــــالم

مقار�ــــــــات شــــــــاملة ومت�املــــــــة �عــــــــا�ج مختلــــــــف أوجــــــــھ الصــــــــراع العر�ــــــــي __ اإلســــــــرائي��، وتضــــــــمن مشــــــــاركة �ــــــــل الــــــــدول املعنّيــــــــة 

ا العليـــــــــــــا۔ فلبنـــــــــــــان ســـــــــــــ��فض كبـــــــــــــديل مـــــــــــــن ا�حلـــــــــــــول الثنائيـــــــــــــة واملنفـــــــــــــردة ح�ـــــــــــــى ال يـــــــــــــأ�ي أّي حـــــــــــــّل ع�ـــــــــــــ� حســـــــــــــاب مصـــــــــــــا�حه

أي �ســـــــــــو�ة �ســــــــــــمح بتـــــــــــوط�ن الالجئــــــــــــ�ن الفلســـــــــــطيني�ن ع�ــــــــــــ� أراضـــــــــــيھ ، بمــــــــــــا يتعـــــــــــارض مــــــــــــع منـــــــــــدرجات الفقــــــــــــرة  بالتحديـــــــــــد،

التنفيذّيـــــــــة الرا�عـــــــــة مـــــــــن املبـــــــــادرة العر�ّيـــــــــة للســـــــــالم ومـــــــــع مقّدمةدســـــــــتوره وثوابـــــــــت وفاقـــــــــھ الـــــــــوط�ي۔ و�ـــــــــ� ضـــــــــوء الكـــــــــالم عـــــــــن 

ئيس ع�ــــــــــ� وجــــــــــوب التمّســــــــــك ��ــــــــــذه فخامــــــــــة الــــــــــر  مق��حــــــــــات تتعلــــــــــق بتعــــــــــديل �عــــــــــض بنــــــــــود املبــــــــــادرة العر�يــــــــــة للســــــــــالم، شــــــــــدد

 
ً
 إ�ـــــــ� أن أي �عـــــــديل مف�ـــــــ�ض يتطلـــــــب �ـــــــ� مطلـــــــق األحـــــــوال قـــــــرارا

ً
املبـــــــادرة دون ا�حاجـــــــة إ�ـــــــ� إدخـــــــال أيـــــــة �عـــــــديالت عل��ـــــــا، الفتـــــــا

 �عتمــــــــــد مــــــــــن قبــــــــــل القــــــــــادة العــــــــــرب ع�ــــــــــ� مســــــــــتوى القمــــــــــة
ً
: ومــــــــــن اجــــــــــل ذلــــــــــك رفــــــــــض البيــــــــــان الصــــــــــادر عــــــــــن اجتمــــــــــاع جديــــــــــدا

ان �ســــــــ�ى قمــــــــة عر�يــــــــة  �ســــــــبب االعتــــــــداء  ع�ــــــــ� غــــــــزة ومحاصــــــــر��ا ٢٠٠٩� مطلــــــــع الدوحــــــــة "قمــــــــة مــــــــن اجــــــــل غــــــــزة" املنعقــــــــد �ــــــــ

 ع�ـــــــــــ�  الن ا�حضـــــــــــور 
ً
فقـــــــــــط، كمـــــــــــا تحفـــــــــــظ ع�ـــــــــــ� البيـــــــــــان ا�ختـــــــــــامي الـــــــــــذي ق�ـــــــــــ�ى بتعليـــــــــــق املبـــــــــــادرة  دولـــــــــــة ١٢�ـــــــــــان مقتصـــــــــــرا

 العـــــــادة التأكيـــــــد ع�ـــــــ� املبـــــــادرة �ـــــــ� القمـــــــة العر�يـــــــة الدور�ـــــــة �ـــــــ� 
ً
 نظـــــــرا

ً
نفـــــــس العـــــــام العر�يـــــــة للســـــــالم، االمـــــــر الـــــــذي �ـــــــان صـــــــائبا

يـــــــرى فخامـــــــة الـــــــرئيس أن الر�يـــــــع العر�ـــــــي لـــــــن يحـــــــّل اذا مـــــــا بقيـــــــت أم القضـــــــايا العر�يـــــــة �ـــــــ� كبو��ـــــــا، وأن الســـــــبيل  �عـــــــد شـــــــهر�ن.

الوحيـــــــــد لتعز�ـــــــــز الديمقراطيـــــــــة الناشـــــــــئة �ـــــــــ� البلـــــــــدان العر�يـــــــــة بفعـــــــــل التحـــــــــوالت التار�خيـــــــــة ال�ـــــــــي �شـــــــــهدها إنمـــــــــا يكمـــــــــن �ـــــــــ� 

 القضــــــــــــية الفلســــــــــــطينية �ــــــــــــ� مختلــــــــــــف أ�عادهــــــــــــا، ت�ــــــــــــون مطابقــــــــــــة قيــــــــــــام �ســــــــــــو�ة للنــــــــــــ�اع العر�ــــــــــــي  __ اإلســــــــــــرائي�
ً
�، وتحديــــــــــــدا

 ع�ـــــــــــ� ابقـــــــــــاء العالقـــــــــــات الثنائيـــــــــــة بـــــــــــ�ن لبنـــــــــــان والواليـــــــــــات املتحـــــــــــدة شـــــــــــرح الـــــــــــرئيس  لقـــــــــــرارات الشـــــــــــرعية الدوليـــــــــــة۔
ً
وحفاظـــــــــــا

ســــــــتثناء ســــــــليمان لنظ�ــــــــ�ه االم���ــــــــي ان مــــــــن مصــــــــ�حة لبنــــــــان اشــــــــراك �افــــــــة امل�ونــــــــات �ــــــــ� ا�ح�ومــــــــة اللبنانيــــــــة و�التــــــــا�� عــــــــدم ا

 حزب هللا او غ��ه.
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 تحقيق السيادة ال�املة

 اس��جاع األرا��ي اللبنانية
ب�امــــــــــل مندرجاتــــــــــھ، ويشــــــــــدد ع�ــــــــــ�  ١٧٠١يتمســــــــــك رئــــــــــيس ا�جمهور�ــــــــــة بتنفيــــــــــذ قــــــــــرار مجلــــــــــس االمــــــــــن الــــــــــدو�� الــــــــــرقم             

 
ً
للســـــــــــيادة ال�املـــــــــــة، وذلـــــــــــك باســـــــــــ��جاع �ـــــــــــل األرا�ـــــــــــ�ي ضـــــــــــرورة أن تبســـــــــــط الدولـــــــــــة ســـــــــــلط��ا ع�ـــــــــــ� أراضـــــــــــ��ا �افـــــــــــة، تحقيقـــــــــــا

 ا�حتلة �� مزارع شبعا وتالل كفرشو�ا وا�جزء الشما�� من قر�ة ال�جر ب�ل الطرق 

 املتاحة واملشروعة۔

و�حــــــــــرص الــــــــــرئيس ع�ــــــــــ� أن يوظــــــــــف لبنــــــــــان �ــــــــــ� مواجهــــــــــة 

 مــــــــن قــــــــدرات 
ً
العــــــــدو االســــــــرائي��، �ــــــــل طاقاتــــــــھ مســــــــتفيدا

�ــــــــــــــــ� اطــــــــــــــــار اســــــــــــــــ��اتيجية  شــــــــــــــــعبھ وجيشــــــــــــــــھ ومقاومتــــــــــــــــھ 

�ـــــــــــــــــــــ� التصـــــــــــــــــــــدي لل��ديـــــــــــــــــــــدات واالعتـــــــــــــــــــــداءات دفاعيـــــــــــــــــــــة 

االســـــــرائيلية، و�ـــــــ� تحر�ـــــــر مـــــــا تبقـــــــى مـــــــن أرضـــــــھ الغاليـــــــة ، 

إضـــــــــــافة للـــــــــــدفاع ب�افـــــــــــة الوســـــــــــائل املتاحـــــــــــة واملشـــــــــــروعة 

�ـــــــــــ� مياهـــــــــــھ وضـــــــــــمن �امـــــــــــل  عـــــــــــن ثـــــــــــروة لبنـــــــــــان النفطيـــــــــــة

 منطقتــــــــھ االق
ً
 وفقــــــــا

ً
تصــــــــادية ا�خالصــــــــة املكرســــــــة قانونــــــــا

مية ال�ـــــــــــــي اودعــــــــــــت االمــــــــــــم املتحـــــــــــــدة للمســــــــــــتندات الرســــــــــــ

 لألصول۔
ً
 وفقا

 

 

ــــــ� تحصــــــ�ن الوحــــــدة الوطنيــــــة          و�ــــــ� هــــــذا االطــــــار  �ســــــ�� الــــــرئيس إ�

ومحار�ــــــــة االرهــــــــاب وتفكيــــــــك شــــــــب�ات التجســــــــس واقامةشــــــــبكة امــــــــان 

سياســــــية ودبلوماســــــية ع�ــــــ� الصــــــعيدين االقلي�ــــــي والــــــدو�� هــــــذا وقــــــد 

قامـــــــــــت اجهـــــــــــزة االمـــــــــــن بتوحيـــــــــــد جهودهـــــــــــا واكتشـــــــــــاف العديـــــــــــد مـــــــــــن 

هــــــاب األمــــــر شــــــب�ات التجســــــس ال�ــــــي �عمــــــل لصــــــا�ح العــــــدو وخاليــــــا االر 

الــــــــــذي ادى ا�ـــــــــــ� توجيـــــــــــھ ضـــــــــــر�ة كب�ــــــــــ�ة الســـــــــــرائيل وداعـــــــــــش وحمايـــــــــــة 

ع�ــــــ� متا�عــــــة ا�حــــــوادث ال�ــــــي الــــــرئيس  لبنــــــان. �ــــــ� هــــــذا ا�جــــــال حــــــرص 

جنــــــــوب لبنــــــــان  �عرضــــــــت لهــــــــا قــــــــوات الطــــــــوارىء الدوليــــــــة العاملــــــــة �ــــــــ�

ســــــهر ع�ــــــ� متا�عــــــة التحقيقــــــات ح�ــــــى الوصـــــــول بــــــ�ن ا�حــــــ�ن واالخــــــر، و 

حاســـــــــــبة۔ وهـــــــــــو يـــــــــــزور منطقـــــــــــة إ�ـــــــــــ� كشـــــــــــف الفـــــــــــاعل�ن وتقـــــــــــد��م للم

 و�تفقــــــــــــــد قــــــــــــــوات اليونيفيــــــــــــــل ووحــــــــــــــدات ا�جــــــــــــــيش 
ً
ا�جنــــــــــــــوب دور�ــــــــــــــا

ــــــــــ� عــــــــــن دعمــــــــــھ ومســــــــــاندتھ لهــــــــــم وللمهــــــــــام ال�ــــــــــي  العاملــــــــــة هنــــــــــاك ويعّ�

. وقـــــد يقومـــــون ��ـــــا مـــــن أجـــــل حمايـــــة اســـــتق
ً
  و�حـــــرا

ً
رار لبنـــــان وأمنـــــھ بـــــرا

�ـــــــان اول رئـــــــيس جمهور�ـــــــة يـــــــزور قـــــــوات الطـــــــوارىء �ـــــــ� النـــــــاقورة عـــــــام 

 من وجودهم �� لبنانع ٣٠�عد  ٢٠٠٨
ً
 اما
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وقـــــــــــد رّد فخامتـــــــــــھ ع�ـــــــــــ� ��ديـــــــــــدات رئـــــــــــيس وزراء إســـــــــــرائيل بالتأكيـــــــــــد ع�ـــــــــــ� أن لبنـــــــــــان دولـــــــــــة عمرهـــــــــــا آالف الســـــــــــن�ن و�ـــــــــــ�         

متجـــــــذرة �ـــــــ� التـــــــار�خ، وهـــــــو ع�ـــــــ� رغـــــــم عـــــــدم وجـــــــود دعـــــــم عســـــــكري ومـــــــا�� مشـــــــابھ للـــــــدعم الـــــــذي تحصـــــــل عليـــــــھ اســـــــرائيل، إال 

املتنّوعـــــــة ونظامـــــــھ مـــــــن تـــــــداعيا��ا، وأن لبنـــــــان ب��كيبتـــــــھ  أنـــــــھ البلـــــــد الوحيـــــــد الـــــــذي ا�حـــــــق هز�مـــــــة عســـــــكر�ة ��ـــــــا ال تـــــــزال �عـــــــا�ي

 بـــــــ�ن انظمـــــــة العـــــــالم ال�ـــــــي بـــــــدأت 
ً
التعـــــــددي نقـــــــيض �امـــــــل لنظـــــــام اســـــــرائيل العنصـــــــري، النظـــــــام الـــــــذي قـــــــد ال يجـــــــد لـــــــھ م�انـــــــا

 ع ال�ي �� رك��ة النظام اللبنا�ي.بفعل العوملة تتجھ نحو التعددية والتنوّ 

 

 و�التفصــــــــــ
ً
�ــــــــــل مــــــــــا مـــــــــــن شــــــــــأنھ املــــــــــس بالســــــــــيادة اللبنانيــــــــــة مــــــــــن قر�ــــــــــب أو �عيــــــــــد، و�وّجـــــــــــھ يل يتــــــــــا�ع فخامــــــــــة الــــــــــرئيس يوميــــــــــا

 لهــــــــــــذه التوج��ــــــــــــات تصــــــــــــدى ا�جــــــــــــيش  الســــــــــــلطات املعنّيــــــــــــة التخــــــــــــاذ االجــــــــــــراءات الردعيــــــــــــة املناســــــــــــبة تجاههــــــــــــا
ً
هــــــــــــذا وتنفيــــــــــــذا

اللبنــــــــا�ي يــــــــالن��ان ل�جــــــــيش االســــــــرائي�� عنــــــــدما حــــــــاول خــــــــرق ا�حــــــــدود الدوليــــــــة �ــــــــ� العد�ســــــــة لقطــــــــع �ــــــــجرة داخــــــــل االرا�ــــــــ�ي 

 وقـــــــد ســـــــارع الـــــــرئيس ســـــــليمان ا�ـــــــ� ا�ج��ـــــــة صـــــــباح اليـــــــوم التـــــــا��  ٢٠١٠آب  ٣اللبنانيـــــــة �ـــــــ� 
ً
 ورتيبـــــــا

ً
وقـــــــد ســـــــقط للعـــــــدو ضـــــــابطا

 مـــــــــن موقـــــــــع االشـــــــــتباك.ل��نئـــــــــة ا�جـــــــــيش 
ً
ــــــــــف وز�ـــــــــر ا�خارجيـــــــــة واملغ�ـــــــــ�ب�ن تقـــــــــديم شــــــــــ�وى  كمـــــــــا وقـــــــــد رفـــــــــع الصـــــــــوت عاليــــــــــا

ّ
�ل

ع �ـــــــ� عاجلـــــــة إ�ـــــــ� األمـــــــم املتحـــــــدة حـــــــول تمـــــــادي إســـــــرائيل �ـــــــ� خروقا��ـــــــا ا�جو�ـــــــة فـــــــوق األرا�ـــــــ�ي اللبنانيـــــــة۔ كمـــــــا طلـــــــب التوّســـــــ

ة وت�ــــــــو�ن ملــــــــف �امــــــــل حــــــــول تفاصــــــــيلھ التحقيقــــــــات ا�جار�ــــــــة حــــــــول �ســــــــلل العــــــــدو اإلســــــــرائي�� إ�ــــــــ� منطقــــــــة اللبونــــــــة ا�جنو�يــــــــ

خــــــــــرى عاجلــــــــــة ضــــــــــد 
ُ
 لضــــــــــمھ إ�ــــــــــ� الشــــــــــ�وى اللبنانيــــــــــة إ�ــــــــــ� مجلــــــــــس األمــــــــــن الــــــــــدو��۔ كــــــــــذلك طلــــــــــب تقــــــــــديم شــــــــــ�وى أ

ً
تمهيــــــــــدا

إســــــــرائيل لقيامهــــــــا بقصــــــــف منطقــــــــة الناعمــــــــة جنــــــــوب ب�ــــــــ�وت ۔ أعت�ــــــــ� فخامــــــــة الــــــــرئيس أن مثــــــــل هــــــــذه ا�خروقــــــــات ال تخــــــــرج 

ءا��ا ضــــــــد لبنــــــــان واســــــــتمرار خــــــــرق القــــــــرارات الدوليــــــــة، ال ســــــــيما م��ــــــــا القــــــــرار عــــــــن الــــــــنمط اإلســــــــرائي�� املتبــــــــع بتكــــــــرار اعتــــــــدا

، األمــــــــر الــــــــذي يحــــــــتم ع�ــــــــ� ا�جتمــــــــع الــــــــدو�� ومجلــــــــس األمــــــــن ردعهــــــــا عــــــــن االعتــــــــداء ع�ــــــــ� الــــــــدول ا�حيطــــــــة وســــــــياد��ا ۔ ١٧٠١

واســــــــتباحت ، و�ــــــــان فخامــــــــة الــــــــرئيس قــــــــد دان االعتــــــــداءات اإلســــــــرائيلية ا�جرمــــــــة ع�ــــــــ� مواقــــــــع مدنيــــــــة وعســــــــكر�ة �ــــــــ� ســــــــور�ا

� الصــــــــــارمة بحقهــــــــــا لثن��ــــــــــا عــــــــــن سياســــــــــة العــــــــــدوان األجــــــــــواء اللبنانيــــــــــة لتنفيــــــــــذها، وطالــــــــــب ا�جتمــــــــــع الــــــــــدو�� باتخــــــــــاذ التــــــــــداب�

 والزامها اح��ام سيادة الدول واالتصياع للقرارات الدولية ذات الصلة۔

 التعــــــدي ع�ــــــ� الســـــــيادة اللبنانيــــــة �ــــــ� املنـــــــاطق اللبنانيــــــة الشــــــما
ً
 �انــــــت ا�جهـــــــة رفــــــض فخامــــــة الــــــرئيس أيضـــــــا

ً
لية والشـــــــرقية أيــــــا

 أنــــــــــھ يتعـــــــــــارض مـــــــــــع 
ً
مصــــــــــدر هـــــــــــذا التعــــــــــدي: فهـــــــــــو نـــــــــــدد  بالقصــــــــــف املرو�ـــــــــــ� الســـــــــــوري الــــــــــذي طـــــــــــاول بلــــــــــدة عرســـــــــــال معت�ـــــــــــ�ا

 حـــــــــق لبنـــــــــان �ـــــــــ� اتخـــــــــاذ التـــــــــداب�� الكفيلـــــــــة املعاهــــــــدات 
ً
ال�ـــــــــي تر�ـــــــــ� العالقـــــــــات بـــــــــ�ن البلـــــــــدين ومـــــــــع املواثيـــــــــق الدوليـــــــــة ، ومعلنـــــــــا

تقـــــــديم شـــــــ�وى إ�ـــــــ� جامعـــــــة الـــــــدول العر�يـــــــة، ومنظمـــــــة األمـــــــم املتحـــــــدة۔ وحـــــــ�ن تصـــــــدت بالـــــــدفاع عـــــــن ســـــــيادتھ بمـــــــا �ـــــــ� ذلـــــــك 

طقــــــــة عرســــــــال داخــــــــل األرا�ــــــــ�ي اللبنانيــــــــة طلــــــــب مضــــــــادات ا�جــــــــيش اللبنــــــــا�ي للطــــــــائرات الســــــــور�ة ال�ــــــــي �انــــــــت �غ�ــــــــ� ع�ــــــــ� من

 ملـــــــــا تقتضـــــــــيھ القـــــــــوان�ن املرعيـــــــــة 
ً
والسياســـــــــة فخامتـــــــــھ مـــــــــن ا�جـــــــــيش مواصـــــــــلة ا�جهـــــــــد لضـــــــــبط األوضـــــــــاع ع�ـــــــــ� ا�حـــــــــدود وفقـــــــــا

العامـــــــــة للدولـــــــــة۔ كـــــــــذلك وّجــــــــــھ فخامـــــــــة الـــــــــرئيس بمالحقـــــــــة مطلقــــــــــي الصـــــــــوار�خ ع�ـــــــــ� منطق�ـــــــــي �علبــــــــــك والهرمـــــــــل وطلـــــــــب إ�ــــــــــ� 

هــــــــذه الصــــــــوار�خ ومعا�ج��ــــــــا بالوســــــــائل املناســــــــبة ۔ لقــــــــد عمــــــــد فخامــــــــة الــــــــرئيس، بــــــــالنظر إ�ــــــــ�  قيــــــــادة ا�جــــــــيش اعــــــــتالم مصــــــــدر

ملتصــــــــارعة �ــــــــ� ســــــــور�ا �ــــــــ� أك�ــــــــ� مــــــــن منطقــــــــة حدوديــــــــة �ــــــــ� واالعتــــــــداءات مــــــــن قبــــــــل �افــــــــة األطــــــــراف اتكــــــــرار هــــــــذه ا�خروقــــــــات 

 إ�ــــــ� املمثــــــل ال�خ�ــــــ�ي لألمــــــ�ن 
ً
شــــــمال لبنــــــان و�ــــــ� البقــــــاع الشــــــما��، إ�ــــــ� طلــــــب إعــــــداد مــــــذكرة تفصــــــيلية ��ــــــا ســــــلّمها  �خصــــــيا

    العام لألمم املتحدة وملندوب جامعة الدول العر�ية �� لبنان۔
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إحــــــــــداث الفــــــــــ�ن دان فخامـــــــــة الــــــــــرئيس مـــــــــن جهــــــــــة أخــــــــــرى �افـــــــــة أعمــــــــــال التفج�ــــــــــ� اإلرهابيـــــــــة ال�ــــــــــي رأى أ��ـــــــــا تنــــــــــدرج �ــــــــــ� خانـــــــــة 

وز�ر الــــــــــــواالضــــــــــــطر�ات إذ �ــــــــــــ� طالــــــــــــت الســــــــــــاحة اللبنانيــــــــــــة �ــــــــــــ� ب�ــــــــــــ�وت، وطــــــــــــرابلس، والضــــــــــــاحية ا�جنو�يــــــــــــة، وأودت بحيــــــــــــاة 

وقـــــــــد صـــــــــنفت الصـــــــــوار�خ  وخســـــــــائر فادحـــــــــةن املـــــــــواطن�ن األبر�ـــــــــاء وخلقـــــــــت جر�ـــــــــ� ودمـــــــــار عـــــــــدد مـــــــــو محمـــــــــد شـــــــــطح ســـــــــابق ال

�عــــــــد خطــــــــاب الــــــــرئيس �ــــــــ� عيــــــــد ا�جــــــــيش، واملتفجــــــــرات املتنقلــــــــة  ٢٠١٣ال�ــــــــي اطلقــــــــت ع�ــــــــ� القصــــــــر ا�جمهــــــــوري ليــــــــل اول آب 

 عــــــــن ضـــــــــائع عــــــــن متفجـــــــــرات ميشــــــــال ســـــــــماحة الـــــــــذي  ٢٠١٣بــــــــ�ن الضـــــــــاحية والهرمــــــــل وطـــــــــرابلس و��ــــــــ�وت صـــــــــيف 
ً
ا��ــــــــا بـــــــــدال

ر  و۔ لتخر�ــــــــــــب الســــــــــــلم االه�ـــــــــــــ�اثنـــــــــــــاء ادخالهــــــــــــا ا�ــــــــــــ� لبنـــــــــــــان  ٢٠١٢اوقــــــــــــف عــــــــــــام 
ّ

اعت�ــــــــــــ� فخامتــــــــــــھ أن هـــــــــــــذه األحــــــــــــداث تـــــــــــــذك

شـــــــــــــملت اللبنــــــــــــاني�ن بصـــــــــــــفحات ســــــــــــوداء ير�ـــــــــــــدون محوهـــــــــــــا مــــــــــــن ذاكـــــــــــــر��م، وهــــــــــــو تـــــــــــــرأس ملعا�ج��ـــــــــــــا اجتماعــــــــــــات متواصـــــــــــــلة 

ا�جلـــــــــس األع�ــــــــــ� للـــــــــدفاع و�افــــــــــة املعنيـــــــــ�ن، وطلــــــــــب إ�ـــــــــ� األجهزةالقضــــــــــائية واألمنيـــــــــة ا�ختصــــــــــة تكثيـــــــــف تحر�ا��ــــــــــا مـــــــــن أجــــــــــل 

فــــــةعل�ن وإحــــــال��م إ�ــــــ� القضــــــاء ا�خــــــتص، كمــــــا نــــــّوه بنجــــــاح القــــــوى األمنيــــــة، كشــــــف الفــــــا
ّ
، كنتيجــــــة ملــــــا بذلتــــــھ مــــــن جهــــــود مكث

ن معـــــــدوها مـــــــن تحقيـــــــق مـــــــأر��م املشـــــــبوهة �ـــــــ� كشـــــــف 
ّ

أثـــــــر هـــــــذه التفج�ـــــــ�ات  .عـــــــدد مـــــــن الســـــــيارات املفخخـــــــة قبـــــــل أن يـــــــتمك

 برســـــــالة واألحـــــــداث األ 
ً
مباشـــــــرة إ�ـــــــ� اللبنـــــــاني�ن دعـــــــا ف��ـــــــا ا�جميـــــــع إ�ـــــــ� وقفـــــــة منيـــــــة �ـــــــ� الـــــــبالد توّجـــــــھ فخامـــــــة الـــــــرئيس �خصـــــــيا

�ــــــــــــجاعة وقــــــــــــرار وط�ــــــــــــي مســــــــــــؤول ينــــــــــــأى عــــــــــــن املصــــــــــــا�ح ا�خارجيــــــــــــة واإلقليميــــــــــــة، و�أخــــــــــــذ �ــــــــــــ� االعتبــــــــــــار املصــــــــــــ�حة الوطنيــــــــــــة 

الداخليـــــــــــة، وااللتقـــــــــــاء ضـــــــــــمن ح�ومـــــــــــة جامعـــــــــــة وحـــــــــــول طاولـــــــــــة هيئـــــــــــة ا�حـــــــــــوار الـــــــــــوط�ي مـــــــــــن دون شـــــــــــروط مســـــــــــبقة لــــــــــــدرء 

وقـــــــــــد مـــــــــــارس دوره كقائـــــــــــد اع�ـــــــــــ� للقـــــــــــوى املســـــــــــ�حة ع�ـــــــــــ� ســـــــــــتباحة إراقـــــــــــة الـــــــــــدم بـــــــــــال تمي��۔ا�خـــــــــــاطر ال�ـــــــــــي ��ـــــــــــدد الـــــــــــوطن وا

 لالطــــــــــــالع ع�ــــــــــــ� التطــــــــــــورات والتحضـــــــــــ��ات وتزو�ــــــــــــدهم بالتوج��ــــــــــــات املناســــــــــــبة 
ً
 أو جماعيـــــــــــا

ً
اســـــــــــتدعاء قــــــــــــادة القــــــــــــوى افراديــــــــــــا

واعتــــــداء احمـــــــد االســـــــ�� واعطــــــا��م االوامـــــــر املباشـــــــرة اثنــــــاء االشـــــــتب�ات كمـــــــا حصــــــل لـــــــدى االعتـــــــداء االســــــرائي�� �ـــــــ� العد�ســـــــة 

ع�ــــــــــ� عناصــــــــــر ا�جــــــــــيش وحــــــــــوادث عرســــــــــال. واظــــــــــب رئــــــــــيس ا�جمهور�ــــــــــة ع�ــــــــــ� ز�ــــــــــارة الوحــــــــــدات املنتشــــــــــرة �ــــــــــ� ا�جنــــــــــوب و�ــــــــــ� 

املنــــــــاطق الســــــــاخنة وز�ــــــــارة قــــــــادة االجهــــــــزة �ــــــــ� املناســــــــبات. ومــــــــن اجــــــــل اتخــــــــاذ التــــــــداب�� الالزمــــــــة لتنفيــــــــذ السياســــــــة الدفاعيــــــــة 

ع�ـــــــ� اثــــــــر ادالء وز�ــــــــر  ٢٠١٣در �ــــــــ� اجتمــــــــاع مجلـــــــس الــــــــوزراء ��ايـــــــة عــــــــام كثـــــــف اجتماعــــــــات ا�جلـــــــس االع�ــــــــ� للـــــــدفاع وقــــــــد بـــــــا
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الـــــــدفاع  فـــــــايز غصــــــــن بمعلومـــــــات عــــــــن وجـــــــود كثيــــــــف للقاعـــــــدة �ــــــــ� لبنـــــــان، ع�ــــــــ� دعـــــــوة مجلــــــــس االع�ـــــــ� لالجتمــــــــاع �ـــــــ� صــــــــباح 

اليـــــــــوم التـــــــــا�� لالطـــــــــالع مـــــــــن قـــــــــادة االجهـــــــــزة ع�ـــــــــ� املعلومـــــــــات بحضـــــــــور وز�ـــــــــري الـــــــــدفاع والداخليـــــــــة وقـــــــــد افـــــــــادوا جمـــــــــيعهم ان 

االمـــــــر غ�ـــــــ� �ـــــــحيح ومـــــــن بيـــــــ��م �ـــــــان اللـــــــواء عبـــــــاس ابـــــــراهيم مـــــــدير عـــــــام االمـــــــن العـــــــام وقـــــــد تـــــــم تـــــــوج��هم لرصـــــــد التحر�ـــــــات 

 واتخاذ االجراءات االستباقية لتدارك ا�خاطر.

 
 

 

 االس��اتيجية الوطنية الدفاعية

 
�شـــــــــرف رئـــــــــيس ا�جمهور�ـــــــــة ،كـــــــــرئيس لهيئـــــــــة ا�حـــــــــوار 

وضـــــــع  الــــــوط�ي وكقائــــــد أع�ــــــ� للقــــــوات املســــــ�حة، ع�ــــــ�

االســــــــ��اتيجية الوطنيــــــــة الدفاعيــــــــة مــــــــن أجــــــــل حمايــــــــة 

الوطن،والتوافـــــــــق عل��ـــــــــا مـــــــــن قبـــــــــل أطـــــــــراف ا�حـــــــــوار۔ 

وقـــــــد عقـــــــدت هيئـــــــة ا�حـــــــوار برئاســـــــة فخامـــــــة الـــــــرئيس 

جلســــــــــات عـــــــــــدة، منـــــــــــذ توليـــــــــــھ ســـــــــــدة الرئاســـــــــــة، وهـــــــــــو 

 مــــــع مـــــــا ٢٠٠٨أيلــــــول  ١٦دعــــــا إل��ــــــا بتـــــــار�خ 
ً
، ا��ـــــــجاما

 إليمانـــــــــــــــــــھ 
ً
نـــــــــــــــــــص عليـــــــــــــــــــھ اتفـــــــــــــــــــاق الدوحـــــــــــــــــــة،وتحقيقا

 لتواصل ب�ن شر�اء الوطن الواحد۔با
 

 �عـــــــد �شـــــــكيل ا�ح�ومـــــــة، كمـــــــا
ً
بصـــــــيغ��ا  ٢٠١٠آذار  ٩وعقـــــــد اول اجتمـــــــاع لهيئـــــــة ا�حـــــــوار الـــــــوط�ي بتـــــــار�خ  دعـــــــا  إل��ـــــــا مجـــــــددا

 ۔ تجــــــــدر اإلشــــــــارة إ�ــــــــ� أن الــــــــرئيس ســــــــليمان حــــــــرص ع�ــــــــ� عقــــــــد احــــــــد اجتماعــــــــات ا�جديــــــــدة الســــــــتكمال مــــــــا تــــــــم 
ً
بحثــــــــھ ســــــــابقا

۔ وقــــــــــد دعــــــــــا ٢٠١٠آب  ١٩هيئــــــــــة ا�حــــــــــوار الــــــــــوط�ي �ــــــــــ� املقــــــــــر الصــــــــــيفي لرئاســــــــــة ا�جمهور�ــــــــــة �ــــــــــ� قصــــــــــر بيــــــــــت الــــــــــدين بتــــــــــار�خ 

جنــــــــــوب لبنــــــــــان �ــــــــــ� » عد�ســــــــــة « فخامتــــــــــھ لتســــــــــليح ا�جــــــــــيش اللبنــــــــــا�ي، �عيــــــــــد تصــــــــــديھ البطــــــــــو�� للعدوانيــــــــــة االســــــــــرائيلية �ــــــــــ� 

 بجهوز�ـــــــة املقاومـــــــة 
ً
 للتـــــــدخل بنـــــــاء ع�ـــــــ� طلـــــــب ا�جـــــــيش وتحـــــــت امرتـــــــھ   مـــــــدعوما

ً
واحتضـــــــان الشـــــــعب ممـــــــا يؤســـــــس اســـــــتعدادا

ادت  أن الظــــــــــروف الداخليــــــــــة واإلقليميــــــــــة قــــــــــد مت�املــــــــــة �عتمــــــــــد ع�ــــــــــ� مجمــــــــــل القــــــــــدرات۔ إال الســــــــــ��اتيجية دفاعيــــــــــة وطنيــــــــــة 

29 
 



عقــــــد اجتماعــــــات ثنائيـــــــة مــــــع اطــــــراف هيئـــــــة � اســـــــتّمرجتماعـــــــات هيئــــــة ا�حــــــوار ولكـــــــن الــــــرئيس ســــــليمان ا�ــــــ� انقطــــــاع مؤقــــــت ال 

 بالتفاهم والتوافق۔ا�حوار ��دف ترسيخ ال��دئة واالستقرار وايجاد حلول للوضع القائم 

       

 كمــــــــــا وأنــــــــــھ عقــــــــــد سلســــــــــ   
ً
لبلــــــــــورة وتطــــــــــو�ر  لة مشــــــــــاورات اســــــــــتقبل خاللهــــــــــا �افــــــــــة املرجعيــــــــــات والقيــــــــــادات اللبنانيــــــــــة تمهيــــــــــدا

وخلــــــص �ــــــ� ��اي��ــــــا إ�ــــــ� االفصــــــاح عــــــن أطــــــر حوارّ�ــــــة مناســــــبة �حمايــــــة لبنــــــان وتحصــــــينھ مــــــن ا�خــــــاطر الداخلّيــــــة وا�خارجّيــــــة ،

 مضمون املبادرة __ الصيغة ال�ي �ان سبق لھ وطرحها ع�� طاولة ا�حوار وال�ي تتضمن اآل�ي:

: عــــــــــدم العــــــــــودة إ�ــــــــــ� مناقشــــــــــة املواضــــــــــيع ال�ــــــــــي أقر��ــــــــــا طاو 
ً
لــــــــــة ا�حــــــــــوار األو�ــــــــــ� وأكــــــــــد��ا طاولــــــــــة ا�حــــــــــوار ال�ــــــــــي عقــــــــــدت �ــــــــــ� أوال

 �عبدا۔

: بحث االس��اتيجية الوطنية للدفاع وتناول موضوع السالح من الزوايا الثالث اآلتية:
ً
 ثانيا

 

املتعلقــــــــة بالســــــــالح الفلســــــــطي�ي خــــــــارج ا�خيمــــــــات وداخلهــــــــا ع�ــــــــ� قاعــــــــدة إ��ائــــــــھ �ــــــــ� ا�خــــــــارج ومعا�جتــــــــھ __ تنفيــــــــذ القــــــــرارات ١

 خل۔�� الدا

 �� كيفية اإلستفادة منھ للدفاع  عن لبنان۔٢
ً
 __ تناول سالح املقاومة والبحث ايجابيا

 __ نزع السالح غ�� املندرج �� االس��اتيجية الدفاعية واملنتشر �� القرى والبلدات۔٣

، أجــــــ          
ً
رى الــــــرئيس ســــــليمان ومــــــع اطالقــــــھ ملرحلــــــة ا�حــــــوار الــــــوط�ي الرا�عــــــة، �عــــــد انقطــــــاع ألك�ــــــ� مــــــن ثمانيــــــة عشــــــر شــــــهرا

 بحـــــــث موضـــــــوع ســــــالح املقاومـــــــة ع�ـــــــ� ســـــــائر 
ً
 ع�ـــــــ� ترتيـــــــب نــــــوا�� البحـــــــث �ـــــــ� موضــــــوع االســـــــ��اتيجية الدفاعيـــــــة مقــــــدما

ً
�عــــــديال

الـــــــرئيس أســـــــئلة تفصـــــــيلية مـــــــن شـــــــأن مناقشـــــــ��ا والتوافـــــــق عل��ـــــــا أن تحـــــــدد ملـــــــاذا ســـــــوف النـــــــوا��، وقـــــــد أضـــــــاف إليـــــــھ فخامـــــــة 

 ع�ـــــــ� حرصـــــــھ لقيـــــــادة جلســـــــات ا�حـــــــوار إ�ـــــــ� �ســـــــتخدم هـــــــذا الســـــــالح، وكيـــــــف ســـــــوف يـــــــتم ا�ـــــــخدامھ
ً
، وم�ـــــــى؟ وأيـــــــن؟ وتأكيـــــــدا

 نتائج مفيدة۔

 ملناقشــــــة اســــــ��اتيجية الــــــدفاع �ــــــان البــــــد مــــــن فــــــك االشــــــتباك مــــــع الوضــــــع االم�ــــــي الســــــوري ولــــــذلك تــــــم اقــــــرار اعــــــالن 
ً
و�ســــــهيال

جية �ـــــــــ� ا�جلســــــــــات والـــــــــذي ق�ـــــــــ�ى بتحييــــــــــد لبنـــــــــان واعطــــــــــاء االولو�ـــــــــة ملناقشـــــــــة االســــــــــ��اتي ١١/٦/٢٠١٢�عبـــــــــدا باالجمـــــــــاع �ــــــــــ� 

 الالحقة.

 للنقاشــــــــــات واملــــــــــداوالت املتعلقــــــــــة باالســــــــــ��اتيجية الوطنيــــــــــة الدفاعيــــــــــة عــــــــــرض فخامــــــــــة الــــــــــرئيس ع�ــــــــــ� هيئــــــــــة ا�حــــــــــوار 
ً
تتو�جــــــــــا

 تضـــــــــمن �ـــــــــل هـــــــــواجس اللبنـــــــــاني�ن �ـــــــــ�  ٢٠١٢لـــــــــول اي ٢٠ الـــــــــوط�ي �ـــــــــ� جلســـــــــ��ا الرا�عـــــــــة املنعقـــــــــدة بتـــــــــار�خ
ً
 اســـــــــ��اتيجيا

ً
تصـــــــــورا

وامليــــــــاه وا�حــــــــدود واالعتــــــــداءات، فصـــــــــّنف ا�خــــــــاطر ا�حيقــــــــة بلبنــــــــان، ووضـــــــــع املرتكــــــــزات الرئيســــــــية لكيفيــــــــة معا�جـــــــــة األرض 

 مــــــن ســــــالح املقاومــــــة مــــــن خــــــالل التوافــــــق ع�ــــــ� األطــــــر 
ً
هــــــذه األخطــــــار، و�ــــــ� مقدمــــــة هــــــذه املرتكــــــزات كيفيــــــة االســــــتفادة إيجابــــــا

 باســــــــتعمال عناصــــــــر الســــــــتعمالھ، ولتحديــــــــد أمرتــــــــھ ، وإلقــــــــرار واآلليــــــــات املناســــــــبة : 
ً
وضــــــــعھ بتصــــــــرف ا�جــــــــيش، املــــــــو�ج حصــــــــرا

القـــــــوة، ��ـــــــدف دعمـــــــھ �ـــــــ� تنفيـــــــذ خططـــــــھ العســـــــكر�ة، مـــــــع التأكيـــــــد ع�ـــــــ� أن عمـــــــل املقاومـــــــة ال يبـــــــدأ إال �عـــــــد اإلحـــــــتالل۔ لقـــــــد 

 وهـــــــو يكتســـــــب أهميتـــــــھ �عـــــــد االن��ـــــــاء مـــــــن مناقشـــــــة �افـــــــة أن هـــــــذا التصـــــــّور االســـــــ��اتي�� اعت�ـــــــ� فخامـــــــة الـــــــرئيس 
ً
لـــــــيس ��ائيـــــــا

اتـــــــــھ و�نـــــــــوده والتوافـــــــــق عل��ا،كمـــــــــا والتوافـــــــــق ع�ـــــــــ� �افـــــــــة املالحـــــــــق الضـــــــــرور�ة ال�ـــــــــي تحـــــــــدد األطـــــــــر واآلليـــــــــات التنفيذيـــــــــة مرتكز 

�ـــــــــ� اإلطـــــــــار العم�ـــــــــ�، تؤكـــــــــد عمليـــــــــة إرســـــــــال طـــــــــائرة مـــــــــن دون طيـــــــــار فـــــــــوق أرا�ـــــــــ�ي  ،رتبطـــــــــة بـــــــــھ۔ رأى فخامـــــــــة الـــــــــرئيس أنـــــــــھامل

م مســــــألةالعــــــدو االســـــــرائي�� ع�ــــــ� مـــــــدى ا�حاجــــــة إ�ـــــــ� إقــــــرار اســـــــ��اتيجية دفاعيــــــ
ّ
االفـــــــادة مــــــن قـــــــدرات املقاومــــــة للـــــــدفاع  ة تـــــــنظ

ــــــــ�ه فخامــــــــة  عــــــــن لبنــــــــان ووضــــــــع آليــــــــة إلصــــــــدار القــــــــرار باســــــــتعمال هــــــــذه القــــــــدرة ۔ أمــــــــا الســــــــالح املنتشــــــــر �ــــــــ� الــــــــداخل فقــــــــد مّ�
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هللا أو للســـــــلفي�ن أو لغ�ـــــــ�هم ۔۔۔، واعت�ـــــــ� أنـــــــھ يمكـــــــن �ــــــــ� الـــــــرئيس عـــــــن ســـــــالح املقاومـــــــة، ودعـــــــا إ�ـــــــ� منعـــــــھ ســـــــواء �ـــــــان �حـــــــزب 

 لن�عھ۔ 
ً
 املرحلة األو�� تجميد استعمال مثل هذا السالح تمهيدا

التصـــــــّور االســـــــ��اتي�� العـــــــام للـــــــدفاع عـــــــن لبنـــــــان، والـــــــذي يـــــــنص �ـــــــ� مرتكـــــــزه الرا�ـــــــع ع�ـــــــ� إقـــــــرار قـــــــانون برنـــــــامج و�ـــــــ� إطـــــــار      

�ي وتخصيصـــــــــھ بـــــــــاملوارد ال�افيـــــــــة لتطـــــــــو�ر قدراتـــــــــھ البشـــــــــر�ة والعســـــــــكر�ة، متوســـــــــط األمـــــــــد لتســـــــــليح وتجه�ـــــــــ� ا�جـــــــــيش اللبنـــــــــا

فقــــــــد أقــــــــر مجلــــــــس الــــــــوزراء برئاســــــــة فخامــــــــة الــــــــرئيس، �ــــــــ� خطــــــــوة أو�ــــــــ� ع�ــــــــ� هــــــــذا الطر�ــــــــق، مشــــــــروع قــــــــانون برنــــــــامج بقيمــــــــة 

درات و�ـــــــة و�عز�ـــــــز قـــــــدرات ا�جـــــــيش اللبنـــــــا�ي، ع�ـــــــ� اعتبـــــــار ان االســـــــتعانة بقـــــــمليـــــــار وســـــــتمئة مليـــــــون دوالر أم���ـــــــي لصـــــــا�ح تق

 حيـــــــــث تصـــــــــبح القـــــــــوى العســـــــــكر�ة الشـــــــــرعية 
ً
املقاومـــــــــة �ـــــــــ� مرحلـــــــــة انتقاليـــــــــة ح�ـــــــــى تمكـــــــــ�ن ا�جـــــــــيش للقيـــــــــام باملهمـــــــــة منفـــــــــردا

 تملك وحدها حصر�ة استعمال القوة وامتالك السالح.

 

 
 

 

 للتصـــــــــــــــّور االســــــــــــــ��اتي�� الـــــــــــــــذي وضــــــــــــــعھ فخامـــــــــــــــة 
ً
اســــــــــــــتنادا

الــــــرئيس وعرضـــــــھ ع�ــــــ� هيئـــــــة ا�حـــــــوار الــــــوط�ي قـــــــاد فخامتـــــــھ 

النشــــــــــاطات واملواقــــــــــف ال�ــــــــــي تنــــــــــدرج �ــــــــــ� إطــــــــــار جملــــــــــة مــــــــــن 

��يئـــــــــــة الظـــــــــــروف املناســـــــــــبة لوضـــــــــــع هـــــــــــذا التصـــــــــــّور موضـــــــــــع 

 التنفيذ، �ان �� مقّدمها ما ي��:
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 ISGتأسيس مجموعة الدعم الدولية للبنان ** 

لتـــــــأم�ن عبـــــــدهللا بـــــــن عبـــــــد العز�ـــــــز، والـــــــرئيس الفر��ـــــــ�ي فر�ســـــــوا هوالنـــــــد التشـــــــاور مـــــــع خـــــــادم ا�حـــــــرم�ن الشـــــــر�ف�ن امللـــــــك  **

مليـــــــارات دوالر أم���ـــــــي، كفيلـــــــة بتغطيـــــــة خطـــــــة بنـــــــاء القـــــــدرات العســـــــكر�ة  ٣هبـــــــة ماليـــــــة �ـــــــخمة أقرهـــــــا جاللـــــــة امللـــــــك بقيمـــــــة 

 ملــــــــــا جــــــــــاء �ــــــــــ� البنــــــــــد د
ً
مــــــــــن املرتكــــــــــز الرا�ــــــــــع مــــــــــن التصــــــــــّور  ١ل�جــــــــــيش اللبنــــــــــا�ي بال�امــــــــــل وألول مــــــــــّرة �ــــــــــ� تار�خــــــــــھ، وذلــــــــــك وفقــــــــــا

بتخصــــــــــــيص ا�جــــــــــــيش بــــــــــــاملوارد ال�افيــــــــــــة لتطــــــــــــو�ر قدراتــــــــــــھ البشــــــــــــر�ة  االســــــــــــ��اتي�� العــــــــــــام للــــــــــــدفاع عــــــــــــن لبنــــــــــــان، والقا�ــــــــــــ�ي

 للدفاع عن األرا��ي واألجواء واملياه اللبنانية۔ والعسكر�ة، ولتمكينھ من وضع خطة

 

 "�جموعــــــــــة الــــــــــدعم الدوليــــــــــة مــــــــــن أجــــــــــل لبنــــــــــان"التنســــــــــيق مــــــــــع الدولــــــــــة اإليطاليــــــــــة ال�ــــــــــي تبنــــــــــت عقــــــــــد اجتمــــــــــاع فر�ــــــــــ�  **

 متخصص �� دعم القدرات العسكر�ة ل�جيش اللبنا�ي۔

ــــــــــى ا�حــــــــــدود اللبنانيــــــــــة، والــــــــــدعوة ** 
ّ
رفــــــــــض التعــــــــــديل الطــــــــــارىء ع�ــــــــــ� الوظيفــــــــــة األساســــــــــّية لســــــــــالح املقاومــــــــــة الــــــــــذي تخط

 عـــــــــــن لبنـــــــــــان
ً
،ع�� أن ت�ـــــــــــون الدولـــــــــــة ضـــــــــــد االعتـــــــــــداءات االســـــــــــرائيلية لتحصـــــــــــ�ن مقـــــــــــدرتنا ع�ـــــــــــ� املقاومـــــــــــة والـــــــــــدفاع حصـــــــــــرا

السياســـــــــية العليــــــــــا �ــــــــــ� الناظمـــــــــة األساســــــــــية واملقـــــــــررة الســــــــــتعمال هــــــــــذه املقـــــــــدرات ، باعتبــــــــــار أّي ســــــــــالح بجيشـــــــــها وقيادتــــــــــھ 

 مـــــــن أدوات الصـــــــراع ع�ـــــــ� الســـــــلطة أو الهيمنـــــــة، أو قـــــــّوة احتيـــــــاط، 
ً
خـــــــارج منظومـــــــة الدولـــــــة ووحـــــــدة قرارهـــــــا، يتحـــــــّول جـــــــزءا

 لتسع�� الن�اعات وا�حروب األهلّية۔

ح ع�ــــــــ� أرض دولــــــــة شــــــــقيقة رفــــــــض تخطــــــــي جماعــــــــات أو أطــــــــراف �عي��ــــــــا ** 
ّ

ل�حــــــــدود اللبنانيــــــــة واالنخــــــــراط �ــــــــ� نــــــــزاع مســــــــ�

 مما �عرض الوحدة الوطنية والسلم األه�� ل�خطر۔

السيا�ــــــــ�ي واملعنــــــــوي املطلــــــــق ل�جـــــــــيش اللبنــــــــا�ي �ــــــــ� وجــــــــھ �ــــــــل التعـــــــــديات ال�ــــــــي �عــــــــرض لهــــــــا �ــــــــ� عرســـــــــال تــــــــوف�� الــــــــدعم ** 

وطـــــــرابلس ، وز�ـــــــارة العديـــــــد مـــــــن هـــــــذه املواقـــــــع لالطـــــــالع عـــــــن كثـــــــب ع�ـــــــ� مجر�ـــــــات األحـــــــداث، ثـــــــّم وع�ـــــــ�ا  وصـــــــيدا ومجـــــــدليون 

 ألي انتقـــــــــاد 
ً
ظـــــــــالم أو تطـــــــــاول ع�ـــــــــ� العســـــــــكر��ن۔ قـــــــــرر فخامـــــــــة الـــــــــرئيس �ـــــــــ� اعقـــــــــاب اتخــــــــاذ املواقـــــــــف املناســـــــــبة م��ـــــــــا رفضـــــــــا

 تــــــاله مــــــدير عــــــام رئاســــــة ا�جمهور�ــــــة ثّمــــــن مــــــن خ
ً
 رســــــميا

ً
اللــــــھ ا�جهــــــود والت�ــــــحيات أحــــــداث مدينــــــة صــــــيدا أن يصــــــدر بيانــــــا

ال�ـــــــــــي بـــــــــــذلها ا�جـــــــــــيش اللبنـــــــــــا�ي مـــــــــــن أجـــــــــــل ضـــــــــــبط األمـــــــــــن و�ســـــــــــط ســـــــــــلطة الدولـــــــــــة �ـــــــــــ� املدينـــــــــــة وفـــــــــــرض هيبـــــــــــة املؤسســـــــــــة 

 العسكر�ة۔
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 الوحدة الوطنية والدولة ا�جامعة
 

 ا�حوار للمحافظة ع�� العيش املش��ك

 

الــــــــــرئيس ســــــــــليمان أن ا�حــــــــــوار هــــــــــو الوســــــــــيلة االمثــــــــــل يــــــــــرى 

اللبنـــــــاني�ن، ع�ـــــــ� قاعـــــــدة القـــــــيم املشـــــــ��كة مـــــــن للتال�ـــــــ� بـــــــ�ن 

أجـــــــل بنــــــــاء مســــــــتقبل مشــــــــ��ك يح�ـــــــي وطــــــــ��م مــــــــن ا�خــــــــاطر 

 ال�ي تحدق بھ۔

كمــــــــــــا  يــــــــــــرى أن الوحــــــــــــدة الوطنيــــــــــــة والوفــــــــــــاق همــــــــــــا جــــــــــــوهر 

الكيــــــــــــان اللبنــــــــــــا�ي وفلســــــــــــفتھ وقوتــــــــــــھ۔ ومــــــــــــن هنــــــــــــا، �عمــــــــــــل 

 
ً
الــــــــــرئيس لتحقيــــــــــق الدولــــــــــة ا�جامعــــــــــة۔ وهــــــــــو �شــــــــــدد دائمــــــــــا

مــــــــــن مقدمــــــــــة » ي « الفقــــــــــرة ع�ـــــــــ� ضــــــــــرورة ا�حافظــــــــــة ع�ـــــــــ� 

ال شــــــــــــرعية ألي  ســــــــــــلطة « الدســــــــــــتور  وال�ــــــــــــي تق�ــــــــــــ�ي بــــــــــــأن 

   ۔ و�� هذا االطار»تناقض ميثاق العيش املش��ك

مــــــــن حيــــــــث ســــــــع��ا املســــــــتمر  اهمي��ــــــــا وفائــــــــد��ا لــــــــيس فقــــــــطاشــــــــار الــــــــرئيس  ســــــــليمان أن هيئــــــــة ا�حــــــــوار الــــــــوط�ي قــــــــد اثبتــــــــت 

 بـــــــ�ن  وتحييـــــــده عـــــــن صـــــــراعات ا�حـــــــاور  عنـــــــھلصـــــــياغة اســـــــ��اتيجية وطنيـــــــة �حمايـــــــة لبنـــــــان والـــــــدفاع 
ً
، بـــــــل أل��ـــــــا ارســـــــت ن�جـــــــا

، �عـــــــــــــزز منطـــــــــــــق ا�حـــــــــــــوار والتوافـــــــــــــق۔ فواكبـــــــــــــت اســـــــــــــتحقاقات دســـــــــــــتور�ة ووطنيـــــــــــــة ك�ـــــــــــــ�ى الـــــــــــــرأي العـــــــــــــاماعضـــــــــــــا��ا وتجـــــــــــــاه 

وســـــــــاهمت �ـــــــــ� ترســـــــــيخ مناخـــــــــات ال��دئـــــــــة وتثبيـــــــــت االســـــــــتقرار الـــــــــذي ال هنـــــــــاء للشـــــــــعب اللبنـــــــــا�ي دونـــــــــھ وال اصـــــــــالح وال تنميـــــــــة 

 اجتماعية۔ اقتصادية

 

 

،ترتكـــــــــز ع�ـــــــــ� والدولـــــــــة ا�جامعـــــــــة، �ـــــــــ� مفهـــــــــوم الـــــــــرئيس ســـــــــليمان 

امليثـــــــــــــاق، وتقـــــــــــــوم ع�ـــــــــــــ� ثقافـــــــــــــة ا�حـــــــــــــوار وتح�ـــــــــــــي حر�ـــــــــــــة الـــــــــــــرأي 

والديمقراطيــــــــــــــــة با�حافظـــــــــــــــــة ع�ـــــــــــــــــ� التنــــــــــــــــوع الثقـــــــــــــــــا�� والـــــــــــــــــدي�ي، 

ومشـــــــــاركة جميـــــــــع الطوائـــــــــف �ـــــــــ� الســـــــــلطة ولـــــــــيس مجـــــــــرد عيشـــــــــها 

 إ�ــــــ� جنــــــب، مــــــع تأكيـــــــده بــــــأن هــــــذه املشــــــاركة ال
ً
�ع�ــــــي فقـــــــط  جنبــــــا

مشــــــــاركة �ــــــــ� ا�حصــــــــص بــــــــل كــــــــذلك �ــــــــ� املســــــــؤوليات والواجبــــــــات 

القمــــــــــــــــــة  ١٣/٥/٢٠١١۔و�ــــــــــــــــــ� هــــــــــــــــــذا االطــــــــــــــــــار ا�عقــــــــــــــــــدت بتــــــــــــــــــار�خ 

املســــــــــيحية االســـــــــــالمية �ـــــــــــ� بكر�ـــــــــــي وترأســـــــــــها البطر�ـــــــــــرك ا�جديـــــــــــد 

مـــــــــــار �شـــــــــــارة بطـــــــــــرس الرا�ـــــــــــ� وال�ـــــــــــي اعت��هـــــــــــا الـــــــــــرئيس ســـــــــــليمان 

جــــــــب معّ�ـــــــ�ة �ــــــــ� جوهرهــــــــا ورمز���ــــــــا عـــــــن الــــــــروح ا�حقيقيــــــــة ال�ــــــــي ي

 عالقة العائــــــــــــــــــالت الروحية اللبنانيــــــــــــــة ��  ما بي��ا ، أن تر��

     عينـــــــھ ل�ــــــل جهــــــد هـــــــادف لتعز�ــــــز ن�ــــــج ا�حــــــوار ورســـــــالة التــــــآ�� والعــــــيش املشـــــــ��ك ال�ــــــي يتمّ�ــــــ� ��ـــــــا ومــــــؤازرة �ــــــ� الوقــــــت             

 .وعصبيات ورفض للتعددية الثقافية والرأي اآلخر لبنان، �� وجھ ما يتنامى �� الشرق والغرب من �شنجات
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ســــــــليمان إن التنـــــــّوع والتمــــــــايز بـــــــالرأي ضـــــــمن الفر�ــــــــق الواحـــــــد والطائفــــــــة  يـــــــرى الـــــــرئيسو�ـــــــ� اطـــــــار مقار�تــــــــھ للعـــــــيش املشــــــــ��ك 

الواحــــــــــدة ســــــــــمة مــــــــــن ســــــــــمات ا�جتمعــــــــــات املنفتحــــــــــة ع�ــــــــــ� التطــــــــــّور والتغي�ــــــــــ� ۔ اال أّن اعتمــــــــــاد لغــــــــــة املنطــــــــــق ون�ــــــــــج ا�حــــــــــوار 

الخـــــــــتالف مـــــــــن ضـــــــــمن الثوابـــــــــت وحّقـــــــــھ �ـــــــــ� ا، واح�ـــــــــ�ام الـــــــــرأي اآلخـــــــــر، ال بـــــــــل اح�ـــــــــ�ام اآلخـــــــــر التخاطـــــــــب ا�حضـــــــــاري  وأســـــــــلوب 

ني�ن تنمي��ــــــــــا و�عز�زهــــــــــا �ــــــــــ� النفــــــــــوس، داخــــــــــل طــــــــــوائفهم ومجتمعــــــــــا��م، الوطنّيــــــــــة، هــــــــــو نتيجــــــــــة ثقافــــــــــة مــــــــــن األجــــــــــدر باللبنــــــــــا

 لشيوع فكر �سمح بالتقاتل والعنف �وسيلة لفرض الرأي۔
ً
 تالفيا

�عت�ــــــــ� الــــــــرئيس ســــــــليمان أن أك�ــــــــ� جر�مــــــــة ترتكــــــــب ع�ــــــــ� حســــــــاب اال�ســــــــان �ــــــــ� لبنــــــــان �ــــــــ� اال�غــــــــالق ع�ــــــــ� الــــــــذات واالبتعــــــــاد     

يقت�ــــــــ�ي ��ــــــــجيع أفرقــــــــاء هيئــــــــة ا�حــــــــوار ع�ــــــــ� الــــــــوط�ي عــــــــن ا�حــــــــوار ا�حيــــــــا�ي والثقــــــــا�� والسيا�ــــــــ�ي۔ وهــــــــو يــــــــؤمن أن الواجــــــــب 

 
ً
اتيجّية وطنّيــــــــة للــــــــدفاع يحتــــــــاج ال��ــــــــا لبنــــــــان �ــــــــ� مواجهــــــــة �ــــــــ� ســــــــع��م األسا�ــــــــ�ي للــــــــتفّهم والتفــــــــاهم ع�ــــــــ� اســــــــ��  امل�ــــــــ�ّي قــــــــدما

تھ كـــــــــرئيس العــــــــدّو اإلســــــــرائي��، ومعا�جـــــــــة موضــــــــوع الســـــــــالح مــــــــن مختلـــــــــف جوانبــــــــھ۔ والــــــــرئيس يحـــــــــّض، مــــــــن موقـــــــــع مســــــــؤولي

 مـــــــن للـــــــبالد، جميـــــــع األفرقـــــــاء ع�ـــــــ� اإلقبـــــــال ع�ـــــــ� ا�حـــــــوار �عقـــــــل وقلـــــــب منفتحـــــــ�ن، 
ً
ـــــــ� عـــــــن مـــــــواقفهم املســـــــبقة، محـــــــذرا

ّ
والتخ�

القـــــــــرارات ا�خاطئـــــــــة واملبنّيـــــــــة ع�ـــــــــ� قـــــــــراءات ملتبســـــــــة أو ع�ـــــــــ� حســـــــــابات ظرفّيـــــــــة، إذ ال إم�ـــــــــان مـــــــــن منطـــــــــق تـــــــــار�خ املواقـــــــــف و 

مجتمعنـــــــا التعـــــــّددي، لســـــــيطرة فر�ـــــــق فئـــــــوي ع�ـــــــ� آخـــــــر أو طائفـــــــة ع�ـــــــ� طائفـــــــة أو مـــــــذهب ع�ـــــــ� مـــــــذهب �ـــــــ� لبنـــــــان ،وال غلبـــــــة 

بــــــــت مــــــــواز�ن القــــــــوى الداخلّيــــــــة و 
ّ
اإلقليمّيــــــــة۔ وفخامــــــــة الــــــــرئيس يحّمــــــــل جميــــــــع للســــــــالح ع�ــــــــ� أراضــــــــيھ، مهمــــــــا ترّ�ــــــــخت أو تقل

ــــــــف عـــــــن امل
ّ
ســــــــاهمة ا�جــــــــاّدة �ـــــــ� تــــــــذليل العقبــــــــات، وتال�ـــــــ� األزمــــــــات وتبديــــــــد ا�خـــــــاوف، مــــــــن خــــــــالل األفرقـــــــاء مســــــــؤولية أّي تخل

ــــــــ�  دينامّيــــــــة ا�حــــــــوار، �ــــــــ� وقــــــــت �شــــــــيد فيــــــــھ مجلــــــــس األمــــــــن 
ّ
ســــــــلوكّيات ا�حــــــــوار وقواعــــــــده وآدابــــــــھ، و�ــــــــرى أّ��ــــــــا ملفارقــــــــة أن تتع�

إلتحـــــــــــاد األورو�ـــــــــــي بالــــــــــدعوة إ�ـــــــــــ� اســـــــــــتئناف ا�حــــــــــوار و��ـــــــــــجيع القيـــــــــــادات السياســــــــــية ع�ـــــــــــ� مواصـــــــــــلتھ، فكيـــــــــــف ال الــــــــــدو�� وا

هـــــــذه املفـــــــاهيم ال�ـــــــي يـــــــؤمن ��ـــــــا �ســـــــتفيد مـــــــن هـــــــذا الـــــــدعم الـــــــدو�� ملصـــــــ�حة لبنـــــــان وخ�ـــــــ�ه؟ أصـــــــّر فخامـــــــة الـــــــرئيس ع�ـــــــ� إبـــــــراز 

ســــــي�ن �ـــــــ� املرحلـــــــة ال�ــــــي تلـــــــت اغتيـــــــال اللـــــــواء �ــــــ� مجمـــــــل �شـــــــاطاتھ، و�ــــــ� املشـــــــاورات ال�ـــــــي أجراهــــــا مـــــــع مختلـــــــف الفرقـــــــاء السيا

 إ�� مواقف سياسية متشنجة تجاه هيئة ا�حوار الوط�ي۔ا�حسن وأدت 

ل هيئـــــــة ا�حـــــــوار �ـــــــ� نظـــــــر فخامـــــــة الـــــــرئيس مظلـــــــة سياســـــــية وأمنيـــــــة للواقـــــــع القـــــــائم �ـــــــ� لبنـــــــان، وهـــــــو يـــــــرى     
ّ
أن تجر�تنـــــــا �شـــــــ�

للتوّصــــــــل إ�ــــــــ� حلــــــــول للمشــــــــكالت املطروحــــــــة، وعليــــــــھ فهــــــــو يــــــــدعو قــــــــد أثبتــــــــت أن ال بــــــــديل عــــــــن تحــــــــاور األفرقــــــــاء السياســــــــي�ن 

، واجـــــــب االبتعـــــــاد عــــــن �ـــــــّل قــــــول وعمـــــــل، مــــــن شـــــــأنھ جــــــّر لبنـــــــان إ�ـــــــ� �ـــــــإ�ــــــ� تحديـــــــد مجموعــــــة أولو�ـــــــات لالل�ــــــ�ام �
ً
ا أبرزهــــــا؛ أوال

، واجـــــــب اإلقـــــــدام ع�ـــــــ� ا�حـــــــوار بقلـــــــب منفـــــــتح و�صـــــــدق
ً
عـــــــوض ، الفتنـــــــة الداخلّيـــــــة، أو إ�ـــــــ� أتـــــــون الن�اعـــــــات اإلقليميـــــــة، وثانيـــــــا

لقــــــــــد  البحـــــــــث عـــــــــن الـــــــــذرائع وا�حجــــــــــج لتعطيلـــــــــھ أو تقييـــــــــده �شــــــــــروط مســـــــــبقة، أو التشـــــــــكيك بأهليــــــــــة ووطنّيـــــــــة املتحـــــــــاور�ن۔

ر فخامــــــــة الــــــــرئيس مــــــــن أن يــــــــدفع لبنــــــــان ثمــــــــن حرّ�ــــــــة االخــــــــر�ن وديمقــــــــراطي��م، وعّ�ــــــــ� عــــــــن إيمانــــــــھ بــــــــأن هــــــــذا الــــــــوطن لــــــــن 
ّ

حــــــــذ

 أخــــــرى ضـــــر�بة حــــــرب اآلخـــــر�ن ع�ـــــ� أرضــــــھ بـــــل هــــــو ســـــوف ي
ً
 يـــــدفع مـــــرة

ً
 تتصـــــارع عل��ــــــا األمـــــم او منصــــــة

ً
خــــــرج مـــــن �ونـــــھ ســــــاحة

الــــــــــذي جــــــــــاء، باجمــــــــــاع م�ونــــــــــات هيئــــــــــة ا�حــــــــــوار، » إعــــــــــالن �عبــــــــــدا « الرســــــــــائل۔ يرتكــــــــــز فخامــــــــــة الــــــــــرئيس إ�ــــــــــ� تتبــــــــــادل ع��هــــــــــا 

ليكـــــــــرس سياســـــــــة حيـــــــــاد لبنـــــــــان تجـــــــــاه القضـــــــــايا ال�ـــــــــي تحـــــــــيط بنـــــــــا، وهـــــــــو يتســـــــــأل ملـــــــــاذا �ســـــــــ�� �عـــــــــد ذلـــــــــك إ�ـــــــــ� إشـــــــــعال بلـــــــــدنا 

 ية ع�� مذبح الر�يع العر�ي؟وجعلھ فدية أو �ح

 وأنـــــــھ جـــــــاء بنتيجـــــــة توافـــــــق �افـــــــة أعضـــــــاء هيئـــــــة ا�حـــــــوار الـــــــوط�ي، » إعـــــــالن �عبـــــــدا« دافـــــــع فخامـــــــة الـــــــرئيس بقـــــــوة عـــــــن 
ً
خاصـــــــة

 لسياســـــــــة الدولـــــــــة العامـــــــــة �ـــــــــ� ضـــــــــوء مجر�ـــــــــات 
ً
 متينـــــــــا

ً
ل أساســـــــــا

ّ
األحـــــــــداث القائمـــــــــة �ـــــــــ� ا�حـــــــــيط العر�ـــــــــي واســـــــــتطاع أن �شـــــــــ�

 و�ـــــــــ� ســـــــــور�ا �شـــــــــ�ل أخـــــــــص۔ يـــــــــرى فخامـــــــــة الـــــــــرئيس أن املرحلـــــــــة اإلنتقالّيـــــــــة العاصـــــــــفة ال�ـــــــــي تجتـــــــــاح املنطقـــــــــة ســـــــــوف 
ً
عامـــــــــة

 ، وإن الغلبـــــــة ســــــت�ون ل�حــــــوار ، ومــــــن األجـــــــدر 
ً
 أم آجــــــال

ً
 بـــــــإرادة تنت�ــــــي عــــــاجال

ً
بنــــــا تفــــــادي �لفــــــة أّي نـــــــزاع عب�ــــــي وا�جلــــــوس معــــــا
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واالنقســـــــــــام جامعـــــــــــة، إلج�ـــــــــــ�اح ا�حـــــــــــّل بصـــــــــــورة اســـــــــــتباقّية وا�حـــــــــــّد مـــــــــــن األضـــــــــــرار الالحقـــــــــــة بنـــــــــــا، وتـــــــــــوف�� مخـــــــــــاطر التشـــــــــــرذم 

ـــــــــــي 
ّ
وتالف��ـــــــــــا ۔ يـــــــــــدعو فخامـــــــــــة الـــــــــــرئيس ا�جميـــــــــــع إ�ـــــــــــ� العـــــــــــودة إ�ـــــــــــ� طاولـــــــــــة ا�حـــــــــــوار دون شـــــــــــروط مســـــــــــبقة إلّن الـــــــــــوهم بتخط

تـــــــــوّرط �ـــــــــ� نـــــــــزاع خـــــــــار�ّ� ، حمايـــــــــة  رة طائفّيـــــــــة، أو الوطنّيــــــــات والكيانـــــــــات ، وإلغـــــــــاء ا�حـــــــــدود �ـــــــــ� ســـــــــبيل جهـــــــــاد أم�ـــــــــي، أو نصـــــــــ

ـــــــــم إم�ـــــــــان ت�ـــــــــو�ن الهوّ�ـــــــــة الوطنّيـــــــــة ا�جامعـــــــــة، و�ـــــــــؤّدي إ�ـــــــــ� زوال 
ّ
لقضـــــــــّية أو لســـــــــالح، ال �ســـــــــقط الدولـــــــــة فحســـــــــب، بـــــــــل يحط

۔   ير�ـــــــد فخامــــــة الـــــــرئيس ل�جميــــــع أن �عـــــــودوا إ�ــــــ� حضـــــــن الــــــوطن ألن الدولـــــــة �ــــــ� حاميـــــــة ل�جميــــــع، و�ـــــــ� 
ً
الدولــــــة والـــــــوطن معــــــا

 عــــــــن صــــــــراع الهو�ــــــــات والعقائــــــــد واملــــــــذاهب املــــــــالذ 
ً
الــــــــذي وحــــــــده يحفــــــــظ ا�حقــــــــوق والكرامــــــــات، و�ح�ــــــــي و�ــــــــدير التنــــــــوع �عيــــــــدا

ح ع�ـــــــ� أرض وا�حـــــــاور 
ّ

ل �ـــــــ� نـــــــزاع مســـــــ�
ّ

۔ ومـــــــن هـــــــذا املنطلـــــــق، و�ـــــــالرغم مـــــــن اع��اضـــــــھ الشـــــــديد ع�ـــــــ� تجـــــــاوز ا�حـــــــدود والتـــــــدخ

معــــــــا�� وز�ـــــــر ا�خارجّيــــــــة واملغ�ــــــــ�ب�ن الطلــــــــب ليــــــــف مــــــــع رئـــــــيس مجلــــــــس الــــــــوزراء قـــــــرر ت� دولـــــــة شــــــــقيقة، اال أنــــــــھ و�عـــــــد التشــــــــاور 

عــــــــدم إدراج ا�ــــــــ� االتحــــــــاد األورو�ــــــــي ، وإبــــــــالغ املفوضــــــــية العامــــــــة لالتحــــــــاد والــــــــدول واألعضــــــــاء فيــــــــھ، طلــــــــب ا�ح�ومــــــــة اللبنانيــــــــة 

 إذا مــــــــا أتخــــــــذ القــــــــرار 
ً
 مــــــــن م�ونــــــــات ا�جتمــــــــع اللبنــــــــا�ي، خصوصــــــــا

ً
 أساســــــــيا

ً
حــــــــزب هللا ع�ــــــــ� الئحــــــــة اإلرهــــــــاب باعتبــــــــاره م�ونــــــــا

. ونتيجــــــــــة الصــــــــــراره ع�ــــــــــ� ا�حــــــــــوار عمــــــــــل �ــــــــــ� االشــــــــــهر ورة متســــــــــرعة ومــــــــــن دون االســــــــــتناد إ�ــــــــــ� أدلــــــــــة موضــــــــــوعية ودامغــــــــــةبصــــــــــ

قاق الرئا�ـــــــــ�ي وا�حـــــــــث ع�ـــــــــ� االنتخـــــــــاب حالثالثـــــــــة االخ�ـــــــــ�ة مـــــــــن واليتـــــــــھ ع�ـــــــــ� اعـــــــــادة اطـــــــــالق جلســـــــــات ا�حـــــــــوار  ملواكبـــــــــة االســـــــــت

 مــــــن ��ايــــــة الواليــــــة و�حضــــــور  ٢٠قبــــــل  ٢٠١٤أيــــــار  ٥وقــــــد ادت جلســــــة 
ً
رئــــــيس مجلــــــس النــــــواب االســــــتاذ نبيــــــھ بــــــري و�نــــــاء يومــــــا

 للشــــــيوخ ومهمــــــا ك�ــــــ� 
ً
الصــــــراره، ا�ــــــ� التوافــــــق ع�ــــــ� عــــــدم تجــــــاوز املناصــــــفة �ــــــ� مجلــــــس النــــــواب ح�ــــــى لــــــو تحقــــــق ا�شــــــاء مجلســــــا

 ا�ـــــــ� صـــــــالحياتھ الدســـــــتور�ة رســـــــالة ا�ـــــــ� 
ً
الكـــــــالم عـــــــن مـــــــؤتمر تأسي�ـــــــ�ي او خالفـــــــھ. هـــــــذا وقـــــــد وجـــــــھ الـــــــرئيس ســـــــليمان اســـــــتنادا

 ل�جمهور�ــــــــة وعــــــــدم جــــــــواز �عطيــــــــل النصــــــــاب مجلــــــــس النــــــــواب �غ
ً
يــــــــة حــــــــث النــــــــواب ع�ــــــــ� القيــــــــام بــــــــواج��م �ــــــــ� انتخــــــــاب رئيســــــــا

 للدســــــــتور دعــــــــا الــــــــرئيس نبيــــــــھ بــــــــري مجلــــــــس النــــــــواب بتــــــــار�خ 
ً
وتــــــــال عليــــــــھ رســــــــالة  ٢٠١٤أيــــــــار  ٢١قبــــــــل ا��ــــــــاء الواليــــــــة. وتنفيــــــــاذا

 الرئيس.
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 الوحدة الوطنية �� سبيل مص�حة لبنان
 

ابيـــــــــات وتجميعهـــــــــا �ـــــــــ� ســـــــــبيل خ�ـــــــــ� الـــــــــوطن۔ الوطنيـــــــــة باالصـــــــــغاء واالنفتـــــــــاح وال��ك�ـــــــــ� ع�ـــــــــ� االيج و�قـــــــــارب الـــــــــرئيس الشـــــــــؤون

فــــــــالقرار الــــــــذي يخــــــــدم الوحــــــــدة الوطنيــــــــة هــــــــو عنــــــــده ا�خيــــــــار ال�ــــــــحيح ، وا�حســــــــم بالنســــــــبة إليــــــــھ ال يمكــــــــن أن يــــــــأ�ي �خدمــــــــة 

 إ�ـــــــ� تقر�ـــــــب وجهـــــــات النظـــــــر وإ�ـــــــ� إيجـــــــاد حلـــــــول 
ً
مصـــــــا�ح خاصـــــــة بـــــــل �خدمـــــــة املصـــــــ�حة الوطنيـــــــة العليـــــــا۔ وهـــــــو �ســـــــ�� دائمـــــــا

 ان متطلبـــــــــات التواصـــــــــل بـــــــــ�ن جميـــــــــع اآلراء وأبنـــــــــاء الـــــــــوطن و�ناتـــــــــھ۔ و�ـــــــــذكر الـــــــــرئيس داوا�ـــــــــ� تخطـــــــــي �ـــــــــل املصـــــــــاعب ع�ـــــــــ� 
ً
ئمـــــــــا

واكـــــــــــد عل��ـــــــــــا اتفــــــــــــاق  ١٩٩١وكرســـــــــــها اتفـــــــــــاق الطــــــــــــائف عـــــــــــام  ١٩٤٣لعـــــــــــام الوفـــــــــــاق الـــــــــــوط�ي منبثقـــــــــــة مـــــــــــن امليثــــــــــــاق الـــــــــــوط�ي 

  ٢٠٠٨الدوحة عام 

وثب��ـــــــــــا خطـــــــــــاب القســـــــــــم 

والبيانــــــــــــــــــــــــــات الوزار�ــــــــــــــــــــــــــة 

وثب��ــــــــا البيــــــــان الــــــــوزاري، 

بيانــــــــــات ال�ــــــــــي ومجمــــــــــل ال

صــــــــــــــــــــدرت عــــــــــــــــــــن هيئـــــــــــــــــــــة 

واعـــــــالن ا�حـــــــوار الـــــــوط�ي 

 ا�ـــــــــــــــــــــــ� �عبـــــــــــــــــــــــدا 
ً
وصـــــــــــــــــــــــوال

 خطاب ��اية الوالية.

 
 

 

 ع�ـــــــ� �علـــــــق فخامـــــــة الـــــــرئيس ب�ـــــــل النضـــــــاالت 
ً
تأكيـــــــدا

ال�ــــــــــــــي خاضـــــــــــــــها رجــــــــــــــال االســـــــــــــــتقالل لبنــــــــــــــاء الوحـــــــــــــــدة 

الوطنيـــــــــة ع�ـــــــــ� امتـــــــــداد رقعـــــــــة الـــــــــوطن، فإنـــــــــھ اختـــــــــار 

 أن يوّجــــــــھ رســــــــالة االســــــــتقالل الثامنــــــــة والســــــــت�ن مــــــــن

عــــــــن عــــــــائالت رجــــــــال  قلعــــــــة راشــــــــيا و�حضــــــــور ممثلــــــــ�ن

االســــــــــــــــــــــــــــــــتقالل وفعاليــــــــــــــــــــــــــــــــات سياســــــــــــــــــــــــــــــــية ودينيــــــــــــــــــــــــــــــــة 

واجتماعيــــــــــــــــــــة، واســــــــــــــــــــتعاد معهــــــــــــــــــــم االرادة الوطنيــــــــــــــــــــة 

ا�جامعــــــــــــــــــة ال�ــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــنعت االســــــــــــــــــتقالل واملبــــــــــــــــــادىء 

 امليثاقية ال�ي لم يكن لينشأ و�حيا بدو��ا۔   

 

لقـــــــد عّ�ـــــــ� املواطنـــــــون �ــــــــ� العديـــــــد مـــــــن ا�حطــــــــات الشـــــــعبية ال�ـــــــي اســـــــتقبلت فخامــــــــة الـــــــرئيس  ع�ـــــــ� طــــــــول الطر�ـــــــق إ�ـــــــ� راشــــــــيا 

بــــــــدور فخامــــــــة الــــــــرئيس رمــــــــز وحــــــــدة الــــــــوطن والســــــــاهر ع�ــــــــ� عــــــــن شــــــــديد �علقهــــــــم بمعــــــــا�ي االســــــــتقالل، وعــــــــن عميــــــــق ايمــــــــا��م 

 استقاللھ وسالمة أراضيھ۔
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بصـــــــــــــــــــــيغ��ا �عت�ــــــــــــــــــــ� الــــــــــــــــــــرئيس ســـــــــــــــــــــليمان، أن الدولــــــــــــــــــــة 

الديمقراطيــــــــــة تكفــــــــــل التعب�ــــــــــ� عــــــــــن خيــــــــــارات الشــــــــــعب 

وتطلعاتـــــــھ ع�ـــــــ� انتخابـــــــات حـــــــرة تضـــــــمن اح�ــــــــ�ام االرادة 

 الشعبية۔

ولقــــــــــــــد نجحــــــــــــــت الدولــــــــــــــة منــــــــــــــذ بدايــــــــــــــة عهــــــــــــــد الــــــــــــــرئيس 

ســــــــــليمان �ــــــــــ� تــــــــــأم�ن م�ونــــــــــات منــــــــــاخ مناســــــــــب ومالئــــــــــم 

لتحســــــــــــ�ن ســــــــــــ�� االنتخابـــــــــــــات النيابيــــــــــــة �شــــــــــــ�ل عم�ـــــــــــــ� 

�ومـــــــة وحـــــــدة وشـــــــفاف وعـــــــادل، و�التـــــــا�� تـــــــم �شـــــــكيل ح

وطنيــــــــــــة ع�ــــــــــــ� أثــــــــــــر نتــــــــــــائج االنتخابــــــــــــات برئاســــــــــــة دولــــــــــــة 

 رئيس مجلس الوزراء سعد الدين ا�حر�ري۔

 

 

واالســــــــــــتحقاقات الدســــــــــــتور�ة واح�ــــــــــــ�ام املواعيــــــــــــد  ّدد الــــــــــــرئيس ســــــــــــليمان ع�ــــــــــــ� انتظــــــــــــام عمــــــــــــل املؤسســــــــــــات كمــــــــــــا شــــــــــــ            

 مـــــــــن أ��ـــــــــا أســـــــــاس للنظـــــــــام الـــــــــديمقراطي وقـــــــــد جـــــــــرت االنتخابـــــــــات 
ً
وتـــــــــم  ٢٠١٠البلديـــــــــة بموعـــــــــدها خـــــــــالل شـــــــــهر أيـــــــــار انطالقــــــــا

۔ ومــــــــع اق�ــــــــ�اب موعــــــــد  وقــــــــد تــــــــم اق�ــــــــ�اح قــــــــانون جديــــــــد النتخــــــــاب البلــــــــديات تحر�ــــــــك ال�جلــــــــة البلديــــــــة واالنمائيــــــــة والتنمو�ــــــــة

أقــــــــــرت ا�ح�ومــــــــــة مشــــــــــروع قــــــــــانون انتخــــــــــاب جديــــــــــد �عتمــــــــــد مبــــــــــدأ  ٢٠١٣اســــــــــتحقاق االنتخابــــــــــات النيابيــــــــــة منتصــــــــــف العــــــــــام 

�ــــــــة إجــــــــراء �حــــــــ�ن يؤكــــــــد فخامــــــــة الــــــــرئيس ع�ــــــــ� أولو جلــــــــس النيــــــــا�ي ملناقشــــــــتھ وإقــــــــراره ، ومنــــــــذ ذلــــــــك االنســــــــبية وأحالتــــــــھ إ�ــــــــ� ا�

ا�حاجــــــــــة االنتخابـــــــــات �ـــــــــ� مواعيــــــــــدها ولـــــــــو أنــــــــــھ ال يمـــــــــا�ع تأجيلهــــــــــا ألســـــــــباب تقنيــــــــــة إنمـــــــــا ملــــــــــدة شـــــــــهر أو شــــــــــهر�ن إذا اقتضـــــــــت 

إعطـــــــــاء فرصـــــــــة جديـــــــــدة لألطـــــــــراف السياســـــــــية لعلهـــــــــا تتوصـــــــــل إ�ـــــــــ� �ســـــــــو�ة �ســـــــــمح بـــــــــإجراء االنتخابـــــــــات �ـــــــــ� أجـــــــــواء طبيعيـــــــــة 

 مــــــــــــن تــــــــــــداول اال��امــــــــــــات وا�حمــــــــــــالت السياســــــــــــية وتــــــــــــوت�� 
ً
 ع�ــــــــــــ� العمليــــــــــــة �عيــــــــــــدا

ً
املنــــــــــــاخ الــــــــــــذي مــــــــــــن شــــــــــــأنھ أن يــــــــــــؤثر ســــــــــــلبا

بممارســــــــة دوره بــــــــاقرار قــــــــانون انتخــــــــاب جديــــــــد، وهــــــــو  االنتخابيــــــــة۔ و�صــــــــّر فخامــــــــة الــــــــرئيس ع�ــــــــ� أن يقــــــــوم ا�جلــــــــس النيــــــــا�ي

 للبنــــــــــان لتحســــــــــ�ن أدائــــــــــھ 
ً
يــــــــــرى أن التحــــــــــول نحــــــــــو الديموقراطيــــــــــة الــــــــــذي �شــــــــــهده منطقــــــــــة الشــــــــــرق األوســــــــــط ســــــــــي�ون حــــــــــافزا

الــــــــديموقراطي وتنقيــــــــة سياســــــــاتھ، وأن أبــــــــرز خطــــــــوات بلــــــــوغ هــــــــذه املرحلــــــــة هــــــــو قــــــــانون انتخــــــــاب عصــــــــري وشــــــــامل التمثيــــــــل ، 

حجــــــــر األســــــــاس �ــــــــ� النظــــــــام الــــــــديموقراطي حيــــــــث الشــــــــعب هــــــــو مصــــــــدر الســــــــلطات۔ لكــــــــن فخامــــــــة فقــــــــانون االنتخــــــــاب هــــــــو ا�

الـــــــرئيس يصـــــــّر �ـــــــ� الوقـــــــت عينـــــــھ، و�حـــــــ�ن تحقيـــــــق ذلـــــــك، ع�ـــــــ� أنـــــــھ يقت�ـــــــ�ي اتخـــــــاذ االجـــــــراءات املنصـــــــوص ع��ـــــــا �ـــــــ� القـــــــانون 

 ا�حا�� الواجب التطبيق ال سّيما �جهة اق��اع املغ��ب�ن۔

مــــــــن ثلــــــــث أعضــــــــا��ا باالســــــــتقالة وقــــــــد ح�ومــــــــة الوحــــــــدة الوطنيــــــــة �عــــــــد أن تقــــــــدم أك�ــــــــ�  اســــــــتقالت ١٢/١/٢٠١١بتــــــــار�خ           

ت�ليــــــف دولــــــة الــــــرئيس االســــــبق نجيــــــب ميقــــــا�ي دعــــــا الــــــرئيس ســــــليمان ا�ــــــ� اجــــــراء االستشــــــارات النيابيــــــة امللزمــــــة، وتــــــم بالتــــــا�� 

ة، مــــــــع العلــــــــم أن الــــــــذي أجــــــــرى االستشــــــــارات النيابيــــــــة مــــــــع الكتــــــــل �ــــــــ� مجلــــــــس النــــــــواب لتشــــــــكيل ا�ح�ومــــــــح�ومــــــــة ا��شــــــــكيل 

تصـــــــــــر�ف اعمـــــــــــال ح�ومـــــــــــة الوحـــــــــــدة الوطنيـــــــــــة املســـــــــــتقيلة برئاســـــــــــة دولـــــــــــة الـــــــــــرئيس  الـــــــــــرئيس ســـــــــــليمان حـــــــــــرص خـــــــــــالل ف�ـــــــــــ�ة

ا�حر�ــــــــري ع�ــــــــ� متا�عــــــــة امــــــــور املــــــــواطن�ن املتعلقــــــــة باألوضــــــــاع ا�حياتيــــــــة واملعيشــــــــية �ــــــــ� ظــــــــل االنكمــــــــاش االقتصــــــــادي العــــــــال�ي 

�حافظـــــــــة ع�ـــــــــ� االســـــــــتقرار االم�ـــــــــي والسيا�ـــــــــ�ي �ـــــــــ� ايمان ع�ـــــــــ� وارتفـــــــــاع أســـــــــعار ا�حروقـــــــــات، ا�ـــــــــخ۔ كمـــــــــا ســـــــــهر الـــــــــرئيس ســـــــــل

�لنــــــــــا للــــــــــوطن ۔۔۔ «تــــــــــم تــــــــــأليف ح�ومــــــــــة  ١٥/٦/٢٠١١ســــــــــبيل الوحــــــــــدة الوطنيــــــــــة وا�حافظــــــــــة ع�ــــــــــ� الســــــــــلم األه�ــــــــــ�۔ و�تــــــــــار�خ
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  ٦٨برئاســــــــة دولــــــــة الــــــــرئيس نجيــــــــب ميقــــــــا�ي، حيــــــــث نالــــــــت الثقــــــــة مــــــــن ا�جلــــــــس النيــــــــا�ي بأغلبيــــــــة » �لنــــــــا للعمــــــــل
ً
بتــــــــار�خ صــــــــوتا

 ۔٧/٧/٢٠١١

تمّســــــــــك فخامــــــــــة الــــــــــرئيس بقــــــــــوة باســــــــــتكمال �افــــــــــة االجــــــــــراءات اآليلــــــــــة إ�ــــــــــ� تنفيــــــــــذ  اســــــــــتحقاق االنتخابــــــــــات النيابيــــــــــة �ــــــــــ�        

 للقــــــــانون النافــــــــذ ح�ــــــــى وحــــــــث مجلــــــــس الــــــــوزراء ع�ــــــــ� موعــــــــدها، 
ً
    اح�ــــــــ�ام املهــــــــل الدســــــــتور�ة املتعلقــــــــة ��ــــــــذا االســــــــتحقاق وفقــــــــا

 وأن ا�ح�ومــــــــتشريعية �� البالد، خاصإقرار قانون بديل عنھ من قبل السلطة ال
ً
 ا ــــــبمة قد قامت منذ زمٍن �عيد ـــة

يتوجــــــب عل��ـــــــا �ـــــــ� هـــــــذا ا�جـــــــال فــــــأقرت مشـــــــروع قـــــــانون لالنتخابـــــــات النيابيـــــــة 

كمــــــــــا رفــــــــــض �شــــــــــدة القــــــــــانون االورثوذك�ــــــــــ�ي  وأحالتــــــــــھ إ�ــــــــــ� ا�جلــــــــــس النيــــــــــا�ي

انون �ونـــــــــــھ يخـــــــــــالف الدســـــــــــتور والـــــــــــذي طـــــــــــرح مـــــــــــن بكر�ـــــــــــي �عـــــــــــد اقـــــــــــرار القـــــــــــ

املرتكـــــــز ا�ـــــــ� النســـــــبية �ـــــــ� مجلـــــــس الـــــــوزراء واحيـــــــل ا�ـــــــ� ا�جلـــــــس النيـــــــا�ي. هـــــــذا 

فخامــــــة الـــــــرئيس �ــــــ� ��ايــــــة جلســــــة مجلـــــــس الــــــوزراء ال�ــــــي ا�عقـــــــدت  وقــــــد اعلــــــن

و�ــــــــــ� اعقــــــــــاب �عــــــــــذر �شــــــــــكيل هيئــــــــــة اإلشــــــــــراف  ٢٠١٣آذار  ٢٢يــــــــــوم ا�جمعــــــــــة 

أن�ـــــــــــــــي ال أرى أو أتصـــــــــــــــور جلســـــــــــــــة ح�وميــــــــــــــــة أو «ع�ـــــــــــــــ� ا�حملـــــــــــــــة االنتخابيـــــــــــــــة 

 
ً
جـــــــــدول أعمـــــــــال ال ي�ـــــــــون �شـــــــــكيل الهيئـــــــــة �ـــــــــ� رأس جـــــــــدول أعمالهـــــــــا، حفاظـــــــــا

لـــــــــــذي اؤتمنـــــــــــت عليـــــــــــھ و�التـــــــــــا�� فأنـــــــــــا أرفـــــــــــع ع�ـــــــــــ� القـــــــــــانون وع�ـــــــــــ� الدســـــــــــتور ا

ا�جلســـــــــــة و أطلـــــــــــب مـــــــــــن وز�ـــــــــــر الداخليـــــــــــة أن يجـــــــــــري مشـــــــــــاوراتھ مـــــــــــع رئـــــــــــيس 

ا�ح�ومـــــــة الق�ـــــــ�اح أســـــــماء جديـــــــدة �ـــــــ� أقـــــــرب وقـــــــت وأفّضـــــــل األســـــــبوع املقبـــــــل 

مـــــــــا دفـــــــــع  رئـــــــــيس ا�ح�ومـــــــــة الــــــــــرئيس » و�التـــــــــا�� أعلـــــــــن رفـــــــــع ا�جلســـــــــة اليـــــــــوم۔

س الـــــــــوزراء اســــــــــقط نجيـــــــــب ميقـــــــــا�ي اعــــــــــالن اســـــــــتقالة ح�ومتـــــــــھ و�ــــــــــان  مجلـــــــــ

 مشروع التمديد ملدير عام قوى األمن الداخ�� اللواء اشرف ر�في۔

 

ـــــــــف بنتيج��ـــــــــا النائـــــــــب تمـــــــــام ســـــــــالم �شـــــــــكيل ا�ح�ومـــــــــة ا�جديـــــــــدة أ
ّ
جـــــــــرى فخامـــــــــة الـــــــــرئيس االستشـــــــــارات النيابيـــــــــة امللزمـــــــــة و�ل

 وقد تال املدير العام لرئاسة ا�جمهور�ة بيان الت�ليف الذي جاء ع�� الش�ل اآل�ي: 

 بأح�ـــــــــام البنـــــــــد (« 
ً
ـــــــــف ، و�عـــــــــد أن �شـــــــــاور مـــــــــن ال ٥٣)  مـــــــــن البنـــــــــد ٢عمـــــــــال

ّ
دســـــــــتور، املتعلـــــــــق بتســـــــــمية رئـــــــــيس ا�ح�ومـــــــــة امل�ل

 إ�ــــــــــ� االستشــــــــــارات النيابيــــــــــة امللزمــــــــــة ال�ــــــــــي أجراهــــــــــا 
ً
فخامــــــــــة رئــــــــــيس ا�جمهور�ــــــــــة مــــــــــع دولــــــــــة رئــــــــــيس مجلــــــــــس النــــــــــواب اســــــــــتنادا

 بتـــــــــار�خ وال�ــــــــي أطلعـــــــــھ ع�ــــــــ� نتائجهــــــــا رســــــــم ٦/٤/٢٠١٣و  ٥فخامتــــــــھ بتــــــــار��� 
ً
، اســــــــتد�� فخامــــــــة الــــــــرئيس عنـــــــــد ٦/٤/٢٠١٣يا

فـــــــھ  ٦/٤/٢٠١٣الواقـــــــع فيــــــھ عشــــــرة والنصـــــــف مــــــن �عـــــــد ظهــــــر يـــــــوم الســــــبت الســــــاعة الثالثـــــــة 
ّ
ســـــــعادة النائــــــب تمـــــــام ســــــالم و�ل

 ۔»�شكيل ا�ح�ومة

بنتيجـــــــة ا�جهـــــــود املتواصـــــــلة ال�ــــــــي بـــــــذلها فخامـــــــة الــــــــرئيس �ـــــــ� ســـــــبيل تــــــــأم�ن قيـــــــام ح�ومـــــــة جديــــــــدة جامعـــــــة، صـــــــدر ظهــــــــر        

مراســــــــيم �شــــــــكيل ح�ومــــــــة العهــــــــد الرا�عــــــــة برئاســــــــة الــــــــرئيس تمــــــــام ســــــــالم ، و�ــــــــ�  ٢٠١٤شــــــــباط  ١٥يــــــــوم الســــــــبت الواقــــــــع فيــــــــھ

صــــــــــر ا�جمهــــــــــوري برئاســــــــــة فخامــــــــــة الــــــــــرئيس الــــــــــذي �ــــــــــ� الق ٢٠١٤شــــــــــباط  ١٨عقــــــــــدت أول إجتماعا��ــــــــــا يــــــــــوم الثالثــــــــــاء بتــــــــــار�خ 

واالقتصـــــــــــادية واالجتماعيـــــــــــة افتــــــــــتح اإلجتمـــــــــــاع األول ل�ح�ومــــــــــة بمداخلـــــــــــة شــــــــــاملة استعرضـــــــــــت أبــــــــــرز ا�حطـــــــــــات السياســــــــــية 

ل خطـــــــة عمـــــــل للمرحلـــــــة املقبلـــــــة، وقـــــــد شـــــــ�ل مجلـــــــس الـــــــوزراء �ـــــــ� هـــــــذه ا�جلســـــــة �جنـــــــة 
ّ
املتوقعـــــــة وكيفيـــــــة مقار���ـــــــا بمـــــــا �شـــــــ�

 �ح�ومة الذي سوف تتقدم من خاللھ إ�� ا�جلس النيا�ي لنيل الثقة۔صياغة البيان الوزاري ل
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 دعم املؤسسات االمنية والقضائية والرقابية
لقـــــــــــد حـــــــــــرص فخامـــــــــــة الـــــــــــرئيس ع�ـــــــــــ� تـــــــــــوف�� الـــــــــــدعم ال�امـــــــــــل ل�ـــــــــــل مؤسســـــــــــات الدولـــــــــــة لـــــــــــدى تصـــــــــــد��ا ملســـــــــــؤوليا��ا وأثنـــــــــــاء قيامهـــــــــــا 

 إ�ــــــــ� جانــــــــب ا�جــــــــيش اللبنــــــــا�ي وقــــــــوى األمــــــــن الــــــــداخ�� والقــــــــوى األمنيــــــــة األخــــــــرى، كمــــــــا وقــــــــف إ�ــــــــ� جانــــــــب 
ً
بواجبا��ــــــــا، وهــــــــو وقــــــــف دائمــــــــا

و�افــــــــــة املواقــــــــــع اإلدار�ــــــــــة وا�خدماتيــــــــــة �ــــــــــ� الدولــــــــــة۔ لقــــــــــد اســــــــــتقبل فخامــــــــــة الــــــــــرئيس �شــــــــــ�ل دوري ومتواصــــــــــل الســــــــــلطات القضــــــــــائية 

�افــــــــة القيــــــــادات املســــــــؤولة عــــــــن هــــــــذه املؤسســــــــات و�ــــــــجعهم ع�ــــــــ� �ــــــــل إداء صــــــــائب قــــــــاموا بــــــــھ، وتب�ــــــــى دعمهــــــــم ومســــــــاند��م ليتمكنــــــــوا 

فخامــــــة يــــــھ مصــــــ�حة لبنــــــان وخ�ــــــ� مواطنيــــــھ ۔ ســــــاند مــــــن تجــــــاوز الصــــــعو�ات ال�ــــــي �ع��ضــــــهم، كمــــــا وجههــــــم عنــــــد ا�حاجــــــة إ�ــــــ� مــــــا يــــــرى ف

الــــــــرئيس مؤسســــــــة ا�جــــــــيش اللبنــــــــا�ي ووفــــــــر لهــــــــا الغطــــــــاء الــــــــالزم لالضــــــــطالع بمســــــــؤوليا��ا ع�ــــــــ� �افــــــــة األرا�ــــــــ�ي اللبنانيــــــــة و�ــــــــاألخص �ــــــــ� 

مجلـــــــــس األع�ـــــــــ� للـــــــــدفاع مـــــــــدين�ي طـــــــــرابلس وصـــــــــيدا و�ـــــــــ� منـــــــــاطق ا�حـــــــــدود املشـــــــــ��كة مـــــــــع ســـــــــور�ا ، وهـــــــــو تـــــــــرأس اجتماعـــــــــات عديـــــــــدة لل

 لهــــــذه الغايـــــــة كمــــــا دفــــــع إلقـــــــرار قــــــانون برنــــــامج �ـــــــ� مجلــــــس الــــــوزراء بقيمـــــــة مليــــــار وســــــتمئة مليـــــــون دوالر أم���ــــــي لصــــــا�ح تقو�ـــــــة تحق
ً
يقــــــا

و�عز�ــــــز قــــــدرات ا�جــــــيش اللبنــــــا�ي ۔شــــــد فخامــــــة الــــــرئيس ع�ــــــ� يــــــد مؤسســــــة قــــــوى األمــــــن الــــــداخ�� ونــــــّوه بدقــــــة املهــــــام ال�ــــــي تتــــــو�� القيــــــام 

 أخـــــــرى مـــــــن أرواحهـــــــم ودمـــــــا��م وأرزاقهـــــــم، وهـــــــو ��ـــــــا، و�أهمي��ـــــــا لناحيـــــــة تجنيـــــــب الـــــــبال 
ً
د الفتنـــــــة وجعـــــــل اللبنـــــــاني�ن يـــــــدفعون ثم��ـــــــا مـــــــرة

دعاهـــــــا إ�ـــــــ� اتبـــــــاع املعـــــــاي�� القانونيـــــــة العاليـــــــة �ـــــــ� املالحقـــــــات القضـــــــائية، كمـــــــا دعاهـــــــا إ�ـــــــ� تطبيـــــــق قـــــــرار مجلـــــــس الـــــــوزراء القا�ـــــــ�ي بمنـــــــع 

ل لـــــــــھ نفســـــــــھ ��ديـــــــــد أمـــــــــن اللبنـــــــــاني�ن ؤو �ـــــــــل مـــــــــن تـــــــــ وجـــــــــھقطـــــــــع الطرقـــــــــات وحميـــــــــة مقـــــــــرات �عثـــــــــات الـــــــــدول الصـــــــــديقة والشـــــــــقيقة �ـــــــــ� 

 دولة انتموا ومهما �انت األسباب. واملقيم�ن ع�� أرض لبنان ا�� أي

 منــــــــــھ بــــــــــدور املؤسســــــــــات االمنيــــــــــة وحصــــــــــر�ة امتالكهـــــــــــا الســــــــــالح واســــــــــتعمال عناصــــــــــر القــــــــــوة، خاطــــــــــب ضــــــــــباط دورة الشـــــــــــهيد 
ً
وايمانــــــــــا

الـــــــــذي يـــــــــروي بدمائـــــــــھ تـــــــــراب الـــــــــوطن و�ـــــــــ� الـــــــــدفاع عـــــــــن قضـــــــــية  هـــــــــو ان شـــــــــهيد الـــــــــوطن ٢٠١٣حســـــــــام العـــــــــرم املتخـــــــــرج�ن �ـــــــــ� اول آب 

الفاعــــــــــل ورجــــــــــح ان م�ــــــــــان  القصــــــــــر ا�جمهــــــــــوري بصــــــــــاروخ�ن مجهــــــــــو�� تتعلــــــــــق بــــــــــالوطن، و�ــــــــــ� نفــــــــــس اليــــــــــوم منتصــــــــــف الليــــــــــل قصــــــــــف

 االطالق هو بلونة كسروان.

 ع�ـــــــ� تـــــــوف�� الـــــــدعم املالئـــــــم للســـــــلطات القضـــــــائية والرقابيـــــــة، فهـــــــو        
ً
 �ـــــــل مـــــــن رئـــــــيس  حـــــــرص فخامـــــــة الـــــــرئيس أيضـــــــا

ً
اســـــــتقبل تكـــــــرارا

 وراحـــــــة ضـــــــم�� للمســــــــؤول 
ً
ل ضـــــــمانا

ّ
ا�جلـــــــس الدســـــــتوري ونـــــــّوه بـــــــالقرارات ال�ـــــــي اتخــــــــذها ا�جلـــــــس وال�ـــــــي تـــــــنم ع�ـــــــ� اســــــــتقالليتھ و�شـــــــ�

ول�جهـــــــــات الطاعنـــــــــة۔ كمـــــــــا اســـــــــتقبل رئـــــــــيس مجلـــــــــس القضـــــــــاء األع�ـــــــــ� وأكـــــــــد لهمـــــــــا ايمانـــــــــھ باســـــــــتقاللية الســـــــــلطة القضـــــــــائية والقضـــــــــاة 

 بـــــــــــأن إســـــــــــتقاللية القضـــــــــــاء تنطلـــــــــــق مـــــــــــن عـــــــــــدم �عـــــــــــرض القضـــــــــــاة ألي ضـــــــــــغط أو تجـــــــــــر�ح �ـــــــــــي تبقـــــــــــى الســـــــــــلطة ودعمـــــــــــھ لهـــــــــــم، معت�ـــــــــــ� 
ً
ا

 ع�ــــــ� دور النيابــــــة العامــــــة التمي��يــــــة وع�ــــــ� عمــــــل القضــــــائية املرجعيــــــة األو�ــــــ� ال�ــــــي �عطــــــي �ــــــل صــــــاحب حــــــق حقــــــھ ۔ أكــــــد فخامتــــــھ 
ً
أيضــــــا

، وشــــــــدد ع�ــــــــ� أهميــــــــة تكثيــــــــف وت�ــــــــ�ة العمــــــــل ف��ــــــــا ��ــــــــ
ً
دف انجــــــــاز االح�ــــــــام بالســــــــرعة املالئمــــــــة ۔ كمــــــــا تــــــــا�ع النيابــــــــات العامــــــــة خصوصــــــــا

فخامتــــــــھ باهتمــــــــام بــــــــالغ عمــــــــل التفتــــــــيش املركــــــــزي ووّجــــــــھ مســــــــؤولية إ�ــــــــ� أهميــــــــة بــــــــذل ا�جهــــــــود املتواصــــــــلة �غيــــــــة ضــــــــبط أوضــــــــاع اإلدارة 

 �� الدولة۔
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أصـــــــــــــدرت وزارة االتصـــــــــــــاالت الســـــــــــــلكية والالســـــــــــــلكية 

عهـــــــــــد  الن�ــــــــــخة األو�ـــــــــــ� مــــــــــن الطوا�ـــــــــــع التذ�ار�ــــــــــة �ـــــــــــ�

الـــــــــرئيس ســـــــــليمان۔ تضـــــــــم ا�جموعـــــــــة أر�عـــــــــة طوا�ـــــــــع 

تذ�ار�ـــــــــــــــــــــــة تمثـــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــورة الرســـــــــــــــــــــــمية لـــــــــــــــــــــــرئيس 

الدائمــــــــــــــة �ــــــــــــــ�  غ�ـــــــــــــ� ا�جمهور�ـــــــــــــة، وعضــــــــــــــو�ة لبنــــــــــــــان

، ٢٠١١و  ٢٠١٠مجلــــــــــــــــس األمــــــــــــــــن الــــــــــــــــدو�� للعــــــــــــــــام�ن 

وإقامــــــــــــــــــــة العالقــــــــــــــــــــات الدبلوماســــــــــــــــــــية بــــــــــــــــــــ�ن لبنــــــــــــــــــــان 

وســــــــــــــــــــــور�ا واملقــــــــــــــــــــــر الرئا�ــــــــــــــــــــــ�ي الصــــــــــــــــــــــيفي لرئاســــــــــــــــــــــة 

ن۔ لقــــــــد تــــــــّم وضــــــــع ا�جمهور�ــــــــة �ــــــــ� قصــــــــر بيــــــــت الــــــــدي

��ــــــــــــخ عــــــــــــن هــــــــــــذه ا�جموعــــــــــــة إ�ــــــــــــ� جانــــــــــــب الصــــــــــــورة 

الرســـــــــــــــــــــــمية لـــــــــــــــــــــــرئيس ا�جمهور�ـــــــــــــــــــــــة لتنضـــــــــــــــــــــــم إ�ـــــــــــــــــــــــ� 

مجموعــــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــــور رؤســــــــــــــــــــــــاء ا�جمهور�ــــــــــــــــــــــــة منــــــــــــــــــــــــذ 

االســــــــــتقالل املعلقــــــــــة �ــــــــــ� ��ــــــــــو القصــــــــــر مــــــــــع الطوا�ــــــــــع 

التذ�ار�ـــــــــــــة ال�ـــــــــــــي مّ�ـــــــــــــ�ت ابـــــــــــــرز محطـــــــــــــات عهـــــــــــــد �ـــــــــــــل 

وملناســـــــــبة ز�ـــــــــارة قداســـــــــة البابـــــــــا بينيـــــــــدكتوس  مـــــــــ��م۔

ت وزارة االتصــــــــــــــــــــــــاالت الســــــــــــــــــــــــادس عشــــــــــــــــــــــــر أصــــــــــــــــــــــــدر 

 
ً
 جديدا

ً
 تذ�ار�ا

ً
 السلكية والالسلكية طا�عا

 

يجمــــــــــع قداســــــــــتھ مــــــــــع فخامــــــــــة الــــــــــرئيس وقــــــــــد ســــــــــلمت ��ــــــــــخة مــــــــــن هــــــــــذا اإلصــــــــــدار لقداســــــــــة ا�ح�ــــــــــ� األعظــــــــــم خــــــــــالل ز�ارتــــــــــھ 

 ملناســـــــبة مـــــــؤتمر ا�حفــــــــاظ 
ً
 آخـــــــرا

ً
 تـــــــذ�ار�ا

ً
لفخامـــــــة الـــــــرئيس �ـــــــ� القصـــــــر ا�جمهـــــــوري �ـــــــ� �عبـــــــدا۔ كمـــــــا أصـــــــدرت الـــــــوزارة طا�عـــــــا
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ع�ــــــــ� ال�ــــــــ�اث الــــــــذي ا�عقــــــــد برعايــــــــة فخامــــــــة الــــــــرئيس و�ــــــــدعوة مــــــــن البطر�ــــــــرك غريغور�ــــــــوس الثالــــــــث �حــــــــام بطر�ــــــــرك آنطاكيــــــــا 

» لقـــــــــاء«وســـــــــائر املشـــــــــرق واالســـــــــكندر�ة وأورشـــــــــليم للـــــــــروم امللكيـــــــــ�ن ال�اثوليـــــــــك ورئـــــــــيس املركـــــــــز العـــــــــال�ي �حـــــــــوار ا�حضـــــــــارات 

تضــــــــمن الطــــــــا�ع ۔ »بــــــــ�ن مســــــــؤولية الدولــــــــة وواجــــــــب األوقــــــــافاملواقــــــــع الدينيــــــــة األثر�ةوالتار�خيــــــــة �ــــــــ� لبنــــــــان: « تحــــــــت عنــــــــوان 

 التذ�اري صورة لفخامة الرئيس ع�� خلفية رموز و�عاب�� إسالمية ومسيحية۔

 

 

 
 

 اهتمام باملغ��ب�ن

 حقوق املغ��ب�ن 
ـــــــــــــــة توّحـــــــــــــــد  قناعـــــــــــــــة فخامـــــــــــــــة الـــــــــــــــرئيس ســـــــــــــــليمان أن الدولـــــــــــــــة القوّ�

شـــــــملهم وتحضـــــــهم ع�ـــــــ� املقيمـــــــ�ن ف��ـــــــا كمـــــــا  تجمـــــــع املغ�ـــــــ�ب�ن وتلـــــــّم 

القيــــــــــــــــــام بواجبــــــــــــــــــا��م الوطنيــــــــــــــــــة، تجعلهــــــــــــــــــم �شــــــــــــــــــعرون باالنتمــــــــــــــــــاء 

ال�امــــــل إ�ــــــ� الــــــوطن األم۔ لــــــذلك، عمــــــل كمــــــا وعــــــد، ع�ــــــ� إقــــــرار حــــــّق 

اإلنتخـــــــــــاب للمغ�ـــــــــــ�ب�ن، ومتا�عـــــــــــة تنفيـــــــــــذه۔ كمـــــــــــا وّجـــــــــــھ الســـــــــــلطات 

املعنيـــــــة إ�ـــــــ� درس طلبـــــــات اختيـــــــار ا�جنســـــــية القديمـــــــة إلعـــــــادة مـــــــنح 

وقـــــــــــد تـــــــــــا�ع الـــــــــــرئيس عمـــــــــــل املعنيـــــــــــ�ن ا�جنســـــــــــّية إ�ـــــــــــ� مســـــــــــتحق��ا ۔ 

وحــــــــــــ��م ع�ــــــــــــ� وضــــــــــــع قــــــــــــانون جديــــــــــــد �ســــــــــــهل اســــــــــــتعادة ا�جنســــــــــــّية 

أل�ــــــــــحا��ا اللبنـــــــــــاني�ن ح�ــــــــــى أقـــــــــــر مجلـــــــــــس الــــــــــوزراء هـــــــــــذا القـــــــــــانون 

 وأحالھ إ�� ا�جلس النيا�ي۔ ٢٠١١�انون األول  ١٢بتار�خ 
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 ع�ــــــ� �عت�ــــــ� فخامــــــة الــــــرئيس أن املغ�ــــــ�ب�ن �شــــــ�لون نفــــــط لبنــــــان األبــــــيض وذهبــــــھ االحتيــــــاط
ً
ي �ــــــ� األزمــــــات، وأ��ــــــم عملــــــوا دومــــــا

تجميــــــــل صــــــــورة الـــــــــوطن �لمــــــــا أمعـــــــــن أهــــــــل الــــــــداخل �ـــــــــ� �شــــــــو��ها۔ و�التـــــــــا�� فــــــــإن انتخــــــــاب املغ�ـــــــــ�ب�ن واســــــــتعاد��م ل�جنســـــــــية 

اللبنانيـــــــة �ـــــــ� حـــــــق مــــــــن حقـــــــوقهم، و�عب�ـــــــ� عـــــــن قــــــــرار وارادة ألشـــــــراكهم �ـــــــ� إدارة الشـــــــأن العــــــــام، إذ ال يجـــــــوز أن نطلـــــــب مــــــــ��م 

 ع�ـــــــــ� متا�عـــــــــة فخامـــــــــة الـــــــــرئيس املســـــــــتمرة لهـــــــــذه ا�حقـــــــــوق فقـــــــــد �ـــــــــل �ـــــــــ�يء وال نبـــــــــادله
ً
م ولـــــــــو بإعطـــــــــا��م هـــــــــذا ا�حـــــــــق۔ و�نـــــــــاءا

وافـــــــــق مجلـــــــــس الــــــــــوزراء ع�ـــــــــ� تــــــــــأم�ن �ـــــــــل االعتمــــــــــادات واملســـــــــتلزمات ال�ــــــــــي تتطل��ـــــــــا عمليــــــــــة اق�ـــــــــ�اع املغ�ــــــــــ�ب�ن، و�ـــــــــ� مقــــــــــدمها 

قيــــــــــق التشــــــــــبيك االلك��و�ــــــــــي، ومــــــــــلء مهامهــــــــــا تحاســــــــــتحداث دائــــــــــرة للمعلوماتيــــــــــة �ــــــــــ� وزارة ا�خارجيــــــــــة واملغ�ــــــــــ�ب�ن ت�ــــــــــون �ــــــــــ� 

 لرأي مجلس ا�خدمة املدنية۔
ً
 املراكز الشاغرة �� املدير�ة العامة للمغ��ب�ن وفقا

 

 

 
 

 

 التواصل مع املغ��ب�ن
 

لتعميـــــــــق ارتباطهـــــــــا بوط��ـــــــــا  �ـــــــــ� هـــــــــذا االطـــــــــار، حـــــــــرص الـــــــــرئيس خـــــــــالل ز�اراتـــــــــھ ا�خارجيـــــــــة ع�ـــــــــ� أن يلتقـــــــــي ا�جاليـــــــــات اللبنانيـــــــــة

 سويســــــــــــراواســــــــــــ��اليا و  واملكســــــــــــيك  واالرجنتــــــــــــ�ن ال��از�ــــــــــــل ابرزهــــــــــــا األم وحّضــــــــــــها ع�ــــــــــــ� االســــــــــــتثمار فيــــــــــــھ و�ــــــــــــ� ر�وعــــــــــــھ، و�ــــــــــــان 

وافر�قيـــــــــا باالضـــــــــافة ا�ـــــــــ� الـــــــــدول العر�يـــــــــة وفر�ســـــــــا وروســـــــــيا  و�ر�طانيـــــــــا وام���ـــــــــا واملانيـــــــــا وايطاليـــــــــا ورومانيـــــــــا و�شـــــــــيكيا وايـــــــــران 

 �ـــــــ� �لمتــــــھ امـــــــام ا�جاليـــــــات ان لبنـــــــان اســـــــتطاع أن ي�ــــــ�هن عـــــــن ام�اناتـــــــھ بمواجهـــــــة الصـــــــعاب مهمـــــــا ، وهـــــــو يؤكـــــــد وتركيــــــا
ً
دائمـــــــا

 �انت كب��ة۔
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وع�ـــــــــ� أثـــــــــر االضـــــــــطرابات ال�ـــــــــي شـــــــــهد��ا الـــــــــدول العر�يـــــــــة واصـــــــــل الـــــــــرئيس ســـــــــليمان  ٢٠١١خـــــــــالل الفصـــــــــل األول مـــــــــن العـــــــــام 

ن ســـــــالمة وأمـــــــن ابنـــــــاء ا�جاليـــــــات اللبنانيـــــــة �ـــــــ� هـــــــذه مـــــــع امللـــــــوك واألمـــــــراء والرؤســـــــاء العـــــــرب وذلـــــــك �ـــــــ� ســـــــبيل تـــــــأم� اتصـــــــاالتھ

 البلدان۔

 

وع�ـــــــــ� اثـــــــــر األحـــــــــداث واالضـــــــــطرابات ال�ـــــــــي شـــــــــهدها ســـــــــاحل العـــــــــاج، تـــــــــا�ع عـــــــــن كثـــــــــب الـــــــــرئيس ســـــــــليمان مـــــــــع جميـــــــــع املعنيـــــــــ�ن 

� اوضــــــاع ابنــــــاء ا�جاليــــــة اللبنانيــــــة هنــــــاك وتــــــم اجــــــراء االتصــــــاالت الالزمــــــة مــــــع الــــــدول الفاعلــــــة واملــــــؤثرة مــــــن اجــــــل املســــــاعدة �ــــــ

حمـــــــــاي��م وتـــــــــأم�ن ســـــــــالمة خـــــــــروجهم مـــــــــن الـــــــــبالد، وقـــــــــد تـــــــــرأس الـــــــــرئيس ســـــــــليمان جلســـــــــة خاصـــــــــة للمجلـــــــــس األع�ـــــــــ� للـــــــــدفاع 

لــــــدرس الســــــبل وا�جهــــــود اآليلــــــة إ�ــــــ� حمايــــــة ا�جاليــــــة ومســــــاعد��ا، و�التــــــا�� تــــــم معا�جــــــة املوضــــــوع وعــــــاد مــــــن يرغــــــب مــــــن ابنــــــاء 

 � بلده األم �سالمة۔ا�جالية ا�

 

 
 
 
 
 
 

ع�ـــــــ� تـــــــأم�ن التواصـــــــل مـــــــع املغ�ـــــــ�ب�ن �ـــــــ� دول االنتشـــــــار لتوســـــــيع مـــــــدارك الـــــــوطن الصـــــــغ�� و�نصـــــــرف هـــــــم الرئاســـــــة األسا�ـــــــ�ي 

وقدراتــــــھ، واالســـــــتعانة بخ�ـــــــ�ات شـــــــبابھ لبنـــــــاء دولــــــة عصـــــــر�ة قوّ�ـــــــة وعادلـــــــة۔ وقـــــــد حــــــرص فخامـــــــة الـــــــرئيس خـــــــالل ز�ارتـــــــھ إ�ـــــــ� 

مـــــــن االرجنتـــــــ�ن والب�ـــــــ�و واألوروغـــــــوي حيـــــــث أطلقـــــــت م�حمـــــــة  أم���ـــــــا الالتينيـــــــة ع�ـــــــ� لقـــــــاء االنتشـــــــار اللبنـــــــا�ي الفاعـــــــل �ـــــــ� �ـــــــل
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ـــــــوا ف��ـــــــا وحيــــــــث تبـــــــؤوا اللبنــــــــانيون  اإلغ�ـــــــ�اب اللبنـــــــا�ي وحيــــــــث ب�ـــــــى
ّ
ا مواقــــــــع مهمـــــــة �ــــــــ� السياســـــــة واالقتصــــــــاد الـــــــدول ال�ــــــــي حل

 والفن والتجارة والثقافة وسائر مجاالت ا�حياة۔

ا�جاليـــــــــة اللبنانيـــــــــة �ــــــــــ� فر�ســـــــــا والفاتي�ـــــــــان واليونــــــــــان،  إ�ـــــــــ� دول أم���ـــــــــا الالتينيــــــــــة التقـــــــــى فخامـــــــــة الــــــــــرئيس أبنـــــــــاءباالضـــــــــافة 

وهــــــــو حــــــــرص ع�ــــــــ� تفقــــــــد أحــــــــوال اللبنــــــــاني�ن املقيمــــــــ�ن �ــــــــ� مدينــــــــة نيو�ــــــــورك واملنــــــــاطق ا�حيطــــــــة ��ــــــــا �ــــــــ� أعقــــــــاب اإلعصـــــــــار 

 والسواحل الشمالية الشرقية للواليات املتحدة األم��كية۔» نيوجر��ي«الذي ضرب والية » ساندي«

 

 
  

منــــــذ االســـــــتقالل أفتــــــتح فخامــــــة الـــــــرئيس أول ز�ــــــارة لــــــرئيس لبنـــــــا�ي إ�ــــــ� القــــــارة األفر�قيـــــــة حيــــــث خصــــــص ا�جـــــــزء  للمــــــرة األو�ــــــ�

األهــــــــــم م��ــــــــــا للقــــــــــاء ا�جاليــــــــــات اللبنانيــــــــــة ، هــــــــــؤالء األبطــــــــــال الــــــــــذين صــــــــــمدوا �ــــــــــ� �ــــــــــل مــــــــــن الســــــــــنغال وشــــــــــاطىء العــــــــــاج وغانــــــــــا 

۔ لقــــــــــد حظــــــــــي موكــــــــــب فخامــــــــــة هــــــــــذه البلــــــــــدان �ــــــــــ� ظــــــــــل محار�ــــــــــة الصــــــــــهاينة لهــــــــــم �ــــــــــ� ونيج��يــــــــــا و�افــــــــــة دول القــــــــــارة األفر�قيــــــــــة

ع�ــــــــ� اللبنانيــــــــة �ــــــــ� الســــــــنغال الــــــــذين انتشــــــــروا باســــــــتقبال شــــــــع�ي حاشــــــــد مــــــــن قبــــــــل عــــــــدد كب�ــــــــ� مــــــــن أبنــــــــاء ا�جاليــــــــة الــــــــرئيس 

ــــــ� فخامــــــة الــــــرئيس عــــــن  طــــــول الطرقــــــات ال�ــــــي ســــــلكھ املوكــــــب إ�ــــــ� القصــــــر الرئا�ــــــ�ي �ــــــ� دا�ــــــار العاصــــــمة، وعنــــــدما التقــــــاهم عّ�

 وراء لقمــــــــة العــــــــيش ودعــــــــاهم للبقــــــــاء ع�ــــــــ� تضــــــــام��م  ١٣٠الــــــــوطن قبــــــــل اجــــــــدادهم  فرحتــــــــھ بلقــــــــاء أعــــــــزاء غــــــــادر
ً
ســــــــنة ســــــــعيا

واخالصــــــــهم للــــــــوطن الــــــــذين �عيشــــــــون فيــــــــھ، وللبقــــــــاء �ــــــــ� الوقــــــــت عينــــــــھ ع�ــــــــ� محبــــــــ��م للبنــــــــان وأرزه۔ أمــــــــا �ــــــــ� شــــــــاطىء العــــــــاج 

بنايــــــــة و�ــــــــل  فقــــــــد شــــــــعر فخامــــــــة الــــــــرئيس بال��حيــــــــب وا�حفــــــــاوة �ــــــــ� وجــــــــوه �ــــــــل مــــــــن حضــــــــر الســــــــتقبالھ ع�ــــــــ� �ــــــــل طر�ــــــــق و�ــــــــل

 أولئـــــــــــك النــــــــــاس ذي البشـــــــــــرة الســــــــــوداء الـــــــــــذين قلـــــــــــو��م 
ً
جســــــــــر، رافعـــــــــــ�ن االعــــــــــالم اللبنانيـــــــــــة والصــــــــــور واليافطـــــــــــات، وخاصــــــــــة

بيضـــــــــاء ومليئـــــــــة با�حبـــــــــة، وقـــــــــد وعـــــــــد فخامتـــــــــھ مســـــــــتقبليھ بـــــــــأن يو�ـــــــــ�ي رئـــــــــيس ا�جمهور�ـــــــــة املقبـــــــــل أن ت�ـــــــــون ز�ارتـــــــــھ األو�ـــــــــ� 

العـــــــاج۔ و�ـــــــ� نيج��يـــــــا رأى فخامـــــــة الـــــــرئيس أن جولتـــــــھ هـــــــذه قـــــــد الـــــــذي اســـــــمھ شـــــــاطئ خـــــــارج لبنـــــــان إ�ـــــــ� هـــــــذا البلـــــــد املضـــــــياف 
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بّينـــــــت لـــــــھ عظمـــــــة اللبنـــــــا�ي وأهميتـــــــھ �ـــــــ� دول االغ�ـــــــ�اب، حيـــــــث صـــــــمد و�ـــــــافح ل�ـــــــي يبقـــــــى بـــــــالرغم مـــــــن التقلبـــــــات ال�ـــــــي حصـــــــلت 

 ، وهــــــو مــــــن هنــــــاك وّجــــــھ تحيــــــة كب�ــــــ�ة لهــــــؤالء الــــــذين ١٩٩٠�ــــــ� أفر�قيــــــا ، و�ــــــالرغم مــــــن الظــــــروف ال�ــــــي مــــــّرت عل��ــــــا �عــــــد العــــــام 

صــــــمدوا �ــــــ� اإلغ�ــــــ�اب ل�ــــــي يصــــــمد الــــــوطن �ــــــ� الــــــداخل۔ كمــــــا أنــــــھ دعــــــا ا�جاليــــــة اللبنانيــــــة �ــــــ� �ــــــل أفر�قيــــــا إ�ــــــ� ا�حافظــــــة ع�ــــــ� 

 وجودها وتضام��ا واح��امها للقوان�ن، وع�� محب��ا الدائمة للوطن اللبنا�ي۔
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 الدولة العادلة
 

 الرقابة االدار�ة 
يــــــــــرى الــــــــــرئيس ســــــــــليمان أن مــــــــــن أبــــــــــرز مهــــــــــام الدولــــــــــة أن 

من هـــــــذه الرؤ�ـــــــة، �عمـــــــل 
ً
ت�ـــــــون عادلـــــــة، لـــــــذلك وانطالقـــــــا

بصــــــــــــورة مســــــــــــتمرة ع�ــــــــــــ� اصــــــــــــدار مراســــــــــــيم التعيينــــــــــــات 

والتشــــــــــــــــــــكيالت القضــــــــــــــــــــائية ملتا�عــــــــــــــــــــة وتطــــــــــــــــــــو�ر عمــــــــــــــــــــل 

القضــــــــــــاء �عــــــــــــد ف�ــــــــــــ�ة �ع�ــــــــــــ� وجمــــــــــــود۔ كمــــــــــــا دافــــــــــــع عــــــــــــن 

اســـــــــتقاللية الســـــــــلطة القضــــــــــائية ،بمـــــــــوازاة الـــــــــدعوة إ�ــــــــــ� 

 لألطـــــــــــــر ضـــــــــــــ
ً
رورة اعتمـــــــــــــاد املســـــــــــــاءلة وا�حاســـــــــــــبة وفقـــــــــــــا

القانونيـــــــــــة املعمـــــــــــول ��ـــــــــــا۔ ودعـــــــــــا فخامتـــــــــــھ إ�ـــــــــــ� إدخــــــــــــال 

�عـــــــــــــــــــــديالت ع�ـــــــــــــــــــــ� قـــــــــــــــــــــانون تنظـــــــــــــــــــــيم عمـــــــــــــــــــــل ا�جلـــــــــــــــــــــس 

الدســــــتوري �عيـــــــد إليـــــــھ صــــــالحية تفســـــــ�� الدســـــــتور كمـــــــا 

ولكــــــــن هــــــــذه الصــــــــالحية أقّر��ــــــــا وثيقــــــــة الوفــــــــاق الــــــــوط�ي، 

 لــــــم يــــــتم التوافـــــــق عليــــــھ
ً
 دســـــــتور�ا

ً
۔ كمـــــــا تتطلــــــب �عــــــديال

ر�ـــــــ� اقـــــــرار مشـــــــروع قـــــــانون دســـــــتوري يرمـــــــي ا�ـــــــ� �عـــــــديل 

مــــــــــن الدســــــــــتور الهــــــــــادف إ�ــــــــــ� تطبيــــــــــق  ٤١و  ٢٨املــــــــــادت�ن 

. ويســـــــــتمر بالتعـــــــــاون مبـــــــــدأ فصـــــــــل الـــــــــوزارة عـــــــــن النيابـــــــــة

مــــــــــع الســـــــــــلطات الدســــــــــتور�ة �ـــــــــــ� الــــــــــبالد، ع�ـــــــــــ� �شـــــــــــكيل 

 
ً
الهيئــــــــــــــــــــــــــات الرقابيـــــــــــــــــــــــــــة والســــــــــــــــــــــــــلطات القضـــــــــــــــــــــــــــائيةوفقا

 إ�ـــــــــــــ�  لألنظمـــــــــــــة والقـــــــــــــوان�ن املرعيـــــــــــــة اإلجـــــــــــــراء،
ً
مســـــــــــــتندا

 الكفاءة وا�جدارة والت�حية كمعاي�� أساسية 

 

 مــــــــــع ا�ح�ومــــــــــة الصــــــــــدار آليــــــــــة للتعينــــــــــات 
ً
 عــــــــــن ا�حاصصــــــــــة واالســــــــــ��الم ، وقــــــــــد عمــــــــــل جاهــــــــــدا

ً
اإلدار�ــــــــــة والقضــــــــــائية، �عيــــــــــدا

إلختيــــــــــار مـــــــــع اعطــــــــــاء ل�عيينـــــــــات مـــــــــوظفي الفئــــــــــة األو�ـــــــــ� والثانيــــــــــة �عتمـــــــــد الكفــــــــــاءة وا�خ�ـــــــــ�ة والتخصـــــــــص كمعــــــــــاي�� أساســـــــــية 

األولو�ـــــــــــة ملـــــــــــوظفي املـــــــــــالك االداري العـــــــــــام وام�انيـــــــــــة ال�جـــــــــــوء ا�ـــــــــــ� خـــــــــــارج املـــــــــــالك االداري �ـــــــــــ� حـــــــــــال عـــــــــــدم تـــــــــــوفر ال�ـــــــــــخص 

 تطبيـــــــــق هـــــــــذه اآلليـــــــــة �ـــــــــ� أك�ـــــــــ� مـــــــــن 
ً
 منـــــــــھ بآليـــــــــة التعيينـــــــــات فـــــــــرض الـــــــــرئيس عمليـــــــــا

ً
املناســـــــــب �ـــــــــ� امل�ـــــــــان املناســـــــــب ۔ وتقيـــــــــدا

وص الدســــــــــتور �الســــــــــلة �ــــــــــ� موضــــــــــوع التعيينــــــــــات مناســــــــــبة وعّ�ــــــــــ� عــــــــــن رفضــــــــــھ القبــــــــــول باعتمــــــــــاد اســــــــــاليب تتنــــــــــا�� مــــــــــع نصــــــــــ

او ا�حاصصــــــــــة بــــــــــ�ن االك��يــــــــــة واالقليــــــــــة ألن الوظــــــــــائف �ــــــــــ� �جميــــــــــع املــــــــــواطن�ن  االدار�ــــــــــة وطر�قــــــــــة ال��و��ــــــــــا التخــــــــــاذ القــــــــــرار

ثمــــــــــرت جهــــــــــود فخامــــــــــة الــــــــــرئيس واصــــــــــراره ع�ــــــــــ� ال�ــــــــــ�ام مبــــــــــدأ الكفــــــــــاءة واألهليــــــــــة بــــــــــأن اتخــــــــــذ مجلــــــــــس ۔ لقــــــــــد أوفــــــــــق للكفــــــــــاءة

 مــــــــــن املر�ــــــــــح�ن ملــــــــــلء أهــــــــــم الوظــــــــــائف الشــــــــــاغرة �ــــــــــ� اإلدارة، جقــــــــــرارات عــــــــــّ�ن بمو الــــــــــوزراء سلســــــــــلة مــــــــــن ال
ً
 كب�ــــــــــ�ا

ً
��ــــــــــا عــــــــــددا

التعيينــــــــات القضــــــــائية �ــــــــ� مقدمــــــــة هــــــــذه التعيينــــــــات وشــــــــملت �شــــــــ�ل خــــــــاص رئــــــــيس أول �حكمــــــــة التمي�ــــــــ� ونائــــــــب عــــــــام لــــــــدى وجــــــــاءت 

ال انتظـــــــــاره۔ كمـــــــــا �ـــــــــان مـــــــــن أبـــــــــرز محكمـــــــــة التمي�ـــــــــ� وهـــــــــو األمـــــــــر الـــــــــذي ســـــــــمح باســـــــــتكمال �شـــــــــكيل مجلـــــــــس القضـــــــــاء األع�ـــــــــ� ال�ـــــــــي طـــــــــ
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التعيينـــــــــات مجموعــــــــــة هامـــــــــة مــــــــــن املنــــــــــاقالت وال��فيعـــــــــات �ــــــــــ� الســــــــــلك ا�خـــــــــار�� مــــــــــن رتبـــــــــة ســــــــــف�� ومستشــــــــــار بلقـــــــــب ســــــــــف�� ســــــــــمحت 

باعــــــــــادة ا�حيــــــــــاة إ�ــــــــــ� النشــــــــــاط الدبلوما�ــــــــــ�ي اللبنــــــــــا�ي �ــــــــــ� ا�خــــــــــارج والــــــــــداخل۔ إضــــــــــافة إ�ــــــــــ� مجموعــــــــــة مــــــــــن التعيينــــــــــات االدار�ــــــــــة ع�ــــــــــ� 

 ۔والهيئات الرقابية واملؤسسات العسكر�ة ا�خ... مستوى املدير�ن العام�ن

ومــــــــن أجــــــــل انجــــــــاح الرقابــــــــة االدار�ــــــــة �ســــــــ�� الــــــــرئيس ســــــــليمان إ�ــــــــ� �ســــــــريع �جلــــــــة ا�حكــــــــم مــــــــع التشــــــــديد ع�ــــــــ� أولو�ــــــــة اقــــــــرار 

 لالنمـــــــاء �ـــــــ� أرجـــــــاء الـــــــوطن۔ وهـــــــو أ�شـــــــأ لهـــــــذه الغايـــــــة خليـــــــة خاصـــــــة �ـــــــ� 
ً
قـــــــانون الالمركز�ـــــــة االدار�ـــــــة املوســـــــعة لت�ـــــــون عنوانـــــــا

كبـــــــــــة وزارة الداخليـــــــــــة والبلـــــــــــديات إلنجـــــــــــاز هـــــــــــذا املشـــــــــــروع۔ دوائـــــــــــر املدير�ـــــــــــة العامـــــــــــة لرئاســـــــــــة ا�جمهور�ـــــــــــة �عكـــــــــــف ع�ـــــــــــ� موا

 ل�جهــــــــــــود املبذولــــــــــــة �ــــــــــــ� رئاســــــــــــة ا�جمهور�ــــــــــــة قــــــــــــرر رئــــــــــــيس مجلــــــــــــس الــــــــــــوزراء 
ً
بالتنســــــــــــيق مــــــــــــع رئــــــــــــيس ا�جمهور�ــــــــــــة  اســــــــــــتكماال

 لهـــــــا، كمـــــــا الســـــــتكمال 
ً
�شـــــــكيل �جنـــــــة ملناقشـــــــة مشـــــــروع القـــــــانون املطـــــــروح، وعـــــــّ�ن معـــــــا�� الـــــــوز�ر الســـــــابق ز�ـــــــاد بـــــــارود رئيســـــــا

. باالضــــــــــــافة ا�ــــــــــــ� متا�عــــــــــــة انجــــــــــــاز مشــــــــــــروع �عقــــــــــــد هــــــــــــذه ال�جنــــــــــــة اجتماعا��ــــــــــــا �ــــــــــــ� القصــــــــــــر ا�جمهــــــــــــوري �ــــــــــــ� �عبــــــــــــداتقــــــــــــرر أن 

الالمركز�ــــــــة االدار�ــــــــة مــــــــع ال�جنــــــــة املــــــــذ�ورة، اطلــــــــق رئــــــــيس ا�جمهور�ــــــــة  املشــــــــروع �ــــــــ� احتفــــــــال اقــــــــيم �ــــــــ� القصــــــــر ا�جمهــــــــوري 

الـــــــرئيس ســـــــليمان بإصـــــــرار مراحـــــــل  مـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى يتـــــــا�ع بحضـــــــور �خصـــــــيات سياســـــــية وادار�ـــــــة . ٢٠١٤نيســـــــان  ٢بتـــــــار�خ 

ع�ـــــــ� أســـــــاس النســـــــبية، و�ـــــــدفع باتجـــــــاه تـــــــأم�ن إقـــــــراره و�شـــــــره لي�ـــــــون القـــــــانون املعتمـــــــد مناقشـــــــة مشـــــــروع قـــــــانون االنتخابـــــــات 

 ۔٢٠١٣�� االنتخابات النيابية �� العام 

وشــــــــارك �ــــــــ� » ٢٠١٣مــــــــؤتمر لبنــــــــان والنظــــــــام النســــــــ�ي �ــــــــ� مشــــــــروع قــــــــانون االنتخابــــــــات النيابيــــــــة « لقــــــــد رعــــــــا فخامــــــــة الــــــــرئيس 

 إلجــــــــــــراء اإلنتخابـــــــــــات النيابيــــــــــــة العــــــــــــام املقبــــــــــــل مهمـــــــــــا �ــــــــــــان الســــــــــــبب، والتعـــــــــــا�� ع�ــــــــــــ� املصــــــــــــا�ح ال�خصــــــــــــية 
ً
افتتاحـــــــــــھ داعيــــــــــــا

الصــــــــغ��ة والنظــــــــر إ�ــــــــ� مصــــــــ�حة الــــــــوطن بحيــــــــث يــــــــتم اقــــــــرار قــــــــانون انتخــــــــا�ي جديــــــــد �ســــــــمح بممارســــــــة الديموقراطيــــــــة، كمــــــــا 

س الطائفيــــــــــة السياســــــــــية، فالقــــــــــانون ا�حــــــــــا�� لــــــــــم �عــــــــــد �ســـــــــمح بحصــــــــــول تجــــــــــدد ع�ــــــــــ� مســــــــــتوى القيــــــــــادات مــــــــــن دون أن يكــــــــــر 

 وثيقة الوفاق الوط�ي۔ روح يتناغم مع 
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 باتجــــــــاه إصــــــــدار األح�ــــــــام فخامــــــــة الــــــــرئيس ع�ــــــــ� دور القضــــــــاء �ــــــــ� حمايــــــــة املؤسســــــــات وصــــــــو��ا، وهــــــــو يــــــــدفع  يّصــــــــر    

ً
دائمــــــــا

، و�ـــــــدعو القضـــــــاة أن ال ي���ـــــــوا ا�خـــــــوف ي�ـــــــج إ�ــــــــ� �ســـــــرعة �ـــــــ� مختلـــــــف القضـــــــايا وامللفـــــــات العالقــــــــة أمامـــــــھ  تالقضـــــــائية والبـــــــ

 إ�ــــــــــ� ضــــــــــمائرهم 
ً
 �ــــــــــ� عقــــــــــولهم فيخطئــــــــــوا، وأن ال تجــــــــــد املغر�ــــــــــات طر�قــــــــــا

ً
قلــــــــــو��م فيحجمــــــــــوا، وأن ال يجعلــــــــــوا للمحابــــــــــاة حّ�ــــــــــ�ا

فيجنحــــــــــوا۔ فمــــــــــا أحوجنــــــــــا إ�ــــــــــ� األح�ــــــــــام ا�حازمــــــــــة والعادلــــــــــة ، حيــــــــــال مخططــــــــــي ومنفــــــــــذي االغتيــــــــــاالت ومرتك�ــــــــــي ا�جــــــــــازر �ــــــــــ� 

 و�التنســــــــــيق مــــــــــع القــــــــــوى العســـــــــــكر�ة ، مالحقــــــــــة ومعاقبــــــــــة الضــــــــــاحية ا�ج
ً
مرتب�ـــــــــــي نو�يــــــــــة و�ــــــــــ� طـــــــــــرابلس، ومــــــــــن امل�ــــــــــح أيضـــــــــــا

 وضــــــــــد ضــــــــــباط ا�جــــــــــيش اللبنــــــــــا�ي وجنــــــــــوده �شــــــــــ�ل خــــــــــاص ۔ فل��ــــــــــز 
ً
أعمــــــــــال ا�خطــــــــــف واالعتــــــــــداءات ضــــــــــّد املــــــــــواطن�ن عامــــــــــة

 عصــــــــا العدالــــــــة ونضــــــــرب ��ــــــــا ليطمــــــــ�ن املــــــــواطن إ�ــــــــ� غــــــــده ومســــــــتقبلھ، و�رتــــــــدع ا�جرمــــــــون۔ و�توّجــــــــ
ً
ھ فخامــــــــة الــــــــرئيس أيضــــــــا

 إيـــــــ
ً
هم إ�ـــــــ� الت�امـــــــل مـــــــع القضـــــــاة ح�ـــــــى �ســـــــتقيم منـــــــاخ العدالـــــــة بجناحيـــــــھ كمـــــــا يف�ـــــــ�ض أن ت�ـــــــون۔ كمـــــــا اإ�ـــــــ� ا�حـــــــام�ن داعيـــــــا

واجباتـــــــھ فــــــــال يجـــــــوز ال��ديــــــــد وال�جـــــــوء إ�ــــــــ� التظــــــــاهر  ية واملــــــــواطن�ن مســـــــاعدة القضــــــــاء �ــــــــ� اداء رأى أن ع�ـــــــ� القــــــــوى السياســـــــ

 وهــــــــو �ــــــــ� 
ً
ــــــــل بإرادتنــــــــا نصــــــــاب وقطــــــــع الطرقــــــــات �لمــــــــا أوقــــــــف م��مــــــــا أو مطلو�ــــــــا

ّ
 ۔ كمــــــــا ال يجــــــــوز أن �عط

ً
نظــــــــر القضــــــــاء مرتب�ــــــــا

ا�جلــــــــــــس الدســــــــــــتوري، وهــــــــــــو مرجعيــــــــــــة دســـــــــــــتور�ة رفيعــــــــــــة ، ملنعــــــــــــھ مــــــــــــن الفصــــــــــــل بدســـــــــــــتور�ة القــــــــــــوان�ن إذا لــــــــــــم تكــــــــــــن �ـــــــــــــ� 

  ع�� مشارفمص�حتنا۔ إن هذا 
ً
 خاصة

ً
 وال ديمقراطيا

ً
 االستحقاقات الدستور�ة الرئيسية. األمر ليس مشروعا
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 حقوق املرأة

 
�ــــــــ�  شــــــــارك تمــــــــرأة، بــــــــل ي�عت�ــــــــ� الــــــــرئيس ســــــــليمان أن لــــــــيس هنالــــــــك فــــــــرق �ــــــــ� املواطنــــــــة وا�حقــــــــوق واملشــــــــاركة مــــــــا بــــــــ�ن رجــــــــل وا 

 حـــــــق املـــــــرأة اللبنانيـــــــة �ـــــــ� يحصـــــــل ف��ـــــــا كمـــــــا  ، جميـــــــع اللبنـــــــاني�ن، مـــــــن ا�جنســـــــ�ن��ضـــــــ��ا 
ً
ا�جميـــــــع ع�ـــــــ� حقـــــــوقهم، وم��ـــــــا مـــــــثال

، باســــــــتثناء مــــــــا يتعــــــــارض مــــــــع فقــــــــرة منــــــــع التــــــــوط�ن املكرســــــــة �ــــــــ� الدســــــــتور  اعطــــــــاء ا�جنســــــــية ألوالدهــــــــا مــــــــن زوج غ�ــــــــ� لبنــــــــا�ي

للمـــــــرأة وهـــــــذا أبـــــــرز مـــــــا ورد �ـــــــ� اإلصـــــــالحات ال�ـــــــي اقرهـــــــا مجلـــــــس  مـــــــن ا�جـــــــالس البلديـــــــة %٢٠باإلضـــــــافة إ�ـــــــ� تخصـــــــيص �ســـــــبة 

 
 

ر�ـــــــة الـــــــذي ارتكـــــــز ع�ـــــــ� مبـــــــدأ النســـــــبية، والـــــــذي أحيـــــــل إ�ـــــــ� مجلـــــــس الـــــــوزراء �ـــــــ� مشـــــــروع قـــــــانون االنتخابـــــــات البلديـــــــة واالختيا

 إ�ــــــ� املــــــادة 
ً
مــــــن الدســــــتور، لكــــــن لــــــم يبصــــــر النــــــور �ــــــون موعــــــد اإلنتخابــــــات �ــــــان أســــــبق  ٥٨النــــــواب بصــــــفة امل�جــــــل اســــــتنادا

 منــــــــــھ بالديمقراطيــــــــــة. كمــــــــــا واإلســــــــــتحقاقات الد  حيــــــــــث حــــــــــرص الــــــــــرئيس ســــــــــليمان ع�ــــــــــ� اح�ــــــــــ�ام املواعيــــــــــد
ً
ســــــــــتور�ة ايمانــــــــــا

مــــــــــن  %٢٠اّصـــــــــر لـــــــــدى مناقشــــــــــة مشـــــــــروع قــــــــــانون االنتخابـــــــــات النيابيـــــــــة  ع�ــــــــــ� اســـــــــاس النســــــــــبية ع�ـــــــــ� تخصـــــــــيص املــــــــــرأة بــــــــــ 

 ع�� 
ّ
. %١٠املقاعد فلم يوافق مجلس الوزراء إال

ً
 �� �ل الئحة وليس مقاعدا

ً
 ترشيحا

 

أن لبنــــــان �ــــــان مــــــن أوائــــــل الــــــدول ال�ــــــى أعطــــــت املــــــرأة حقوقهــــــا و�ــــــ� طليع��ــــــا حــــــق االنتخــــــاب،  ويعت�ــــــ� الــــــرئيس ســــــليمان         

 ع�ـــــــــ� صـــــــــعيد وظـــــــــائف الفئـــــــــة 
ً
وهـــــــــو يـــــــــدعو إ�ـــــــــ� اشـــــــــ��اك العنصـــــــــر النســـــــــائي �ـــــــــ� اإلدارة اللبنانيـــــــــة بنســـــــــبة أك�ـــــــــ� وخصوصـــــــــا

 األو��۔
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 العفو ا�خاص    
يــــــــؤمن الــــــــرئيس ســــــــليمان بضــــــــرورة التوفيــــــــق بــــــــ�ن الســــــــلطة االستنســــــــابية املعطــــــــاة لــــــــھ �ــــــــ� الدســــــــتور والقــــــــوان�ن اللبنانيــــــــة         

بمــــــنح العفــــــو ا�خــــــاص، ومبـــــــدأ املســــــاواة بــــــ�ن اللبنـــــــاني�ن۔ فعمــــــد الــــــرئيس، إ�ـــــــ� وضــــــع معــــــاي�� موضـــــــوعية محــــــددة، يمــــــنح ع�ـــــــ� 

للعفـــــــو ا�خـــــــاص۔ و�التـــــــا�� ا�ســـــــانية  ة�شـــــــ�ل أسا�ـــــــ�ي ع�ـــــــ� مقار�ـــــــ أسســـــــها العفـــــــو ا�خـــــــاص دون تمي�ـــــــ� بـــــــ�ن املـــــــواطن�ن، مبنيـــــــة

واالطـــــــــالع ع�ـــــــــ� موافقـــــــــة تـــــــــم مـــــــــنح العفـــــــــو ا�خـــــــــاص لـــــــــبعض ا�ح�ـــــــــوم�ن �عـــــــــد دراســـــــــة امللفـــــــــات ال�ـــــــــي تخضـــــــــع لتقيـــــــــيم دوري ، 

 . كما تم تخفيض عقو�ات البعض و�� املقابل لم ��جع ع�� اصدار قانون عفو عام.�جنة العفو

فقـــــــــــــد أشـــــــــــــرف الـــــــــــــرئيس ســـــــــــــليمان ع�ــــــــــــ� إصـــــــــــــدار قـــــــــــــانون يتعلـــــــــــــق بمعا�جـــــــــــــة أوضـــــــــــــاع املـــــــــــــواطن�ن ، اخـــــــــــــرى مــــــــــــن ناحيـــــــــــــة          

 اللبناني�ن الذين �جأوا إ�� اسرائيل �غية افساح ا�جال أمام إقفال هذا امللف العالق۔

 

 أهمية مشاركة الشباب
�ســـــــــ�� فخامـــــــــة الـــــــــرئيس ســـــــــليمان إ�ـــــــــ� ��ـــــــــجيع ا�ـــــــــحاب الكفـــــــــاءات         

 �ــــــــــــــ� خلــــــــــــــق ديناميــــــــــــــات دفــــــــــــــع 
ً
واملــــــــــــــؤهالت الشــــــــــــــبابية ع�ــــــــــــــ� أن يــــــــــــــؤدوا دورا

 ألســـــــــــــــــلوب ولـــــــــــــــــنمط تفك�ـــــــــــــــــ� 
ً
جديـــــــــــــــــد للعمـــــــــــــــــل اإلداري والسيا�ـــــــــــــــــ�ي وفقـــــــــــــــــا

معتــــــــــــدل وعل�ــــــــــــي وحــــــــــــديث۔ يــــــــــــرى فخامــــــــــــة الــــــــــــرئيس أن تنشــــــــــــئة الشــــــــــــباب 

املؤسســـــــــــــــــات ال��بو�ـــــــــــــــــة و�ســـــــــــــــــليحھ بـــــــــــــــــالعلم والكفـــــــــــــــــاءة هـــــــــــــــــو مســـــــــــــــــؤولية 

ومســـــــؤولية الدولـــــــة، وهـــــــو يـــــــدعو إ�ـــــــ� عـــــــدم التفـــــــر�ط ع�ـــــــ� اإلطـــــــالق بحـــــــق 

الشـــــــــــباب مـــــــــــن خـــــــــــالل كفاءتـــــــــــھ �ـــــــــــ� أن ي�ـــــــــــون لـــــــــــھ موقعـــــــــــھ �ـــــــــــ� مؤسســـــــــــات 

 مــــــن 
ً
عــــــدم الدولــــــة أو �ــــــ� القطــــــاع ا�خــــــاص، و�ــــــرى أن ذلــــــك ينطلــــــق أساســــــا

�ـــــــ� ا�حاصصـــــــة السياســـــــية ألن الكفـــــــاءة �ـــــــ� للــــــــوطن،  احتســـــــاب الشـــــــباب

لدولــــــــــة تب�ــــــــــى ع�ــــــــــ� العــــــــــدل والكفــــــــــاءة وفــــــــــق املعــــــــــاي�� واآلليــــــــــات وألن إدارة ا

 ال�ي تحدد ذلك.

 

 

 

 

 

ويشـــــــدد الـــــــرئيس ع�ـــــــ� أن الدولـــــــة ا�جامعـــــــة ��ـــــــّجع الطاقـــــــات الشـــــــابة ع�ـــــــ� اإلنخـــــــراط �ـــــــ� مؤسســـــــات القطـــــــاع العـــــــام ، وتبـــــــّدد 

�ــــــــ� ايجــــــــاد ا�حلــــــــول۔  ليــــــــ��ض بقــــــــدرا��م وخ�ــــــــ�ا��م ومشــــــــارك��مهواجســــــــهم مــــــــن خــــــــالل بنــــــــاء وطــــــــن يفتخــــــــرون باإلنتمــــــــاء إليــــــــھ 

تجـــــــدر االشـــــــارة إ�ـــــــ� أن الـــــــرئيس ســـــــليمان قـــــــد حـــــــرص ع�ـــــــ� توجيـــــــھ رســـــــالة عيـــــــد اإلســـــــتقالل األو�ـــــــ� �ـــــــ� عهـــــــده أمـــــــام نخبـــــــة مـــــــن 

 املنطلـــــــــــق ر�ـــــــــــ� احتفـــــــــــاالت تخـــــــــــر�ج طـــــــــــالب ومـــــــــــن هـــــــــــذا الشـــــــــــباب ا�جـــــــــــامعي�ن وقـــــــــــد تـــــــــــداول معهـــــــــــم �ـــــــــــ� شـــــــــــؤو��م و�ـــــــــــجو��م

۔ وهـــــــــــو واالم��كيـــــــــــة والبلمنـــــــــــد واالم��كيـــــــــــة وغ��هـــــــــــا NDUجـــــــــــامعي�ن وافتتـــــــــــاح فـــــــــــروع جديـــــــــــدة �ـــــــــــ� ا�جامعـــــــــــة اليســـــــــــوعية والــــــــــــ
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يحــــــــــاور بصــــــــــورة دور�ــــــــــة الشــــــــــباب والطــــــــــالب، بجميــــــــــع فئــــــــــا��م وأطيــــــــــافهم وطــــــــــوائفهم وانتمــــــــــاءا��م، ألنــــــــــھ مــــــــــؤمن بــــــــــأ��م أمــــــــــل 

 ملواجهة مش�لة املستقبل ۔وهو �عت�� أن ا�حاجة تبقى قائمة 

الدائمـــــــــــة و�خاصـــــــــــة �جـــــــــــرة األدمغـــــــــــة، ملـــــــــــا �شـــــــــــ�لھ جـــــــــــرة ال�

اإلغ�ـــــــ�اب خاصـــــــة الشـــــــباب منـــــــھ ع�ـــــــ� املـــــــدى الطو�ـــــــل، مــــــــن 

نــــــــزف للقــــــــدرات وافــــــــراغ الــــــــوطن مــــــــن طاقاتــــــــھ الشــــــــابة ومــــــــن 

قـــــــــواه ا�حّيـــــــــة �ـــــــــ� مختلـــــــــف امليـــــــــادي�ن ۔ وقـــــــــد أصـــــــــّر فخامـــــــــة 

الـــــــــــــــرئيس ع�ــــــــــــــــ� مشــــــــــــــــاركة الشــــــــــــــــباب �شــــــــــــــــاطا��م وآمــــــــــــــــالهم 

ية والثقافيـــــــــــــة فحضـــــــــــــر العديـــــــــــــد مـــــــــــــن املناســـــــــــــبات الر�اضـــــــــــــ

  ال�ي يقيمو��ا.

اهب، و�ر�ــــــــــــدهم أن ال يقبلــــــــــــوا عــــــــــــابرة للطوائــــــــــــف والطبقــــــــــــات واملنــــــــــــاطق واملــــــــــــذيــــــــــــرى الــــــــــــرئيس ســــــــــــليمان �ــــــــــــ� الشــــــــــــباب كتلــــــــــــة  

 للتســـــــــــو�ات ، وأن ال يتوّرطـــــــــــوا �ـــــــــــ� مغـــــــــــامراٍت 
ً
 ل�حـــــــــــروب وال �ـــــــــــحية

ً
بتقليـــــــــــد أخطـــــــــــاء األجيـــــــــــال الســـــــــــابقة فـــــــــــال ي�ونـــــــــــوا وقـــــــــــودا

۔ كمــــــــا يــــــــرى فخامتــــــــھ �ــــــــ� الشــــــــباب 
ً
 يحاســــــــب جميــــــــع ألجــــــــل أهــــــــداف غ�ــــــــ� متوافــــــــق عل��ــــــــا وطنيــــــــا

ً
 مــــــــدنيا

ً
 تراقــــــــب وجهــــــــازا

ً
عيونــــــــا

ة وا�جتمــــــــــع۔ و�ؤكــــــــــد فخامــــــــــة الــــــــــرئيس أن ع�ــــــــــ� الدولــــــــــة تــــــــــوف�� مســــــــــاحة أك�ــــــــــ�  إلشــــــــــراك �ــــــــــ� الدولــــــــــ الفاســــــــــدين واملفســــــــــدين

 مــــــــن ســــــــن الثامنــــــــة عشــــــــرة، 
ً
الشــــــــباب �ــــــــ� العمــــــــل السيا�ــــــــ�ي والــــــــوط�ي مــــــــن خــــــــالل وضــــــــع اآلليــــــــات الضــــــــرور�ة لإلق�ــــــــ�اع اعتبــــــــارا

 من من سن الواحد والعشر�ن۔
ً
 ولل��شيح اعتبارا

تؤســـــــــــــس لـــــــــــــذا فـــــــــــــإن الدولـــــــــــــة مصـــــــــــــّممة ع�ـــــــــــــ� بنـــــــــــــاء وقـــــــــــــائع جديـــــــــــــدة 

ملســـــــــــــتقبل مختلـــــــــــــف قوامـــــــــــــھ عنصـــــــــــــر الشـــــــــــــباب واحتياجاتـــــــــــــھ، و�ـــــــــــــ� 

انجــــــزت بجهــــــد ممّ�ــــــ� مــــــن وز�ــــــر الشــــــباب والر�اضــــــة مــــــا بــــــ�ن الــــــوزارات 

الوثيقــــــــــــــة السياســــــــــــــية الشــــــــــــــبابية �ــــــــــــــ� « املعنيــــــــــــــة ومنتــــــــــــــدى الشــــــــــــــباب 

قــــــــــة بتحســــــــــ�ن فــــــــــرص » لبنــــــــــان
ّ
ال�ــــــــــي تتنــــــــــاول مجمــــــــــل ا�جوانــــــــــب املتعل

تحســـــــــــ�ن مســـــــــــتوى املشـــــــــــاركة الشـــــــــــبابية �ـــــــــــ� السياســـــــــــة واالقتصـــــــــــاد و 

التعلـــــــــــيم وال�ـــــــــــحة وفـــــــــــرص العمـــــــــــل وتحف�ـــــــــــ� اإلنـــــــــــدماج اإلجتمـــــــــــا�� 

وإزالـــــــــــة �ـــــــــــل العوائـــــــــــق القانونيـــــــــــة واإلدار�ـــــــــــة اآليلـــــــــــة إ�ـــــــــــ� ��مـــــــــــيش دور 

الشـــــــــــباب �ـــــــــــ� ا�حيـــــــــــاة العامـــــــــــة. وقـــــــــــد تـــــــــــم اطـــــــــــالق هـــــــــــذه الوثيقـــــــــــة �ـــــــــــ� 

 ١احتفـــــــال اقـــــــيم �ـــــــ�  قصـــــــر �عبـــــــدا ترأســـــــھ رئـــــــيس ا�جمهور�ـــــــة بتـــــــار�خ 

 يا��ي ودبلوما��ي وشبا�ي.بحضور س ٢٠١٢�انون االول 
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من نوعــــــــھ بلــــــــغ ال 
ً
 فر�ــــــــدا

ً
 إقتصــــــــاديا

ً
بــــــــالرغم مــــــــن األزمــــــــة االقتصــــــــادية العامليــــــــة  % ٩لقــــــــد شــــــــهد عهــــــــد الــــــــرئيس ســــــــليمان نمــــــــوا

واالنكماشــــــــات املاليـــــــــة ال�ـــــــــي نتجــــــــت ع��ـــــــــا وال�ـــــــــي تمكــــــــن لبنـــــــــان مـــــــــن تفــــــــادي تـــــــــداعيا��ا بفضـــــــــل السياســــــــة ا�حكيمـــــــــة املتبعـــــــــة، 

 عــــــــــن موســــــــــم�ن ســــــــــياحي�ن ناشــــــــــط�ن شـــــــــــهدهما لبنــــــــــان 
ً
كسويســـــــــــرا الســــــــــابق موقعــــــــــھ  اســــــــــتعاد ا�حنــــــــــ�ن بحيــــــــــث هــــــــــذا فضــــــــــال

زالــــــــت ا�حالــــــــة االقتصــــــــادية واملاليــــــــة م�ــــــــجعة ومزدهــــــــرة وهــــــــذا �عــــــــود بالفضــــــــل إ�ــــــــ� الثقــــــــة  الشــــــــرق، باالضــــــــافة إ�ــــــــ� ذلــــــــك مــــــــا

بأبنائــــــــــھ املغ�ــــــــــ�ب�ن واملقيمــــــــــ�ن۔  بالقيــــــــــادة السياســــــــــية و لالســــــــــتثمارات واألعمــــــــــال، و��ــــــــــل تأكيــــــــــد الثقــــــــــةبلبنــــــــــان كمركــــــــــز آمــــــــــن 

ســـــــــتطاع لبنـــــــــان ان يحـــــــــافظ ع�ـــــــــ� ا�عت�ـــــــــ� انـــــــــھ با�جهـــــــــد والعمـــــــــل الـــــــــدؤوب والسياســـــــــة االقتصـــــــــادية واملاليـــــــــة ا�حكيمـــــــــة وهـــــــــو 

ال�ــــــي يمــــــر ��ــــــا لبنــــــان، اضــــــافة �حصــــــول ارتفــــــاع كب�ــــــ� �ــــــ� �ســــــب نمــــــو فر�ــــــدة مــــــن نوعهــــــا �ــــــ� ظــــــل األزمــــــات املاليــــــة واالقتصــــــادية 

 مليار دوالر أم��ي�ي۔ ١٠٠حجم الودائع املصرفية ال�ي بلغت ال 

 

 تطو�ر االدارة وم�افحة الفساد
وتفّعــــــــل  ان أن الدولــــــــة القو�ــــــــة يجــــــــب أن �عمــــــــل ع�ــــــــ� تطــــــــو�ر إدار��ــــــــا ومؤسســــــــا��ا�ــــــــ� هــــــــذا االطــــــــار �عت�ــــــــ� الــــــــرئيس ســــــــليم       

 باستئصــــــــال وم�افحـــــــة الفســــــــاد وإدانتــــــــھ، وتنفيــــــــذ اصــــــــالحات جذر�ــــــــة تجعــــــــل 
ّ

قـــــــدر��ا ع�ــــــــ� خدمــــــــة املــــــــواطن، وال يــــــــتم هــــــــذا اال

 ة يجـــــــــــب أن تتـــــــــــو�� اللبنانيـــــــــــة حديثـــــــــــة وديناميكيـــــــــــة وفاعلـــــــــــة۔ وهـــــــــــو يـــــــــــرى أن دولـــــــــــة القـــــــــــانون واملواطنـــــــــــة والديمقراطيـــــــــــاالدارة 

االجتماعيـــــــــــــــة للعمـــــــــــــــال، وتـــــــــــــــأم�ن حقـــــــــــــــوقهم املشـــــــــــــــروعة ل�ـــــــــــــــو��م العمـــــــــــــــود الفقـــــــــــــــري لل��ـــــــــــــــوض بـــــــــــــــالوطن العدالـــــــــــــــة ضـــــــــــــــمان 

 و�اقتصاده۔

 

أو قانونيــــــة �عرقــــــل عمــــــل املؤسســـــــات، حــــــرص فخامــــــة الــــــرئيس منـــــــذ بدايــــــة عهــــــده ع�ــــــ� التعـــــــرف إ�ــــــ� أيــــــة معوقــــــات دســـــــتور�ة 

وهـــــــــو تلّمـــــــــس العديـــــــــد مـــــــــن هـــــــــذا املعوقـــــــــات ال�ـــــــــي ظهـــــــــرت باملمارســـــــــة العمليـــــــــة وحالـــــــــت دون ســـــــــ�� العمـــــــــل السيا�ـــــــــ�ي واإلداري 

 بالسالسة والشفافية املطلو�ة، فأو�ل إ�� مجموعة من القانوني�ن 

يــــــــــتم وا�خ�ـــــــــ�اء واملستشــــــــــار�ن البحــــــــــث �ــــــــــ� البنــــــــــود ال�ــــــــــي لــــــــــم 

الطــــــــائف، و�ــــــــ� �عــــــــض الثغــــــــرات ال�ــــــــي تطبيقهــــــــا مــــــــن اتفــــــــاق 

ظهــــــــــــرت باملمارســــــــــــة وتحتــــــــــــاج إ�ــــــــــــ� ت�ــــــــــــحيح  و�عــــــــــــديل مــــــــــــن 

وفخامـــــــــــــــة أجـــــــــــــــل اســـــــــــــــتقامة العمـــــــــــــــل وانتظامـــــــــــــــھ وت�املـــــــــــــــھ، 

الــــــــرئيس يصــــــــر ع�ــــــــ� طــــــــرح هــــــــذا املوضــــــــوع ع�ــــــــ� املؤسســــــــات 

الدســـــــــتور�ة �ـــــــــ� الوقـــــــــت املناســـــــــب، ��ـــــــــدف تطـــــــــو�ر النظـــــــــام 

ووضـــــــــــــع األســـــــــــــس واآلليـــــــــــــات الالزمـــــــــــــة لتمكـــــــــــــ�ن املؤسســـــــــــــات 

ا�خــــــــروج مــــــــن املــــــــأزق واألزمــــــــات ال�ــــــــي قــــــــد تتعــــــــرض لهــــــــا مــــــــن 

 خالل ممارس��ا للصالحيات املو�لة إل��ا.
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امـــــــام املرجعيـــــــات السياســـــــية والدبلوماســـــــية،  ٢٠١٤أيـــــــار  ٢٤وقـــــــد تنـــــــاول �ـــــــ� ا�خطـــــــاب الـــــــذي القـــــــاه بتـــــــار�خ ��ايـــــــة واليتـــــــھ �ـــــــ�  

 ع�ــــــــ� خلفــــــــھ ان �عمــــــــل ع�ــــــــ� حــــــــّل االشــــــــ�االت ع�ــــــــ� 
ً
الثغــــــــرات ال�ــــــــي اعاقــــــــت دوران �جلــــــــة ا�حكــــــــم وتطبيــــــــق الدســــــــتور  مق��حــــــــا

اق��احــــــــــات التعــــــــــديالت الدســــــــــتور�ة ال�ــــــــــي اقر��ــــــــــا ال�جنــــــــــة املســــــــــؤوليات ولــــــــــيس تنــــــــــازع الصــــــــــالحيات هــــــــــذا وان  توزيــــــــــعقاعــــــــــدة 

 ملناقشــــــــ��ا
ً
�ــــــــ� ا�جلســـــــــات  املشــــــــ�لة برئاســــــــة الــــــــوز�ر والنائـــــــــب الســــــــابق مخايــــــــل الضــــــــاهر رفعـــــــــت ا�ــــــــ� مجلــــــــس الــــــــوزراء تمهيـــــــــدا

 ال�ي ستبدأ �� العهد ا�جديد.

لقــــــــد حــــــــِرص فخامــــــــة الــــــــرئيس ع�ــــــــ� اســــــــتخدام صــــــــالحياتھ �غيــــــــة تأكيــــــــد مبــــــــدأ دســــــــتوري شــــــــديد األهميــــــــة ير�ــــــــ� الفصــــــــل بــــــــ�ن 

واملســـــــــــؤولية الســـــــــــلطات �ـــــــــــ� اطـــــــــــار تواز��ـــــــــــا و�عاو��ـــــــــــا، وا�حـــــــــــؤول دون تجـــــــــــاوز أي مـــــــــــن هـــــــــــذه الســـــــــــلطات �حـــــــــــدود الصـــــــــــالحية 

 مـــــــن القـــــــوان�ن ، كمـــــــا اســـــــتخدم امللقـــــــاة ع�ـــــــ� عاتقهـــــــا۔ وع�ـــــــ� هـــــــذا األســـــــاس أعـــــــاد فخامـــــــة الـــــــرئيس إ�ـــــــ� ا�جلـــــــس ا
ً
لنيـــــــا�ي عـــــــددا

بمراجعـــــــة ا�جلـــــــس الدســـــــتوري حـــــــول واحـــــــد مـــــــن هـــــــذه القـــــــوان�ن أصـــــــر ا�جلـــــــس النيـــــــا�ي ع�ـــــــ� تبّن��ـــــــا، وقـــــــد أوقـــــــف صـــــــالحيتھ 

 ا�جلس الدستوري العمل ��ذا القانون �ح�ن البت بدستور�تھ۔

رة العامـــــــــة وعـــــــــدم حصــــــــرها �ـــــــــ� اطـــــــــار القطـــــــــاع ثقافــــــــة ا�جـــــــــودة واالمتيـــــــــاز ع�ــــــــ� اإلداســــــــليمان إ�ـــــــــ� �عمـــــــــيم لقــــــــد دعـــــــــا الـــــــــرئيس 

ا�خـــــــــاص، وهــــــــــو يــــــــــرى بالتــــــــــا�� أن عــــــــــدم القبــــــــــول بآليــــــــــة التعيينـــــــــات �ع�ــــــــــي أننــــــــــا ال زلنــــــــــا �عيــــــــــدين عــــــــــن الــــــــــروح الديموقراطيــــــــــة۔ 

 
ً
، أصــــــــــّر فخامــــــــــة الــــــــــرئيس ع�ــــــــــ� وجــــــــــوب التعــــــــــاطي التق�ــــــــــي والعل�ــــــــــي مــــــــــع امللفــــــــــات املطروحــــــــــة، وال ســــــــــيما م��ــــــــــا ملــــــــــف عمليــــــــــا

 عـــــــن التجـــــــاذب السيا�ـــــــ�ي، كمـــــــا أنـــــــھ أصـــــــّر ع�ـــــــ� الكهر�ـــــــاء ، لتـــــــأ�ي املع
ً
 مـــــــن مصـــــــ�حة املـــــــواطن والدولـــــــة و�عيـــــــدا

ً
ا�جـــــــة انطالقـــــــا

مقــــــدمها قضــــــية املــــــواد الغذائيــــــة الفاســــــدة �و��ــــــا تــــــنعكس الــــــذهاب بالتحقيقــــــات �ــــــ� �افــــــة قضــــــايا الفســــــاد ح�ــــــى ال��ايــــــة و�ــــــ� 

 املواطن�ن۔ع�� �حة وسالمة جميع 

 مــــــــــــن األولو�ــــــــــــات ال�ــــــــــــي �عط��ــــــــــــا 
ً
�ــــــــــــ� ذكــــــــــــرى  فخامــــــــــــة الــــــــــــرئيس ملســــــــــــألة اح�ــــــــــــ�ام القــــــــــــوان�ن وتطبيقهــــــــــــا، فهــــــــــــو اختــــــــــــارانطالقــــــــــــا

االســــــــــــتقالل التاســــــــــــعة والســــــــــــت�ن أن يوّجــــــــــــھ �لمــــــــــــة االســــــــــــتقالل للبنــــــــــــاني�ن بحضــــــــــــور رؤســــــــــــاء وأعضــــــــــــاء الســــــــــــلطة القضــــــــــــائية 

وهيئـــــــــات الرقابـــــــــة وا�حاســـــــــبة، وقـــــــــد جـــــــــّدد فخامتـــــــــھ باملناســـــــــبة دعـــــــــوة أهـــــــــل السياســـــــــة وأ�ـــــــــحاب الســـــــــلطة والنفـــــــــوذ لعـــــــــدم 

ل �ـــــــ� شـــــــؤون القضـــــــاء، وعـــــــدم تـــــــوف�� أي غطـــــــاء ألي ا
ّ

 األجهـــــــزة األمنيـــــــة لتـــــــدخ
ً
مجـــــــرم أو مخـــــــالف أو مرتكـــــــب۔ كمـــــــا دعـــــــا ايضـــــــا

والرقابيـــــــة إ�ـــــــ� ا�حـــــــزم، وعـــــــدم ال��ـــــــاون �ـــــــ� كشـــــــف ومالحقـــــــةأي مخالفـــــــة أو جـــــــرم مهمـــــــا �انـــــــت طبيعتـــــــھ۔ يـــــــرى فخامـــــــة الـــــــرئيس 

ــــــــــــردع ، وأن ن �ســــــــــــ��اب ال أن ��ــــــــــــابأن خصوصــــــــــــّية الدولــــــــــــة �ــــــــــــ� وظيفت��ــــــــــــا األمنّيــــــــــــة والقضــــــــــــائية �ــــــــــــ� �ــــــــــــ� أ
ُ
، أن تــــــــــــردع ال أن ت

تفــــــــــرض ســـــــــــلط��ا وســـــــــــيطر��ا بقـــــــــــّوة القـــــــــــانون و�أذرع��ـــــــــــا الشــــــــــرعّية؛ وإال فقـــــــــــدت م�ـــــــــــّ�رات وجودهـــــــــــا كدولـــــــــــة ضـــــــــــامنة لألمـــــــــــن 

 واالنتظام العام، وطغت شريعة الغاب، وانتفى االستقرار، ومعھ شروط التنمية االقتصادية واالجتماعية۔

 لـــــــدورها الـــــــوط�ي بحضـــــــور االســـــــتقالل �ـــــــ� الســـــــنوات الســـــــابقة  أن وجـــــــھ �لمـــــــاتس ســـــــبق لفخامـــــــة الـــــــرئي
ً
نخـــــــب لبنانيـــــــة تمي�ـــــــ�ا

 عــــــــن اآلمــــــــال ال�ــــــــي �عقــــــــدها ع�ــــــــ� دور الشــــــــباب 
ً
الهــــــــام وم��ــــــــا ع�ــــــــ� التــــــــوا��؛ مجموعــــــــة مــــــــن طــــــــالب ا�جامعــــــــات اللبنانيــــــــة �عب�ــــــــ�ا

 للـــــــــدور اإليجـــــــــا�ي املط
ً
لـــــــــوب مـــــــــن وســـــــــائل اإلعـــــــــالم للمســـــــــاهمة �ـــــــــ� اللبنـــــــــا�ي، ونخبـــــــــة مـــــــــن رجـــــــــال ال�ـــــــــحافة واإلعـــــــــالم تأكيـــــــــدا

 ل�جهــــــــود املبذولــــــــة للمحافظــــــــة ع�ــــــــ� اإلســــــــتقرار املــــــــا�� 
ً
مســــــــ��ة بنــــــــاء الــــــــوطن، ونخبــــــــة مــــــــن رجــــــــال االقتصــــــــاد واألعمــــــــال تقــــــــديرا

مـــــــــــز البقـــــــــــاع اســـــــــــتقبلها �ـــــــــــ� قلعـــــــــــة راشـــــــــــيا ر مـــــــــــن منطقـــــــــــة  وعـــــــــــائالت رجـــــــــــاالت االســـــــــــتقالل ومرجعيـــــــــــاتوالنمـــــــــــو اإلقتصـــــــــــادي، 
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 �ـــــــــــــ� حضـــــــــــــور االتحـــــــــــــادات البلديـــــــــــــة اســـــــــــــتقالل لبنـــــــــــــان وحر�تـــــــــــــھ 
ً
وســـــــــــــيادتھ، كمـــــــــــــا وجـــــــــــــھ إحـــــــــــــدى رســـــــــــــائل االســـــــــــــتقالل ايضـــــــــــــا

والبلـــــــــــديات الك�ـــــــــــ�ى ورابطـــــــــــة  ا�ختـــــــــــار�ن وا�حـــــــــــافظ�ن. هـــــــــــذه ا�خطابـــــــــــات املباشـــــــــــرة ال�ـــــــــــي �ـــــــــــان يتبعهـــــــــــا تفـــــــــــرد ��ـــــــــــا  الـــــــــــرئيس 

 ب�ن رؤوساء ا�جمهور�ات السابق�ن و�ان يتبعها بحوار مع املوجودين. سليمان من
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 تفعيل وتحف�� النمو اإلقتصادي
الـــــــــــــرئيس ســـــــــــــليمان، دعـــــــــــــم سياســـــــــــــات ح�وميـــــــــــــة هادفـــــــــــــة إل�عـــــــــــــاش اإلقتصـــــــــــــاد مـــــــــــــن خـــــــــــــالل برنـــــــــــــامج انمـــــــــــــائي  ان أولو�ـــــــــــــات   

ومــــــــــــــن خــــــــــــــالل اصــــــــــــــالحات هي�ليــــــــــــــة باتــــــــــــــت ضــــــــــــــرور�ة،ال بــــــــــــــل حتمّيــــــــــــــة۔ وتتمحــــــــــــــور ا�خطــــــــــــــة اقتصــــــــــــــادي واجتمــــــــــــــا�� �امــــــــــــــل، 

االقتصــــــــــــادية للــــــــــــرئيس ســــــــــــليمان ع�ــــــــــــ� تحف�ــــــــــــ� النمــــــــــــو اإلقتصــــــــــــادي و��ــــــــــــجيع اإلســــــــــــتثمارات واملبــــــــــــادرات الفرديــــــــــــة، وتــــــــــــوف�� 

 �ــــــ� تــــــوف�� فــــــرص عمــــــل للبنــــــاني�ن �افــــــة، وللشــــــباب بــــــاألخص ،
ً
يثنــــــ��م عــــــن  و املنــــــاخ املالئــــــم واملســــــّهل لهــــــا ، ممــــــا �ســــــاهم حتمــــــا

 وراء لقمــــــــــة عيشــــــــــهم۔ كــــــــــذلك ��ــــــــــتم الــــــــــرئيس ســــــــــليمان بالدراســــــــــات وا�خطــــــــــط الراميــــــــــة إ�ــــــــــ� اإلســــــــــتفادة مــــــــــن 
ً
ال�جــــــــــرة ســــــــــعيا

ال�ـــــــ�وات الطبيعيـــــــة �ـــــــ� لبنـــــــان، وم��ـــــــا ع�ـــــــ� ســـــــبيل املثـــــــال ال ا�حصـــــــر، القطاعـــــــات املتعلقـــــــة بامليـــــــاه والغـــــــاز والـــــــنفط وقـــــــد تـــــــم 

وتــــــــم اقــــــــرار املباشــــــــرة بأعمــــــــال التنقيــــــــب عــــــــن الــــــــنفط والغــــــــاز �ــــــــ� ال�ــــــــ� اللبنــــــــا�ي، الب��وليــــــــة �ــــــــ� امليــــــــاه، اصــــــــدار قــــــــانون املــــــــوارد 

وقــــــــد أقــــــــرت كــــــــذلك املراســــــــيم التطبيقيــــــــة لقــــــــانون التنقيــــــــب عــــــــن الــــــــنفط ومشــــــــروع املرســــــــوم املتعلــــــــق ��يئــــــــة قطــــــــاع الب�ــــــــ�ول 

 ٤د ع�ـــــــــــ� ۔ كمـــــــــــا أقـــــــــــرت خطـــــــــــة ملعا�جـــــــــــة مشـــــــــــ�لة الكهر�ـــــــــــاء تمتـــــــــــاالعمـــــــــــالوالـــــــــــذي يتضـــــــــــمن النظـــــــــــام املـــــــــــا�� واالداري وقطـــــــــــاع 

خالل ميغـــــــــــاوات، واســـــــــــتئجار الطاقـــــــــــة الكهر�ائيـــــــــــة بواســـــــــــطة البـــــــــــواخر  ٧٠٠ســـــــــــنوات ، وتتضـــــــــــمن أشـــــــــــغال كهر�ائيـــــــــــة إلنتـــــــــــاج 

 املرحلة االنتقالية وال�ي �انت ا�غض ا�خيارات.

 

 
 

وع�ـــــــــ� الــــــــــرغم مــــــــــن أهميـــــــــة تــــــــــأم�ن الفــــــــــرص املالئمــــــــــة لتكثيـــــــــف وت�ــــــــــ�ة العمــــــــــل ا�ح�ــــــــــومي، وع�ـــــــــ� الــــــــــرغم مــــــــــن الــــــــــدعوات      

 للمـــــــــادة 
ً
  ٥٨املتعـــــــــددة املطالبـــــــــة باســـــــــتخدام صـــــــــالحيات الـــــــــرئيس وفقـــــــــا

ً
 مبـــــــــدئيا

ً
مـــــــــن الدســـــــــتور، اال أن فخامتـــــــــھ ال�ـــــــــ�م موقفـــــــــا

 �عــــــــدم اصــــــــدار مرســــــــوم مخـــــــــالف لألنظمــــــــة والقــــــــوان�ن، وهــــــــو أســــــــهم بم
ً
وقفـــــــــھ هــــــــذا بإعــــــــادة التــــــــوازن بــــــــ�ن الســـــــــلطات صــــــــارما

 وأك�ــــــــــ� قانونيــــــــــة �ــــــــــ� مقار�ــــــــــة ا�حلــــــــــول املمكنــــــــــة ملوضــــــــــوع اإلنفــــــــــاق املــــــــــا��ودفعهــــــــــا 
ً
 مت�ــــــــــامال

ً
ومشــــــــــروع  إ�ــــــــــ� أن �عتمــــــــــد أســــــــــلو�ا

 قانون االعتماد االستثنائي.
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 مــــــــــن مبــــــــــدأ االنمــــــــــاء         
ً
 مشــــــــــاريع االعمــــــــــار والتنميــــــــــة �ــــــــــ� �افــــــــــة املنــــــــــاطق اللبنانيــــــــــة انطالقــــــــــا

ً
يتــــــــــا�ع الــــــــــرئيس ســــــــــليمان دور�ــــــــــا

 �ــــــــ� ف�ــــــــ�ات األعيــــــــاد والعطــــــــل 
ً
املتــــــــوازن، وهــــــــو �شــــــــّدد ع�ــــــــ� �ســــــــهيل حركــــــــة املــــــــرور واالنتقــــــــال حيــــــــث تنفــــــــذ االشــــــــغال وتحديــــــــدا

وازن بـــــــات يف�ـــــــ�ض تطبيــــــــق الالمركز�ـــــــة االدار�ـــــــة، وأن �ــــــــل ذلـــــــك يجــــــــب ومواســـــــم اإلصـــــــطياف۔ والــــــــرئيس يـــــــرى أن االنمـــــــاء املتــــــــ

 لآلليــــــة املعتمــــــدة 
ً
ح�ــــــى �ســــــتطيع اإلدارة اللبنانيــــــة مواكبــــــة �ــــــل هــــــذه امللفــــــات بمــــــا أن ي��افــــــق مــــــع �عيينــــــات ادار�ــــــة تقــــــوم وفقــــــا

 �عود با�خ�� ملص�حة الوطن واملواطن۔

 بامتيـــــــــازاملتــــــــــوازن وعداإيمانـــــــــھ بأهميــــــــــة اإلنمـــــــــاء  ومـــــــــن منطلــــــــــق         
ً
 انمائيــــــــــا

ً
مــــــــــن بــــــــــ�ن  لتـــــــــھ خصــــــــــص فخامـــــــــة الــــــــــرئيس يومـــــــــا

وتفقـــــــد العديـــــــد مـــــــن املشـــــــاريع اإلنمائيـــــــة باعتبـــــــاره مـــــــن االقضـــــــية ا�حرومـــــــة  زار خاللـــــــھ قضـــــــاء جبيـــــــل  ا�جـــــــوالت ع�ـــــــ� املنـــــــاطق

قيــــــــــد االنجــــــــــاز �ــــــــــ� هــــــــــذا القضــــــــــاء الــــــــــذي غــــــــــاب عنــــــــــھ اهتمــــــــــام اإلدارة لف�ــــــــــ�ة طو�لــــــــــة مــــــــــن الــــــــــزمن، حيــــــــــث اقتصــــــــــرت املشــــــــــاريع 

�ــــــــ� بلــــــــدة ؛ األول مكــــــــب للنفايــــــــات اق�ــــــــ�اح�ن  وقــــــــد رفضــــــــهمامائيــــــــة لــــــــبالد جبيــــــــل عنــــــــد بدايــــــــة واليــــــــة فخامــــــــة الــــــــرئيس ع�ــــــــ� اإلن

ل�ـــــــل جبـــــــل لبنـــــــان ونصـــــــف ب�ـــــــ�وت، والثـــــــا�ي �ـــــــحب اعتمـــــــاد مخصـــــــص لشـــــــبكة الـــــــري والصـــــــرف الصـــــــ�� وتحو�لـــــــھ املنصـــــــف 

التــــــوازن اإلنمــــــائي لــــــھ كمــــــا لســــــائر املنــــــاطق هــــــذا ا�جــــــزء مــــــن الــــــوطن، ومــــــن تــــــأم�ن إ�ــــــ� قضــــــاء آخــــــر، ف�ــــــان ال بــــــّد مــــــن انصــــــاف 

د الضــــــــــبيھ املعــــــــــاملت�ن ومرفـــــــــأ جونيــــــــــھ، وتأهيــــــــــل الطرقــــــــــات ال�ــــــــــي . كمــــــــــا حــــــــــرص ع�ــــــــــ� اطــــــــــالق ســـــــــد جنــــــــــة واوتوســــــــــ��االلبنانيـــــــــة

كمـــــــــــا اقـــــــــــر بنـــــــــــاء  تـــــــــــر�ط الســـــــــــاحل با�جبـــــــــــل وا�شـــــــــــاء جامعـــــــــــات ومـــــــــــدارس ومنشـــــــــــاآت ر�اضـــــــــــية ومستشـــــــــــفى ح�ـــــــــــومي وا�ـــــــــــخ... .

 جبيل.-جام�� �� بلدة اده

 ع�ـــــــــ� االســـــــــتقرار االقتصـــــــــادي واالجتمـــــــــا�� يؤكـــــــــد فخامـــــــــة الـــــــــرئيس ع�ـــــــــ� وجـــــــــوب البحـــــــــث عـــــــــن مصـــــــــادر لتمو�ـــــــــل       
ً
حرصـــــــــا

 أن 
ً
سلســـــــــلة الرتـــــــــب والرواتـــــــــب دون أن يتســـــــــبب ذلـــــــــك بارتـــــــــدادات ســـــــــلبية ع�ـــــــــ� االقتصـــــــــاد وع�ـــــــــ� النمـــــــــو اإلقتصـــــــــادي، علمـــــــــا

 ع�ـــــــــ� إقـــــــــرار مشـــــــــروع السلســـــــــلة �ـــــــــ� حينـــــــــ
ً
وهـــــــــو يـــــــــدفع باتجـــــــــاه وضـــــــــع مشـــــــــروع  ھ،وزراء الـــــــــرئيس �ـــــــــانوا قـــــــــد تحفظـــــــــوا أساســـــــــا

مت�امـــــــــل �عطــــــــــي للمـــــــــوظف�ن والعــــــــــامل�ن �ــــــــــ� اإلدارة حقـــــــــوقهم وال يــــــــــدفع الــــــــــبالد إ�ـــــــــ� أزمــــــــــة اقتصــــــــــادية وماليـــــــــة غ�ــــــــــ� محمــــــــــودة 

 العواقب۔

 

 

قــــــــــة ،       
ّ

يــــــــــؤمن فخامــــــــــة الــــــــــرئيس بضــــــــــرورة القيــــــــــام، بورشــــــــــة اصــــــــــالحّية شــــــــــاملة، ��ــــــــــدف إ�ــــــــــ� إطــــــــــالق رؤ�ــــــــــة اقتصــــــــــادية خال

تتنـــــــــاغم مــــــــــع الواقـــــــــع، و�عــــــــــّد ملســــــــــتقبل حاضـــــــــن لتنميــــــــــة مســــــــــتدامة ، ت�ـــــــــافح البطالــــــــــة والفقــــــــــر وتـــــــــؤّمن الرفاهيــــــــــة والتقــــــــــّدم۔ 

 ع�ــــــــ� مؤسســــــــات
ً
ة م��اّصــــــــة، تقــــــــوم بــــــــدورها الدســــــــتوري ع�ــــــــ� قوّ�ــــــــ و�ــــــــرى أن الطر�ــــــــق لتحقيــــــــق هــــــــذه األهــــــــداف، يمــــــــّر حكمــــــــا

الصــــــــــعيدين التشــــــــــري�� والتنفيــــــــــذي، وتلتقــــــــــي انتاجيا��ــــــــــا بإنتاجيــــــــــة القطــــــــــاع ا�خــــــــــاص الــــــــــذي ال بــــــــــّد مــــــــــن إشــــــــــراكھ �ــــــــــ� وضــــــــــع 

۔ ال بــــــّد �ــــــ� ســــــبيل وقــــــد دفــــــع ا�ــــــ� اقــــــرار مشــــــروع قــــــانون الشــــــراكة بــــــ�ن القطــــــاع ا�خــــــاص والقطــــــاع العــــــام السياســــــات املالئمــــــة

�ومــــــــــــة قــــــــــــادرة ع�ــــــــــــ� إدارة الشــــــــــــأن العــــــــــــام، وإعــــــــــــادة طمأنــــــــــــة املســــــــــــتثمر�ن، ومواكبــــــــــــة االســــــــــــتحقاقات ذلــــــــــــك مــــــــــــن �شــــــــــــكيل ح
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الدســـــــتور�ة، مـــــــن انتخـــــــاب رئـــــــيس ل�جمهور�ـــــــة، وتنظـــــــيم انتخابـــــــات نيابيـــــــة، �شـــــــ�ل ع�ـــــــ� إثرهـــــــا ح�ومـــــــة، يف�ـــــــ�ض ��ـــــــا إعـــــــادة 

 
ً
تكمال عملّيـــــــــة االســـــــــت��اض الســـــــــ بنـــــــــاء الثقـــــــــة وصـــــــــوغ بيـــــــــان وزاري، ت�ـــــــــ�ز فيـــــــــھ املراحـــــــــل العملّيـــــــــة الواجبـــــــــة التنفيـــــــــذ، تمكينـــــــــا

واإلنقــــــــاذ. وقــــــــد عمــــــــل مــــــــن اجــــــــل ذلــــــــك ع�ــــــــ� تحييــــــــد لبنــــــــان ومناقشــــــــة اســــــــ��اتيجة دفاعيــــــــة لتعز�ــــــــز ســــــــيادة الدولــــــــة باالضــــــــافة 

 ا�� صياغة عالقات دولية واسعة ومتوازنة.
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 ثروة لبنان البشر�ة
وألن لبنـــــــــــان يتمّ�ـــــــــــ� عـــــــــــن غ�ـــــــــــ�ه ب��وتـــــــــــھ البشـــــــــــرّ�ة واليــــــــــــد         

العاملــــــــــــــة املتخصصــــــــــــــة واملــــــــــــــاهرة بالدرجــــــــــــــة األو�ــــــــــــــ� فــــــــــــــالرئيس 

ســـــــــــليمان يتوجـــــــــــھ إ�ـــــــــــ� رجـــــــــــال األعمـــــــــــال �ـــــــــــ� الـــــــــــداخل وا�خـــــــــــارج 

و�حضـــــــــــــهم ع�ـــــــــــــ� االســـــــــــــتثمار �ـــــــــــــ� بلـــــــــــــدهم األم وابـــــــــــــراز صـــــــــــــورة 

لبنـــــان �ـــــ� ا�خـــــارج ع�ــــــ� أنـــــھ بلـــــد اإلعمــــــار والبنـــــاء املســـــتمر وهــــــو 

تثمار اآلمـــــــــــــن، اضـــــــــــــافة لالهتمـــــــــــــام ا�خـــــــــــــاص الـــــــــــــذي بلـــــــــــــد االســـــــــــــ

يوليـــــــــــھ لشـــــــــــؤون التعلـــــــــــيم وال��بيــــــــــــة وقـــــــــــد �انـــــــــــت لـــــــــــھ مداخلــــــــــــة 

حــــــول هــــــذه املواضــــــيع �ــــــ� حفــــــل تخــــــرج طــــــالب جامعــــــة البلمنــــــد 

حيـــــــــــــث عاهـــــــــــــدهم مواصـــــــــــــلة العمـــــــــــــل ب�ـــــــــــــل عـــــــــــــزم  ٢٠١٠عـــــــــــــام 

واصـــــــــــرار ل��ســـــــــــيخ االســـــــــــتقرار الـــــــــــذي �شـــــــــــ�ل حجـــــــــــر األســـــــــــاس 

ة فيــــــــھ، كر�مــــــــة عز�ــــــــزة للبنــــــــان ولبقــــــــاء املــــــــوارد البشــــــــر�ة الشــــــــاب

وفاعلـــــــــــة۔ كمـــــــــــا ر�ـــــــــــ� حفـــــــــــالت تخـــــــــــر�ج وتطـــــــــــو�ر �ـــــــــــ� جامعـــــــــــات 

اليسوعيةـــــــــــ االم��كيــــــــــة، اللــــــــــو�زة، الــــــــــروح القــــــــــدس وفــــــــــتح فــــــــــرع 

واطلـــــــــــق مشـــــــــــروع اقامـــــــــــھ  �ـــــــــــ� قضـــــــــــاء جبيـــــــــــل CNAM�جامعـــــــــــة 

 فرع ا�جامعة اللبنانية فيھ.
 

بإحتفـــــــال أقـــــــيم �ـــــــ� عضـــــــو اال�اديميـــــــة الفر�ســـــــية  كـــــــّرم فخامـــــــة الـــــــرئيس ال�اتـــــــب والروائـــــــي اللبنـــــــا�ي الكب�ـــــــ� أمـــــــ�ن معلـــــــوف      

القصـــــــر ا�جمهـــــــوري بحضـــــــور حشـــــــد كب�ـــــــ� مـــــــن رجـــــــال السياســـــــة واألدب واإلجتمـــــــاع ، ومنحـــــــھ وســـــــام األرز اللبنـــــــا�ي مـــــــن رتبـــــــة 

 ألعمالـــــــھ البــــــــاهرة �ــــــــ� لبنـــــــان و�ــــــــ� فر�ســــــــا اســـــــتحق ع��ــــــــا جــــــــوائز عديـــــــدة فر�ســــــــية وأورو�يــــــــة۔ واملكــــــــّرم 
ً
الوشـــــــاح األك�ــــــــ� تقــــــــديرا

الفكــــــــــر واألدب �ــــــــــ� لبنــــــــــان الــــــــــذي انضــــــــــم إ�ــــــــــ� األ�اديميــــــــــة الفر�ســــــــــية فاتخــــــــــذت مــــــــــن خاللــــــــــھ عالقــــــــــات لبنــــــــــان  أحــــــــــد رجــــــــــاالت

 يجمـــــــع بـــــــ�ن العقـــــــل والفكـــــــر واالختبـــــــار، كمـــــــا يجمـــــــع بـــــــ�ن الـــــــو�� 
ً
 إضـــــــافيا

ً
 واعيـــــــا

ً
الثقافيـــــــة مـــــــع فر�ســـــــا واورو�ـــــــا والعـــــــالم عمقـــــــا

العديـــــــد مـــــــن رجـــــــال الثقافـــــــة والفـــــــن واالنمـــــــاء كـــــــرم  كمـــــــا  مثـــــــاٍل عـــــــن ثـــــــروات لبنـــــــان البشـــــــر�ة املتنوعـــــــة۔ خ�ـــــــ�والتقـــــــارب، و�ـــــــان 

 ��اب ومن ابرزهم الشاعر سعيد عقل والفنان�ن مثل ود�ع الصا�� وصباح وغ��همالكبار �� الداخل و�� االغ
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 الشؤون اإلجتماعية

 
 بالشـــــــــــأن اإلجتمـــــــــــا��، و�ز�ـــــــــــادة التقـــــــــــديمات االجتماعيـــــــــــة وتحســـــــــــ�ن        

ً
 كب�ـــــــــــ�ا

ً
نوعي��ـــــــــــا،  يـــــــــــو�� الـــــــــــرئيس ســـــــــــليمان اهتمامـــــــــــا

ويســـــــــ�� إ�ـــــــــ� جعـــــــــل العلـــــــــم والطبابـــــــــة �ـــــــــ� متنـــــــــاول جميـــــــــع اللبنـــــــــاني�ن، و�ـــــــــ� هـــــــــذا االطـــــــــار حصـــــــــل لبنـــــــــان ع�ـــــــــ� اشـــــــــادة مـــــــــؤتمر 

 بالقطـــــــاع الصـــــــ�� ودعـــــــا الـــــــدول العر�يـــــــة لالقتـــــــداء بـــــــھ �ـــــــ� حقـــــــل 
ً
منظمـــــــة ال�ـــــــحة العامليـــــــة الـــــــذي ا�عقـــــــد �ـــــــ� القـــــــاهرة مـــــــؤخرا

،تــــــراث، الــــــذي �ســــــاهم �ــــــ� ا�حافظــــــة ع�ــــــ� إرث �ن اإلنمــــــاء املتــــــوازن الرعايــــــة ال�ــــــحية ، كمــــــا �ســــــ�� الــــــرئيس ســــــليمان إ�ــــــ� تــــــأم

 ي هو �� جوهر لبنان وم�ّ�ر وجوده.وتنّوع لبنان اإلجتما�� ومصدر غناه الذ

حفــــــــــل «كمــــــــــا أن فخامتــــــــــھ حــــــــــرص ع�ــــــــــ� رعايــــــــــة وحضــــــــــور 

 
ً
�ـــــــ� »  اطــــــالق ال��نـــــــامج الـــــــوط�ي لـــــــدعم األســــــر األك�ـــــــ� فقـــــــرا

اعدتـــــــــــــــــــھ وزارة الشـــــــــــــــــــؤون القصـــــــــــــــــــر ا�جمهـــــــــــــــــــوري الـــــــــــــــــــذي 

اإلجتماعيـــــــــــــــــــــة، وهـــــــــــــــــــــو يواكـــــــــــــــــــــب تنفيـــــــــــــــــــــذه إل�ع�اســـــــــــــــــــــاتھ 

االيجابيــــــــــــة ع�ــــــــــــ� شــــــــــــر�حة مــــــــــــن اللبنــــــــــــاني�ن �عــــــــــــانون مــــــــــــن  

شــــــــــــــظف ا�حيــــــــــــــاة . ر�ــــــــــــــ� فخامــــــــــــــة الــــــــــــــرئيس �ــــــــــــــ� القصــــــــــــــر 

املرحلـــــــة األو�ـــــــ�  نتـــــــائجا�جمهـــــــوري �ـــــــ� �عبـــــــدا حفـــــــل إعـــــــالن 

 حيــــــــــــث رأي أن 
ً
مــــــــــــن برنــــــــــــامج دعــــــــــــم األســــــــــــر األك�ــــــــــــ� فقــــــــــــرا

بوليصـــــــــــــة التـــــــــــــأم�ن ع�ـــــــــــــ� األمـــــــــــــن والســـــــــــــيادة واإلســـــــــــــتقرار 

  إنما �� ديمقراطية ا�خ�� ، وعدالة توزيع ال��وة۔
         

األطفــــــال أطلــــــق فخامــــــة الــــــرئيس �ــــــ� القصــــــر ا�جمهــــــوري �ــــــ� �عبــــــدا خطــــــة العمــــــل الوطنيــــــة للقضــــــاء ع�ــــــ� أســــــوأ أشــــــ�ال عمــــــل 

�ــــــــ� لبنــــــــان، حيــــــــث أو�ــــــــ� لبنــــــــان مشــــــــ�لةوعمالة األطفــــــــال اإلهتمــــــــام ال�ــــــــا�� ، فصــــــــادق ع�ــــــــ� �ــــــــل اإلتفاقــــــــات الدوليــــــــة والعر�يــــــــة 

ة األطفــــــــال۔ ولــــــــم تتوقــــــــف مســــــــؤولية الدولــــــــة ع�ــــــــ� املصــــــــادقة ع�ــــــــ� تلــــــــك الوثــــــــائق املتعلقــــــــة بحقــــــــوق الطفــــــــل وم�افحــــــــة عمالــــــــ

� وســــــــعها لتطبيقهــــــــا بالتعــــــــاون والشــــــــراكة مــــــــع املنظمــــــــات الدوليــــــــة وإصــــــــدار التشــــــــريعات الالزمــــــــة لتطبيقهــــــــا، بــــــــل بــــــــذلت مــــــــا �ــــــــ

ذات الصــــــــلة، و�التنســـــــــيق والتعــــــــاون مـــــــــع القطــــــــاع األه�ـــــــــ� والقطــــــــاع ا�خـــــــــاص۔ يــــــــرى فخامـــــــــة الــــــــرئيس أن أوالدنـــــــــا وأطفالنـــــــــا ال 

ير�ـــــــــدون منـــــــــا الكث�ـــــــــ� ، هـــــــــم ير�ـــــــــدون العـــــــــيش الطبي�ـــــــــ� الهـــــــــادىء �ـــــــــ� بيئـــــــــة تحمـــــــــ��م مـــــــــن ظلمهـــــــــا، وأســـــــــرة تحضـــــــــ��م وتجنـــــــــ��م 

نفهـــــــــــا األســـــــــــري ۔ ير�ـــــــــــدون منـــــــــــا منـــــــــــع القـــــــــــنص ع�ـــــــــــ� مالعـــــــــــ��م الضـــــــــــيقة، و�ر�ـــــــــــدون منـــــــــــا اإلقتصـــــــــــاص مـــــــــــن الـــــــــــذين زرعـــــــــــوا ع

 يــــــــــديره رؤســــــــــاء ال يصــــــــــادرون الســــــــــلطات وال يتعســــــــــفون �ــــــــــ� اســــــــــتعمالها، 
ً
املتفجــــــــــرات �ــــــــــ� طرقــــــــــا��م ۔ هــــــــــم يطلبــــــــــون مجتمعــــــــــا

تح�ـــــــــ�م الفصـــــــــل والت�امـــــــــل بـــــــــ�ن الســـــــــلطات ، وقـــــــــادة يح��مـــــــــون الدســـــــــتور وحكـــــــــم القـــــــــانون مســـــــــؤولة  ومؤسســـــــــات دســـــــــتور�ة

انتصــــــــار  خــــــــر�ن �ــــــــ� بلــــــــدان أخـــــــرى، والرهــــــــان ع�ــــــــ�اآل و�ضـــــــعون �ــــــــ� أولو�ــــــــا��م مصـــــــ�حة املــــــــواطن واملــــــــواطن�ن، ولــــــــيس مصـــــــ�حة 

أن وطــــــ��م بــــــدل هــــــذا ا�حــــــور أو ذاك �ــــــ� تلــــــك البلــــــدان۔ وهــــــم يحلمــــــون بــــــوطن يجتمــــــع أبنــــــاؤه متعاضــــــدين مت�ــــــافل�ن لرفــــــع شــــــ

 منقســـــــم�ن وراء قـــــــاد��م حـــــــول شـــــــعارات سياســـــــية ال �شـــــــبع وال �غ�ـــــــي عـــــــن جـــــــوع غ�ـــــــ� مبـــــــال�ن بمـــــــا �عانيـــــــھ 
ً
أن ي�ونـــــــوا قطعانـــــــا

 الناس من أزمات اجتماعية ومعيشية۔
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 الشؤون البيئية

 
 مــــــــن ايمانــــــــھ بفعاليــــــــة ا�جتمــــــــع األه�ــــــــ� واملــــــــد�ي ومحافظتــــــــھ ع�ــــــــ� البيئــــــــة تــــــــا�ع ور�ــــــــ� الــــــــرئ       

ً
يس ســــــــليمان حمــــــــالت انطالقــــــــا

 و�� ميادين عدة نذكر م��ا ع�� سبيل املثال ال ا�حصر:بيئية مختلفة 

ع�ـــــــــ� أعمـــــــــال اخمـــــــــاد ا�حرائـــــــــق ال�ـــــــــي انـــــــــدلعت، وتـــــــــا�ع تفقـــــــــد الـــــــــرئيس ســـــــــليمان منطقـــــــــة ف�ـــــــــ�ي لالطـــــــــالع  ٥/١٢/٢٠١٠�ـــــــــ�       

 ع�ـــــــ� ســـــــؤال قـــــــال الـــــــرئيس ســـــــليمان : 
ً
نقـــــــص التخطـــــــيط الـــــــذي نتحـــــــدث أقـــــــول هـــــــذا « عمليـــــــات اعـــــــادة ا�عـــــــاش املنطقـــــــة۔ وردا

عنـــــــھ۔ ال نخطـــــــط ل�ـــــــ�يء ونخســـــــر األخضـــــــر۔ ال يـــــــزال لـــــــدينا األخضـــــــر �ـــــــ� لبنـــــــان ونحـــــــن نخســـــــره۔ يجـــــــب وضـــــــع خطـــــــط وا�شـــــــاء 

۔ هنـــــــــاك قـــــــــرار ولكـــــــــن هـــــــــذه التجاذبـــــــــات السياســـــــــية تـــــــــؤخر �ـــــــــل اإلنجـــــــــازات ال�ـــــــــي يجـــــــــب أن �جنـــــــــة وطنيـــــــــة مل�افحـــــــــة ا�حرائـــــــــق

ذين ال دخـــــــــل لهـــــــــم بالسياســـــــــة لـــــــــذلك يجـــــــــب أن �علـــــــــم ا�جميـــــــــع أن النـــــــــاس الطيبـــــــــ�ن الـــــــــتـــــــــتم۔ طالـــــــــت القـــــــــرى وطالـــــــــت منـــــــــازل 

 لبنان يخسر األخضر وهذا ما يمّ�� لبنان ، طبيعتھ 

و�جـــــــب أن ينكـــــــب ا�جميـــــــع ع�ـــــــ� دراســـــــة خطـــــــط 

ا�حر�ـــــــــــــــــق ولـــــــــــــــــيس أن تـــــــــــــــــتم حقيقّيـــــــــــــــــة إلطفـــــــــــــــــاء 

 ألن هنــــــــــــــــــــــــاك دول كب�ـــــــــــــــــــــــــ�ة 
ً
األمــــــــــــــــــــــــور ارتجاليـــــــــــــــــــــــــا

تتعـــــــــــــــــــرض ل�حرائـــــــــــــــــــق وال �ســـــــــــــــــــتطيع اخمادهـــــــــــــــــــا 

ذلــــــك ولكــــــن نحــــــن لــــــيس �ســــــهولة و�ســــــمع ونــــــرى 

لـــــــــــــــــــــــــــدينا مســـــــــــــــــــــــــــاحات شاســـــــــــــــــــــــــــعة و�ســـــــــــــــــــــــــــتطيع 

الوصــــــول إ�ــــــ� بقــــــع ا�حرائــــــق ولكننــــــا لــــــو خططنــــــا 

 وفتحنـــــــــــــــــــــا طرقـــــــــــــــــــــات والقليـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن 
ً
مســــــــــــــــــــبقا

الوســــــــــــــائل اإلضــــــــــــــافية اعتقــــــــــــــد أننــــــــــــــا �ســـــــــــــــتطيع 

 ۔»اخماد ا�حرائق 

ر�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ� الـــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس   ٢٣/١٢/٢٠١٠و�ــــــــــــــــــــــــــــــــــ�      

ســــــليمان برنـــــــامج اطــــــالق حملـــــــة التحــــــر�ج تحـــــــت 

البقعـــــــة ا�خضـــــــراء �ـــــــ�  ا�حملـــــــة لز�ـــــــادة« عنـــــــوان 

�ــــــــــــــــ� امللعــــــــــــــــب األخضــــــــــــــــر �ــــــــــــــــ� القصــــــــــــــــر » لبنــــــــــــــــان

ا�جمهــــــــــــوري، حيــــــــــــث رأى الــــــــــــرئيس ســــــــــــليمان أن 

  وأن 
ً
اســــــــم لبنـــــــــان مـــــــــرتبط بال�ـــــــــجرة خصوصـــــــــا

 
ً
�ـــــــــــجرة األرز تتوســـــــــــط العلـــــــــــم اللبنـــــــــــا�ي، الفتـــــــــــا

 ا
ً
 �� أن لبنان هو من الدول ال�ي تقيم عيدا

 

 لل�ـــــــــجرة۔ودعا إ�ـــــــــ� وضـــــــــع خطـــــــــة 
ً
تت�امـــــــــل ف��ـــــــــا الدولـــــــــة مـــــــــع مؤسســـــــــات ا�جتمـــــــــع املـــــــــد�ي والقطــــــــــاع �ـــــــــ� هـــــــــذا اإلطـــــــــار ســـــــــنو�ا

 أملـــــــھ �ــــــ� أن ت�ـــــــون ســـــــنة 
ً
ســـــــنة  ٢٠١١األه�ــــــ� مـــــــن أجـــــــل �عمــــــيم ثقافـــــــة البيئـــــــة وكيفيــــــة ا�حفـــــــاظ عل��ـــــــا وزرع األ�ــــــجار، مبـــــــديا

ولـــــــــــدى ز�ـــــــــــارة أم�ـــــــــــ� مونـــــــــــا�و ألب�ـــــــــــ� الثـــــــــــا�ي لبنـــــــــــان تـــــــــــم توقيـــــــــــع  ١٣/١/٢٠١١بيئيـــــــــــة مم�ـــــــــــ�ة بإعـــــــــــادة ��ـــــــــــج�� لبنـــــــــــان و�تـــــــــــار�خ 

 تفاقيات مختصة �� مجال تأهيل وتطو�ر مراكز التحر�ج۔ا
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، مصــــــــــــــــــطحبة »جمعيــــــــــــــــــة األزرق الكب�ــــــــــــــــــ�« زارت   ٩/٥/٢٠١١و�ــــــــــــــــــ� 

 مــــــــن تالمــــــــذة املــــــــدارس وا�جامعــــــــات، القصــــــــر الرئا�ــــــــ�ي 
ً
معهــــــــا عــــــــددا

و�ــــــــ�ي أبجدّيــــــــة البيئــــــــة « �ــــــــ� �عبــــــــدا ، ملــــــــنح الــــــــرئيس ســــــــليمان لقــــــــب 

ــــــــــف املعنيـــــــــ�ن بامل
ّ
 البحر�ـــــــــة �ــــــــــ� لبنــــــــــان، و�نـــــــــاء عليــــــــــھ �ل

ً
تا�عــــــــــة وفقــــــــــا

 للصالحيات.

شــــــــارك فخامــــــــة الــــــــرئيس بحضــــــــور اإلحتفــــــــال الــــــــذي أقــــــــيم ملناســــــــبة 

اليــــــوم الـــــــوط�ي لـــــــدعم مغـــــــارة جعيتــــــا �ـــــــ� التصـــــــو�ت ا�ح�ـــــــ� والـــــــدو�� 

ا�حاصــــــــــل إلختيــــــــــار �جائــــــــــب الــــــــــدنيا الطبيعيــــــــــة الســــــــــبع ا�جديــــــــــدة، 

كمــــــــا ر�ــــــــ� يــــــــوم تصــــــــو�ت ملصــــــــ�ح��ا �ــــــــ� القصــــــــر ا�جمهــــــــوري، حيــــــــث 

 األول ب�ن ال�جائب املتبار�ة. ١٤ال  حلت املغارة ب�ن املراتب

 ع�ــــــــــــ� األهميــــــــــــة ال�ــــــــــــي يول��ــــــــــــا الــــــــــــرئيس ســــــــــــليمان لقضــــــــــــية 
ً
تأكيــــــــــــدا

 ا�جمهوري �� �عبدا، بحضور  صر قالبيئة فهو ر�� �� ال

 

 
عـــــــــــــــــدد كب�ـــــــــــــــــ� مــــــــــــــــــن الفاعليـــــــــــــــــات السياســـــــــــــــــية وال��بو�ــــــــــــــــــة 

والثقافيــــــــــــــــة والبيئيــــــــــــــــة وهيئــــــــــــــــات ا�جتمــــــــــــــــع املــــــــــــــــد�ي،حفل 

املســـــــــــــــتدامة الـــــــــــــــذي  للتنميــــــــــــــةاطــــــــــــــالق التقر�ـــــــــــــــر الـــــــــــــــوط�ي 

 لرفعـــــــــھ إ�ــــــــــ� مـــــــــؤتمر األمــــــــــم 
ً
أعدتـــــــــھ وزارة البيئـــــــــة تحضــــــــــ��ا

والــــــــــــــــــــذي  ٢٠املتحــــــــــــــــــــدة للتنميــــــــــــــــــــة املســــــــــــــــــــتدامة الر�ــــــــــــــــــــو + 

تضـــــــــــمن اق�ـــــــــــ�اح لبنـــــــــــان إلقامـــــــــــة محكمـــــــــــة بيئيـــــــــــة عامليــــــــــــة 

ت�ــــــــــــــون مــــــــــــــن ضــــــــــــــمن مهامهــــــــــــــا محاكمــــــــــــــة إســــــــــــــرائيل ع�ــــــــــــــ� 

جرائمهــــــا البيئيــــــة ال�ـــــــي ارتكب��ــــــا بحــــــق لبنـــــــان خــــــالل حـــــــرب 

۔ لقــــــــد انجــــــــزت وزارة البيئــــــــة مجموعــــــــة مــــــــن  ٢٠٠٦العــــــــام 

القــــــــــــــــوان�ن واملراســــــــــــــــيم ال�ــــــــــــــــي جعلــــــــــــــــت م��ــــــــــــــــا بحــــــــــــــــق وزارة 

للبيئـــــــــــــــــة �ســـــــــــــــــتطيع بموجـــــــــــــــــب هـــــــــــــــــذه البنيـــــــــــــــــة القانونيـــــــــــــــــة 

 ا�جديدة أن تمارس صالحيا��ا البيئية �ش�ل �امل.
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 ��اية الوالية

ا�حكيمــــــــــة واملوقـــــــــف املــــــــــوزون والقــــــــــرار ا�حـــــــــازم عنــــــــــد الضــــــــــرورة ، و�ـــــــــ� �ــــــــــل ا�جــــــــــاالت السياســــــــــية لقـــــــــد تمكــــــــــن الــــــــــرئيس ســـــــــليمان، باملمارســــــــــة 

 
ً
للوحـــــــــــــدة الوطنيـــــــــــــة، ل�جمهور�ـــــــــــــة و الداخليـــــــــــــة وا�خارجيـــــــــــــة م��ـــــــــــــا، واإلقتصـــــــــــــادية واملاليـــــــــــــة واإلجتماعيـــــــــــــة والقطاعيـــــــــــــة،من أن ي�ـــــــــــــون حارســـــــــــــا

 عـــــــــــن الديموقراطيـــــــــــة، 
ً
 لســـــــــــ�� املؤسســـــــــــات وألدا��ـــــــــــا ، ومـــــــــــدافعا

ً
 وضـــــــــــامنا

ً
 باإلنمـــــــــــاء  وحافظـــــــــــا

ً
 لإلصـــــــــــالح، ومؤمنـــــــــــا

ً
لألمـــــــــــن واإلســـــــــــتقرار، ورائـــــــــــدا

املتـــــــــوازن بـــــــــ�ن املنـــــــــاطق اللبنانيـــــــــة �افـــــــــة، فجعـــــــــل موقـــــــــع الرئاســـــــــة األو�ـــــــــ� صـــــــــّمام أمـــــــــان وعنصـــــــــر تطـــــــــو�ر وتقـــــــــدم للـــــــــوطن۔ �ـــــــــل ذلـــــــــك بفضـــــــــل 

وفر�ـــــــــق عمـــــــــل لـــــــــد��م فكـــــــــر التحضـــــــــ�� املعّمـــــــــق للملفـــــــــات واســـــــــتباق األزمـــــــــات وتصـــــــــّور ام�انيـــــــــات حلـــــــــول مختلفـــــــــة واختيـــــــــار وزراء ومستشـــــــــار�ن 

ـــــــ� الـــــــرأي اآلخـــــــر وأقلـــــــھ املوقـــــــف مـــــــن خـــــــ  متجـــــــا�س ومعتـــــــدل و�صـــــــورة خاصـــــــة اإلســـــــتماع إ�
ً
 را�ـــــــخا

ً
الل دراســـــــة دقيقـــــــة لألجـــــــواء العامـــــــة. وايمانـــــــا

ـــــــ� احتفـــــــال  ٢٠١٤أيـــــــار  ٢٤فيـــــــھ بوجـــــــوب تـــــــداول الســـــــلطة  اّصـــــــر ع�ـــــــ� مغـــــــادرة الرئاســـــــة يـــــــوم اتمـــــــام واليتـــــــھ بتـــــــار�خ  و�ـــــــ� هـــــــذه املناســـــــبة دعـــــــا ا�

ق �ــــــ� القصـــــــر ا�جمهــــــوري توجــــــھ خاللـــــــھ ب�لمــــــة للبنــــــاني�ن  تنـــــــاول ف��ــــــا خالصــــــة تجر�تـــــــھ و�عــــــض االق��احــــــات لتعـــــــديل الدســــــتور للمســـــــتقبل الئــــــ

 ونداء للشباب وخرج بو�ح ال��ار مرتاح الضم�� .
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