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تمهيد

ح�سد لبنان ثمار �سموده وثباته وعزمه بعد �سنوات طويلة من االحتالل وبالتزامن مع التحوالت 
الكربى التي طاولت انحاء املعمورة بحلول االلفية الثالثة، فا�ستطاع باإرادة وطنية جامعة حترير معظم 
ال�سلمية،  واملبادرات  الدولية  للقرارات  االمتثال  رف�ش  يف  ا�سرائيل  امعان  من  الرغم  على  اأرا�سيه 

وا�ستمرارها على عدوانيتها جتاه لبنان وح�سارها لل�سعب الفل�سطيني و�سلطته الوطنية.

قلب احلدث العاملي املتمّثل بعملية 11 ايلول يف نيويورك اولويات املجتمع الدويل راأ�سا على عقب، 
واحتلت مكافحة االرهاب واحلفاظ على االمن العاملي مركز ال�سدارة. فتغريت املعادالت و�سقط الكثري 
من التفاهمات، وتبلور اأحد اوجه امل�سهد الدويل اجلديد بعد 2 ايلول 2004 و�سدور القرار 1559 الذي 

اأدخل لبنان يف خ�سّم �سراع �سيا�سي خطري ادى اىل انق�سام حاّد بني قواه ال�سيا�سية.

والعامل  املنطقة  ارتداداته  وطالت  لبنان  ا�ساب  الذي  الكبري  الزلزال  كان  حتى  ا�سهر  مت�ّش  ومل 
باغتيال الرئي�ش رفيق احلريري، والذي اعقبه ان�سحاب اجلي�ش ال�سوري، وانق�سام لبناين غري م�سبوق 
متّثل يف تظاهرات 8 و 14 اذار، حيث كان اجلي�ش اللبناين بقيادة العماد مي�سال �سليمان وحيدا فريدا 
اي  ومنع  العامة  احلريات  وحفظ  التظاهرات  حماية  ابرزها  عّدة،  م�ستويات  على  وعمل  امليدان،  يف 
الدفاع عن  ال�سوري، وا�سطلع مب�سوؤولية  ان�سحاب اجلي�ش  الناجت عن  الفراغ  احتكاك، فنجح يف ملء 
�سخ�سيات  طال  الذي  االغتياالت  م�سل�سل  بدء  مع  خ�سو�سا  واالرهاب،  ا�سرائيل  خطرّي  �سد  لبنان 

لبنانية بارزة واملرتافق مع تفجريات ارهابية ا�ستهدفت مناطق حمددة يف حماولة الإ�سعال الفتنة.

ومع ا�ستمرار اجلي�ش باأداء دوره وواجبه الوطنيني رغم االمكانات املحدودة، برزت بارقة امل متّثلت 
يف انعقاد هيئة احلوار الوطني يف املجل�ش النيابي والتي جمعت االقطاب اللبنانيني واجنزت امورا مهمة، 
اال ان حدثا خطريا جديدا مل ميهلها ال�ستكمال ما تبقى من جدول اعمالها، فكانت حرب ا�سرائيل 
العدوانية يف متوز 2006 ، ليدخل لبنان با�سره وبكافة اإمكاناته الرادعة واملقاومة يف مواجهة مفتوحة 
يف وجه اإ�سرائيل ا�ستنادا اىل تعليمات �سارمة للجي�ش اأ�سدرها العماد �سليمان مبواجهة العدو يف اي 
بقعة لبنانية يحاول احتاللها، و�سّطر اجلي�ش بطوالت كبرية معّمدا الق�سم بدم ال�سهداء الذين �سقطوا 
يف �ساحة ال�سرف، وما ان اجنلى غبار املعارك وُقّدر �سدور القرار 1701 رغم اخلالفات احلادة بني 

الفرقاء ال�سيا�سيني حول نتائج احلرب ومربراتها، حتى وجد العماد �سليمان نف�سه امام حتٍد جديد يف 
غاية االهمية واخلطورة، وكان عليه ا�ستحقاق قيادة انت�سار اجلي�ش حتى احلدود الدولية املعرتف بها 

يف اجلنوب الأول مّرة منذ اكرث من ثالثة عقود، فنجح جمددا يف ك�سب الرهان.

يف  البالد  دخول  مع  االحتدام  اىل  ال�سيا�سية  مثيالتها  عادت  الع�سكرية،  اجلبهات  هداأت  ان  وما 
الرئا�سة االوىل، املرتافق مع عجز االفرقاء  العام 2007 يف فراغ رئا�سي متّثل يف �سغور �سدة  خريف 
ال�سيا�سيني عن التفاهم النتخاب رئي�ش جديد للجمهورية، وترافق الفراغ مع ا�ستمرار فريق �سيا�سي 
على موقفه باال�ستقالة من احلكومة وبدء حركة اعت�سام يف و�سط بريوت، لتتوجه االنظار جمددا اىل 
املوؤ�س�سة  للموؤ�س�سات واال�ستقرار، حيث كانت هذه  الع�سكرية بقيادة العماد �سليمان كحامية  املوؤ�س�سة 
امام امتحان كبري وهو الت�سدي لالإرهاب يف خميم نهر البارد،  ومتّكنت من حتقيق اجناز نوعي جديد 
منت�سرا  يخرج  اجلي�ش  كان  وبينما  واملنطقة.  لبنان  ارهابي يف  تنظيم  اكرب  على  الق�ساء  من خالل 
مرتفعة  درجات  يبلغ  ال�سيا�سي  االحتقان  كان  �سفوفه،  يف  الكبرية  اخل�سائر  رغم  املعركة  هذه  من 
جدا لينفجر احداثا خطرية يف ال�سابع من ايار 2008، ومرة اأُخرى يقود اجلي�ش اخراج احلل للماأزق 
العماد مي�سال  اللبنانيني، ويتقدم ا�سم  القادة  اجلديد، لينعقد بعدها موؤمتر الدوحة الذي  جمع كل 
�سليمان اىل الواجهة العتالء �سّدة الرئا�سة بفعل ما راكمه يف قيادة اجلي�ش من اجنازات جّنبت لبنان 
ال�سقوط يف هاوية احلرب االهلية من جديد، فجعلت منه املر�ّسح القادر على حتقيق التوافق، والذي 
يحظى باحرتام وتقدير كبريين حمليا وعربيا ودوليا، فكان انتخابه رئي�سا توافقيا للجمهورية يف 25 

ايار 2008 ليقود لبنان يف ظل حتديات داخلية وخارجية. 

لبنان  تاريخ  يف  حفرت  ا�سا�سية  مبحّطات  �سليمان  مي�سال  الرئي�ش  عهد  حفل  التاريخ  ذلك  منذ 
واملنطقة والعامل.
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ملّخص عن خطابات
فخامة رئيس الجمهورية اللبىاوية العماد ميشال سليمان  

من خطاب القسم تاريخ  25 أيار 2008  لغاية خطاب ذكرى االستقالل تاريخ 21 تشرين الثاني 2011      

وح�سارته،  طبيعته،  يف  للبنان  �ساملة  روؤية  على  الرئي�ش  فخامة  وكلمات  خطب  بنيت 

و�سبكة  الداخلي  تكوينه  ويف  والدويل،  االإقليمي  ال�سعيدين  على  دوره  يف  كما  وتعدديته 

العالقات والقواعد التي حتكم املمار�سة ال�سيا�سية فيه.

عرّب فخامة الرئي�ش عن روؤيته يف منا�سبات متعددة، و�ساغ اأفكاره يف كل مرة لتتالءم مع 

املنا�سبة، ولتخاطب جمهور احلا�سرين، وقراأ االأحداث القائمة واأ�ستدل منها على اأف�سل 

ال�سبل التي تخدم م�سالح لبنان العليا، وت�سمن خري ورفاه مواطنيه.

جُت�ّسد �سفحات هذه املقدمة اأبرز مكونات روؤية الرئي�ش اال�سرتاتيجية التي قادت م�سريته 

تلّم�ش  يف  الراغب  الكرمي  القارئ  لعمل  ت�سهياًل  اأُعدت  لقد  الرئا�سة.  �سدة  توليه  منذ 

مقاربات فخامة الرئي�ش ملختلف الق�سايا ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية وغريها... 

فهي بحثت يف في�ٍش من اخلطب والكلمات بداأت بخطاب الق�سم وتوالت حتى نهاية العام 

2011، فجمعت االفكار وخّل�ستها حتت عناوين منا�سبة وفقًا ملا يلي:

مقدمة
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دور لبنان ور�سالته، التنّوع الطائفي

املواطنة، الدميوقراطية التوافقية اأو امليثاقية 

وثيقة الوفاق الوطني، دور القيادات ال�سيا�سية 

دور امل�سيحّيني، اال�سالح ال�سيا�سي 

التعديالت الد�ستورية 

اال�سالح االداري، اال�سالح االنتخابي 

ال�سراع مع ا�سرائيل، دور اجلي�ش والقوى امل�سّلحة 

املقاومة، اال�سرتاتيجية الدفاعية 

االقت�ساد، ال�سباب 

االغرتاب 

العالقات العربية، ال�سراع العربي االإ�سرائيلي 

احلراك العربي، عالقة العرب بالعامل

دور االأمم املتحدة وجمل�ش االأمن 

الديبلوما�سية الوقائية، مواجهة التطرف والتع�سب واالإرهاب 

اإ�سالح النظام االقت�سادي العاملي 

املوقف من الق�سايا الكربى التي تقلق االإن�سانية 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

27

1. دور لبنان ورسالته
اإن لبنان، البلد املتجّذر يف ال�سرق، وطن الر�سالة وموئل ح�سارّي يختزن طاقات اإن�سانّية وثقافية

واقت�سادية تتجاوز م�ساحته، وقد مّيزته تعدّديته الفذة واأ�سبغت عليه خ�سو�سيته، فغدا منوذجًا فريدًا 
اإىل  ور�سالته  الثقافات.  لتعاي�ش  الدويل كمثال حّي  املجتمع  العربي ويف  فاعاًل يف حميطه  دورًا  يلعب 
العامل اخلارجي، هي اأن وحده التفاعل امل�ستمّر مع الثقافات يوؤ�ّس�ش الإبداعات وفهم اأكرب لالآخر، واأن 
لبنان عازم وقادر دومًا على تعزيز الروح امليثاقية بني اأبنائه، والتي جتعل منه، على �سغر م�ساحته، 

بلدًا، يحمل يف قلب هذا ال�سرق وعلى �سفاف املتو�سط، ر�سالة حرّية وعي�ش م�سرتك وانفتاح.

فلبنان الذي خرب تعاقب ح�سارات العامل فوق اأر�سه، و�سّكل ملتقى لل�سرق والغرب ، هو جدير باأن 
يكون مقرًا حلوار الثقافات واحل�سارات واالأديان، ولربط ج�سور التوا�سل والتكامل بني ال�سرق والغرب. 
هكذا كان لبنان، وهكذا يجب اأن يبقى دائمًا. وعلينا اأن ن�سرب املثل ونعطي القدوة يف حماية التنوع 
ومثااًل  ور�سالة  ي�سكالن حاجة  فيه،  امل�سرتك  والعي�ش  لبنان،  اأن  ونوؤكد  العامل،  واالنفتاح على  الثقايف 
ومنوذجًا فريدًا يف العامل، م�ستندين يف ذلك اإىل اإمياننا العميق بدورنا االإن�ساين والعاملي، و�سعينا كي 

تن�ساأ ح�سارة فريدة �سبيهة باحل�سارة اللبنانية امل�سّعة يف العامل.

2. التنّوع الطائفي
ان التنوع الطائفي هو مكّون ح�سارة لبنانية ممّيزة، وخري للبنان اإذا اأح�سّنا اال�ستفادة منه، ولكن

اإذا اأف�سدنا العمل يتحول نقمة. فالطائفية البغي�سة �سّر يريدها لنا اأعداوؤنا. والعدّو يريد اأن يثبت اأن 
التعّدد ال يبني دولة، اإال اننا نريد ان نتحدى ونربهن عك�ش ذلك واأن وباإمكاننا بناء وطن وممار�سة 
الدينية  معتقداتهم  تعدد  على  اللبنانيني  بني  التالقي  ر�سالة  واأن  النظام،  واإ�سالح  الدميوقراطية 

توؤهلهم، من خالل التفاعل بني االأديان واملذاهب، للقيام بر�سالة ح�سارية يف ال�سرق والغرب.

اإن التنوع الطائفي موجود يف معظم دول العامل. لكن ميزة الد�ستور اللبناين اأنه يكر�ش دورًا فاعال
للطوائف يف احلياة ال�سيا�سية. لذلك، ينبغي ان نحافظ على هذا الدور، لي�ش من منطلق طائفي، بل 
اإبداع  وبلد  االأديان،  اآمنًا حلوار  التنّوع مالذًا  القائم على  لبنان  ليبقى  من منطلق قيمته احل�سارية، 
واإ�سعاع ثقايف. والتحّدي الذي يجب ان نرفعه على الدوام، هو ان نثبت ان طوائف متعّددة ميكنها ان 
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ت�سرتك معًا يف �سلب نظام �سيا�سي ودميوقراطي، ولي�ش فقط ان تعي�ش يف ظل نظام دميوقراطي ال 
جمال لها اأو لبع�سها للم�ساركة فيه.

3. المواطنة
اإن املواطنة ال�سحيحة هي يف اأن يعي كّل لبناين جوهر انتمائه لبلد غنيِّ بتنّوعِه ورا�سٍخ يف انتمائه 
العربي ومتفاِعل مع ثقافات العامل، ويف اأن يلتزم يف تفكريه واأدائه وتعامله مع االآخر م�ستلزمات الوفاق 
والوحدة الوطنّية وروح االعتدال، واملحافظة على متايز لبنان ور�سالته وفرادته، كبلد عي�ش م�سرتك 
وحوار واإخاء،  وف�سحة لقاء وانفتاح وتنّوع وتفاعل مع ثقافات العامل، ومواجهة ال�سعاب التي امَتَحنت 

اإرادة اللبنانينّي بالعي�ِش معًا يف وطٍن واحد ومل تنل منها.

د  اإن جمّرد اإطالق ت�سمية دولة الطوائف على بلدنا، حيث االنتماء ال�سّيق وامللتب�ش اإىل دولة يحدَّ
فيها دور الفرد وحقوقه من خالل انتمائه الطائفي، يفقد املواطنة الكثري من قيمها ال�سحيحة، كما 
يفقد الدولة نف�سها االأ�س�ش امل�ستقبلية ال�سليمة لبنائها وازدهارها وتنميتها، على اأر�سية حديثة وثابتة. 
من هذا املنظار، وللو�سول اإىل الدولة املدنية اجلامعة، دولة املواطنة، تغدو الرتبية االأ�سا�سية التي يجب 
اأن نن�سئ اأجيالنا عليها، هي تعزيز روح املواطنة احلقيقية يف نفو�سهم، من �سمن الروح امليثاقية، ليغدو 

ل �ساحة لتوليد االإ�سكاليات والتقوقع. انتماوؤهم الطائفي م�سدر غنى واإثراء لدولتهم، بدل اأن يتحوَّ

4. الديموقراطية التوافقية أو الميثاقية 
اإن العامل بعدما مار�ش الدميوقراطية، اكت�سف اأن الدميقراطية العددّية ال تلبي التطلعات االإن�سانية.

 وقد بّينت املمار�سة، اأن االأقلية يف النظام االأكرثي التي متّثل 49% ، غري قادرة على حما�سبة االأكرثية 
التي حتكم بن�سبة 51% وتلغي اأو حتتكر متثيل االأقلية. وهذا يفيد باأّن �سوء ا�ستعمال الدميقراطّية، هو 

كغيابها، وي�ساوي يف نتائجه ال�سلبّية ما تت�سّبب به االأنظمة غري الدميقراطّية من ظلم واإحباط.

لبنان، على الرغم من �سوائبها، يف حمايته من خماطر العددّية يف  ولئن �ساهمت الدميوقراطية 
التعددّية واحلوار  يقوم على  لبنان ملتزم كذلك مبيثاق وطني، وبنظام  اأن  اإال  كيانّية خمتلفة وجّمة، 
مفهوم  تطبيق  العددية،  الدميوقراطية  عن  البديل  يكون  قد  وبالتايل  العام.  التوافق  عن  والبحث 

تكري�ش  دون  الطوائف  ومتثيل  امل�سرتك،  العي�ش  تعني  التي  امليثاقية،  اأو  التوافقية،  الدميوقراطية 
الطائفّية، وذلك باعتماد معايري االلتزام الوطني ولي�ش الطائفي، وال�سعي الدائم للتوافق على القرارات 

االأ�سا�سية االآيلة اإىل احلفاظ على الدولة واأركانها و�سيادتها واأ�س�سها وم�سريها.

5. وثيقة الوفاق الوطني
م�ستقّلة كدولة  اإن�سائه  منذ  لبنان  عليها  قام  التي  الوطني  والوفاق  امل�سرتك  العي�ش  اأ�س�ش  اإن 

عام 1943، واأعادت وثيقة الوفاق الوطني تكري�سها عام 1991، واأّكد عليها اتفاق الدوحة عام 2008، 
حيث  الطائف،  يف  اللبنانّيون  عليها  اتفق  التي  والثوابت  الوطني،  للعمل  املر�سدة  املبادئ  تت�سمن 
العي�ش  �سيغة  تناق�ش  �سلطة  الأي  �سرعية  وال  الوطن،  نهائية  تنازع حول  وال  الهوية،  اختالف حول  ال 
امل�سرتك، وال م�ساومة يف رف�ش اأي �سكل من اأ�سكال توطني الالجئني الفل�سطينيني، وال حياد يف الق�سايا 

القومية، واتفاق على ان العّدو واحد.

اإن وثيقة الوفاق الوطني، �سنو الد�ستور، هي مبثابة العقد االجتماعي بني اللبنانينّي، والعن�سر املكّون
مقاربتها  والتوافقية يف  امليثاقية  الروح  وتر�ّسخ  وطنية جامعة،  اإرادة  من  تنبع  الأنها  اللبنانية،  للهوية 
للموا�سيع الوطنّية الكربى، وتدعو اإىل ا�ستقامة عمل املوؤ�س�سات، مبا يحفظ ال�سلم االأهلي، وتوفر �سبل 
املعاجلة الناجعة للم�سكالت ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية. لذلك، فاإنه يجب امل�سي قدمًا يف 
التحاور حول كيفّية ا�ستكمال تطبيق جميع بنودها، بهدف حت�سني قدراتنا الوطنّية، والتم�ّسك بثوابتنا، 

وبوحدتنا الوطنّية، وباملوؤ�س�سات ال�سرعّية ال�سامنة.

6. دور القيادات السياسية 
اإن التوافق هو ال�سبيل املتاح اإىل حياة كرمية، والبدائل االأخرى املتبقية، بخالف التوافق، تدعو اإىل

القلق ال�سديد واخلوف على امل�ستقبل. لهذا، فاإن القيادات ال�سيا�سية وقادة الراأي يف لبنان، مدعوون 
لالرتقاء اإىل م�ستوى امل�سوؤولية الوطنية احلقيقية جتاه بلدهم و�سعبهم، وتغليب م�سلحة لبنان العليا 
خالف،  اأي  طراأ  ما  اإذا  الد�ستورّية،  واملوؤ�ّس�سات  ال�سرعّية  اإىل  واالحتكام  فئوّية،  م�سلحة  اأي  على 
وحتت اأّي ظرف كان، مبا ي�سمن عدم اخلروج على عقد ال�سراكة الوطنّية، حتى لو تطلب ذلك تقدمي 

ت�سحيات وتنازالت.
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وطائفية، مذهبية  خالفات  اإىل  حتّولها  ومنع  والنقا�ش،  باحلوار  اخلالفات  حّل  يف  هي  فاالأولوية 
خ�سو�سًا اأن التجربة اأثبتت اأّن العنف الداخلي مل يوّلد �سوى العنف واخل�سارة جلميع االأطراف، واأّن 
احلّل الوحيد جاء دومًا عن طريق احلوار، والتوافق، ونهج االعتدال، وامل�ساركة يف حتّمل امل�سوؤولّية، 
عليها،  التنازع  اأو  احل�س�ش  بتقا�سم  االكتفاء  وعدم  اال�ستقواء،  اأو  اال�ستئثار  اأو  التعطيل  عن  بعيدًا 
بل االنتقال من منطق ال�سلطة اإىل منطق الدولة. فلبنان مبنّي على القيم واالأخالق و�سيادة ال�سالم 

واملحبة، وال�سا�سة فيه يجب اأن يكونوا اأبناء هذه القيم ور�سل ال�سالم والعي�ش امل�سرتك.

7. دور المسيحّيين 
ان الطوائف امل�سيحية التي كان لها الدور االأ�سا�ش يف قيام لبنان الكبري عام 1920، وبعدها دولة 
مبداأ  على  يقوم  الذي  والكيان،  ال�سيغة  لبنان  على  للمحافظة  م�سروعة،  ب�سورة  ت�سعى،  اال�ستقالل، 
العي�ش امل�سرتك ، وجتذير جمموعة املبادئ والثوابت واالأهداف والقيم امل�سرتكة التي يقوم عليها ، يف 
نفو�ش اللبنانيني، من خالل املحافظة على لبنان، كنموذج ناجح للحوار والتفاعل والتكامل، وم�ساركة 

جميع الطوائف يف ال�سلطة وحتّمل امل�سوؤوليات.

ان دور امل�سيحّيني يف لبنان، ال يجب ان يرتبط مبنطق احلماية الذاتية اأو اخلارجية، اأو مبقدرتهم
�سمن  االن�سواء  يف  جناحهم  يف  بل  واالنعزال؛  للتقوقع  ال�سعي  اأو  املادّية،  القّوة  عنا�سر  جتميع  على 
حركات واأنظمة منبثقة من الفكر امل�ستنري، يف كنف دولة عادلة وحا�سنة، �سامنة للحريات العامة، 
الذي  املتاأّزم  بالذات، يف هذا الظرف  يتوجب عليهم  املواطنة. كما  العام على قاعدة  للخري  و�ساعية 
ما  يف  امل�سرتكة  القوا�سم  وتعزيز  واملذاهب،  الطوائف  خمتلف  بني  التوفيق  العربية،  املنطقة  ت�سهده 

بينها، وعدم الدخول يف �سيا�سة املحاور، اأو يف اأّي جهد هادف لتغليب فريق على فريق اآخر.

8. اإلصالح السياسي
العامة واخلا�سة، وتزيد من املوؤ�س�سات، هي التي حتمي اال�ستقالل وتدافع عن احلريات  ان دولة 

تعّلق اللبنانيني مبجتمعهم الوطني. وال بد اأن يت�سّكل وعي لدى اجلميع يف لبنان، باأّن مطلب االإ�سالح 
ال�سيا�سي للدولة، لي�ش تقا�سمًا لل�سالحيات اأو تنازعًا عليها، بل هو مطلب وطنّي �سرف، تتوازن عنده 
الواجبات وامل�سوؤوليات مع ال�سالحيات املنا�سبة للقيام بها، على قاعدة الوالء املطلق للوطن، واملمار�سة 

االأجيال  بها  حتلم  التي  احلقة  واملواطنية  املت�ساوية،  والواجبات  واحلقوق  ال�سحيحة،  الدميوقراطية 
الطالعة، واأّن ما ميلي البحث يف هذا االإ�سالح، بعيد كّل البعد عن اأّية م�سلحة خا�سة اأو امتياز طائفي 

حمدود.

اإ�سالح  فاالإ�سالح ال�سيا�سي املطلوب، هو يف قيام الدولة املدنية اجلامعة والقادرة والعادلة، عرب 
قدرات  وتعزيز  املواطنني،  حقوق  و�سون  واالنفتاح،  احلداثة  على  قائمة  جديدة  روؤية  وفق  املوؤ�س�سات 
الدولة، واإحياء دور املوؤ�س�سات الد�ستورية، واإيجاد احللول لكّل خالف �سيا�سي يف قلب هذه املوؤ�ّس�سات 
وعرب احلوار مبا ال يناق�ش ميثاق العي�ش امل�سرتك، واإطالق ور�سة عمل على كافة امل�ستويات الإ�سالح 
ال�سفافية  مفاهيم  على  تّتكئ  اأ�س�ش حديثة  على  واالأمنية،  واالقت�سادية  واالإدارية  ال�سيا�سية  االأو�ساع 

والدميوقراطية والتجرد والنزاهة والعدالة واالإخال�ش.

9. التعديالت الدستورية
اإن املحافظة على روح الطائف والد�ستور، تتم عرب متكني املوؤ�س�سات من تاأدية دورها الوطني، مع 
التاأكيد على ان ال�سرط ال�سروري الإجناز هذه االأهداف، هو التوافق طبقًا لن�ش الد�ستور وروحه بعيدًا 
التوازن املطلوب بني ال�سالحيات  امل�سوؤوليات وتنازع ال�سالحيات، وحتقيق  عن املحا�س�سة، وتوزيع 
وامل�سوؤوليات التي ي�سطلع بها من اأوكلهم ال�سعب اإدارة �سوؤونه، واأولهم رئي�ش اجلمهورية حامي الد�ستور 

الذي يجب اأن يكون قادرًا على الف�سل والبّت باأي خالف.

عمل  يف  ظهرت  التي  الد�ستورية  واالإ�سكاالت  الثغرات  معاجلة  دون  من  التوّجه،  هذا  ي�ستقيم  وال   
ال�سلطات الد�ستورية، بعد م�سي عقدين ونّيف على اعتماد اتفاق الطائف ميثاقًا وطنيًا، و�ساهمت يف 
تعطيل اآلية عمل الدولة واملوؤ�س�سات، وحالت ب�سورة خا�سة، دون متكني رئي�ش الدولة من دفع االأمور 
تعديالت  اإجراء  ي�ستدعي  مما  واحلكم،  احلاكم  ب�سفته  االقت�ساء،  عند  واحل�سم  التحكيم  باجتاه 
ثقة  ويعيد  وقدراته،  احلكم  اآليات  ويحرر  ر�سيدة،  ب�سورة  امل�سوؤوليات  بتوزيع  ي�سمح  ب�سكل  د�ستورية 
اللبنانيني باأنف�سهم، وباإمكانية قيام دولة قادرة وعادلة م�سوؤولة ح�سرًا عن اأمنهم وا�ستقرارهم ورفاه 

عي�سهم.
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10. اإلصالح اإلداري
اإن عملية االإ�سالح ال�سيا�سي متالزمة مع حتقيق االإ�سالح االإداري املن�سود، الذي يبداأ باالإ�سراع يف 

اإجراء التعيينات االإدارية يف خمتلف الوظائف، وفق اآلية ترتكز على قاعدة الكفاءة والنزاهة وتعادل 
الفر�ش، وحتقيق ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية، وتعزيز هيئات الرقابة عرب مكافاأة امل�ستحق وت�سويب 
ر وعزل الفا�سد، وتعيني و�سيط اجلمهورية، وت�سجيع الطاقات ال�سابة لالنخراط يف موؤ�س�سات  املق�سّ

القطاع العام، ومنع ترّهل االإدارة والو�سول اإىل اإدارة اأكرث كفاءة.

والت�سريعات  القوانني  من  جمموعة  اإ�سدار  مع  ترتافق  ان  ينبغي  االإداري،  االإ�سالح  ور�سة  اإن 
والبلدية،  النيابية  االنتخابات  وقانون  الف�ساد،  ومكافحة  ال�سفافية  تعزيز  قوانني  واأهّمها  اجلديدة، 
اخلطوة  وتبقى  ال�سخ�سية.  االأحوال  قانون  وتعديل  والنقابات،  االأحزاب  وقانون  اجلن�سية،  وقانون 
الوحدة،  بني  التوفيق  يف  فعاًل  فننجح  املو�سعة،  االإدارية  الالمركزية  اعتماد  يف  بامتياز،  االإ�سالحية 
يف ظّل دولة مركزية وقوية، والتنوع الذي هو م�سدر غنى ومتايز يف لبنان، ون�سرك املناطق واملجال�ش 

املحلّية يف بناء الدولة واالإمناء املتوازن على م�ساحة الوطن.

11. اإلصالح االنتخابي
ت عليها وثيقة الوفاق الوطني، مل تقرتن باإ�سدار قانون انتخاب مالئم لها، اإن االإ�سالحات التي ن�سّ

يعرّب عن راأي ال�سعب وتوازناته وتطّلعاته، ويراعي القواعد التي ت�سمن املنا�سفة، والعي�ش امل�سرتك، 
والوحدة، واالنفتاح بني اللبنانيني، ويوؤّمن �سّحة التمثيل ال�سيا�سي ل�سّتى الفئات ال�سعبّية، وفاعلية هذا 
التمثيل، بعيدّا عن امل�سالح االنتخابية الظرفية التي تخنق �سّحة التمثيل، والتي �سرعان ما تتفكك بعد 

انتهاء االنتخابات خمّلفة طعنات بالغة يف الكيان الدميقراطي.

ي�سّكل الت�سريعية،  لالنتخابات  وع�سري  عادل  قانون  و�سع  على  التوافق  اإىل  احلاجة  تربز  لذا، 
فعاًل  ال�سعب  فيكون  االأهلي،  ال�سلم  وتعزيز  الدميوقراطي،  اخليار  ولتثبيت  للتغيري،  رئي�سّيًا  مدخاًل 
م�سدر ال�سلطات و�ساحب ال�سيادة، ميار�سها عرب املوؤ�ّس�سات. وقد تكون الن�سبية، التي قد ال تكتمل من 
دونها الدميوقراطية امليثاقية يف لبنان، النظام الذي ميكن اأن يتفاهم عليه اللبنانّيون، �سرط حتديد 

مفاهيمه واأطره الف�سلى. ومن املفيد اأن يت�سمن القانون االنتخابي جمموعة من املبادئ التي ت�ستبعد 
اأنواعها، ويعتمد �سن الـثامنة ع�سرة لالقرتاع، ويكون فيه للمراأة حّظ وافر،  املذهبية ال�سيا�سية على 

وللمغرتب حق االقرتاع يف مكان اإقامته.

12. الصراع مع إسرائيل
ل اإن م�سلحة اإ�سرائيل هي اأن يبقى لبنان متوترًا اأمنيًا وم�سرذمًا �سيا�سيًا، مبا ي�سّهل عليها التن�سّ
واإحداث  الفتنة،  وزرع  واملوؤامرات،  املخّططات  لتمرير  و�سعيها  امللزمة،  الدولية  القرارات  تنفيذ  من 
ال�سرخ بني اللبنانينّي، خ�سو�سًا اأن �سيغة لبنان ال تر�سي اإ�سرائيل القائمة على يهودّية الدولة وعلى 
العن�سرية، حيث ال ي�ستحّق املواطنة فيها، اإاّل من يق�سم على الوالء لها كدولة يهودية، وهو ما يتناق�ش 

مع ر�سالة لبنان ودوره وتنّوعه الديني والثقايف واحل�ساري. 

الدولية القرارات  بتنفيذ  اإ�سرائيل  الإلزام  املتحدة،  واالأمم  الدويل  املجتمع  مع  العمل  هو  املطلوب 
االنتهاكات  عن  والكّف  حمتّلة،  لبنانية  اأرا�ش  من  تبّقى  ما  حترير  اأو  وا�سرتجاع  مندرجاتها،  بجميع 
واخلروقات املتوا�سلة لل�سيادة، وعن زرع �سبكات التج�ّس�ش وجتنيد العمالء، والوقوف يف وجه االأطماع 
مبياه لبنان وثرواته الطبيعية مبا يف ذلك حقول النفط والغاز، ووقف التهديدات ب�سّن حروب جديدة 
�سّده، واحلوؤول دون توطني الالجئني الفل�سطينيني فيه، مع االحتفاظ بحق حماية لبنان والدفاع عن 
الطرق  بجميع  وذلك  املحتلة،  اأرا�سيه  من  تبّقى  ما  ا�سرتجاع  او  وحترير  الطبيعية،  وثرواته  �سيادته 

املتاحة وامل�سروعة، مبا فيها خيار املقاومة.

13. دور الجيش والقوى المسّلحة
برهنت املوؤ�س�سة الع�سكرية برهنت، على مدى تاريخها، اأنها املوؤ�س�سة االأكرث جت�سيدًا لر�سالة لبنان،
وحماوالت  املوؤامرات  مواجهة  يف  وجنحت  املختلفة،  و�سرائحه  ومكّوناته  لطوائفه  االأخوي  والعي�ش 
زعزعة اال�ستقرار وتهديد ال�سلم االأهلي، ويف منع الفتنة الداخلية وعدم ال�سماح لها اأن متتّد، ويف ك�سف 
العمالء و�سبكات التج�ّس�ش، ويف دفع االإرهاب وكّل �سكل من اأ�سكال التطّرف. ورغم اأّن اجلي�ش مّر يف 
اأثبت التزامه بالعقيدة الوطنية، واأن وحدته الوطنية  اأ�سعب الظروف يف تاريخه وتاريخ لبنان، فقد 

را�سخة، وانه ي�سّكل العمود الفقري للبنان، و�سامن لوحدته وا�ستقراره وم�ستقبله.
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ومكانتها  قّوتها  على  واحلفاظ  اللبناين،  اجلي�ش  طليعتها  ويف  امل�سّلحة  القوى  حماية  يقت�سي  فعليه، 
وجهوزّيتها ومعنوّياتها، واإبعادها عن التجاذبات ال�سيا�سية، وحمايتها من التدّخالت من اأّي جهة اأتت، 
وتزويدها بكافة عنا�سر القّوة والقدرة، وتوفري االإمكانات ال�سرورّية لها عديدًا وعّدة وال�سعي المتالكها 
اأ�سلحة نوعية ومتطورة، وت�سجيع ال�سباب املثّقف لالن�سواء حتت راياتها، وتعزيز موقعها املعنوي على 

امل�ستوى الوطني يف الدفاع املقّد�ش عن االأر�ش، ويف مواجهة العدوان االإ�سرائيلي.

14. المقاومة
اإ�سدار  تاريخ   ،1978 اآذار  من  ع�سر  التا�سع  منذ  ليتفاقم  يكن  مل  واإ�سرائيل،  لبنان  بني  النزاع 
القرار 425، وما كانت املقاومة لتقف وتواجه االحتالل االإ�سرائيلي، لو األزم املجتمع الدويل اإ�سرائيل 
ب�سورة  اللبنانّية  االأرا�سي  كامل  من  قّواتها  �سحب  اإىل  و�سوح  بكّل  دعاها  الذي  القرار،  هذا  تنفيذ 
فورّية وغري م�سروطة، فاملقاومة ن�ساأت يف ظّل االحتالل، وا�ستمرارها كان يف التفاف ال�سعب حولها، 
واحت�سان الدولة كيانًا وجي�سًا لها، وجناحها يف اإخراج املحتل يعود اإىل ب�سالة رجالها وعظمة �سهدائها.

اإن خيار املقاومة هو خيار �سد الظلم والعدوان، ين�ساأ عندما ال يكون هناك تكافوؤ اأو تعادل يف القوى،
ال�سعي  يحّتم  لل�سيادة  واخلروقات  والتهديد  االحتالل  ا�ستمرار  اإن  املعتدي.  وردع  احلقوق  ال�ستعادة 
للتوافق، عن طريق احلوار، على اعتماد ا�سرتاتيجّية وطنّية دفاعّية، حتمي الوطن وثرواته الطبيعية، 
قيمتها  وحفظ  داخلية،  �سراعات  يف  اإجنازاتها  ا�ستهالك  وعدم  املقاومة،  طاقات  من  واال�ستفادة 

وموقعها الوطني، بحيث تكون البندقية باجتاه العدو فقط، وعدم ال�سماح باأن يكون لها وجهة اأخرى.

15. االستراتيجية الدفاعية
القدرات ت�سافر  كيفية  وتعريفها،  مبفهومها  لبنان،  عن  للدفاع  الوطنية  اال�سرتاتيجية  تتناول 

القومية املتمّثلة باجلي�ش وال�سعب واملقاومة للدفاع عن الوطن، فاإ�سرائيل ال تزال م�سدر اخلطر االأبرز 
ومن�ساآته  موؤ�ّس�ساته  ب�سرب  والتهديد  جتاهه،  العدائية  نواياها  اإعالن  عن  تتوّرع  ال  وهي  لبنان،  على 
الوطنية، مما يوؤكد اإ�سرارها على العدوان، وا�ستهتارها بال�سرعية الدولية، وبقرارات االأمم املتحدة، 
وا�ستمرار حرمانها  االأر�ش،  ا�ستمرار احتاللها الأجزاء من  العاملة يف اجلنوب، ناهيك عن  وبقواتها 

الالجئني الفل�سطينيني من حقوقهم امل�سروعة.

لي�ش فقط عن  العدّو،  اأر�سه، وردع  الدفاع عن  "�سعبًا وجي�سًا ومقاومة" يف  لبنان  اإىل حق  فا�ستنادًا 
خرق �سيادته وحرمة حدوده واأجوائه واخرتاق ن�سيج مواطنيه بالعمالء واجلوا�سي�ش، بل االعتداء اأي�سًا 
على مياهه ونفطه، وال�ستبعاد ومنع اأي خطة ترمي اإىل توطني الفل�سطينيني على اأر�سه، فاإنه ال بّد من 
امل�سّي قدمًا يف عملّية البحث والتوافق على و�سع ا�سرتاتيجية دفاعية حلماية لبنان من اأطماع العدّو 
االإ�سرائيلي، تتكامل فيها كّل عنا�سر قّوة الدولة، وتندرج حتت مفهوم الدولة يف الدفاع عن اأرا�سيها يف 
اإطار ال�سيا�سة العامة للبالد، وت�ستند اإىل تنمية القدرات الوطنية والدبلوما�سية والع�سكرية، وقدرات 

املقاومة من �سمنها. 

16. االقتصاد
مواجهة التحديات االقت�سادية واحلياتّية املرتاكمة، تكون يف اعتماد �سيا�سات اقت�سادية ومالية

 وا�ستثمارية وم�سرفية حكيمة وفاعلة، ويف و�سع اخلطط االإ�سالحية املنا�سبة لتطوير قطاعات العمل 
اإر�ساء  واخلدمات واالإنتاج، وال�سيما يف جماالت النفط والغاز واملياه والكهرباء والبيئة وغريها، ويف 
دور القطاع اخلا�ش �سريكًا حقيقيًا مع القطاع العام يف عملية التنمية االقت�سادية واالجتماعية، ويف 
دعم دور جمتمعات االأعمال واإ�سراكها يف �سنع التوجهات االقت�سادية والتنموية، ويف تر�سيخ مفهوم 
االإمناء املتوازن للمناطق ثقافيًا واجتماعيًا واقت�ساديًا، الذي هو ركن اأ�سا�سي من اأركان وحدة الدولة 

وا�ستقرار النظام.

الدورة وتفعيل  الوطني،  باالقت�ساد  الثقة  تعزيز  يف  تكون  املن�سود  االقت�سادي  االإ�سالح  ركائز  اإن 
االقت�سادية، وت�سجيع ودفع عملية االإنتاج، ورفع معّدالت وفر�ش النمو االقت�سادي، وتخفي�ش العجز 
واحلد من  الوطنية،  العملة  �سعر �سرف  ا�ستقرار  ت�سخم منخف�سة، وحفظ  ن�سب  املحافظة على  مع 
ارتفاع ن�سبة اال�ستدانة، ال�سيما الديون غري القابلة لالحتواء، وت�سجيع اال�ستثمار اخلارجي مع �سمان 
تداعيات  عن  مبناأى  والبقاء  الهجرة،  وحما�سرة  البطالة،  وحماربة  وتثمريها،  واالأ�سول  الر�ساميل 

االأزمات االقت�سادية واملالية التي تع�سف بالعامل.

17. الشباب
دنيا  اإعمار  يف  وملع  والداخل،  اخلارج  يف  واالإبداعات  االإجنازات  حّقق  الذي  اللبناين  ال�سباب 
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االغرتاب، وقاوم االحتالل، وت�سدى لالإرهاب، وانتف�ش من اأجل اال�ستقالل، مدعّو، انطالقًا من هذا 
النجاح وهذه القدرات، اإىل امل�ساركة ب�سورة فاعلة يف عملية بناء الدولة واملوؤ�س�سات، والثقة بالوطن، 
والت�سّلح بروح احلكمة واالعتدال  اللبنانية،  القيم االأخالقية واالجتماعية  بامل�ستقبل، وحمل  واالإميان 
اللذين هما وجه من وجوه البطولة، والتقرب من تعاليم اخلري والتوا�سل واالنفتاح، والتعّلم من اأخطاء 
والغرائز  الطائفية  اال�سطفافات  عن  واالبتعاد  اأخفقت،  حيث  ال�سيا�سية  الطبقة  واإر�ساد  املا�سي، 

والع�سبّيات ال�سيقة.

ن بالعلم والقيم، وحت�سني اإن حتقيق هذه االأهداف يوجب على ال�سباب اللبناين، موا�سلة التح�سّ
واالإبداع،  العلم  جماالت  يف  االنخراط  وتعميق  واملهارات،  املعارف  وتطوير  والتاأهيل  باخلربة  الذات 
واإفراغ  للقدرات  نزف  من  االغرتاب  ي�سكّله  ملا  االأدمغة،  هجرة  وبخا�سة  الدائمة،  الهجرة  وجتّنب 
للوطن من طاقاته ال�سابة ومن قواه احلّية يف خمتلف امليادين، واأن يكون العالمة الفارقة وقّوة التغيري 
االإيجابي يف النهو�ش االقت�سادي واالجتماعي للبنان، على ركائز احلداثة والكفاءة، و�سلطة القانون 

وثقافة املوؤ�س�سات، ومفاهيم العدالة االجتماعية، والتنمية امل�ستدامة.

18. االغتراب
الوطن �سورة  نقل  ويف  االأوطان،  تبني  التي  اللبنانية  واالأخالق  القيم  حمل  يف  االغرتاب  �ساهم 

املّوحدة والغنية اإىل الدول امل�ست�سيفة. وقد جنح املغرتبون اللبنانيون يف االندماج بالن�سيج االجتماعي 
لدول االغرتاب، وارتقوا اإىل مراتب ومراكز عالية على خمتلف ال�سعد، واكت�سبوا، قبل كّل �سيء، ثقة 
واحرتام مواطنيهم، واأ�سبحوا مدعاة اعتزاز لدول االغرتاب وللبنان على ال�ّسواء، وّظلوا على تعّلقهم 

باأر�ش اأجدادهم ومقّد�ساتهم وقّدي�سيهم، يفاخرون باأ�سولهم وبجذورهم. 

فال بّد من جمع �سمل االغرتاب، والعمل على حتقيق وحدته واحتاده، وتوحيد طاقاته الفاعلة، ليكون 
خمزونًا ُيتكاأ عليه يف املنعطفات املهمة، كما ال بّد من االعرتاف بحقوق املغرتبني، جناح لبنان الثاين، 
ومبطالبهم، ال �سيما حق االقرتاع يف اأماكن وجودهم لي�ساركوا يف احلياة الت�سريعية وال�سيا�سية للبالد، 
وا�ستعادة اجلن�سية مل�ستحّقيها مّمن فاتهم احل�سول عليها �سمن املهل ال�سابقة، وو�سع اآليات الإعطاء 
اأجنبي حق العودة اىل لبنان ومنحهم اجلن�سية، واإ�سراك ال�سباب  اأوالد املراأة اللبنانية املتزوجة من 

وتوظيفها  بقدراتهم  واال�ستعانة  الإنها�سه،  لبنان  اإىل  للعودة  الوطن، ودعوتهم  اأمور  كّل  االغرتابي يف 
حتى ال يبقوا يف غربة عن الوطن.

19. العالقات العربية
اإن تقوية اأوا�سر العالقات التي تربط لبنان باأ�سقائه العرب، هي يف القدرة على بناء ج�سور التوا�سل 
مع كّل بلد عربي �سقيق ويف ما بني الدول العربية، انطالقًا من االإيجابيات يف تراثها امل�سرتك، الذي 
غالبًا ما مّت جتاهله، وهّم�سته عوامل داخلية واإقليمية ودولية، خ�سو�سًا ان الدول العربية تختزن الكثري 
من املوارد الب�سرية واملالية والطبيعية، والتي، عند جتميعها والبناء عليها، ميكن ت�سريع وترية التنمية 

والتكامل االقت�سادي يف ما بينها على اأ�س�ش ثابتة وم�ستدامة. 

اإن تعزيز اآليات العمل العربي امل�سرتك، ينبغي اأن يتم عرب تعميق اأطر احلوار واال�ستقرار والعدالة 
داخل املجتمعات العربية، ومتابعة احلراك العربي املنفتح على اآفاق االإ�سالح والدميوقراطية واحلداثة، 
اأو فئوّية متعار�سة مع الفكر القومي اجلامع وامل�ستنري، واال�ستمرار يف  اأو تطّرف  اأّي عنف  بعيدًا عن 
اقت�سادات  وتنمية  االأو�سط،  ال�سرق  منطقة  يف  النووي  ال�سالح  انت�سار  من  واحلد  االإرهاب،  حماربة 
يح�ّسن  مبا  العربي،  االقت�سادي  التكامل  وحتقيق  والقومي،  الوطني  ال�سعيدين  على  العربية  الدول 

م�ستويات املعي�سة، ويحّقق الرفاه االقت�سادي واالجتماعي الذي تن�سده ال�سعوب العربية.

20. الصراع العربي اإلسرائيلي
يوجب  دفع م�سرية ال�سالم واال�ستقرار يف منطقة ال�سرق االأو�سط، اإيجاد حل عادل و�سامل لكافة
اأوجه ال�سراع العربي االإ�سرائيلي، وجوهره ق�سية فل�سطني، نتيجة ا�ستمرار اإ�سرائيل يف احتالل االأر�ش 
بالقوة، وحرمان ال�سعب الفل�سطيني من حقوقه الثابتة، وتهويد القد�ش، وبناء امل�ستوطنات، ورف�ش حّق 
العودة لالجئني الفل�سطينيني اإىل اأر�سهم وديارهم االأ�سلية �سعيًا لتوطينهم يف الدول العربّية امل�سيفة، 

ورف�ش مبادرة ال�سالم العربّية، واأّي مبادرة اأخرى تهدف الإعادة احلقوق الأ�سحابها ال�سرعّيني.

اإن اإحالل �سالم عادل و�سامل ودائم وم�سّرف يف ال�سرق االأو�سط، يحّتم على املجتمع الدويل، توفري
 عنا�سر ال�سغط املنا�سبة، من اأجل تهيئة ظروف هذا ال�سالم على جميع امل�سارات، �سمن خطط عملّية، 
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ومهل زمنية حمّددة وملزمة، وعلى قاعدة قرارات ال�سرعّية الدولّية ذات ال�سلة ال�سادرة عن االأمم 
املتحدة، ومرجعّية موؤمتر مدريد، واملبادرة العربّية لل�سالم، وااللتزام بعودة الالجئني الفل�سطينيني اإىل 
اأر�سهم املحتلة ورف�ش توطينهم حيث يقيمون، وجعل منطقة ال�سرق االأو�سط منطقة خالية من ال�سالح 
وب�سورة  التّواقة،  املنطقة  �سعوب  عن  اجلديدة  املاآ�سي  واإبعاد  ال�سامل،  الدمار  اأ�سلحة  ومن  النووي 

م�سروعة، اإىل ال�سالم واالأمن واالزدهار.

21. الحراك العربي
توؤكد حركات االعرتا�ش املطلبية واالأحداث التي تع�سف ببع�ش الدول العربية، على تنّوع خلفياتها 
ودرجات حّدتها، ان هذه املنطقة متر بفرتة تاريخية، هي فرتة حتّول اإىل الدميوقراطية، واأن معاجلاتها 
واىل  الدميوقراطية،  قواعد  واإر�ساء  االإ�سالح،  تغليب منطق  اإىل  املطاف،  نهاية  �ستوؤدي، يف  املختلفة 
لها  يوؤمن  مبا  ال�سحيح،  الدميوقراطي  امل�سار  يف  العربية  االأنظمة  ت�سع  �سيا�سية  اإ�سالحات  حتقيق 
من  اأحيانًا  معها  يرتافق  وما  واالحتجاج،  االعرتا�ش  مرّبرات  وينزع  واالقت�سادي،  االأمني  اال�ستقرار 

عنف، واإثارة مريبة للنعرات املذهبية والطائفية، وزرع لبذور الفتنة.

ان االإ�سالحات املن�سودة يف العامل العربي، اأ�سا�سها االإ�سالح الد�ستوري، و�سمان احلقوق واحلريات، 
النظام  وتطبيق  وامل�ساواة،  العدالة  وحتقيق  لل�سلطة،  الدوري  والتداول  ال�سعبي،  التمثيل  و�سّحة 
للبنان ان  اإ�سالحات �سبق  الت�سريعات والقوانني املطلوبة؛ وهي  واإقرار  الراأي،  الدميوقراطي، وحرية 
اعتمدها منذ اإن�سائه كدولة، واأّمنت له اال�ستقرار االأمني واالقت�سادي. يف هذا املجال، اذا كان ال بّد 
لنا يف لبنان من حت�سني انف�سنا يف وجه تداعيات �سلبية ممكنة لالأحداث يف حميطنا العربي، فاإنه ال 

بّد لنا كذلك من التاأقلم مع ما قد تاأتي به من وقائع جديدة واإيجابّيات.

22. عالقة العرب بالعالم 
االإرهاب، �سد  واحلروب  االإ�سرائيلي،  االحتالل  بفعل  ماأ�ساوّية  بالعامل  العرب  عالقة  ازدادت 

والعن�سرية ال�سيا�سية والثقافية والدينية واملذهبية املدمرة، التي مل ينجوا من حبالها. كما ان م�سار 
النه�سة العربية خالل القرن الع�سرين ومطالع القرن احلايل قد تعرث اأو اأعيق، بفعل معار�سة جذرية 
الذات  توكيد  اإىل  امل�سروعة  احلاجة  عن  والناجتة  الكونية،  ب�سفة  تت�سم  باتت  التي  والقيم  للمبادئ 

احل�سارية يف وجه �سيا�سة القهر واالإخ�ساع واال�ستتباع. وقد �سرفتهم هذه احلاجة عن كل ما عداها، 
ما جعلهم ينظرون اإىل العامل واىل الكونية، وكاأنها جمرد خطر داهم عليهم، اأو كاأنهم لي�سوا من هذا 

العامل، بل يف قطيعة معه.

العامل  وبني  واالإ�سالمية،  العربية  اخل�سو�سية  بني  امل�ساحلة  حتقيق  اإىل  مدعو  العربي  العامل  ان 
واملبادئ والقيم الكونية. فاخل�سو�سية لي�ست نقي�ش الكونية، ومل تكن يومًا كذلك يف تاريخ العرب، وال 
�سيما يف ع�سور ازدهارهم، ويف حماوالتهم النه�سوية. والعرب مدعّوون لكي يكونوا فاعلني وموؤثرين يف 
حركة احل�سارة الكونية، واإىل املزاوجة بني �سعيهم الدوؤوب لبلوغ احلداثة مبختلف اأبعادها، و�سرورات 
املحافظة على املبادئ والقيم االأخالقية والروحية التي متيز هويتهم امل�سرقية، والتفاعل مع ثقافات 
العامل، على نحو يجعل من القيم الكونية، اأو امل�سّماة كذلك، كونية بالفعل، اأي عربية واإ�سالمية اأي�سًا.

23. دور األمم المتحدة ومجلس األمن
واالأمن  ال�سلم  على  للحفاظ  اأ�سا�سًا  اأن�سئت  قد  املتخ�س�سة،  واأجهزتها  املتحدة  االأمم  منظمة  اإن 
الدوليني، ولتمتني اأ�س�ش ال�سالم والعدالة والتنمية االقت�سادية واالجتماعية يف العامل، وحلماية الب�سرية 
من ويالت احلروب والنزاعات التي اأدمتها واأعاقت تقدمها ومنوها خالل حقبات متتالية من التاريخ. 
النظام  هذا  ِهنات  اأظهرت  املا�سية،  العقود  خالل  املتتالية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  االأزمات  ان  اإال 

الدويل وثغراته. 

فاالأمم املتحدة من جهة، وجمل�ش االأمن الدويل على وجه التحديد، بحاجة الإ�سالح، كي ي�سبح اكرث 
دميوقراطية ومتثياًل ملوازين القوى اجلديدة، واكرث فعالية يف تطبيق قراراته.ان ركائز االإ�سالح املن�سود 
تكون، عرب حت�سني اأداء االأمم املتحدة وجمل�ش االأمن الدويل، وانتقالهما من حالة "رد الفعل" اإىل حالة 
"املبادرة"، وعرب تعزيز دور الو�ساطة وامل�ساعي احلميدة، وتفعيل احللول ال�سيا�سية ال�ساملة للنزاعات، 
ومعاجلة اأ�سباب وجذور ال�سراعات قبل اندالعها، وثني الدول العدوانية عن مطامعها يف اأرا�سي الغري 
وثرواتها الطبيعية، وجتنب معايري االزدواجية واال�ستن�ساب عند اعتماد التدابري الزجرية، والعمل على 
تعزيز الدميوقراطية، وتعميم الفكر امل�ستنري واملعتدل، وت�سجيع قيام بيئة حا�سنة للحكومة الر�سيدة 
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احلوار  لتوطيد  الهادفة  املبادرات  يف  قدمًا  وامل�سي  واال�ستكبار،  والعن�سرية  التع�سب  عن  والبعيدة 
والتقارب بني احل�سارات والثقافات والديانات.

24. الديبلوماسية الوقائية
االأحداث مبا التاأثري على جمرى  بل غالبًا ما ميكن  لي�ست حتمية،  العامل  والنزاعات يف  احلروب 
�سمن  الوقائية،  الديبلوما�سية  مفهوم  اعتماد  اأهمية  تكمن  هنا  من  تفاقمها.  اأو  ن�سوبها  دون  يحول 
منظومة االأمم املتحدة، ومن قبل املنظمات االإقليمية والدولية، واملجتمع الدويل، واحلكومات، وهيئات 
�سراعات،  اإىل  وحتولها  تفاقمها  ومنع  النزاعات،  ن�سوء  منع  على  بالعمل  ُتعنى  التي  املدين  املجتمع 

واحلوؤول دون انت�سارها، و�سواًل اإىل تر�سيخ دعائم ال�سالم بعد انتهاء النزاعات ومنع جتددها.

اإن كلفة اال�ستثمار يف الديبلوما�سية الوقائية، تبقى اأقل بكثري من كلفة النزاعات وتداعياتها، عدا
 النتائج االإن�سانية الرهيبة التي ترتتب عليها. غري ان جناح الديبلوما�سية الوقائية ال يكتمل، اإال باعتماد 
اآليات وقاية فاعلة لتاليف النزاعات يف خمتلف مناطق العامل، وال �سيما منها املناطق التي تهدد مبا�سرة 
االأمن وال�سلم الدوليني، كما هي احلال يف ال�سرق االأو�سط، والت�سدي جلذور االأزمات، وتعزيز ثقافة 
واإن�سافًا،  عداًل  اكرث  عاملي  ومايل  اقت�سادي  نظام  واإقامة  الثقافات،  حوار  مفهوم  وتفعيل  ال�سالم، 

ومعاجلة الق�سايا الكربى التي تقلق االإن�سانية.

25. مواجهة التطرف والتعصب واإلرهاب
اإن ن�سوء التيارات املتطرفة الداعية اإىل التزمت واالنغالق ورف�ش االآخر، وتفاقم ظاهرة االإرهاب
الدويل، الذي بداأ يف مطلع االألفية الثالثة، والذي ال يعرتف باالآخر، اإن بدينه، اأو ب�سيا�سته، وحتى مبن 
ال يواليه يف مذهبه، باتت يف عاملنا اليوم من ابرز االآفات واأ�سدها خطورة، وتوؤدي اإىل اأعمال اإجرامية 
وقتل اأو تهجري املواطنني امل�ساملني، ودفعهم على دروب الت�سرد والبوؤ�ش والعوز واملر�ش. كما باتت من 
وتهجري  الدول،  وتق�سيم  االأرا�سي،  الحتالل  واملوؤدية  والقاتلة،  الظاملة  واحلروب  النزاعات  اأ�سباب 

ال�سعوب بعيدًا عن ار�ش جتّذروا فيها كطوائف وجمموعات ثقافية وح�سارية، منذ اأقدم الع�سور.

واأهم �سالح ملواجهة التطرف والتع�سب واالإرهاب، هو امل�سي يف عملية البحث عن تعريف وا�سح 

لهذه االآفات ومعاجلة جذورها واأ�سبابها، ويف تعزيز ثقافة ال�سالم و�سرورة ربطها بثقافة العدالة، التي 
ال �سالم حقيقيًا اأو دائمًا من دونها، ويف بلورة ركائز ثقافة جديدة ي�سبح معها منطق احلوار والتوا�سل 
واالنفتاح على االآخر منطقًا مغريًا ونهجًا جذابًا لل�سعوب، حيث تتوّحد اجلهود من اجل عامل ت�سود فيه 

قيم امل�ساواة والعدالة واحرتام االآخر.

26. إصالح النظام االقتصادي العالمي
ال�سواء،  على  واجلنوب  ال�سمال  دول  التي حتدث يف  املتتالية  العاملية  واالقت�سادية  املالية  االأزمات 
اال�ستقرار  اأ�س�ش  تطال  بداأت  ال�سلبية،  وتداعياتها  اأ�سبابها  معاجلة  من  الدول  هذه  تنته  مل  والتي 
باندالع  ورمبا  العاملي،  لالقت�ساد  عام  بانهيار  وتنذر  �سعوبها،  وهناء  للدول  واالجتماعي  االقت�سادي 
اأ�سباب تفاقم الفقر والبطالة والعوز واجلوع واملر�ش واجلرمية يف  حروب عاملية. وهي من بني ابرز 
العديد من دول العامل، بحيث ت�سري اإح�سائيات االأمم املتحدة اإىل اأن نحو مليار �سخ�ش حول العامل ال 

يزالون يعانون من الفقر.

اإن النظام املايل العاملي بحاجة لتطوير واإ�سالح، كي ي�سبح اأكرث �سفافية واإن�سانية، واأكرث ارتباطًا 
وال�سعي احلثيث  امل�ساربة  اعتمادًا على  واأقل  واملتكافئة،  الكاملة  وامل�ساركة  العدالة  وموجبات  بالقيم 
لرفع راأ�ش املال، بعيدًا عن اأي مبادئ دميوقراطية حقة، اأو �سوابط خلقية وا�سحة و�سفافة. كما انه 
يحتاج اإىل تو�سيح العالقة، بني ال�سيا�سة مبا تعنيه من �سعي خلدمة اخلري العام، وبني االقت�ساد الذي 
يجب ان يكون يف خدمة ال�سيا�سة ولي�ش العك�ش، واىل تو�سيع م�ساركة الدول يف عملية اتخاذ القرار يف 
اأزمات مماثلة يف  العامل، وتاليف  اآمن الإعادة منو االقت�ساد يف  العاملي، وتوفري حميط  النظام املايل 

امل�ستقبل.

27. الموقف من القضايا الكبرى التي تقلق اإلنسانية
اإن حتقيق االأهداف االإمنائية لالألفية، يكمن يف الت�سدي للق�سايا الكربى التي تقلق االإن�سانية، وال 
�سيما احلد من الفقر، وحماية البيئة، والتغرّي املناخي، وحتقيق االأمن الغذائي، ون�سر التعليم، وتعزيز 
اخلدمات ال�سحية، و�سمان حقوق ال�سعوب يف التقدم والتنمية، وا�ستعمال التكنولوجيا احلديثة، اإ�سافة 
اإىل تعزيز حقوق االإن�سان يف خمتلف م�ستوياتها، وكذلك اإيجاد احللول للم�ساكل ال�سيا�سية واالقت�سادية 
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واالجتماعية املتزايدة التي تواجهها املجموعة الدولية، والتي تقف يف وجه ا�ستقرارها ومنوها، مبا يف 
ذلك م�ساكل انت�سار االأ�سلحة  النووية، واالإرهاب، واجلرمية املنظمة، والتخلف، واملخدرات.

ولقد بات بديهيًا ان احللول الواقعية واجلذرية لهذه التحديات، ال بد ان تكون ثمرة تعاون وتوافق
وتطابق مواقف االأ�سرة الدولية يف ما بينها حيال هذه الق�سايا الكربى، باالرتكاز اإىل مقاربات حلول 
اآليات التحرك والت�سامن التي توفرها موؤ�س�سات العمل االإقليمي والدويل  م�سرتكة و�ساملة، واعتماد 
عن  اأو  الفردية  املقاربات  عن  بعيدًا  املتخ�س�سة،  واأجهزتها  املتحدة  االأمم  راأ�سها  وعلى  امل�سرتك، 
م�سببات احلرب الباردة وتوتراتها، ومن منطلق ان ما يجمع الدول يف اأحجامها الب�سرية اأو اجلغرافية، 
ويف هوياتها القومية اأو الثقافية، ويف نظمها ال�سيا�سية اأو االقت�سادية، هو وجوب التزام اأحكام القانون 

الدويل وروح العدالة.
الفصل األول: مناسبات وثوابت
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أ– القسم األول: خطاب القسم

المجلس النيابي
25 أيار 2008  

اللبناني  النيابي  أيار 2008 عال صوت مطرقة رئيس المجلس  الساعة الخامسة عصر 25 
ميشال  العماد  التوافقي  المرشح  فنال  للبالد،  جديد  رئيس  انتخاب  جلسة  افتتاح  معلنًا 

سليمان 118 صوتًا من مجموع أصوات المجلس النيابي. 

وأقسم النجمة  ساحة  الى  المنتخب  الرئيس  وصل  دقائق  خمس  إال  السادسة  الساعة 
رافعًا يده اليمنى "أحلف باهلل العظيم أني أحترم دستور األمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ 
استقالل الوطن اللبناني وسالمة أراضيه"، ثم خاطب اللبنانيين مفصاًل لهم تعهده في 

سبيل لبنان وشعبه.

قطر  أمير  أبرزها  لبنان،  تاريخ  في  مسبوقة  غير  ودولية  عربية  شخصيات  الجلسة  حضرت 
ورئيس وزرائه، رئيس مجلس الشعب ووزير الخارجية المصريان، ممثل أمير الكويت ورئيس 
خارجية  وزراء  السعوديان،  الشورى  مجلس  ورئيس  الخارجية  وزير  الكويتي،  األمة  مجلس 
السلطة  عن  وممثل  السوداني،  الرئيس  ومستشار  المغرب،  اإلمارات،  العراق،  سوريا، 

الفلسطينية.

الخارجية للسياسة  األعلى  الممثل  التركيان،  الخارجية  ووزير  الوزراء  رئيس  حضر  دوليًا 
وإيران،  والفاتيكان،  وإيطاليا،  وإسبانيا،  فرنسا،  خارجية  وزراء   األوروبي،  االتحاد  في  واألمن 
ونائبة رئيس البرلمان األوروبي، وموفد رئاسي سويسري، ونائبة رئيس البرلمان الفرنسي، 
والمبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لمتابعة تطبيق القرارين 1559 و1701، ووفد 

من الكونغرس األميركي، ورئيس بعثة االتحاد األوروبي في لبنان.
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دولة الرئيس، حضرة النواب،

كان اأحب اإىل قلبنا اأن نبداأ هذا اال�ستحقاق، بدقائق فرح، لكني واثق باأن �سمتنا �ستهلل له اأرواح
�سهدائنا وهم يف جوار رّبهم، كونه يوؤ�س�ش ملرحلة واعدة الأبناء الوطن الذي ينه�ش من كبوة له بفعل وعي 
املواطنني، ورف�سهم الوقوع يف عملية قتل الذات، وعمل املخل�سني واالأ�سقاء، للتخفيف من ال�سيئات، 

وحمو التداعيات. 

اإنني اليوم، ويف اأدائي اليمني الد�ستورية،اإمنا اأدعوكم جميعًا قوى �سيا�سية، ومواطنني، لنبداأ مرحلة 
جديدة عنوانها لبنان واللبنانيون، نلتزم فيها م�سروعًا وطنيًا نلتقي عليه، بذهنية متقدمة، لن�سل اإىل 

ما يخدم الوطن وم�سلحته كاأولوية على م�ساحلنا الفئوية والطائفية، وم�سالح االآخرين. 

اإن اال�ستقرار ال�سيا�سي املن�سود، يفر�ش علينا تفعيل املوؤ�س�سات الد�ستورية، حيث وجب احت�سان 
االأفكار ال�سيا�سية وتبايناتها، و�سواًل اإىل قوا�سم م�سرتكة، توؤّمن م�سلحة الوطن واأبنائه. اإن اخلالف 
ال�سيا�سي، وما نتج عنه من اإ�سكاليات د�ستورية مررنا بها، ينبغي اأن ي�سكل حافزًا لنا، لي�ش فقط الإيجاد 
املخارج، ملا ميكن اأن نقع فيه م�ستقباًل، واإمنا اأي�سًا لتحقيق التوازن املطلوب، يف ما بني ال�سالحيات 
لبنان،  اإن  بها.  املنوط  الدور  تاأدية  من  اجلمهورية،  رئا�سة  فيها  مبا  املوؤ�س�سات،  ميّكن  وامل�سوؤوليات، 
وطن الر�سالة، والذي يحمل تالقي احل�سارات، وتعددية فذة، يدفعنا لالنطالق معًا، يف ور�سة عمل، 
فن�سلح اأو�ساعنا ال�سيا�سية واالإدارية واالقت�سادية واالأمنية، فنعيد الوطن، اإىل اخلريطة الدولية، يف 
دور منوذجي يعك�ش فرادته، واإ�سراقته املعهودة. لقد اختار لبنان ال�سري يف ما اتفق عليه يف الطائف، 

وهو مدعو اإىل حماية هذا اخليار، والعمل على تر�سيخه، الأنه ينبع من االإرادة الوطنية اجلامعة.
 فتح�سني اأي قرار �سيا�سي، ال يتم اإال بهذه االإرادة، اإ�سافة اإىل اأن ما يربط اللبنانيني من ميثاق وطني، 
نتيجة اإرادتهم، وهو �سنو الد�ستور، وقد برهن اأنه االأقوى واالأ�سمى من اأي توجه خارجي. اإن عالقاتنا 
فتوؤمن وحتمي م�سالح  امليثاق،  تنطلق من هذا  ما  فاعلية، مبقدار  واالأكرث  االأ�سلح  تبقى  اخلارجية، 
لبنان، وحترتم خ�سو�سيته وتتيح له ا�ستعادة دوره الفاعل، يف حميطه العربي واملجتمع الدويل، كونه 

املثال احلي لتعاي�ش الثقافات.

ومواطنين،  سياسية،  قوى  جميعًا  أدعوكم 
واللبنانيون. لبنان  عنوانها  جديدة  مرحلة  لنبدأ 
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أيها السادة النواب، 

أيها السادة، 

اإن ال�سعب اأوالنا ثقته لتحقيق طموحاته، ولي�ش الإرباكه بخالفاتنا ال�سيا�سية ال�سيقة. ولعل اأخطر ما
ال�سنوات االأخرية، خطاب �سيا�سي يرتكز على لغة التخوين، واالتهامات املتبادلة، مما ميّهد  برز يف 
حلالة التباعد والفرقة، خ�سو�سًا بني ال�سباب. لذا وجب االإدراك والعمل على حت�سني الوطن، والعي�ش 
الدميقراطية  �سمة  اإن  لل�سراعات.  �ساحة  جعله  ولي�ش  احلوار،  ثقافة  �سمن  التالقي،  عرب  الواحد 
انتخابي  قانون  اعتماد  االأهمية مبكان،  كان من  واإذا  انتخابات حرة.  ال�سلطة عرب  تداول  االأ�سا�سية، 
وتطلعاته،  ال�سعب  خيارات  اإي�سال  ويكفل  وممثله  الناخب  بني  العالقة  وير�ّسخ  التمثيل،  �سحة  يوؤمن 

فاالأهم قبولنا بنتائج هذه االنتخابات، واحرتامنا لالإرادة ال�سعبية.

كما اأن ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية، يكّر�ش العدالة، وهي مناخ ي�سّكل مالذًا لكل �ساحب حق، ويوّفر
انتظامًا عامًا جلميع مرافق الدولة، ولي�ش فقط للف�سل بني املتقا�سني. فاالأيادي البي�ساء، �سمة العدل، 
موؤ�س�سات  يف  لالنخراط  ال�سابة  الطاقات  ت�سجيع  علينا،  حتتم  امل�سوؤولية  واإن  امللك.  اأ�سا�ش  والعدل 
القطاع العام، فنمنع ترهله، ما يتيح لنا الو�سول اإىل اإدارة اأكرث كفاءًة و�سبابًا، مع اعتمادنا على ح�سن 

ر، ويعزل الفا�سد. االختيار، وتعزيز لهيئات الرقابة، فيكافاأ امل�ستحق، وي�سّوب املق�سّ

اإن تبديد هواج�ش ال�سابات وال�سبان، يكون ببناء وطن يفتخرون باالنتماء اإليه، لينه�ش بقدراتهم،
وخرباتهم، وم�ساركتهم يف اإيجاد احللول. ولندعهم هم، الذين قاوموا االحتالل واالإرهاب، وانتف�سوا 
اجلراح  اثخنتهم  من  وهم  الغد،  ولهم  امل�ستقبل،  فهم  اأخفقنا.  حيث  ير�سدونا  اال�ستقالل،  اأجل  من 
ف�سقلتهم، وكان منهم قرابني معوقون ينبغي تاأمني حقوقهم ورعايتهم وفقًا للقوانني. هذا من دون 
اأن يغيب عن اهتمامنا، �سيا�سة تربوية اإ�سالحية، تتناول مدار�سنا واجلامعات، وتعيد اإليها متيزها يف 

هذه املنطقة. 

طموحاته،  لتحقيق  ثقته  أوالنا  الشعب  إن 
الضيقة. السياسية  بخالفاتنا  إلرباكه  وليس 

أيها السادة، 

اإن جناح لبنان الثاين، يلتفت اإلينا اليوم، يحدوه االأمل يف اأن يرى وطنه االأم، وقد تعملق من جديد.
من هنا، علينا االعرتاف بحقوق املغرتبني، وامل�سي قدمًا يف االإجراءات االآيلة اإىل تعزيز الت�ساقهم، 
االأحق  اإنهم  الوطن.  يبقوا يف غربة عن  ال  وتوظيفها، حتى  بقدراتهم  واال�ستعانة  بالوطن،  وتداخلهم 
باجلن�سية اللبنانية من الذين ح�سلوا عليها من دون وجه حق. اإن اخلروج من حالة الركود، وتفعيل 
لعملية  ودفعًا  ت�سجيعًا  الدولة،  رعاية  واإىل  و�سيا�سي  اأمني  ا�ستقرار  اإىل  بحاجة  االقت�سادية،  الدورة 
االإنتاج التناف�سي. فجذب اال�ستثمارات، وتاأمني بيئة �سديقة لها، يوؤدي اإىل حماربة البطالة، وحما�سرة 
الهجرة. هذا االأمر يقودنا اإىل حتمية االهتمام باقت�سادنا املنتج �سناعيًا وزراعيًا وخدماتيًا، كما تعميم 
الثقافة البيئية، واإبراز االأوجه ال�سياحية لهذا البلد. اإن االإمناء املتوازن، ركن اأ�سا�سي من اأركان وحدة 
الدولة، وا�ستقرار النظام. ونرى يف تطبيق الالمركزية االإدارية املو�سعة، عن�سرًا مهمًا لهذا االإمناء، 
لرفع الغنب عنه، واإ�سالح التفاوت االجتماعي واالقت�سادي والثقايف بني املناطق. وال بّد لنا من اإيالء 

مو�سوع ا�ستكمال عودة املهجرين، كل اهتمام لطي هذا امللف ب�سورة نهائية. 

   اإن التزامنا مواثيق االأمم املتحدة، واحرتامنا لقراراتها، يعود لقناعتنا الرا�سخة بال�سرعية الدولية 
الدولية اخلا�سة بجرمية  نوؤكد م�ساهمتنا يف قيام املحكمة  واإذ  والعدالة.  امل�ستمدة من مبادئ احلق 
اغتيال الرئي�ش ال�سهيد رفيق احلريري ورفاقه، وما تالها من اغتياالت، فذلك تبيانًا للحق، واإحقاقًا 
للعدالة. اإن ن�سوء املقاومة، كان حاجة يف ظل تفكك الدولة، وا�ستمرارها كان يف التفاف ال�سعب حولها، 
ب�سالة رجالها، وعظمة  اإىل  يعود  املحتل،  اإخراج  لها، وجناحها يف  كيانًا وجي�سًا  الدولة  ويف احت�سان 
وخروقاته  تهديداته  اال�سرائيلي  العدو  وموا�سلة  االحتالل،  حتت  �سبعا  مزارع  بقاء  اأن  اإال  �سهدائها، 
من  لال�ستفادة  هادئ،  حوار  مع  متالزمة  الوطن،  حتمي  دفاعية  ا�سرتاتيجية  علينا  يحتم  لل�سيادة، 
ونحفظ  داخلية،  �سراعات  يف  اجنازاتها  ُت�ستهلك  فال  اال�سرتاتيجية،  لهذه  خدمة  املقاومة،  طاقات 

والشبان،  الشابات  هواجس  تبديد  إن 
إليه. باالنتماء  يفتخرون  وطن  ببناء  يكون 
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أيها اللبنانيات واللبنانيون،

اأن  االأحوال،  باأي حال من  ت�سمح  وال�سلم، ولن  باالأمن  اأي عبث  التغا�سي عن  الدولة ال ميكنها  اإن 
للت�سّلح، لت�سبح  الفل�سطينية، ذريعة  ُيتخذ من قد�سية الق�سية  واأن  البع�ش وقودًا لالإرهاب،  ُي�ستعمل 
هذه امل�ساألة م�سدرًا لالإخالل باالأمن، كما ح�سل منذ عام، عندما مت االعتداء على اجلي�ش اللبناين. 
فلنت�سافر، ملعاجلة تداعيات ما ح�سل، فنعيد و�سل ما انقطع، لبل�سمة اجلراح واعادة االعمار. لقد 
اعت�سرنا االمل فلنعقد االمل. ان البندقية تكون فقط، باجتاه العدو، ولن ن�سمح باأن يكون لها وجهة 
اخرى. اإن رف�سنا القاطع للتوطني، ال يعني رف�سًا ال�ست�سافة االأخوة الفل�سطينيني، واالهتمام بحقوقهم 
االن�سانية، بل تاأ�سي�سًا حلق العودة حتى قيام الدولة القابلة للحياة. ولهذا، فاإن لبنان ي�سّدد على ما 
ورد يف املبادرة العربية، التي انطلقت من عا�سمته بريوت عام 2002. لقد ك�سبت القوى امل�سلحة، ويف 
طليعتها اجلي�ش، ثقة ال�سعب اللبناين طيلة ال�سنوات االأخرية، لتحقيقها اإجنازات مهمة وتاريخية، من 

فلتكن  والن�سر.  للتحرير  الوطنية،  الذكرى  مع  اليوم،  هذا  يتزامن  الوطني.  وموقعها  قيمها  بالتايل 
التي �سحينا  والدميقراطية،  باحلرية  ولتجديد مت�سكنا  بنا،  ملا يرتب�ش  الوعي  ملزيد من  لنا،  حافزًا 
من اجلهما لن�سون الوطن. ويف هذا ال�سياق، ياأتي العمل الدوؤوب، الإطالق االأ�سرى واملعتقلني، وك�سف 
لقد   . للجميع  يّت�سع  الوطن  فح�سن  اإ�سرائيل،  اإىل  جلاأوا  الذين  اأبنائنا  وا�ستعادة  املفقودين،  م�سري 
حر�ش لبنان، ويحر�ش دائمًا، على تقوية االأوا�سر التي تربطه باأ�سقائه العرب، من هنا، فاإننا ننظر 
بلد،  كل  وحدود  ل�سيادة  املتبادل  االحرتام  �سمن  و�سوريا،  لبنان  بني  العالقات  يف  اأخّوة  اإىل  ب�سدة، 
وعالقات دبلوما�سية تعود باخلري على كل منهما. العربة هي يف ح�سن املتابعة لعالقات مميزة ندّية، 
خالية من اأي �سوائب اعرتتها �سابقًا، بحيث نعمل على اال�ستفادة من جتارب املا�سي، وتداركها، تاأمينًا 

مل�سالح ورخاء واأمن البلدين ال�سقيقني.

المتبادل  االحترام  ضمن  أخوة  عالقة  بسوريا  عالقتنا 
البلدين. للسيادة، وعالقات دبلوماسية تعود بالخير على 

االنسانية،  بحقوقهم  ونهتم  الفلسطينيين  األخوة  نستضيف 
لكننا نرفض التوطين تأسيسًا لحقهم بالعودة إلى دولتهم.

أيها السادة، 

يف هذه املنا�سبة، اأتوجه بال�سكر، اإىل جامعة الدول العربية، ومعايل اأمينها العام، الحت�سانها االأزمة 
التي ع�سفت بالوطن، وجلهودها املثمرة، يف بلورة احلل املنا�سب. واأتقدم با�سم اللبنانيني وبا�سمي، 
بالعرفان لدولة قطر، و�سمو اأمريها، ودولة رئي�ش وزرائها، واللجنة الوزارية العربية، ملا بذلوه من جهد 

�سادق، والتزام قومي يف اإطالق احلوار الوطني، وا�ست�سافتها له واإجناحه وتتويجه باتفاق الدوحة. 
ت�سارك  التي  وتلك  الوطن على جتاوز املحن،  �ساعدت  التي  وال�سديقة،  ال�سقيقة  للدول  اأي�سًا  ال�سكر 
اأدائها املميز واملتكامل مع  يف عداد القوات الدولية املنت�سرة يف اجلنوب، تطبيقًا للقرار 1701، على 
يف  واالجتماعية،  االإمنائية  بالنواحي  اهتمامها  ن�سّجل  اأن  بنا  وحرّي  االأمن.  حلفظ  اللبناين  اجلي�ش 

املناطق التي تنت�سر فيها، وال�سدى الطّيب الذي يلقاه لدى املواطنني. 

اأكرث من ثالثة عقود  احلفاظ على الدميقراطية وال�سلم االأهلي، وانت�سارها يف اجلنوب العزيز، بعد 
من الزمن، والت�سدي للعدو واالإرهاب، وقد دفعت غاليًا خرية اأبنائها. اإال اأن االحداث االمنية االخرية 
خّلفت �سعورًا باأن القوى امل�سلحة مل تقم باالأداء الكامل املاأمول منها. لذلك، فاحلفاظ على احلد االأدنى 
من الوفاق، وبالتايل توفري الغطاء ال�سيا�سي املطلوب، ي�ساهمان يف تدارك االأمر م�ستقباًل، باالإ�سافة 
اإىل تعزيز موقعها املعنوي على امل�ستوى الوطني، وجتهيزها، وت�سجيع ال�سباب املثقف الواعد لالن�سواء 

حتت راياتها.
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أيها اللبنانيات واللبنانيون،

    ينتظرنا الكثري الكثري، فق�سمي هذا التزام علّي، كما ارادتكم هي التزام اي�سًا. ال نغرق يف الوعود، 
بل نقارب الواقع وميادينه املختلفة باإمكاناتنا، وا�ستثمار دعم اال�سقاء واال�سدقاء لنجتاز ال�سعاب. 
فلنتحد ونت�سامن ون�سر معًا نحو م�ساحلة را�سخة، لزرع االأمل لدى اأبنائنا، ونطلق مبادرات رائدة، 
اإبداعية �سجاعة، لتحقيق ذلك، ونعمل لبناء الدولة املدنية، القادرة، املرتكزة على احرتام احلريات 
العامة، واملعتقد، والتعبري. لقد دفعنا غاليًا ثمن وحدتنا الوطنية، فلنحافظ عليها معًا، يدًا بيد، فاهلل 

مع اجلماعة. 

ع�ستم وعا�ش لبنان 

المرتكزة  القادرة،  المدنية،  الدولة  لبناء  نعمل 
ب– القسم الثاني: الحوار الوطنيعلى احترام الحريات العامة، والمعتقد، والتعبير.
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جلسة الحوار االولى
القصر الجمهوري - 16 أيلول 2008

تنفيذاً لبنود االتفاق الذي تّم التوّصل إليه في مؤتمر الدوحة بتاريخ 2008/5/21 والقاضي 
باستئناف الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانية؛ 

وانطالقًا من الرغبة الجامحة في تعزيز المصالحة والوفاق الوطني؛
وتأكيداً للدعوة التي وجهتها إلى السادة الكرام الذين وقعوا اتفاق الدوحة بمناسبة 

إفطار يوم الثالثاء الواقع فيه 2008/9/9؛

يسرني أن أدعوكم إلى حضور االجتماع الذي سينعقد في تمام الساعة الحادية عشرة
من قبل ظهر الثالثاء المقبل الواقع فيه 16 ايلول الجاري في القصر رئاسة الجمهورية في 

بعبدا.
                                                                  العماد ميشال سليمان

أيها السادة الكرام ،

نلتقي يف هذا اليوم امل�سهود لنطلَق جمددًا حوارًا طاملا اأردنا له اأن ينطلق، وطاملا اأدركنا مدى حاجة 
الوطن لنجاحه، ومدى تلهِف املواطنني انتظارًا لنتائَج يخِل�ُش اإليها، فتعيُد لهم ما افتقدوه منذ زمٍن 
بعيد من ا�ستقراٍر �سيا�سي، ورخاٍء اقت�سادي، واأمان اجتماعي. لقاوؤنا هذا حمطٌة مف�سلية، نفتُح من 
احلوار  ي�سكُل  عريقة،  دميقراطيٍة  جتربٍة  اإىل  م�ستندين  الهادئ،  احلواِر  على  جديدًة  نافذًة  خاللها 
واحدًة من ابرِز ممار�ساتها. فاحلواُر والدميقراطية �سنوان، وكالهما مبنٌي على التباحِث والنقا�ش، 
بامل�ساحلِة  يتمثُل  للحوار  املكّمَل  الوجه  اأن  موؤمنًا  واأجدين  واحرتاِمه.  االآخر  بالراأي  االعرتاِف  وعلى 
والتزاَم  القوية،  الدولِة  بناَء  التوافق على ما ي�سمُن  اإىل  توؤديان  اأطرافه، فامل�سارحُة وامل�ساحلة  بني 
املمار�ساِت الدميقراطية. و�سيف�سي ذلك ُكله اإىل تاأكيِد وتعزيِز قدرِة الدولة على اإدارِة �سوؤوِنها بنف�ِسها.

تفر�ُش علينا م�سوؤوليتنا الوطنية اأال نقبَل بدياًل عن اإجناِز هذه التوافقات، فهي �سبيُلنا املتاح اإىل
احلياِة الكرمية، والبدائُل االأُخرى املتبقية - بخالف التوافق - تدعو اإىل القلِق ال�سديد، واخلوِف على 
امل�ستقبل، وهي ت�ستحُق اأن نتوقَف عندها مليًا، واأن نبادَر حيالها اإىل تقدمِي التنازالت، وتقّبِل الت�سحيات 
ُم يف �سبيِل  ها للبع�ِش االآخر، بل هي قرباٌن ُيَقدَّ ُم من اأطراِف احلوار بع�سَ ولو كانت موجعة، فهي ال ُتَقدَّ

عزِة هذا الوطن وكرامِته. 

تعدت  امل�سحونة  ال�سيا�سيِة  باالأجواِء  فاإذ  حوِلنا،  من  نتطلُع  عندما  م�سوؤوليتنا  وتتاأكُد  دوُرنا  يت�سُح 
حميطنا االإقليمي، وهي تنذُر بتوتراٍت دوليٍة ُيتوقُع لها فيما لو ا�ستمرت اأن توؤدي اإىل ا�ستقطاباٍت متوترة، 
باردٍة و�ساخنة. ونحُن بلٌد �سغرٌي ومتنوٌع ال بد له اأن يكون موحدًا، مت�سامنًا يف ال�سراِء وال�سراء، لعله 
ينجُح ما اأمكَن يف جتنِب مفاعيِل الرياح العاتية اإذا ما هبت. ولنا ولكم من جتارِب املا�سي القا�سية 

خرُي دليل.

على  مبنٌي  وكالهما  صنوان،  والديمقراطية  الحوارُ 
التباحِث والنقاش، وعلى االعتراِف بالرأي اآلخر واحتراِمه. 
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أيها الكرام ،

خماطُر ُكربى ال تزاُل تتهدُد هذا الوطن احلبيب، ونحن جميعًا متفقون على اأن اإ�سرائيل ال تزاُل
ب�سرِب  والتهديد  جتاَهنا،  العدائيِة  نواياها  اإعالِن  عن  تتورُع  ال  وهي  علينا،  االأبرز  اخلطِر  م�سدَر 
الدوليِة  بال�سرعيِة  وا�ستهتاَرها  العدواِن  على  اإ�سراَرها  يوؤكُد  الوطنية،مما  ومن�ساآِتنا  موؤ�س�ساِتنا 
وبقراراِت االأمم املتحدة وبقواِتها العاملِة يف اجلنوب، ناهيك عن ا�ستمراِر احتالِلها الأجزاَء عزيزٍة من 
اأر�سنا يف مزارع �سبعا وتالل كفر�سوبا واجلزء ال�سمايل من قريِة الغجر، وا�ستمراِر حرماِنها الالجئني 

الفل�سطينيني من حقوِقهم امل�سروعة. 

أيها الكرام ،

اأن  وا�ستطاَع  العام 2006،  النواب يف  اللبناين بدعوٍة من دولِة رئي�ش جمل�ش  انعقَد موؤمتُر احلوار 
يحقَق توافقًا يف موا�سيَع عديدٍة، وكان ذلك اإجنازًا مقدرًا وم�سكورًا، يقت�سي ال�سرُي قدمًا يف تنفيذها. 
ال بد لنا اأن نقَر اأن لطاولِتكم الف�سَل فيما نحُن ب�سدِده اليوم. كما ال بد اأن نقدَر عاليًا رعايَة جامعة 
التي  العرب  اخلارجية  وزراء  وجهود جلنة  مو�سى،  عمر  ال�سيد  العام  اأمينها  ب�سخ�ش  العربية  الدول 
توّجتها مقرراُت موؤمتر الدوحة، برعايٍة كرميٍة من اأمري دولة قطر ال�سيخ حمد بن خليفة اآل ثاين. وها 

نحن اليوم ُنطلُق اآلية ا�ستئناِف موؤمتر احلوار اللبناين. 

ترى االأطراُف املختلفُة وجوَب مناق�سِة مو�سوع اال�سرتاتيجية الدفاعية للبنان؛ واال�سرتاتيجية عنواٌن 
�سامل يبحُث عن خياراٍت ُكربى وخمططاٍت طويلِة االأجل، ويتناوُل موارَد الدولِة على اختالِفها بغيَة 
ح�سِدها لتاأمنِي حتقيِق االأهداِف املر�سومة. كما اأن كثريين قد طرحوا بحَث موا�سيَع اأُخرى بالتزامِن 
�سكاًل  احلوار  لهذا  عامًا  ت�سورًا  ن�سَع  اأن  مهاِمنا  اأُوىل  من  اأن  واأرى  اال�سرتاتيجية.  مناق�سِة هذه  مع 
للنقا�ِش  قابلٌة  املوا�سيع  خمتلَف  اأن  بل  مقفل،  �سيَء  ال  اأن  يعني  ذاته  بحِد  احلوار  فقبوُل  وم�سمونًا، 

والتوافق، واملمنوُع الوحيد هو الف�سُل اأو الو�سوُل اإىل الطريِق امل�سدود. 

األجل،  طويلِة  ومخططاٍت  ُكبرى  خياراٍت  عن  يبحُث  شامل  عنواٌن  االستراتيجية 
ويتناوُل موارَد الدولِة على اختالفِها بغيَة حشِدها لتأميِن تحقيِق األهداِف المرسومة.

ه، ال بد من  اإزاَء هذا الواقع، وا�ستنادًا اإىل حِق لبنان "�سعبًا وجي�سًا ومقاومة" يف الدفاِع عن اأر�سِ
عن  الدفاِع  يف  الدولِة  مفهوِم  حتَت  وتندرُج  الدولة،  قوِة  عنا�سِر  ُكُل  فيها  تتكامُل  ا�سرتاتيجية  و�سِع 
اأرا�سيها يف اإطاِر ال�سيا�سِة العامِة للبالد. اإنني على ثقٍة تامة اأن با�ستطاعتنا و�سُع ا�سرتاتيجية حتمي 
لبنان، ت�ستنُد اإىل قواِتنا امل�سلحة، وت�ستفيُد من طاقاِت املقاومِة وُقدراِتها. فلنبحث عن عنا�سِر القوِة 
لدينا، ولندمج قدراِتنا مبا فيها الدبلوما�سية، ولنثّمر ر�سالَة لبنان وتنوعه، فنحقق من خالِل التحاور 

دة. وحدَتنا وتوافَقنا، ونقارب مثل هكذا مو�سوٍع م�سريي بوجهاِت نظٍر موحَّ

جل�ساِت  خالَل  عليها  البناُء  ميكُن  م�ساعدة  خارجيٌة  ومعطياٌت  ظروٌف  االأخرية  الفرتِة  يف  تهياأت 
ال�سوري  اللبناين -  امل�سرتك  البياَن  اأن  اإذ  – ال�سورية،  اللبنانية  القمة  احلوار، وباالأخ�ش من خالل 
اإمكاناِتنا،  ُن  حُت�سِّ �ساحلة  الأر�سيٍة  يوؤ�س�ُش  فهو  ومتابعُته،  تثمرُيه  يجُب  ا�سا�سًا  ُي�سكُل  اأعقبها  الذي 
وتعزُز عنا�سَر القوِة املتوافرِة لدى البلدين. و�ستتُم مواكبُة هذا ال�سعي لتثبيِت حقوق لبنان والدفاِع عن 
م�ساحله العليا، من خالِل اإطالالتنا املرتقبة يف املحافِل الدولية، ومن خالِل الزياراِت املتبادلة التي 
متت، وتلك التي يجري االإعداد لها. ينتظُرنا يف امل�ستقبِل القريب ا�ستحقاُق االنتخاباِت النيابيِة املقبلة،

واالنتخاباُت مكوٌن مركزٌي من مكوناِت حريِتنا ودميقراطيِتنا، وحمطٌة رئي�سيٌة يف م�سريِة بناِء الدولِة 
ال�سيدة. واإن اإجناَزها على الوجِه االأمثل دليٌل معرٌب على مدى قدرتنا على اإدارِة �سوؤوِننا باأنف�ِسنا. واأرى 
وقٍت ممكن،  اأ�سرِع  االنتخابات يف  قانوِن  الإقراِر  باملعنيني  �ستدفُع  �سيخلُقها احلوار،  التي  االأجواَء  اأن 

وال�سري قدمًا يف حت�سرِي كافِة االإجراءاِت ال�سروريِة الإمتاِمها يف مواعيدها. 

تق�سي الواقعيُة منا اأن نعرتَف مبا يعرت�ُش م�سريَتنا من �سعوباٍت وخماطر، فكلما تقدمنا على طريِق
التهدئِة واال�ستقرار ي�سعى املت�سررون الفتعاِل التوتِر واإثارِة الفو�سى، وكلما جنحنا يف جتاوِز اخلالفات 
وعقِد امل�ساحلات، عملت قوى ال�سر على معاقبِة ال�سجعان الذي انربوا الإجناِزها وعقِدها. ويف هذا 
ال�سياق، ما اأن اأطلقنا احلوار حتى وقعت جرميُة بي�سور وُعوقَب فيها اأحُد هوؤالِء ال�سجعان، لكَن رياَح 
امل�ساحلِة كانت قد هبت، فاأثمرت باالأم�ِش لقاء خلدة امليمون، ومل تقَو عليها اأيدي الغدِر واجلرمية. 

قواتِنا  إلى  تستنُد  دفاعية  استراتيجية  وضِع  باستطاعتنا 
وُقدراتِها.  المقاومِة  طاقاِت  من  وتستفيُد  المسلحة، 
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اأن نت�سدى  اأماَمنا �سوى  لبنان، ولي�ش  اأعداِء  اأن اجلرميَة من فعِل  اإذ  املوؤاتية،  الريح  فلنغتنم جميعًا 
الأعداِء لبنان مبثل هذه االإرادِة يف احلواِر وال�سجاعِة يف امل�ساحلة. 

تبقى االأهداُف الوطنيُة التي نتوخاها من هذا احلواِر امل�سوؤول عر�سًة ملخاطَر جمة، ويجُب مواكبتها
اإعالمي معافى يف�سُل بو�سوح بني  اأطراِف احلوار، ومبناٍخ  تلتزُم بها كافُة  اإعالميٍة عالية  مب�سوؤوليٍة 
قد�سيِة حريِة التعبري وفو�سى الرتا�سِق ِعرَب و�سائِل االإعالم. فالنتائُج املفرحُة قد ال تبداأُ بالظهوِر باكرًا، 
اإىل  يتجُه  باأن احلواَر  ونقا�ِسها  الهواج�ِش  الت�سارِح وعر�ِش  اأجواُء  توحي  العك�ِش من ذلك فقد  وعلى 
اإيجابية.  نتائَج  الإعالِن  نحتاُجها  التي  الزمنيُة  الف�سحُة  اأي�سًا  بذلَك  توحي  قد  كما  امل�سدود،  الطريِق 
الوطني بعيدًا عن  اللبنانية معنيٌة باحت�ساِن احلوار  اأن جميَع و�سائِل االإعالِم  ال�سياق نعترُب  ويف هذا 
ال�سحِن الطائفي والفئوي، وال نراها اإال ملتزمة بالقوانني واالأعراِف املهنية، و�ساعية اإىل تعزيِز الوفاِق 
والوحدِة الوطنية. اخرتُت اأن نتحاوَر يف قاعِة اال�ستقالل، قاعة 22 ت�سرين، فرمزيُة هِذه القاعة حتُثنا 
على تدعيِم م�سريِة اال�ستقالل، وتثبيِت ركائِز الوفاق، املبني على الد�ستوِر وعلى وثيقِة الوفاِق الوطني 

املنبثقِة عن اتفاِق الطائف. 

عليه واأ�سبغت  الفذة،  تعدديُته  مّيزُته  وقد  احل�سارات،  وملتقى  الر�سالة  وطُن  ال�سادة،  اأيها  لبنان 
 خ�سو�سيَته، فغدا منوذجًا فريدًا، يلعُب دورًا فاعاًل يف حميِطه العربي ويف املجتمِع الدويل، كمثاٍل حٍي 
لتعاي�ِش الثقافات. هكذا كاَن لبنان وهكذا يجُب اأن يبقى دائمًا، فوطننا يحيا على ثقافِة احلوار وعلينا 

اأن ن�سرَب املثَل ونعطي القدوة.

إعالمي  مناٍخ  بغياب  جمة  لمخاطرَ  الوطنيُة  األهداُف  تتعرض  قد 
معافى يفصُل بين قدسيِة حريِة التعبير وفوضى التراشِق اإلعالمي.

جلسة الحوار الثامنة
القصر الجمهوري - 3 إيلول 2010

التأمت  سليمان،  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  فخامة  وجهها  التي  للدعوة  تلبية   
هيئة الحوار الوطني في تشكيلتها الجديدة برئاسة رئيس الجمهورية في قصر بعبدا في 

تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الثالثاء الواقع فيه 2010/3/9.

نتائج صدور  اعقاب  في  للحوار  الوطنية  الهيئة  تشكيل  أعاد  قد  الرئيس  فخامة  وكان 
االنتخابات النيابية األخيرة باالستناد إلى معايير دقيقة وشاملة لتكون األكثر شمواًل لمختلف 

المكونات اللبنانية واألكثر تعبيراً عنها.
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من  اإليه  اآلت  وما  االوىل  احلوار  جل�سة  فيها مبنطلقات  ذّكر  بكلمة  اجلل�سة  الرئي�ش  فخامة  افتتح 
نتائج، م�ستعر�سًا ما ح�سل من تطورات منذ اجلل�سة االخرية لطاولة احلوار وال �سيما منها تر�سيخ 
اأجواء التهدئة ومواكبة االنتخابات النيابية التي اأجريت ب�سورة حرة ودميوقراطية وكيف متت مواجهة 
غري  للع�سوية  لبنان  وانتخاب  العاملية،  املالية  االزمة  وجه  يف  وال�سمود  غزة  على  العدوان  تداعيات 
طاولة  من  املرجوة  الفائدة  على  موؤكدًا  وطنية،  وحدة  حكومة  وت�سكيل  الدويل  االمن  ملجل�ش  الدائمة 

احلوار، وداعيًا اىل اعتماد مبداأ احلوار كثقافة.

وذّكر الرئي�ش �سليمان مبيثاق ال�سرف الذي �سبق اأن التزم به فرقاء احلوار، طالبًا باعتماد عبارة
 "هيئة احلوار الوطني" عو�سًا عن عبارة "طاولة احلوار".

وعر�ش فخامة الرئي�ش نظرته للظروف التي رافقت ت�سكيل الهيئة وال �سيما ما يتعلق منها باملعايري 
التي اعتمدت وبتوقيت اعالنها، موؤكدًا على اأن هذا التوقيت غري مرتبط باأي اعتبار اإقليمي او دويل.

تعني  التي  الدفاعية  الوطنية  اال�سرتاتيجية  هو  واملعاجلة  للنقا�ش  املطروح  املو�سوع  اأن  اىل  واأ�سار 
ت�سافر القدرات الوطنية للدفاع عن الوطن كافة، من ديبلوما�سية وع�سكرية واقت�سادية، وبناًء على ما 
مت ا�ستعرا�سه من خالل االوراق التي طرحت او التي �ستطرح يف امل�ستقبل طالبًا تقدمي االوراق املتعلقة 
باال�سرتاتيجية من الفرقاء الذين مل يقدموا بعد اوراقهم وكذلك من وزارة الدفاع - قيادة اجلي�ش 

اللبناين.

ولفت اىل اأن املوا�سيع التي لها �سلة باال�سرتاتيجية الدفاعية ميكن البحث فيها اإذا ما مت طرحها 
واإذا ما توافق املجتمعون على مناق�ستها.

تضافر  تعني  الدفاعية  الوطنية  االستراتيجية 
ج– القسم الثالث: ذكرى استقالل لبنانالقدرات الديبلوماسية والعسكرية واالقتصادية.
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الذكرى الخامسة والستون لالستقالل
 أمام طالبات وطالب جامعات لبنان 

القصر الجمهوري - 21 تشرين الثاني 2008

اللبنانية  الجامعات  طالب  من  كوكبة  الرئيس  فخامة  دعا  نوعها  من  فريدة  بادرة  في 
لحضور أول رسالة يوجهها إلى اللبنانيين بمناسبة عيد االستقالل. 

بدأت المناسبة عند الساعة الثامنة من مساء 21 تشرين الثاني 2008 بالنشيد الوطني
الرئيس  فخامة  خالله  التقى  ابوي  باستقبال  واختتمت  االستقالل،  رسالة  تلته  اللبناني 
في  لبنان  شباب  دور  على  يعقدها  التي  اآلمال  مدى  عن  لهم  وعّبر  الطالب  مجموعات 

الحفاظ على الوطن وفي بناء مستقبل زاهر للبنان واللبنانيين.

أيها اللبنانيون،
كّلنا للوطن،

نعم كّلنا للوطن؛ تعهٌد نكّرر االلتزام به يف كل حني، �سيوخًا وفتيًة ون�ساًء ورجااًل نلّبي نداء الوطن 
كّلما �ساورته املحن.

منذ القدم كان اال�ستقالل حرّية، فكلََّفنا ت�سحياٍت ودمارًا وتهجريًا و�سظَف عي�ٍش وا�ست�سهادًا. وما 
اأجله تعّر�ش  َنْبُذُل يف �سبيله، الغايل والنفي�ش. من  زال اال�ستقالُل حرّيًة و�سيادًة وكرامة وا�ست�سهادًا 
اأجله،  ومن  واال�سطهاد.  واملهانة  وال�سرب  لل�سجن  واملجهولون  املعلومون  واأبطاله  اال�ستقالل  رجال 
ا�سُت�سهد روؤ�ساء جمهوريات وحكومات ورجال دين ودنيا واعالميون وع�سكريون ومقاومون طيلة امل�سرية 

اال�ستقاللية، نخ�ّش منهم بالذكر من �سقط يف مثل هذا اليوم املجيد بالذات.

فقّدم  عامًا،  و�ستني  خم�سة  منذ  وحماه  رافقه  الذي  اجلي�ش  عن  منف�ساًل  اال�ستقالُل  ُيذكر  وال 
الت�سحيات وال�سهداء ب�سمت الكباِر وبطوالتهم، ِحفظًا ل�سرف الوطن والأمن املواطنني وكرامتهم.

ويف مواجهة االحتالل متّكن لبنان ب�سعبه وجي�سه ومقاومته من حترير االأر�ش، ما عدا اأجزاء ما 
ال�سمايل من قرية الغجر، ومن ا�ستعادة جميع  زالت حمتّلة يف مزارع �سبعا وتالل كفر�سوبا والق�سم 

االأ�سرى واملعتقلني اللبنانيني يف �سجون العدّو االإ�سرائيلي.

بالدم  ت�سحيات  لي�ست  الت�سحيات  اأّن  اإال  بالت�سحيات.  اإال  ُينجز،  ال  واال�ستقالل  ُيبنى،  ال  الوطن 
والفوؤاد وح�سب، بل باالنكباب على الواجب واالنخراط يف العمل يف �سبيل اخلري العام، الأّن اال�ستقالل 
دولة  بناء  اإىل  ال�ستينيات  يف  و�سعوا  الدولة،  با�ستقالل   1943 عام  اللبنانيون  احتفل  لقد  ق�سّية. 
اال�ستقالل، وكادوا يقعون بعد عقد من الزمن، يف �سرك ا�ستقالل الدويالت. فاإذا كان ال بّد لنا من 
تقدمي ت�سحيات جديدة اليوم، اأفرادًا وجماعات، فلتكن من اأجل اإعادة بناء الدولة اجلامعة، القادرة 
والعادلة، بعيدًا عن التجاذبات واملح�سوبيات، وهو م�سروع تدفعنا ذكرى اال�ستقالل اليوم، اىل العمل 

من اجل اإر�ساء قواعده واإعالء بنيانه.

فلُنقدم التضحيات من أجل إعادة بناء الدولة الجامعة، 
القادرة والعادلة، بعيداً عن التجاذبات والمحسوبيات.
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اال�ستقالل،  حتمي  روؤية  ور�سم  االأولويات،  حتديد  على  املن�سرمة  ال�ستة  االأ�سهر  خالل  عملنا  لقد 
وعلى تغليب لغة احلوار والتوافق، واإحياء عمل املوؤ�س�سات. وت�سكلت حكومة اإرادة وطنّية جامعة، واأقّر 
بيان وزاري �سامل، ومّتت اإعادة اإر�ساء العالقات اللبنانّية – ال�سورّية على اأ�س�ش ثابتة ووا�سحة اأثمرت 
عالقاٍت دبلوما�سّيًة كاملًة وبيانًا م�سرتكًا ي�سّكل مرجعّية للعمل واملتابعة يف خمتلف املوا�سيع. وعادت 
احليوية اىل اآليات الت�سريع الناظمة مل�سرية اعادة بناء الدولة. ومن اأجل تعزيز امل�سرية الوطنية انعقدت 
طاولة احلوار، انطالقًا مما مّت التوافق عليه يف موؤمتر احلوار الوطني وما مّت اإقراره يف اتفاق الدوحة، 
ومن �سمن اولوياتها و�سع ا�سرتاتيجية وطنية حلماية البالد، ترتكز اىل عنا�سر القدرة القومية املتمثلة 

بالقوة الع�سكرية وال�سيا�سية واالقت�سادية والديبلوما�سية على ال�سواء.  

يف  ُت�ستكمل  اأن  يف  اآمل  التي  وامل�ساحلات  واالإعالمّية  ال�سيا�سّية  التهدئة  جمال  يف  تقّدم  وح�سل 
القريب العاجل، وحتّققت نتائج ملمو�سة على �سعيد املحافظة على االأمن وال�سهر عليه، وك�سف �سبكات 
اإرهابّية ا�ستهدفت اجلي�ش و�سالمة املواطنني، ما ي�ستوجب منا املزيد من  اإ�سرائيلّية وخاليا  جت�س�ش 
اأر�ست هذه املقاربات واملعاجلات كلها مناخًا عامًا من التوافق والتوازن على  الت�سامن والوعي. وقد 
خمتلف امل�ستويات. وكان ال بّد من اأجل تعوي�ش غياب لبنان وتغييب م�ساحله عن ال�ساحة الدولية يف 
ال�سنوات الفائتة، من بذل جهد خا�ش يف عوا�سم الدول الفاعلة ويف املحافل الدولية. فجاءت مواقف 
الدعم والتاأييد من قادة العامل، لتوؤكد ا�ستعادة لبنان موقعه ومكانته على ال�سعيدين االإقليمي والدويل، 
مبا ين�سجم مع ر�سالته ومع دوره املميز يف هذا املجال. كما اأمكن خلق �سبكة اأمان �سرورية ل�سيانة 
م�ساحلنا القومية وق�سية االأمن واال�ستقرار والتنمية يف لبنان. ويف هذا ال�سياق، ياأتي �سعينا الدائم 
لقيام �سالم عادل و�سامل يف ال�سرق االو�سط على قاعدة قرارات االمم املتحدة ذات ال�سلة ومبادرة 
�سكل  باأّي  ت�سمح  ال  والتي   ،2002 عام  بريوت  قّمة  يف  ت  اأُقرَّ كما  مندرجاتها،  بكامل  العربية  ال�سالم 
اللبنانيني  مع  التوا�سل  تعزيز  واأبدينا حر�سًا خا�سًا يف جوالتنا اخلارجّية على  التوطني.  اأ�سكال  من 
فخورين  يبقوا  وكي  واملوقف،  الكلمة  بوحدة  اليهم  العائدة  بدولتهم  ثقتهم  ي�ستعيدوا  كي  املنت�سرين، 

أُرسيت العالقات اللبنانّية – السوريّة على أسس 
ثابتة وواضحة أثمرت عالقاٍت دبلوماسّيًة كاملًة 
وبيانًا مشتركًا يشّكل مرجعّية للعمل والمتابعة.

أيها اللبنانيون،

اإذا كان لال�ستقالل ُبعٌد �سيا�سيٌّ متّثل عام 1943 بارتقائنا اإىل ال�سيادة الدولّية، وبنجاحنا الحقًا يف
حترير معظم االأر�ش، وُبعٌد اأمنيٌّ يرتجم يف �سعينا الدوؤوب لتعزيز قدراتنا الع�سكرّية، فاإّن ا�ستقالل 
اإال با�ستقالل الق�ساء، وبقيام دولة احلق واملوؤ�س�سات ال�سفافة والعادلة التي حتارب  الوطن ال يكتمل 
الف�ساد وت�سعى لالإ�سالح وتتيح تكافوؤ الفر�ش، وت�ساهم تاليًا بتعزيز احلرية الفردية واالنتماء الوطني 
اآفات  املواطن فيه عن  با�ستقالل  اال  الوطن  ا�ستقالل  الفعلي ملعاين اال�ستقالل. وال يرت�سخ  واالإدراك 
الفقر واجلهل واملر�ش، وما يتفّرع عنها من ذلٍّ ومن قتِل اإبداع واعتالِل اإنتاج وتلّوِث بيئة وانهيار اأخالق. 
االقت�سادّية  للم�ساكل  خا�سة  اأهمية  اإيالء  البالد،  يف  احلّية  والقوى  الدولة  من  ي�ستوجب  ما  وهذا 
وجهده  ال�سعب  وقت  من  وا�سعًا  حّيزًا  يوميًا  ت�سغل  التي  وال�سحية  والرتبوية  واملعي�سّية  واالجتماعّية 
الرغم من جناحنا يف حتييد  على  وذلك  واجلماعي،  الفردي  تفكرينا  على  تطغى  والتي  ومدخراته، 
واأظهرت  واملجتمعات،  العاملّية  االأ�سواق  اأربكت  التي  املالّية  االأزمة  تداعيات  بعيد عن  اإىل حّد  اأنف�سنا 
�سعوبة املحافظة على اال�ستقالل يف عامل متداخل ومرتابط على اأكرث من �سعيد، ما يتطلب منا دومًا 

تثبيت عنا�سر التهدئة الداخلية والثقة املحّفزة لال�ستثمار.

اال�ستقالل، لي�ش جمّرد ا�ستذكار ليوم جميد من تاريخنا اأو حالة ظرفية ن�ستكني لها، وال ثورة عابرة
تو�سع مكا�سبها يف اجليوب، اإمنا هو فعل اإميان متجّدد ون�سال م�ستمّر.

بانتمائهم اإىل وطنهم االأم، ولتحفيزهم على مزيد من اال�ستثمار يف لبنان ومتتني اأوا�سر االأخّوة واآليات 
الت�سامن مع اأ�سقائهم املقيمني.

على الدولة والقوى الحّية في البالد، إيالء المشاكل االقتصاديّة 
ومدخراته. الشعب  بجهد  لتعلقها  خاصة  أهمية  واالجتماعّية 
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أيها اللبنانيون،

يف وقت ما زال يقع على عاتق الدولة الكثري الكثري، والواجب االأ�سا�ش يف بناء اال�ستقالل واملحافظة 
لتح�سني هذا  دورًا جوهريًا داعمًا  املنت�سرين يف اخلارج،  ولّلبنانيني  الداخل  للمواطن يف  فاإّن  عليه، 

اال�ستقالل وتر�سيخه وتقوية منعته. 

نعي�ش،  ونحن  ويحا�سب،  ُي�سائل  اأن  ال�سباب،  فريق  طليعته  ويف  ال�سعب،  باإمكان  ال�سياق،  هذا  يف 
وحل�سن احلّظ، يف نظام دميوقراطي ي�سمح باإجراء مثل هذه امل�ساءلة واملحا�سبة، واأن يو�سل تاليًا اإىل 
اأن يخدم بال�سورة  اأمنه واإمنائه وهناء عي�سه وم�سريه، ومن ميكنه  املجل�ش النيابي من ياأمتنه على 
وجه اخل�سو�ش، يف  على  لبنان  طالبات وطالب  يا  تن�سوا  وال  ومراميه.  اال�ستقالل  مقا�سد  الف�سلى 
اأن  عليكم  وباأّن  الدميوقراطّية منط حياة وممار�سة،  باأّن  واالحالم،  ذواتكم  لتثبيت  امل�سروع  �سعيكم 
تبداأوا بتطبيقها على اأنف�سكم ويف �سفوفكم قبل كل �سيء، باحرتام الراأي االآخر، بعيدًا عن اأّي اإ�ساءة 

اأو عنف.

والتزامهم  الف�ساد،  وابتعادهم عن  للقوانني  املواطنني  ويتعّزز اال�ستقالل من خالل احرتام جميع 
القيم واالأخالق التي ال تقوم االأمم من دونها، وحر�سهم على حماية البيئة، والتزامهم قواعد الرتبية 
املدنّية ال�سليمة، واالنخراط يف خمتلف اأن�سطة املجتمع املدين الهادفة اىل تعزيز ال�سمود والت�سامن 

وتو�سيع ف�سحات االأمل.

ويرت�سخ اال�ستقالل كذلك اإذا التزم كل فرد من اأفراد املجتمع يف تفكريه واأدائه وتعامله مع االآخر
اأّي لبناين  اأن تكون يف املطلق، ميزة  التي يجب  الوطنّية وروح االعتدال،  الوفاق والوحدة  م�ستلزمات 
يعي جوهر انتمائه. اإذ اأّن العمل على املحافظة على متايز لبنان ور�سالته وفرادته كبلد عي�ش م�سرتك 
وحوار واإخاء، �سكل اأ�سا�سي من اأ�سكال اال�ستقالل. وِثقوا ايها ال�سباب اأن احلكمة واالعتدال هما وجه 

من وجوه البطولة.

بالمساءلة  يسمح  ديموقراطي  نظام  في  نعيش 
والمحاسبة، وبإمكان الشعب، وفي طليعته فريق الشباب أن 
ومصيره. أمنه  على  يأتمنه  من  النيابي  المجلس  إلى  يوصل 

أيها اللبنانيون،

الوالء  قاعدة  على  والعادلة،  والقادرة  اجلامعة  املدنية  الدولة  بناء  الإعادة  ال�سعي  اليوم  نتعّهد  اإذ 
ببع�سنا،  اأيدينا  فلن�سبك  احلقة،  واملواطنية  ال�سحيحة  الدميوقراطية  واملمار�سة  للوطن  املطلق 
كمواطنني وكمجتمع وكدولة، ولُنقرن القول بالعمل، باأمل واميان، بعزم جديد، وبثقة متجددة بالنف�ش.

ع�ستم وعا�ش لبنان.

وما دمنا توافقنا يف موؤمترات احلوار الوطني ويف خطاب الق�َسم على نهائية الكيان وعلى املبادئ
ال�سلطة اىل واقع  للعمل الوطني، فلنبداأ فورًا ومعًا ور�سة االإعمار، ولننتقل ب�سرعة من واقع  املر�سدة 

الدولة.

ورشة  فلنبدأ  الكيان،  نهائية  على  توافقنا  دمنا  ما 
اإلعمار، ولننتقل من واقع السلطة الى واقع الدولة.
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الذكرى السادسة والستون لالستقالل
أمام نخب إعالمية وصحافية لبنانية

القصر الجمهوري - 21 تشرين الثاني 2009

االستقالل  ذكرى  في  اللبنانيين  إلى  الثانية  رسالته  الجمهورية  رئيس  فخامة  وّجه 
لحضور  ُدعي   .2009 الثاني  تشرين   21 مساء  من  الثامنة  الساعة  عند  والستين  السادسة 
المناسبة مجلسا نقابتي الصحافة والمحررين، ورابطة خريجي كلية االعالم والتوثيق في 
المعتمدون  واإلعالميون  لإلعالم  الوطني  والمجلس  الصحافة،  ونادي  اللبنانية،  الجامعة 
في القصر الجمهوري الذين احتشدوا في قاعة 22 تشرين الثاني في القصر الرئاسي في 

بعبدا. 

واختتمت بحوار مفتوح رد خالله فخامة الرئيس على هواجس رجال اإلعالم وتساؤالتهم.

أيها اللبنانيون،

   ا�ستقالل لبنان م�سرية ن�سال طويل �ساهم فيها اللبنانّيون على درب احلرّية. والأّن الثقة واالرادة بني 
اللبنانّيني هما اأ�سا�ش عي�سهم امل�سرتك يف وطن قائم على احلرّية؛ والأّن جذوره احل�سارّية �ساربة يف 

عمق هذا ال�سرق ، تعززت اأوا�سر العالقات بني العائالت اللبنانّية على تنّوعها الديني والثقايف.

ا�ستقاللنا الوطني لي�ش جمّرد حمطة من املا�سي، اإمنا هو فعل اإميان باحلوار، وبالعي�ش امل�سرتك
م�سريتها  تر�ّسخ  بداأت  التي  اال�ستقالل،  دولة  اإّنها  نريد.  التي  واملوؤ�س�سات  القانون  دولة  اإىل  والتطّلع 
ب�سواعد �سبابها الذين حّرروا اأر�ش الوطن وقاوموا العدو االإ�سرائيلي وت�سدوا لالإرهاب وهزموه. خالل 
�سنة ون�سف ال�سنة توطدت الثقة بني اللبنانّيني على الرغم من جممل التحديات ال�ساغطة. وها نحن 
نتابع م�سرية تر�سيخ االأمن الوطني. ومبوازاة ذلك، فقد متّكن لبنان من ا�ستعادة موقعه ومكانته ودوره 
على ال�ساحة الدولّية، وتعزيز عالقاته مع الدول على اأعلى امل�ستويات، على قاعدة امل�سلحة امل�سرتكة 
واالحرتام املتبادل. تخطو العالقات اللبنانّية – ال�سورّية اإىل االأمام ، بعد و�سعها على م�سارها الثابت 
وال�سحيح، وبعد اإجناز اخلطوة التاريخّية املتمّثلة باإر�ساء العالقات الدبلوما�سّية الكاملة بني البلدين.

ينبغي وضع خطة عملية تمنع أي شكل من أشكال التوطين.

ونريد للعالقات املتنامّية بني لبنان و�سوريا و�سائر الدول العربية اأن تتطّور يف املجاالت كافة؛ لي�ش 
القطاعات  خمتلف  وبني  االأهلي  ال�سعيد  على  كذلك  بل  واحلكومي،  الر�سمي  ال�سعيدين  على  فقط 
االإنتاجّية و�سواًل اإىل حالة من التعاون االقت�سادي واالجتماعي االأمثل. وكرتجمة للثقة التي متّكن لبنان 
من بلورتها واإر�سائها على ال�سعيد الدويل، فقد مّت انتخابه، مبا ي�سبه االإجماع، للع�سوّية غري الدائمة 
اأف�سل، على حماية  اأرفع هيئة اأممّية، �سيتمكن لبنان من العمل، ب�سورة  ملجل�ش االأمن الدويل. ومن 
وعادلة  �سلمية  حلول  عن  البحث  يف  وامل�ساركة  املحّقة  العرب  ق�سايا  عن  والدفاع  الوطنّية  م�ساحله 
للم�ساكل والنزاعات املطروحة على ال�ساحة الدولية. ويف طليعة هذه الق�سايا ق�سّية فل�سطني والقد�ش، 
"غولد�ستون"  تقرير  دانها  التي  العن�سرّية  العدوانّية  ومواجهة  الفل�سطينيني،  لالجئني  العودة  وحّق 
يف االأمم املتحدة. ومن اجل منع اأي �سكل من اأ�سكال التوطني ينبغي و�سع خطة عملية ت�سمن ذلك، 
باالإ�سافة اىل تنقية العالقات اللبنانية الفل�سطينية من ال�سوائب التي اعرتت �سفاءها، وتنفيذ مقررات 



5657

موؤمتر احلوار اللبناين املتعلقة مبعاجلة ال�سالح الفل�سطيني اإىل جانب امل�سائل احلياتية. ومع انتظام 
عالقاته الدولية وا�ستعادة دوره اإقليميًا ودوليًا، اأخذ لبنان ي�ستعيد مركزه املايل على الرغم من وطاأة 
�سّياح  جمّرد  ال  وطنهم،  اإىل  م�سبوق  غري  ب�سكٍل  املغرتبون  ووفد  العاملّية.  واالقت�سادّية  املالّية  االأزمة 
وح�سب، واإمنا مودعني وم�ستثمرين وم�ساهمني يف نه�سة جمتمعهم الوطني. هوؤالء الرّواد الذين تتناهى 
اإىل م�سامعنا ابداعاتهم اليومّية يف خمتلف امليادين، يحدوهم االأمل ببناء الدولة احلديثة انطالقًا من 
الثقة املتجددة بني اللبنانيني يف عي�سهم امل�سرتك، ويف توطيد ال�سلم االأهلي وقد قطعنا خطوات ثابتة 
راأ�سها  وعلى  قدراتها  تنمية  اىل  ن�سعى  التي  االأمنية،  القوى  ت�سحيات  بف�سل  املجال  هذا  يف  واكيدة 
اجلي�ش الذي ي�سهر اأي�سًا مع القوات الدولية املوقتة يف اجلنوب على �سون ال�سيادة الوطنية. وُعقدت 
يف ربوعنا ع�سرات املهرجانات واملوؤمترات العربّية والدولّية ذات الطابع العلمي واالقت�سادي والثقايف 

والريا�سي، مرثيًة م�ساحة الفكر والبحث واالإبداع.

أيها اللبنانيون،

تعلق  من  وتزيد  واخلا�سة،  العامة  احلريات  عن  وتدافع  اال�ستقالل  حتمي  التي  هي  املوؤ�س�سات  دولة 
اللبنانيني مبجتمعهم الوطني.  وال بّد يف هذا املجال من ال�سروع يف بناء موؤ�س�سات الدولة وفق روؤية 
جديدة قائمة على احلداثة واالنفتاح و�سون حقوق املواطنني.  لقد �سبق اأن اأ�سرت يف كلمتي اإليكم العام 
اأ�سكال  لبنان �سكل من  واأّن االعتدال يف  التوافق،  اللبناين قائمة على  الكيان  اأّن فل�سفة  اإىل  املا�سي، 

البطولة، بعدما عانى، طيلة عقود، من اآفات التطّرف واالقتتال والتدمري والتهجري. 

اإن االإ�سالح ال�سامل يجب ان ي�ستند اإىل نهج ال�سجاعة يف قول احلّق وامل�ساءلة واملحا�سبة، واإىل نهج
ال�سائكة،  الداخلّية  الوطني  يف مقاربة ق�سايانا  امليثاق  احلوار واحلكمة واالعتدال انطالقًا من روح 
على قاعدة امل�سلحة الوطنّية العليا واخلري العام. ونحن ما زلنا نعمل يف �سوء التوّجه الذي ر�سمناه يف 
خطاب الق�سم.  ونرى املدخل ال�سحيح لبناء دولة القانون واملوؤ�س�سات يف بناء دولة االإن�سان اللبناين، 

والمحاسبة. والمساءلة  الحّق  قول  في  الشجاعة  نهج  إلى  الشامل  اإلصالح  يستند 
أيها اللبنانيون،

بقيم  ربوعنا، ومت�ّسكوا  العمران يف  ووطدوا  امل�سرتكة،  وقيمنا  اأجدادنا يف �سوغ حياتنا  �ساهم  بعدما 
الثقايف  التنّوع  وحماية  العامل  على  واالنفتاح  اللبنانيني،  بني  االجتماعي  والتكافل  االأر�ش  عن  الدفاع 
الق�سائّية  ال�سلطة  ا�ستقالل  م�سروع  اىل  نتطلع  اإننا  ر�سالة.  لبنان  وطن،  من  اأكرث  لبنان  ان  لنوؤكد 
تكري�سًا للعدالة وتوفريًا لالنتظام العام. ونعّلق اآمااًل اإ�سالحّية على تطبيق م�سروع الالمركزّية االإدارّية 
املو�ّسعة، وتعزيز دور البلديات يف هذا املجال  ويف حتقيق االإمناء املتوازن للمناطق. كما نعترب حماية 
البيئة الطبيعّية وتطوير ال�سناعة ال�سياحّية، والقطاعات االنتاجية من اأولويات اأي م�سروع اإ�سالحي. 
الهدر وتر�سيد االنفاق بهدف  الف�ساد، ومنع  ت�سكيل هيئة مكافحة  وهذا يتطلب قبل زيادة االيرادات 

معاجلة الدين العام.

الكاملة  امل�ساركة  على  وبغية احلفاظ  الدولة  بناء  يخدم هدفنا يف  اأن  يجب  تطوير  اأو  اإ�سالح  اأّي  اإن 
امل�سرتك  العي�ش  ميثاق  يناق�ش  ال  مبا  اللبنانيون،  ايها  نعم  امل�سرتك،  العي�ش  ميثاق  يناق�ش  ال  مبا 
ال�سيا�سية،  الطائفية  الإلغاء  وطنية  هيئة  ت�سكيل  اىل  احلاجة  تربز  نظامنا،  على  الفرادة  ي�سبغ  الذي 
حق  فيها  مبا  للمغرتبني  احلقوق  واإعادة  االأف�سل،  التمثيل  الإنتاج  النيابية  االنتخابات  قانون  وتطوير 
اجلن�سية واالنتخاب. ونحن اإذا كنا قد اأكدنا على ذلك وعلى حتقيق التوازن املطلوب بني ال�سالحيات 
وامل�سوؤوليات، متكينًا للموؤ�س�سات، مبا فيها رئا�سة اجلمهورية من تاأدية دورها الوطني، فاإننا نوؤكد ان 
ال�سرط ال�سروري الإجناز هذه االهداف هو التوافق طبقًا لن�ش وروح الد�ستور بعيدًا عن املحا�س�سة، 
وتوزيع امل�سوؤوليات ولي�ش تنازع ال�سالحيات. وال ي�ستقيم هذا التوجه من دون معاجلة الثغرات التي 
ظهرت يف عمل ال�سلطات الد�ستورية بعد م�سّي عقدين على اعتماد اتفاق الطائف ميثاقًا وطنيًا، هو 
بنوده.  كامل  لتطبيق  ال�سعي  يف  امل�سّي  من  لنا  بّد  ال  والذي  اللبنانيني،  بني  االجتماعي  العقد  مبثابة 
وبعدما جنحنا يف ت�سكيل حكومة الوحدة الوطنّية، نتطّلع اإىل دور ماأمول لها يف حتقيق ور�سة االإ�سالح، 

للمغتربين الحق في الجنسية واالنتخاب.
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أيها اللبنانيون،

اإذا كان العامل يتطلع اإىل لبنان نظرًا ل�سيغته املميزة، فاإّن التحّدي اأمامنا هو يف اإجناح هذه ال�سيغة 
اأدعو  االإن�سانّية.  له  ت�سهد  ح�ساري  اإطار  يف  امل�سرتك  العي�ش  و�سيغة  اال�ستقالل،  روح  مع  ان�سجامًا 
االرادات اخلرّية اإىل التالقي من اأجل عّزة الوطن وبناء الدولة الع�سرّية بكل ما فيها من قيم وقدرات
خاّلقة ودينامّية يختزنها جمتمعنا االأهلي. هو َعهٌد و�سرف والتزام، يفر�سه الواجب وحّب الوطن على 

كّل واحد منا.

ع�ستم عا�ش لبنان.

اإيجاد  قريبًا،  �ستلتئم  التي  الوطني،  احلوار  لهيئة  ميكن  كما  للمواطنني.  املرتاكمة  امل�سكالت  وحّل 
املناخات املنا�سبة للم�سّي قدمًا يف هذا التوّجه االإ�سالحي. هيئة احلوار هذه، لن تكون �سلطة جديدة 
مناف�سة اأو موازّية لل�سلطة التنفيذّية، وهي ال تنوب عنها بالتاأكيد، وال تتعار�ش مع عملها ومبادراتها. 
بل ميكنها اأن تعمل كاإطار وطني جامع، لتعزيز املناق�سة الهادئة واحلوار، ومواكبة ال�سلطات ال�سرعّية 
الد�ستور.  مبوجب  اإليها  املوكولة  وامل�سوؤوليات  بدورها  اال�سطالع  من  لتمكينها  املالئم  املناخ  باإيجاد 
يحتاج اأي م�سروع اإ�سالحّي الإرادة وطنّية جامعة نابعة من قيم اال�ستقالل. ولقد جنحت هذه االإرادة 
واأظهرت جدارة  االإرهاب،  االأر�ش ومواجهة ظاهرة  االإ�سرائيلي وحترير معظم  للعدوان  الت�سّدي  يف 
لبنان يف امتالك عنا�سر القّوة والقدرة، وتثبيت نف�سه بني االأمم، كوطن منيع ال�سياج، حمتفظًا بحقه 
يف املقاومة ال�سرتجاع ما تبقى من ارا�سيه املحتلة يف مزارع �سبعا وتالل كفر�سوبا واجلزء ال�سمايل 
من قرية الغجر بكافة الو�سائل امل�سروعة والقدرات املتاحة.  لذا، فنحن مدعوون اليوم، انطالقًا من 
هذا النجاح، الإعادة بناء الثقة باأنف�سنا وبطاقات �سبابنا ومب�ستقبلنا، وبقدرتنا على التاأقلم والتطّور 

واجرتاح  احللول من �سمن الثوابت الوطنية.

يحتاج أي مشروع إصالحّي إلرادة وطنّية جامعة نابعة من قيم االستقالل.

الذكرى السابعة والستون لالستقالل 
أمام ممثلي الهيئات االقتصادية واالجتماعية

القصر الجمهوري - 21 تشرين الثاني 2010

الثالثة  االستقالل  رسالة  مناسبة  العام  هذا  حضرت  واالعمال  االقتصاد  رجال  من  نخبة 
التي وجهها فخامة الرئيس إلى اللبنانيين في ذكرى االستقالل السابعة والستين. افتتحت 
المناسبة بالنشيد الوطني اللبناني عند الساعة الثامنة من مساء 21 تشرين الثاني 2010، 

وتلته رسالة االستقالل.

 ثم  اختتمت بحوار مع رجال االقتصاد واالعمال حول مناخ االعمال والتوقعات المستقبلية. 
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أيها اللبنانيات واللبنانيون،

اإليها  هفت  الوا�سعة،  االنت�سار  دنيا  ويف  لبنان  يف  ا�ستقالله،  ذكرى  يف  الوطن،  راية  خفقت  كلما 
القلوب، و�سخ�ست نحوها العيون، و�سّفقت لها االأكّف، م�ستعيدًة حمطات الن�سال املجيدة التي اجتازها 
قبلنا قادة وطنيون عّبدوا الطريق اإىل هذا اال�ستقالل. وهو ا�ستقالل فتح اأبواب التقّدم والرتّقي اأمام 
التحرر  م�سريات  يف  االأمامّية  املواقع  احتالل  اإىل  والذكاء  والت�سميم  الطموح  يدفعها  متوّثبة  اأجيال 
اإىل وطن  املرء  ينتمي  اأن  لفخر عظيم  اإّنه  الداخل واخلارج.  العلم واحل�سارة يف  وميادين  والتحرير 
اإىل  الفكري واحل�ساري، ما يدفعنا  بالتنّوع  التاريخ، ي�سّج باحلرّية والدميقراطّية وميتاز  متجّذر يف 
وتثبيت  �ساأنه  اإعالء  على  العمل  واإىل  والفنت،  املخاطر  من  وحمايته  ا�ستقالله  وعلى  عليه  املحافظة 
كيانه. لكّن خفقات راياته اليوم، ال بّد واأن تعيدنا اإىل مالم�سة الواقع وحت�ّس�ش م�ساكله وتعقيداته، واإىل 
مواجهة احلقيقة املجّردة. فبناء اال�ستقالل قد يبدو اأحيانًا متعرّثًا وغري ناجز حينما ي�سابقه ا�ستقالل 
الطوائف واملذاهب، وكلما تعّر�ش العتداءات وانتهاكات خارجّية. لقد تعاهدنا عام 1943 على اأن نعي�ش 
معًا، بطوائفنا املتعددة، يف اإطار نظام دميقراطي برملاين حّر، وتوافقنا على ميثاق وطني هو يف �سلب 
فل�سفة الكيان اللبناين، ما جعل من لبنان بلدًا ممّيزًا بني االأمم، واأ�سفى عليه �سفة البلد – الر�سالة. 

والدولّية،  االإقليمّية  ال�ساحتني  على  نف�سه  فر�ش  يف  لال�ستقالل،  االأوىل  ال�سنوات  يف  لبنان،  جنح 
�سوغ  اأ�سا�سّية يف  ب�سورة  و�ساهم  املتحدة،  االأمم  ومنظمة  العربّية  الدول  تاأ�سي�ش جامعة  ف�سارك يف 
االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان، ودافع عن ق�سايا احلّق والعدالة ويف طليعتها ق�سية فل�سطني. وبرز 
ال�سيا�سي  ال�سعيدين  على  نه�سوي  م�سروع  و�ساحب  والتعبري،  واملعتقد  الراأي  حرّية  يحرتم  كبلد 
والثقايف. وبالرغم من النك�سة التي تعّر�ش لها ميثاقه الوطني و�سلمه االأهلي عام 1958، والتي انتهت 
اىل قاعدة عدم تغليب فئة على اأخرى، فقد عاد قادته و�سرعوا  يف بناء دولة اال�ستقالل اعتبارًا من 
املوؤ�س�سات  وبناء  االإداري  االإ�سالح  يف  اأ�سا�سا"  جوهره  يف  ي�سلح  نهجًا  واعتمدوا  ال�ستينات،  مطلع 
العامة  الوظيفة  اإىل  االنتماء  �سرف  واأ�سبح  للمناطق،  املتوازن  واالإمناء  االجتماعّية  العدالة  وحتقيق 
م�سدر افتخار، وغدا للطبقة الو�سطى موقع ومكانة على م�ساحة الوطن. اإال اأّن دعائم دولة اال�ستقالل 
الثانية �سريعًا ما تداعت بفعل االقتتال الذي ن�سب اعتبارًا من عام 1975، نتيجة العتبارات داخلّية 

بالحريّة  يضّج  التاريخ،  في  متجّذر  وطن  لبنان 
والديمقراطّية ويمتاز بالتنّوع الفكري والحضاري.

واإقليمّية ودولّية متعددة، اأ�ساأنا تقييمها وتدارك تداعياتها عن طريق احلوار الوطني املخل�ش البّناء، 
مع ما ا�ستتبع ذلك من تدّخل لقوات ردع �سقيقة. 

كما واجه لبنان �سل�سلة اعتداءات اإ�سرائيلّية مدّمرة واجتياحني الأرا�سيه عامّي 1978 و 1982. ومل
ل اإىل اإقرار اتفاق الطائف واعتماد وثيقة الوفاق الوطني  تنته احلرب الداخلّية ف�سواًل اإال بعد التو�سّ
عام 1989. لقد اأدار لبنان �سوؤونه بعد اإقرار اتفاق الطائف يف ظل وجود ودور �سوري مبا�سرين. وبعد 
ان�سحاب اجلي�ش ال�سوري عام 2005، وقع على عاتق اجلي�ش اللبناين والقوات امل�سّلحة واجب املحافظة 
على اال�ستقرار الداخلي وحماربة االإرهاب وامل�ساركة يف مواجهة العدّو االإ�سرائيلي، كما جتّلى ذلك يف 
نهر البارد وخالل عدوان متوز 2006 الذي متّكن لبنان من دحره وعمل على حمو اآثاره. وبالرغم من 
االإحباط الذي ي�سعر به كّل لبناين نتيجة اإخفاقاتنا ال�سابقة يف حماية ا�ستقاللنا وتثبيت دعائمه، ال بل 
�سياع مفهوم ال�سيادة واال�ستقالل لدى الكثريين، فاإّن الفر�سة باتت وما زالت متاحة اأمامنا منذ العام 
2008، كي نثبت مقدرتنا على اإدارة �سوؤوننا باأنف�سنا، واأخذ اخليارات ال�سحيحة التي من �ساأنها اأن 

تقودنا من جديد على دروب االأمن واال�ستقرار والعدالة والنمّو.

 يجب علينا اال نن�سى بدايًة، اأّنه بالرغم من االنتكا�سات التي طاولت م�سرية اال�ستقالل يف ال�سميم،
 فقد متّكنا من املحافظة على اإمياننا بلبنان وبوحدته ونظامه الدميقراطي احلّر، وبعي�سنا امل�سرتك، 
اإجناز حترير معظم  لنا قبل كّل �سيء  التعليمّية وحيوّية نظامنا امل�سريف. وت�سّنى  وم�ستوى مناهجنا 
وكانت  الوطنّية.  قدراتنا  وجممل  ومقاومتنا  و�سعبنا  جي�سنا  بت�سامن   ،2000 عام  املحتلة  اأرا�سينا 
الدبلوما�سّية اللبنانّية قد جنحت اعتبارًا من العام 1978، يف تكري�ش اعرتاف جمل�ش االأمن الدويل 
اأ�سكال  من  �سكٍل  الأّي  احلاجة  ودون  �سرط،  اأو  قيد  بدون  املحتلة  اأرا�سينا  كامل  ا�ستعادة  يف  بحّقنا 
التفاو�ش مع العدو االإ�سرائيلي. اأما خالل ال�سنوات املا�سية فقد متكنا من توفري اال�ستقرار الداخلي، 
ومن االلتزام باال�ستحقاقات الد�ستورّية، عن طريق اإجراء انتخابات نيابّية وبلدّية حّرة، ومن ت�سكيل 
على  االإدارّية  للتعيينات  وا�سحة  اآلّية  واعتماد  الوطني،  احلوار  هيئة  واإطالق  وطنّية،  وحدة  حكومة 

حّقنا في استعادة أراضنا المحتلة معترف به دوليًا 
اإلسرائيلي. العدو  مع  بشأنه  للتفاوض  حاجة  وال 



6263

قاعدة الكفاءة. وجنحنا يف اإعادة العالقات اللبنانّية – ال�سورّية املمّيزة اإىل م�سارها ال�سحيح واإقامة 
عالقات دبلوما�سّية بني البلدين، والفوز مبقعد غري دائم يف جمل�ش االأمن، واإعادة موقعنا ومكانتنا على 
الدولّية، واحلوؤول دون ح�سول عدوان خارجي. ومتّكنا كذلك من اال�ستح�سال على مواقف  ال�ساحة 
ب�سورة  والتوا�سل  اأرا�سيه،  على  الفل�سطينيني  الالجئني  لتوطني  الراف�ش  لبنان  ملوقف  داعمة  دولّية 
والر�ساميل،  الودائع  واجتذاب  العاملّية  املالّية  االأزمة  تداعيات  وتفادي  اللبناين،  االغرتاب  مع  اأف�سل 

وحتقيق ن�سب منّو مرتفعة.

أيها اللبنانيات واللبنانيون،

مع ت�سجيل امتناننا لالأ�سّقاء العرب يف دعم لبنان و�سلمه االأهلي واإمكانّية اال�ستفادة من م�ساعيهم 
املنا�سبة  احللول  الجرتاح  كلبنانيني،  نحن  عاتقنا  على  تبقى  واالأهّم  االأوىل  امل�سوؤولّية  فاإّن  احلميدة، 
اإلينا  تعود  لذا  اال�ستقالل.  �سروط  من  اأ�سا�سي  �سرط  احلّرة  اللبنانّية  االإرادة  كون  عليها،  والثبات 
ونحن  الثالثة،  اجلمهورّية  اأ�س�ش  لو�سع  منها  واالنطالق  ال�سابقة  املكت�سبات  على  املحافظة  م�سوؤولية 
قادرون على ذلك، اإذا ما توّفرت لدينا االإرادة ال�سيا�سّية ال�سلبة وُجّندت الطاقات والقدرات يف هذا 

ال�سبيل. وهذا ي�ستوجب العمل على حتقيق االأهداف التالية:

املثري  املت�سّنج  اخلطاب  عن  والتخّلي  كاأولوّية.  االأهلي  وال�سلم  الوطنّية  الوحدة  على  املحافظة   -1
لالأحقاد. فالفتنة التي مّت احلوؤول دون وقوعها بعد اغتيال الرئي�ش ال�سهيد رفيق احلريري و�سخ�سّيات 

لبنانّية اأخرى، يجب اال ن�سمح لها باأن تطّل علينا بطرق واأوجه خمتلفة، واأن تبلي لبنان ب�سرورها.

ال�سرعّية  املوؤ�س�سات  واحرتام  بنهج احلوار  والتم�ّسك  الد�ستور،  واأحكام  النظام  العمل من �سمن   -2
واالحتكام اإليها يف كّل وقت وظرف حلّل اأّي اإ�سكال اأو نزاع.

اإلرادة اللبنانّية الحرّة شرط أساسي من شروط االستقالل. 
المكتسبات  على  المحافظة  مسؤولية  إلينا  تعود  لذا 
السابقة واالنطالق منها لوضع أسس الجمهوريّة الثالثة.

3- التم�ّسك باتفاق الطائف وا�ستكمال تنفيذه، بدون ترّدد اأو خوف، والتوافق معًا على تو�سيح االإ�سكاالت 
الد�ستورّية التي اعرتت تطبيق بع�ش بنوده بعد اأكرث من عقدين على اعتماده.

4- امل�ساركة يف حتّمل امل�سوؤولّية، بالطرق املثلى، بعيدًا عن التعطيل اأو اال�ستئثار اأو اال�ستقواء، وعدم 
االكتفاء بتقا�سم احل�س�ش اأو التنازع عليها، بل االنتقال من منطق ال�سلطة اإىل منطق الدولة.

5- التم�ّسك ب�سيغتنا احل�سارّية والعمل على اإجناح التحّدي اللبناين القائم على م�ساركة جميع الفئات 
والطوائف يف ادارة ال�ساأن العام  ولي�ش فقط على العي�ش امل�سرتك؛ وهذه م�سوؤولّية لبنانّية وعربّية على 
ال�سواء، وذلك يف مواجهة �سيا�سة اإ�سرائيل القائمة على يهودّية الدولة و�سعيها ل�سرذمة العامل العربي، 
وتنامي الفكر الراف�ش للراأي االآخر واملعتمد نهج االإرهاب، اإ�سافًة الرتفاع اأ�سوات جديدة يف الغرب 
ت�سّكك يف اإمكانّية جناح مناذج العي�ش القائمة على التعّددّية الثقافّية. ومن املفيد التم�ّسك من �سمن 
هذا التوّجه، بقاعدة املنا�سفة ومتثيل الطوائف، دون تكري�ش الطائفّية، وذلك باعتماد معايري االلتزام 

الوطني ولي�ش الطائفي.

6- متابعة اجلهد الهادف الإرغام اإ�سرائيل على االلتزام بالقرار 1701وتنفيذ كامل بنوده، مع االحتفاظ 
بحّقنا يف حترير اأو ا�سرتجاع ما تبّقى لنا من اأرا�ٍش حمتلة بجميع الطرق املتاحة وامل�سروعة.

7- امل�سّي قدمًا يف عملّية البحث والتوافق على ا�سرتاتيجّية وطنّية دفاعّية ترتكز اىل الدور االأ�سا�سي 
للجي�ش الذي اأثبت فعاليته وجدارته يف الدفاع عن الوطن خالل عدوان متوز 2006 وواقعة عدي�سة، 
وتاأمني م�ستلزمات الت�سليح والتجهيز املنا�سبة له. وتاليًا، ا�ستمرار عمل هيئة احلوار يف اأعمالها، اإذ 

يبدو االنكفاء عن هذه الهيئة يف املبداأ، مبثابة انكفاء عن الذات وعن اخل�سو�سّية اللبنانّية.

واإقرار  املتوازن  االإمناء  وثقافيًا، وحتقيق  واجتماعيًا  اقت�ساديًا  النمّو  فر�ش  تعزيز  اال�ستمرار يف   -8

يقوم التحّدي اللبناني على مشاركة جميع 
العام. الشأن  ادارة  في  والطوائف  الفئات 
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اخلطط لقطاعات االإنتاج واخلدمات وو�سعها مو�سع التنفيذ، وت�سجيع احلكومة على م�ساعفة اجلهد، 
اأولويات املواطنني يف احلياة  بعيدًا عن اجلدل ال�سيا�سي، التزامًا منها ومن جميع اأع�سائها بتحقيق 
الكرمية. ذلك اأيّن اأعي واأحت�ّس�ش اآالم ال�سعب واآماله، وحّقه يف التنّعم باالأمان وباخلدمات االأ�سا�سّية 
يف جماالت املاء والكهرباء والنقل العام وال�سمان ال�سّحي واالجتماعي و�سمان ال�سيخوخة وغريها من 

احلقوق البديهّية دون متييز اأو اإبطاء.

9- اإجراء االإ�سالحات ال�سيا�سّية والق�سائّية واالإدارّية ال�سرورّية حل�سن �سري عمل املوؤ�س�سات.

جن�سيتهم  ا�ستعادة  اإجراءات  وت�سهيل  باالقرتاع  املغرتبني  حّق  لتثبيت  ال�سعي  عملّية  يف  امل�سّي   -10
االأ�سلّية، مبا ي�سمح بخلق دينامّية موؤاتية للعّزة الوطنّية وللنمّو واالزدهار.

لقد اآن لنا فعاًل، بعد عقود من احلروب والنزاعات، اأن نحظى بحالة عامة من الهدوء واال�ستقرار، 
اأخالقيات  من  اعوّج  ما  وتقومي  النا�ش،  هموم  معاجلة  واإىل  املجدي،  العمل  اإىل  فيها  نن�سرف  كي 
اجلميلة،  بيئتنا  ال�سارخ حلرمات  واالنتهاك  واجل�سع  والغ�ّش  الف�ساد  ومكافحة  و�سلوكيات جمتمعنا، 

واحلّد من نزف هجرة اأبنائنا اإىل اخلارج وخلق الظروف املطمئنة ملغرتبينا للعودة اإىل ربوع لبنان.

أيها اللبنانيات واللبنانيون،

الوطني  امليثاق  بذلك  يفيد  كما  النظام،  وا�ستقرار  الدولة  وحدة  اأركان  من  اأ�سا�سي  ركن  التوافق  اإّن 
ووثيقة الوفاق الوطني. والد�ستور اللبناين نف�سه ين�ّش يف الفقرة »ي« من مقدمته على اأّن »ال �سرعّية 
الأّي �سلطة تناق�ش ميثاق العي�ش امل�سرتك«؛ وي�سّجع يف مادته )65( على اتخاذ القرارات يف جمل�ش 

الى  الدفاعّية  الوطنّية  االستراتيجّية  ترتكز 
العديسة.  واقعة  في  أثبته  كما  الجيش  دور 

أدعوكم من موقعي كرئيس للدولة ورمز لوحدة الوطن أال تسمحوا 
األجنبي.  وللتدّخل  للصراعات  مفتوحة  ساحة  لبنان  يكون  بأن 

الوزراء بالتوافق، ناهيكم عن احلاجة لتوّفر الثلثني يف الت�سويت على املوا�سيع االأ�سا�سّية. لذا، ومن 
منطلق الق�سم الذي اأّديته يف املجل�ش النيابي، باأن »اأحرتم د�ستور االأّمة اللبنانّية وقوانينها واأن اأحفظ 
مبوا�سلة  لال�ستقالل،  وال�ستني  ال�سابعة  الذكرى  يف  اأعاهدكم  اأرا�سيه«،  و�سالمة  الوطن  ا�ستقالل 
امل�سرية، بعزم وقناعة واإميان، وباالنحياز دومًا اإىل م�سلحة الوطن العليا، وال�سهر على دفع البالد على 

دروب التعّقل والتوافق واال�ستقرار والنمّو.

وقادة  والروحيني  ال�سيا�سيني  القادة  اأدعو  كما  فردًا،  فردًا  واللبنانيون،  اللبنانيات  اأّيها  واأدعوكم، 
الراأي والنقابات والطالب وهيئات املجتمع املدين، من موقعي كرئي�ش للدولة ورمز لوحدة الوطن، اأال 
للعمل معي، تالفيًا  واأدعوكم  االأجنبي.  وللتدّخل  لل�سراعات  لبنان �ساحة مفتوحة  باأن يكون  ي�سمحوا 
لالأزمات، لتغليب الثوابت التي اأقّرتها وثيقة الوفاق الوطني، وااللتزام بخّط التوافق واحلوار والت�سامح 
والتاآخي الذي اأثبتت جتارب التاريخ، اأن ال خط لنا جميعًا �سواه. هكذا ن�ستحّق ثقة �سعبنا االأبّي وعرفان 

اأجيالنا الطالعة.

ع�ستـــم، عـــا�ش لبنــان.
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الذكرىالثامنة والستون لالستقالل
أمام قيادات منطقة البقاع وفعالياتها

قلعة راشيا - 21 تشرين الثاني 2011

من قلعة االستقالل راشيا حيث ُسجن رجال االستقالل في العام 1943 وّجه فخامة الرئيس 
عند الثامنة من مساء 21 تشرين الثاني 2011 رسالة االستقالل الرابعة في عهده. أكدت مبادرة 
الجامعة  الوطنّية  باإلرادة  تمسكه  المناسبة  إلحياء  راشيا  منطقة  إلى  باالنتقال  الرئيس 
التي صنعت االستقالل، وعمق تقديره لدور قيادات لبنان في تأكيد هوية بلدهم وترسيخ 

ميثاقه الوطني.

قيادات  إلى  باإلضافة  األوائل  االستقالل  رجاالت  عائالت  عن  ممثلون  المناسبة  حضر 
رسمية ودينية وإدارية من منطقة البقاع.

أيها اللبنانيات واللبنانيون،

اأخاطبكم هذا العام من را�سيا، من قلعة اال�ستقالل، لن�ستذكر معًا االإرادة الوطنّية اجلامعة التي
 �سنعته، واملبادئ امليثاقّية التي مل يكن لين�ساأ هذا اال�ستقالل ويحيا بدونها. فمن بني مراحل الن�سال 
رئي�سًا  ب�سارة اخلوري  ال�سيخ  انتخاب  الكبري عام 1920 و�سواًل اىل  لبنان  اإعالن دولة  املتعددة، منذ 
العام  الثاين من  بتاريخ 8 ت�سرين  النواب  اأيلول 1943، وقيام جمل�ش  بتاريخ 23  اللبنانّية  للجمهورّية 
نف�سه باإلغاء ما كان يت�سّمنه الد�ستور من مواد مقّيدة، فاإّن املرحلة املمتدة من احلادي ع�سر من ت�سرين 
الثاين 1943، يوم اعتقال رجال اال�ستقالل يف �سجن هذه القلعة بالذات، ولغاية الثاين والع�سرين منه، 
يوم اإطالق �سراحهم، هي املرحلة التي اعتربت مرحلة العبور اإىل اال�ستقالل اللبناين ب�سكله النهائي 
واملعرتف به، واأّدت العتماد احلكومة اللبنانّية الثاين والع�سرين من ت�سرين الثاين من كّل عام، »عيدًا 
ر�سمّيًا لذكرى اال�ستقالل«. وكانت قد تبلورت و�سادت يف حينه، �سعيًا لقيام وطن لبنايّن م�ستقّل، معادلة 
جديدة قائمة على �سعار »ال �سرق وال غرب«، »ال حماية وال وحدة«؛ وهي معادلة جعلت معظم القوى 
اأّن  والواقع  نادى به رجال اال�ستقالل.  الذي  ال�سيا�سي  ال�سيا�سّية جتنح نحو االعتدال ومنطق احلوار 
بعيد  وفئاته،  وطوائفه  لبنان  مناطق  التي عّمت خمتلف  واالحتجاج  التظاهر  وموجة  العام  االإ�سراب 
اعتقال رئي�ش اجلمهورّية ب�سارة اخلوري ورئي�ش الوزراء ريا�ش ال�سلح والوزراء كميل �سمعون وعادل 
ع�سريان و�سليم تقال والنائب عبد احلميد كرامي، مل تكن جمّرد مظاهر تاأييد للمعتقلني كاأ�سخا�ش، 
بل جاءت لتعرّب عن تعّلق ال�سعب بخيارات هوؤالء القادة، ونهجهم، وب�سيغة العي�ش امل�سرتك التي اآمنوا 

بها وعملوا من اأجلها.

رجال اال�ستقالل قطعوا العهد على اأنف�سهم، باملحافظة على »امليثاق الوطني«، ب�سفته دعامة رئي�سّية 
بعدهم، عاد  �سهاب من  فوؤاد  والرئي�ش  اللبنانّية؛  للهوّية  اال�ستقالل، وعن�سرًا مكّونًا  من دعائم هذا 
اأيلول 1958، بعد نهو�ش لبنان  اأمام املجل�ش النيابي، بتاريخ 23  األقاه  ليوؤّكد يف خطاب الق�سم الذي 
من كبوته االأوىل: »اإّن الدعامة الكربى ال�ستقالل لبنان تبقى يف ميثاقنا الوطني، يف وحدة �سفوفنا، 
يف اعتمادنا على اأنف�سنا ويف والئنا الكامل غري امل�سروط وال املجتزاأ لوطننا لبنان". فاأين نحن اليوم 
من هذه الروح امليثاقّية التاأ�سي�سّية، ومن الوالء الكامل وغري املجتزاأ للوطن، ومن م�سرية بناء دعائم 

اال�ستقالل ؟

رجال االستقالل قطعوا العهد على أنفسهم، بالمحافظة على »الميثاق الوطني«، 
اللبنانّية.  للهويّة  مكّونًا  وعنصراً  االستقالل،  هذا  دعائم  من  رئيسّية  دعامة  بصفته 
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أيها اللبنانيات واللبنانيون،

اأو و�ساية، وفر�ش ال�سيادة ال�ساملة اأو انتداب  من اأبرز �سروط اال�ستقالل التحّرر من اأّي احتالل 
الوطني،  ال�سيا�سي  القرار  با�ستقاللّية  وااللتزام  اأرا�سيها،  كامل  وموؤ�س�ساتها على  للدولة  واحل�سرّية 
الذاتّية، من  بقدراتها  العام  ال�ساأن  اإدارة  الدولة يف  اأو �سغط خارجّيني؛ وجناح  تدّخل  اأّي  بعيدًا عن 
وي�سمح  العدل،  ويقيم  االإن�سان،  وحقوق  واحلريات  االأمن  يحفظ  دميقراطي  ونظام  موؤ�س�سات  خالل 
بالتداول الدوري لل�سلطة كنتيجة حتمية للدميوقراطية. ومن �سروط اال�ستقالل كذلك، حتقيق العدالة 
وتوفري  واملر�ش،  والعوز  الفقر  امل�ستدامة، وحماربة  الب�سرّية  والتنمية  االقت�سادي  والنمّو  االجتماعّية 
احلاجات االأ�سا�سّية للمواطنني من ماء وكهرباء وطبابة وا�ست�سفاء وتعليم ونقل عام وبيئة نظيفة وغذاء 
�سليم. والواقع احلايل ي�سري اإىل اأّنها املرة االأوىل منذ العام 1975 التي مل ي�سهد فيها لبنان، الأكرث من 
ثالث �سنوات متتالية، حالة اقتتال داخلي، اأو حربًا عدوانّية اإ�سرائيلّية عليه، اأو تواجدًا لقوات ع�سكرّية 
عدّوة اأو �سقيقة على اأرا�سيه، ما عدا احلاجة التي ما زالت قائمة لوجود قوات االأمم املتحدة املوقتة 
والتعاون مع اجلي�ش  بالتن�سيق  القرار 1701،  لتنفيذ كامل مندرجات  �سعيًا  لبنان،  العاملة يف جنوب 
اللبناين، ال�ساهر على �سيانة ال�سلم االأهلي، وحماربة االإرهاب، وحماية الدميقراطّية، وهو املوؤ�س�سة 

التي تنعك�ش فيها الوحدة الوطنّية باأبهى �سورها.

 
بني  العالقة  تاريخ  طبعت  و�سوريا  لبنان  بني  ناجزة  دبلوما�سّية  عالقات  اأقمنا  الفرتة  هذه  خالل 
اأّت�سمت  ونيابّية  بلدّية  انتخابات  اإجراء  طريق  عن  الد�ستورّية  اال�ستحقاقات  احرتام  ومّت  البلدين؛ 
بال�سفافية والهدوء؛ وبا�سرت احلكومة منذ االآن مناق�سة م�سروع قانون جديد لالنتخاب ي�سمن �سّحة 
اأّي  انتخابّية حّرة ونزيهة بعيدًا عن  ال�سرائح وللمراأة ب�سورة جوهرية، وي�سمح بعملّية  التمثيل لكافة 
ترغيب غري م�سروع اأو تهديد، ويعرّب ب�سورة اأف�سل عن امليثاقّية الد�ستورّية وين�سجم مع روح الطائف؛ 
كما با�سرت مناق�سة م�سروع قانون ا�ستعادة اجلن�سّية، وانطلقت مرحلة اإيجاد احللول مل�سكلتي الكهرباء 
واملياه؛ ومّت اإقرار قانون النفط والغاز وحتديد املناطق البحرّية، متهيدًا الإ�سدار املرا�سيم التطبيقّية 
واملبا�سرة بعملّيات التنقيب. كما مّت اإقرار م�سروع قانون د�ستوري مينع اجلمع بني النيابة وتويّل الوزارة.

وصاية،  أو  انتداب  أو  احتالل  أّي  من  التحرّر  االستقالل  شروط  أبرز  من 
على  ومؤسساتها  للدولة  والحصريّة  الشاملة  السيادة  وفرض 
الوطني.  السياسي  القرار  باستقاللّية  وااللتزام  أراضيها،  كامل 

اأعلم اأّيها اللبنانيون اأّن كّل ذلك ال يبّدد خماوفكم وقلقكم على امل�ستقبل وامل�سري. اأعلم اأّنكم قلقون 
من عدم متّكن الدولة واملوؤ�س�سات من اال�سطالع بكامل م�سوؤولّياتها على م�ساحة الوطن؛ ومن خماطر 
�سعوبة  ومن  املبّيتة؛  االإ�سرائيلّية  النوايا  ومن  الظروف؛  من  ظرف  يف  ال�سالح  اإىل  واالحتكام  الفتنة 
تنفيذ القانون وفر�سه، يف ظّل ت�سّلط اأ�سحاب النفوذ، وا�ست�سراء الف�ساد وطغيان منطق املحا�س�سة 
واملح�سوبّيات؛ ومن التاأّخر يف تنفيذ امل�ساريع التي ب�ّسرت بها البيانات الوزارّية للحكومات املتعاقبة، 
اثني  اأكرث من  ا�ستغرقت  املا�سية،  الثالث  ال�سنوات  ت�سكيل حكومات ثالث، خالل  واأّن عملّية  خا�سًة 
ع�سر �سهرًا، وعّطلت التجاذبات ال�سيا�سّية العمل احلكومي الأ�سهر عدة اأخرى. اإال اأّن هذا الواقع املرير 
يجب اأال ي�سّكل عامل اإحباط اأو ياأ�ش اأو ت�سليم با�ستحالة االإ�سالح والتقّدم؛ ونحن �سعب عرف ب�سجاعته 
وبحيويته الفكرّية وال�سيا�سّية؛ بل ي�سع علينا جميعًا م�سوؤولّية م�ساعفة، كحكومة وجمل�ش نيابّي وقوى 
حّية وقادة فكر وراأي، للبحث يف االأ�سباب احلقيقّية التي تعيق عمل املوؤ�س�سات وتفقد ثقة النا�ش بالدولة 
واأداء  ممار�سة  �سوء  عن  ناجتة  اأم  النظام،  يف  تعدياًل  ت�ستوجب  بنيوّية  هي  وهل  البع�ش،  وببع�سهم 

ي�ستوجب التطوير والتح�سني، او عن االثنني معًا . 

واالإجابة عن هذه الت�ساوؤالت اجلوهرّية ت�ستلزم بحّد ذاتها ور�سة حوار �سامل وعميق على م�ساحة
الوطن، داخل املوؤ�س�سات، و�سمن االأطر البحثّية املنا�سبة؛ وذلك بقطع النظر عن اجلدل الظريّف القائم 
حول اجلدوى من اإعادة تفعيل هيئة احلوار الوطني، التي ما زلت اأرى فائدة جّمة يف ا�ستئناف اأعمالها 
يف اأقرب االآجال. وبانتظار ذلك، حرّي بنا امل�سّي قدمًا يف عملّية تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني يف جميع 
بنودها، و�سواًل، يف �سوء التجربة، اإىل الدولة املدنّية اجلامعة، دولة املواطنة التي تطمح اإليها اأجيالنا 
الطالعة، من �سمن الروح امليثاقّية نف�سها التي اأوجدت اال�ستقالل. كما يجدر بنا عدم التباطوؤ يف تنفيذ 
ما �سبق لنا اأن اتفقنا عليه يف موؤمتر احلوار الوطني، وبخا�سة ما يتعّلق منه بال�سالح الفل�سطيني خارج 
وداخل املخيمات، تدعيمًا لل�سيادة واال�ستقالل واال�ستقرار، اإ�سافًة لواجب االلتزام بقرارات ال�سرعّية 
واحلقيقة  للعدالة  توخيا"  وذلك  بلبنان  اخلا�سة  الدولّية  باملحكمة  املتعّلقة  تلك  فيها  مبا  الدولّية، 
املجردة وحفاظا" على م�سداقيتنا ولي�ش خ�سية من عقوبات يلّوح بها. كذلك يفرت�ش املنطق واحلاجة 

عمل تعيق  التي  الحقيقّية  األسباب  في  البحث  علينا 
 المؤسسات وهل هي بنيويّة تستوجب تعدياًل في النظام.
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لتاأمني ح�سن �سري عمل املوؤ�س�سات، ال�سعي ب�سكٍل حثيث لتو�سيح االإ�سكالّيات والثغرات الد�ستورّية، التي 
اأظهرت التجربة مدى اإعاقتها، ال بل تعطيلها لعمل الدولة على اأكرث من �سعيد.

أبناء بالدي األعزّاء،

أيّها اللبنانّيات واللبنانيون،

لقد بدت را�سيا عام 1943 وما زالت، رمزًا من رموز العي�ش الواحد االأبّي الكرمي؛ وهذا مثال يحتذى 
به، ومدعاة اعتزاز واأمل. اأغتنمها منا�سبة من هذا املوقع بالذات، كي اأوّجه عناية امل�سوؤولني املعنيني 
االإدارّية،  بالالمركزّية  القانون اخلا�ش  ب�ساأن م�سامني م�سروع  االإ�سراع بح�سم خياراتهم  اأهمّية  اإىل 
الذي يعمل على اإعداده ب�سكل حثيث، وذلك متهيدًا ملناق�سته واإقراره؛ واأنتم تعلمون اأهمّية هذا امل�سروع 
واأبنائهم،  اللبنانيني  وربط  فر�ش عمل،  وخلق  املناطق،  واالجتماعّية يف  االقت�سادّية  التنمية  لتحقيق 
وا�ستعدادهم  واأعرف طاقاتهم  التقّدم،  اإىل  و�سباننا  �ساباتنا  توق  اأحت�ّس�ش  واأنا  وجذورهم،  باأر�سهم 

للم�ساركة والبذل والعطاء.

يف الوقت الذي ال تزال فيه اإ�سرائيل حتتّل اأجزاء من اأرا�سينا يف مزارع �سبعا وتالل كفر�سوبا واجلزء
ال�سمايل من قرية الغجر، وتتمادى يف خروقاتها وتهديداتها، فاإّن اجلميع يعون اأهمّية توحيد جممل 
اأو ا�سرتجاع هذه االأرا�سي بالطرق  الوطنّية املقاومة والرادعة، واالحتفاظ بحّقنا يف حترير  قدراتنا 
جبهتنا  ومتا�سك  الوطنّية  وحدتنا  �سيء  كّل  قبل  وحتميها  ت�سونها  قدرات  وهي  وامل�سروعة،  املتاحة 

الداخلّية.

أهمّية  إلى  المعنيين  المسؤولين  عناية  أوّجه 
مضامين  بشأن  خياراتهم  بحسم  اإلسراع 
اإلداريّة. بالالمركزيّة  الخاص  القانون  مشروع 

احلكمة من  بكثري  بالعنف،  امل�سوبة  االإقليمّية  التطّورات  مواكبة  على  مقدرة  اللبنانيون  يظهر  واإذ 
وتوازنات  وباآلّيات  الوطني  وامليثاق  بالد�ستور  ن  املح�سّ وا�ستقرارهم،  اأمنهم  على  حر�سًا  والوعي، 
نظامهم الدميقراطي؛ فاإّنهم على التزامهم، كما دائمًا، بكّل اإ�سالح منفتح على احلرّية والدميقراطّية 
واحلداثة، وبكّل ق�سّية عربية عادلة، وعلى راأ�سها ق�سّية فل�سطني، التي دافع عنها لبنان هذا العام، 
من موقع ع�سويته ورئا�سته ملجل�ش االأمن الدويل، موؤكدًا على دوره ومكانته اخلا�سة بني االأمم، كحامِل 

ر�سالة تعاي�ش وت�سامن واإخاء.

 ويف مواجهة التعّنت االإ�سرائيلي، واملعوقات التي ما زالت حتول دون متّكن الدول العربّية وال�سعب 
الفل�سطيني من ا�ستعادة كامل حقوقهم واأرا�سيهم املحتلة، تربز احلاجة مل�ساعفة اجلهد والعمل، على 
ال�ساغطة الالزمة لتحقيق �سالم عادل و�سامل  اأجل خلق الظروف  العربي والدويل، من  ال�سعيدين 
العربّية  واملبادرة  موؤمتر مدريد  ومرجعّية  الدولّية  ال�سرعّية  قرارات  قاعدة  على  االأو�سط،  ال�سرق  يف 
ظرف  اأّي  حتت  به  يقبل  ولن  لبنان  يرف�سه  الذي  التوطني  اأ�سكال  من  �سكٍل  اأّي  عن  بعيدًا  لل�سالم، 

من الظروف.

ال ي�سعنا يف هذه الذكرى الوطنّية الغالية اإال اأن نتوجه اإىل اللبنانيني واملتحّدرين من اأ�سل لبناين،
لبنان يحفظهم يف  باأّن  ولنطمئنهم  االأّم؛  الوطن  لتهنئتهم يف عيد  العامل،  بلدان  املنت�سرين يف جميع 
قلبه ويحر�ش على اإجناز ما ير�سي تطلعاتهم واأمنياتهم يف االت�سال والوحدة والتمازج بني الثقافات؛ 
والتفاهم  احلرّية  يف  مقا�سدهم  حتقيق  على  ن�سهر  واأن  ق�ساياهم،  نهمل  لن  اأننا  على  ولنعاهدهم 
واالنفتاح وال�سيادة وعلى اإ�سراك الراغبني منهم يف احلياة ال�سيا�سّية اللبنانّية؛ ون�سجعهم على االلتفات 
دائمًا ناحية وطن االآباء واالأجداد واملحافظة على هويتهم وتراثهم وعلى اال�ستثمار فيه. وهم كانوا وما 

زالوا، حيث اأقاموا، رّواد حوار ونه�سة وعمران وروافد خري الإخوانهم املقيمني.

العربي  يقتضي خلق الظروف الضاغطة على الصعيدين 
األوسط. الشرق  في  وشامل  عادل  سالم  لتحقيق  والدولي 
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أيّها اللبنانّيات واللبنانيون،

واأن  وازدهاره؛  وعّزته  لبنان  ال�ستقرار  ال�سامنة  الوطنّية  الثوابت  عن  حتيدوا  اأال  اإليكم،  ر�سالتي 
واأحالمكم  االأهلي  وال�سلم  الوطنّية  الوحدة  على  �سلبًا  يوؤّثر  اأن  �ساأنه  من  ما  كّل  عن  اأنف�سكم  دوا  حتيِّ
امل�سروعة بغد هانئ واآمن وواعد؛ ملتزمني دومًا نهج احلوار واملنطق واالعتدال؛ ولنهتف معًا يف هذه 

الذكرى املجيدة :

نعم لال�ستقالل،
نعم للعي�ش امل�سرتك،

نعم للحرّية والعدالة االجتماعّية،
نعم للعروبة امل�ستنرية املنفتحة على الدميقراطّية واحلداثة وحقوق االإن�سان،

نعم للدولة اجلامعة والعادلة والقادرة،
نعم للبنان.

ع�ستم عا�ش لبنان.

الوطنّية  الثوابت  عن  تحيدوا  أال  إليكم،  رسالتي 
وازدهاره. وعزّته  لبنان  الستقرار  الضامنة 

 د– القسم الرابع: عيد الجيش
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العيد الثالث والستون للجيش 
ثكنة الفياضية - 1 آب 2008

للجمهورية  رئيسًا  الفياضية  ثكنة  إلى  سليمان  ميشال  العماد  عاد   2008 آب  من  األول 
 2008 الحاج"  فرنسوا  الركن  و"اللواء   ،2007 الجامعة"  الوطنية  "اإلرادة  دورتي  تخريج  ليبارك 
وليشهد قسم اليمين في خدمة لبنان للضباط الجدد ويُسّلمهم سيوف التخرّج ويُطلقهم 

في رحاب الوطن.

بالعيد بما كان كتبه  الخاص  المنشور  أن تفتتح  الجيش  اختارت قيادة  اليوم  في ذلك 
الرائد ميشال سليمان مدرب دروة "لبيك لبنان" 1986 لمجلة الدورة عند تخرجها، وقد جاء في 

الكلمة: 

هي طائفتكم  الجيش،  هي  عائلتكم  تتخرجون،  التضحية  صرح  من  واليوم   ...«
 الوطنية، وقريتكم ... كل لبنان«.

أيّها الضباط المتخرجون، 

أيّها الضباط المتخرجون، أيّها العسكريون،

اأقف اأمامكم اليوم، فاأملح يف عيونكم الالمعة، ما �سعرت به يوم وقفت مكانكم يف العام 1970، من
�سون  يف  اجلي�ش،  ق�سم  على  للحفاظ  الع�سكرّية  املوؤ�س�سة  اإّياها  حّملتني  التي  امل�سوؤولّية  لكرب  مهابة 
الوطن وال�سعب، بال�سهر والعرق، والدم كلما دعت احلاجة. هذا الدّم، مل يبخل به اللواء الركن ال�سهيد 
فرن�سوا احلاج الذي �سميتم دورتكم على ا�سمه. اأما رفاقكم من دورة العام 2007، فاإذا كانوا قد اأطلقوا 
على دورتهم عنوان »االإرادة الوطنّية اجلامعة«، فالأّنهم يدركون يف اأعماقهم اأّن هذه االإرادة لكي تظّل 

حقيقة وطنّية، وجامعة، فهي حتتاج اإىل ت�سحيات ج�سام، ت�سل اإىل حّد ال�سهادة.

من  اللبنانيون  فيها  دفع  �سعبة،  اأمنّية  من ظروف  االأخرية،  الثالث  ال�سنوات  لبنان يف  عانى  لقد 
يطيح  اأن  كاد  الذي  احلاّد  ال�سيا�سي  االنق�سام  من  عانى  كما  االإرهاب،  مواجهة  يف  غاليًا  اأرواحهم 

مبكت�سبات ال�سلم االأهلي.

وكانت املوؤ�س�سة الع�سكرّية، يف كل هذه املرحلة، تدافع ب�سدرها عن وحدة البالد واأمنها وا�ستقرارها،
و�سرائحه  ومكوناته  لطوائفه  االأخوي  والعي�ش  لبنان،  لر�سالة  جت�سيدًا  االأكرث  املوؤ�س�سة  اأّنها  فربهنت 
املختلفة. وكاأّن االأول من اآب، بات موعدًا لل�سهادة والبطولة للجي�ش اللبناين : ففي مثل هذا التاريخ من 
العام 2006 ت�سديتم مع املقاومة وال�سعب للعدوان االإ�سرائيلي الغادر على لبنان، وقدمتم على مذبح 
ال�سهادة اأكرث من 50 �سهيدًا امتزجت دماوؤهم بدماء املقاومني واملدنيني ال�سامدين. ويف االأول من اآب 
2007، خ�ستم يف نهر البارد، مواجهات �سر�سة مع االإرهاب، حلماية �سعبكم من الرتهيب واالغتيال، 
وال�سهادة  ال�سرف  التعبري من حماوالت خنقهما. وارتفعت على الئحة  وحلماية الدميقراطية وحرية 
�سور 170 �سهيدًا، عدا ال�سهداء االأحياء من جرحى ومعوقني. يف كل هذه الظروف، كنتم دائمًا متاأهبني 

تجسيداً  األكثر  أنّها  العسكريّة  المؤسسة  برهنت 
لرسالة لبنان، والعيش األخوي لطوائفه ومكوناته.
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لكل املهمات االأمنية والوطنية : قاومتم العدو االإ�سرائيلي، وت�سديتم لالإرهاب، وانت�سرمت يف اجلنوب 
بعد طول غياب، وها هو امل�سعل اليوم يف اأيديكم، لتظلوا، مع اإخوتكم رفاق ال�سالح يف القوى االأمنية، 
�سمانة االأمن واال�ستقرار لل�سعب وللوطن. ف�سهركم واجب، وحكمتكم �سمانة، ووحدتكم قوة ال تقهر. 
وال�سعب الذي التّف حولكم، له عليكم �سرف حفظ اأمنه وحمايته، فمهماتكم هي تكليف وطني، اأبعد 

من ال�سيا�سة واالنتماء املناطقي والطائفي واملذهبي.

أيّها العسكريون، 

أيّها العسكريون، 

اإذا كان ال�سلم االأهلي هو م�سوؤوليتنا ال�سيا�سّية، ويتطلب منا احلّد االأدنى من االتفاق على بناء البيت
اأفلي�ست  الت�سحية...  منكم  وتتطلب  واجبكم  هي  االأمن  حفظ  عملية  فاإّن  واجلامع،  الواحد  الوطني 
اأهلكم الذين يتبادلون  اأ�سعب ما يعرت�سكم هو ا�ستعمال ال�سالح �سد  اأّن  اأعلم  اأنا  اجلندية ر�سالة ؟ 
اطالق النار. ولكن األي�ش من الواجب الت�سّدي ملن يطلق النار على اأخيه يف الوطن ؟  لذلك اأدعوكم، يف 
ظّل التوافق ال�سيا�سي ال�سائد اليوم، اىل عدم الرتدد يف قمع املخلني، مهما كانت انتماءاتهم ومربراتهم 
اأن يعانق ال�سالح املوجه اىل �سدر العدو الذي  اأّيها الع�سكريون، يجب  لكي ال تعّم الفتنة. �سالحكم، 
�سبق له وانهزم على اأيديكم واأيدي املقاومة. كذلك يجب ان يوّجه اىل �سدر االإرهاب املرتّب�ش بلبنان 

�سرًا، واىل �سدر الفتنة التي اإذا ما ا�ستعلت، ال �سمح اهلل، �ستحرق االأر�ش ومن عليها. 

حافظتم على وحدتكم الوطنّية بالعرق والدم، فال جتعلوها عر�سًة لالهتزاز. ودماء �سهدائكم، من 
كل الطوائف واملناطق، امتزجت يف عر�ش ال�سهادة حتت مظلة االإرادة الوطنية اجلامعة، فكنتم بحق 

الوطن على أبواب اإلصالح والمصالحة والحوار وتطبيق العدالة.

�سخرة لبنان التي ال تهزم. اأما اأنتم، اأّيها ال�سباط املتخرجون، فقد َعرَبمت بكفاءتكم وتعبكم معمودية 
اأو �سيا�سة امل�سالح. فالوطن  الطائفية،  اأو  للف�ساد،  املدر�سة احلربية، فال جتعلوا يف �سفوفكم مكانًا 
على اأبواب االإ�سالح وامل�ساحلة واحلوار وتطبيق العدالة، فكونوا اأنتم القدوة الأنكم ملح النظام وحماة 
الوطن وال�سعب. واليوم تنطلق عجلة الدولة لرتميم ما ت�سّدع يف ال�سنوات واالأ�سهر االأخرية من بنيانها 
ال�سيا�سي واالقت�سادي واالأمني، مرتكزة على اكتمال موؤ�س�ساتها الد�ستورية بعد خما�ش ع�سري. فالعمل 
كثري، ومرتاكم، لذا يجب اأن يكون امل�سوؤولون يف كل املواقع واملجاالت على قدر توقعات ال�سعب، وحجم 

التحديات.

ننهي خالفاتنا باأن  واجب وطني،  بنا، يرتتب علينا  املحيطة  والدولية  االقليمية  الظروف  ويف ظل 
اأي خماطر  ال�سفوف،  معًا، موحدي  نواجه  كي  الداخلي،  البيت  ركائز  ندعم  وان  ب�سرعة،  الداخلية 
طارئــــة، فنحد من �سلبياتها، وكي نواكب معًا، بروؤية موحدة، اأي تطور باجتاه ال�سالم، فن�ستفيد من 

ايجابياته مبا يحفظ م�ساحلنا العليا وكامل حقوقنا.

متنع  اال  يجب  ال�سيا�سّية  واخلالفات  الوطني.  العمل  يف  ال�سيقة  للح�سابات  اليوم  بعد  مكان  فال 
اأداة لتعطيل عمل املوؤ�س�سات، واالإ�سرار  اأن تكون يف اي وقت،  اأو  اأح�سنة عربة احلكم من االنطالق 

مب�سالح النا�ش، وتفكيك اأوا�سر الوطن ومقومات �سموده وازدهاره.

اتفاق  تطبيق  ح�سن  منا  تتطلب  الد�ستورية  املوؤ�س�سات  يف  ح�سلت  التي  اال�سكاليات  مراجعة  ان 
الناجعة  املعاجلة  �سبل  ويوفر  االهلي  ال�سلم  يحفظ  مبا  املوؤ�س�سات،  هذه  عمل  ي�ستقيم  كي  الطائف، 
بني  ما  يف  املطلوب،  التوازن  حتقيق  على  العمل  تتطلب  كما  واالجتماعية،  االقت�سادية  للم�ساكل 
ن املوؤ�س�سات، مبا فيها رئا�سة اجلمهورية من تاأدية الدور املنوط  ال�سالحيات، وامل�سوؤوليات، مما ميكِّ

بها كما اكدت على ذلك يف خطاب الق�سم.

الطائف  اتفاق  تطبيق  حسن  الدستورية  االشكاليات  معالجة  تتطلب 
والمسؤوليات. الصالحيات،  بين  ما  في  التوازن  تحقيق  على  والعمل 
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اإّن اأوىل مهمات حكومة االإرادة الوطنية اجلامعة، هي اأن ت�ستحق ا�سمها، فتكون فعاًل حكومة وحدة 
للبنانيني يف الداخل واخلارج، ال م�ساحة للتفرقة والت�سنجات واالنق�سام، على ح�ساب م�سلحة الوطن، 

واحتياجات النا�ش امللّحة، والروؤية الوطنية الواحدة مل�ستقبل البالد. 

فا�ستنادًا اإىل هذه الروؤية، ينتظر اللبنانيون من هذه احلكومة اأن ت�سارع، بالتعاون مع املجل�ش النيابي
الكرمي، اإىل و�سع قانون انتخابات نيابية عادل، وع�سري، وعلى قيا�ش م�سلحة لبنان العي�ش امل�سرتك 
والوحدة واالنفتاح، ي�سمن التمثيل احلقيقي لكل �سوت، مهما كان �سعيفًا، بعيدًا عن امل�سالح االنتخابّية 
االنتخابات، خمّلفة طعنات  انتهاء  بعد  تتفكك  ما  �سرعان  والتي  التمثيل،  �سّحة  تخنق  التي  الظرفية 

بالغة يف الكيان الدميقراطي للبنانيني.

أيّها العسكريون، 

لقد عاد اأ�سرانا من �سجون االحتالل، حاملني يف اأج�سادهم احلّرة كرامة لبنان و�سموده التاريخي
يف وجه طغيان القوة والظلم، و�سم تراب الوطن رفاة اأبطال قاوموا االحتالل حتى ال�سهادة. ويبقى 
كفر�سوبا  وتالل  �سبعا  مزارع  ا�ستعادة  وهو  اأر�سه،  على  �سيادته  اكتمال  عن  لبنان  يف�سل  كبري  ملف 

املحتلة. لقد اأعلنت قبل نحو اأ�سبوعني اأّن العّد العك�سي لتحرير ما تبقى من اأر�سنا املحتلة قد بداأ. 

اأّن كل الو�سائل متاحة وم�سروعة لتحقيق هذا الهدف. و ال بد من تفعيل  اوؤكد على  اليوم  اأنا  وها 
ال�سعي اىل احقاق �سالم عادل و�سامل ودائم يف املنطقة يرتكز على املبادرة العربية وتطبيق القرارات 
التفريط  بعيدًا عليه اىل حد  الرهان  ال�سالم ولكن من دون  ال�سلة وتهيئة ظروف هذا  الدولية ذات 

باإجنازاتنا الوطنية.

نيابية  انتخابات  قانون  وضع  اللبنانيون  ينتظر 
لبنان. مصلحة  قياس  وعلى  وعصري،  عادل، 

أيّها الضباط المتخرجون، 

نوا بها اإرادة اللبنانيني اجلامعة، وال تخافوا على وطنكم فهو بكم يكرب  �سيوفكم، �سيوف احلّق، ح�سّ
ويفتخر، بل كونوا بالقدوة واملثال والوحدة، م�سدر خوف الأعداء لبنان ولرياح الفتنة، ولل�ساعني اإىل 

ن بدماء ال�سهداء.  هدم هيكل االأمن املح�سّ

ع�ستم، عا�ش اجلي�ش، عا�ش لبنان. 
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العيد الرابع والستون للجيش
ثكنة الفياضية - 1 آب 2009

في  وشعبه  لبنان  عن  والذود  واالمان  للحق  وتعلو  الوطن  سياج  تعلي  "سيوفكم 
التي  االرهاب. من مدرسة الشرف وفي عيد المؤسسة  العدوان االسرائيلي وغدر  مواجهة 

تمثل وجه بالدنا الفريد تضخ دماء جديدة في عروق الوطنية والتضحية واالباء.

العزة والوفاء والسهر  ببريق  ان تكونوا دومًا للعلى ولمجد تصنعونه  الفخر  لكم هذا 
الدولة  ابنائه وعزمهم وتضامنهم في اطار  تراب وطن يولد كل يوم من تضحيات  على 
الجامعة والعادلة والقادرة التي نسعى لتصليب لبنتها واعالء بنيانها. فهنيئًا لكم شمعة 
جديدة تطفئونها على اسم قيم محفورة في قلب المؤسسة وابنائها، شعلة للوطنية 

والبطولة"
 

ترؤسه  الحربية لمناسبة  الذهبي للمدرسة  السجل  الرئيس على  كلمات دّونها فخامة 
حفل تقليد السيوف لضباط دورة "العميد الشهيد نجيب واكيم" في األول من آب 2009.

أيّها الضباط المتخرجون، 

ال�سهيد جنيب  العميد  وما  والكرامة.  والعزة  املجد  �ساحات  املعقودة يف  ب�سيوفكم  اليوم  ت�سمخون 
واجلنود من  ال�سباط  كوكبة من  مع  فكان  والعدوان،  بالغدر  ر�سي  ما  اأبطالها  بطل من  �سوى  واكيم 
العلم وينه�ش الوطن.  االأوائل الذين قدموا دمهم فداء لعقيدتهم الوطنية فتخلد هو والرفاق ليخّلد 
تنطلقون من منهل املعرفة وال�سرف لتلتحقوا بقطعاتكم واأفواجكم واألويتكم، حماة الوطن انتم وعنوان 
بقائه. اعلموا اأن تن�سئتكم الع�سكرية وتاريخ جي�سكم والقوى االأمنية يدعوانكم اإىل االلتزام بق�سمكم 
كما اأ�سالفكم ورفاق ال�سالح، بكم ياأمن املواطن غده، ويطيب يومه، فاأنتم الذين ع�سيتم على العدو فما 
ا�ستطاع �سرذمتكم وانت�سرمت عليه. يكفيكم اأن �سعبكم يوؤازركم فقد كنتم على الدوام له وللدولة، ومل 
ولن تكونوا يومًا جمّرد حماة للنظام. لقد عانى لبنان منذ ن�ساأة الكيان االإ�سرائيلي، وكانت الت�سحيات 
و�سونًا  الوطن  عّزة  على  حفاظًا  ولعمالئه  الأدواته  فت�سديتم  العدوان  على  للرد  ترخ�ش  االأخرى  تلو 

لقيمه وح�سارته الفريدة املميزة.

فلقد حاول االإرهاب وحتت �ستار الدين الذي هو منه براء، وبا�ستعماله خميمات ال�سعب الفل�سطيني
املظلوم، اأن يوجه لكم �سربة قا�سمة باعتقاده اأنه ي�ستطيع اإرهابكم مقدمة الإنهاء الوطن. كما ن�سطت 
�سبكات العمالء حماولة اخرتاق بع�ش �سعاف النفو�ش، اإال اأن ت�سحياتكم و�سمودكم و�سهركم الدائم 
واأنتم اأ�سحاب ق�سية قبل كل �سيء، اأحبطت كل تلك املوؤامرات. اإن كل نقطة دم اأريقت مل تذهب هدرًا، 
بل روت هذه االأر�ش الطيبة ليبقى لنا الربيع. ومل تقو االأعا�سري على زعزعة كياننا. اإن املهام امللقاة 
على عاتقكم ج�سيمة، فاأنتم تدافعون عن احلدود اإىل جانب قوات االأمم املتحدة حلفظ ال�سالم. ومع 
هذا فاإن اإ�سرائيل ال تزال تخرق القرار 1701 باأعمال ا�ستفزازية جوًا وبرًا وبحرًا، وبتجنيد العمالء 
يف �سبكات التج�س�ش. من هنا فاإننا جندد املطالبة مبتابعة التطبيق الكامل لهذا القرار دون اأي تعديل 
يف مندرجاته، ون�سدد على تنفيذ بنوده كافة من قبل اإ�سرائيل، واالن�سحاب من االأجزاء التي ال تزال 
حمتلة من اأر�سنا يف مزارع �سبعا وتالل كفر�سوبا واجلزء ال�سمايل من قرية الغجر، فهذا القرار الذي 
ارت�سيناه ووفرنا الدعم الكامل له عرب انت�سار �سريع وغري م�سبوق للجي�ش يف اجلنوب بعد غياب الأكرث 
الوحيد  الطريق  لي�ش  بالطبع  لكنه  االأر�ش،  لتحرير  الدبلوما�سي  الطريق  يوؤمن  اإمنا  من ثالثة عقود، 

ضربة  لكم  يوجه  أن  الدين  ستار  وتحت  اإلرهاب  حاول 
الوطن. إلنهاء  كمقدمة  فُيرهبه  للجيش  قاصمة 
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اإىل  يدعونا  واجبنا  اأن  ال�سدد  التاأكيد يف هذا  ينبغي  اأر�سه وهتكت حدوده. كما  احتلت  امل�سروع ملن 
احلر�ش اأ�سد احلر�ش على عنا�سر قوات الطوارئ، حر�سنا على جنودنا وعنا�سرنا، وهم االآتون من 
�سرط،  اأو  قيد  بدون  اأرا�سينا،  من  الكامل  االإ�سرائيلي  االن�سحاب  من  للتاأكد  لطلبنا،  بناء  عدة  دول 

وللمحافظة على االأمن وال�سالم يف جنوبنا الغايل.

القيم  على  املحافظة  يف  املميز  النموذج  تقدم  موؤ�س�ستكم  اأن  املتخرجون،  ال�سباط  اأيها  اعلموا 
التع�سب  ونبذ  االإن�سان  حقوق  واحرتام  العامة  احلريات  و�سون  بالدميوقراطية  املتمثلة  االإن�سانية 
لبنان  واكبت عودة  ا�ستحقاقات كربى  �سهدنا  وقد  ال�سيا�سي.  بالقرار  وتنتظم  تعمل  فهي  والطائفية، 
�سوريا  ال�سقيقة  مع  الدبلوما�سية  العالقات  فكانت  والدولية  العربية  اخلريطة  يف  مكانتها  اإىل  الدولة 
والتي ر�سخت عمق العالقة بني ال�سعبني. وا�ستطعنا اأن جننب الوطن ارتدادات واآثار االأزمات االإقليمية 
كما  املحافل.   يف  وامل�سموع  املدوّي  �سوته  وا�ستعاد  للحوار،  بل  لل�سراعات  �ساحة  يعد  فلم  والعاملية، 
اجتزمت وبامتياز ا�ستحقاق االنتخابات النيابية التي اجريت للمرة االأوىل يف يوم واحد وكانت �سفافة 
اأرجاء  يف  تعج  التي  واالقت�سادية  والثقافية  ال�سياحية  احلركة  وما  واخلارج.  الداخل  ب�سهادة  وحرة 
الوطن باأكمله اإال ثمرة جهودكم وت�سحياتكم والتزامكم الدوؤوب. اأنتم قطعًا حزام االأمان لوطن ا�ستعاد 

رونقه وتاألقه.

أيها اللبنانيات واللبنانيون،

ال بد لنا يف هذا اليوم، ونحن ن�سهد على ح�ساد عقود من عمل �سبابنا الذي اختار االن�سواء يف
 االأ�سالك الع�سكرية، اإال اأن نقف وقفة م�ساءلة ذاتية ونقد م�سوؤول ملا قدمناه ك�سيا�سيني منحنا ال�سعب 
ثقته، لتح�سني وحدتنا الوطنية اأقله وفاء لدم ال�سهداء، كل ال�سهداء على م�ساحة الوطن الأي طائفة 
اأو دين انتموا، ويف اأي عقيدة اأو حزب انتظموا. ترى ما الذي مينعنا من حتقيق حلم كل �سهيد بوطن 

الطوارئ،  الحرص على عناصر قوات  الحرص أشد  إلى  أن واجبنا يدعونا 
لطلبنا. بناء  عدة  دول  من  اآلتون  وهم  وعناصرنا،  جنودنا  على  حرصنا 

اإ�سالحية  دميوقراطي، حّر، بعيدًا عن الطائفية واملحا�س�سة؟ وما الذي يثنينا عن القيام بخطوات 
الزمة فنعزل الفا�سد ونكف يد ال�سارق، ونترباأ من حامل ال�سالح لغاياته اخلا�سة لتتمكن القوى االأمنية 
من �سرب املخلني؟ هلّموا نقف وقفة �سمري اأمام اأرواح �سهداء اجلي�ش الذين ت�سدوا لالإرهاب وللعدو 
وال�سيوخ  االأطفال  من  االأبرياء  ال�سهداء  مع  واأي�سًا  املقاومة  �سهداء  مع  جنب  اإىل  جنبًا  االإ�سرائيلي 
اأمام  تاأمل  وقفة  نقف  هلّموا  االإرهاب.  وغدر  املجرمة  العدو  اآلة  بوجه  ف�سمدوا  اآمنوا  الذي  والن�ساء 
اأرواح ال�سهداء الروؤ�ساء والقادة وال�سيا�سيني واالإعالميني واملثقفني الذين عملوا فاأغنوا الوطن وكانوا 

قرابني على مذبحه. منهم ن�ستلهم م�سريتنا، وباإرادتكم نقارع امل�ستحيل، وباملوؤ�س�سات نبني وطنا.

�سي�ساركون  الذين  واأولئك  االنتخابية  العملية  يف  �ساركوا  الذين  وال�سباب  يرحم،  لن  التاريخ  اإن 
م�ستقباًل عندما يبلغون الثامنة ع�سرة من العمر، واأقرانهم املغرتبني الذين لبوا دعواتنا فاأتوا ليلم�سوا 
اأن وطنهم بخري، والذين �سيمار�سون حقهم يف االنتخاب عام 2013 كلهم �سيحا�سبوننا على اأي تق�سري 
اأو تقاع�ش اأو تفريط. ف�سوت ال�سعب من �سوت اهلل ومن غري امل�سموح اأن نخذلهم. حرام علينا بعد كل 
ما جرى اأن نقع اأ�سرى االأرقام. حرام على الوطن اأن ناأ�سره باأرقام وتواريخ طبعت �سجاالتنا ومعاركنا 
االنتخابية الطائفية بل املذهبية. لنخرج لبنان من هذا ال�سجن، فهو واحلرية �سنوان، تعالوا نّتحد حول 
كل تاريخ يحررنا بدل اأن ياأ�سرنا. اإن العامل يثق بقدراتنا وما من زائر اأو متابع خارجي الأو�ساعنا اإال 
ويعرب عن اإعجابه ال�سديد بحيوية ال�سباب اللبناين �سواء يف الوطن اأو يف بالد االغرتاب. فما العلة اإذًا؟ 
اإذا كانت العلة فينا كم�سوؤولني فلنذهب ونعطي مكانًا لهوؤالء. واإذا كانت يف الد�ستور فلنعمل على تعديله 
اأو ت�سحيح ما يعرتيه من �سوائب و�سمن روحية اتفاق الطائف ما يكفل حتقيق التوازن بني ال�سلطات. 
اأما اإذا كانت العلة يف الطائفية فلنعمل على تطبيق ما دعا اإليه الطائف يف هذا املجال، فنبا�سر فورًا 
يف و�سع قانون انتخابي جديد يزيل �سوائب املا�سي، ويعك�ش متثياًل حقيقيًا الأ�سوات الناخبني، وو�سع 
ت�سور منهجي متدرج يف�سي اإىل اإلغاء الطائفية ال�سيا�سية التي ما زالت تفرز املطّبات املعيقة لتطور 
احلياة ال�سيا�سية يف لبنان. اإن ذلك ال يعني التفريط يف امل�ساركة الكاملة للطوائف وفقًا مليثاق العي�ش 
امل�سرتك املن�سو�ش عليه يف البند "ي" من مقدمة الد�ستور، بل حت�سني هذه امل�ساركة بتطوير قواعد 

يأسرنا  أن  بدل  يحررنا  تاريخ  كل  حول  نّتحد  تعالوا 
لنخرج لبنان من هذا السجن، فهو والحرية صنوان.
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للتنوع واحلوار والتفاعل بني الطوائف.  االختيار ليبقى لبنان حاجة لالإن�سانية ومنوذجًا حيًا وخالقًا 
فال مربر الأن يتملكنا خوٌف اأو تردٌد اأو خ�سية من املحظور يف مقاربة هذا املو�سوع. كما ال يجب اأن تكون 
لدينا خ�سية من مقاربة مو�سوع االإ�سكاالت الد�ستورية التي ظهرت خالل االأزمات التي واجهها لبنان 
اأن تلقى على  خالل ال�سنوات املا�سية، ب�ساأن دور رئي�ش اجلمهورية وامل�سوؤوليات الوا�سحة التي يجب 

عاتقه كي يتمكن من اإدارة البلد واإخراجه من ماأزق التجاذبات املعّطلة مل�ساحله و�سوؤون املواطنني.

م�سوؤوليتي  هو  بالذات،  الد�ستور  الأحكام  ووفقًا  والت�ساوؤالت،  النقاط  اإىل طرح هذه  يدفعني  ما  اإن 
وحدة  تعك�ش  جديدة  حكومة  لتاأليف  امل�ساورات  جنري  ونحن  خا�سة  �سعبي،  جتاه  للدولة  كرئي�ش 
اللبنانيني وروح امل�ساركة احلقيقية. ويف هذا االإطار، دعوين اأوؤكد من جديد على دور رئي�ش اجلمهورية 
ال�سامن لهذه امل�ساركة اإىل جانب دوره كحام لهذا الد�ستور. وي�سّكل امل�سار الذي تتخذه عملية الت�سكيل، 
فيها  نقرر  نكن  مل  طويلة  �سنوات  بعد  امل�سرتك،  العي�ش  و�سيغة  الدميوقراطية  لروح  متجددة  جتربة 
اال�ستحقاقات الد�ستورية الرئي�سية، حيث كانت تغلب طيلة هذه الفرتة تدخالت خارجية م�ساعدة اأو 
معيقة ملثل هذه اال�ستحقاقات، اأكان ذلك على م�ستوى اإجراء االنتخابات اأو ت�سكيل الرتكيبة الوزارية. اإال 
اأن تاأخر والدة احلكومة بال�سرعة التي يتوق اإليها اللبنانيون، وت�ستلزمها حاجات البالد وا�ستحقاقاتها، 
يدعونا اإىل التفكري يف الثغرات الد�ستورية التي تعيق قواعد اللعبة الدميوقراطية ودوران عجلة احلكم 
وح�سن �سري املوؤ�س�سات الد�ستورية وال�سلطات املحّركة للدولة. وعلينا معًا، اأن ن�سع االإ�سبع على هذه 
العتيدة  حكومتنا  اأمام  لذا،  اللبناين.  الد�ستور  لروحية  وفقًا  واملخارج،  احللول  لها  ونبتدع  الثغرات، 
مهمات وم�سوؤوليات كبرية. فهي اإذ ت�سم خمتلف االأطياف ال�سيا�سية، يتوقع اللبنانيون منها اأن تبا�سر 
عملية اإ�سالح وا�سعة يف القطاعات االإدارية، واالقت�سادية، واملالية، واخلدماتية، واالجتماعية، بحيث 
تنقل البالد اإىل عتبة احلداثة والتطور، وتغلق مزاريب الهدر وت�سع خطة واقعية ووا�سحة للخروج من 
االأزمة االقت�سادية التي تعي�سها البالد، وتخفيف اأعباء الديون التي ترهق خزينة الدولة واملواطنني، 

واإيجاد حلول ناجعة مل�ساكل الكهرباء واملياه وقطاع االت�ساالت والنقل وغريها.

الثغرات، ونبتدع لها  أن نضع اإلصبع على  علينا معًا، 
اللبناني. الدستور  لروحية  وفقًا  والمخارج،  الحلول 

اإن بناء الوطن لن يكون اإال بتقدمي الت�سحيات والتنازالت الأجله. وال تقوم قائمة وطن اإال مبقدار ما 
يتنازل كل منا عن اأنانيته وم�ساحله ل�سالح اخلري العام. فخري الوطن خري للجميع وخري اجلماعات 
�سر لغريها. اإن العامل يتحرك ويتقدم ب�سرعة، يكفينا اأن نتابع ما يجري على م�ساحة احلداثة واالخرتاع. 
لذا ال يجوز اأن نقف مكتويف االأيدي نراوح مكاننا، بل علينا ال�سعي باإميان وعزم ومنهجية وثبات حلل 
اإىل  تواق  ال�سعب  اإن  واالأحالم.  اآمالهم  وحتقيق  م�ستقبلهم  لبناء  والعمل  احلياتية  اللبنانيني  م�ساكل 
االإ�سالح االإداري وال�سيا�سي، واىل تطبيق ما تبقى من اتفاق الطائف الذي يعترب �سمانة للجميع، وما 
مت االتفاق عليه يف موؤمتر احلوار الوطني يف العام 2006، انطالقًا من روحية وميثاقية اتفاق الطائف 
الذي يجب اأن يقراأ بتمعن وعمق. وال�سعب تواق بالتاأكيد اإىل اأن يلم�ش خطوات جدية وهادفة لتحديث 
املوؤ�س�سات ولتعزيز الدميوقراطية واملواطنية واآليات قيام املجتمع املدين وحتقيق الالمركزية االإدارية 

متكينًا من حتقيق االإمناء املتوازن وامل�ستدام.

التجاذبات  يف  يغرقوا  اأن  هو  امل�سوؤولني  من  اللبنانيون  يتوقعه  ما  واآخر  ومرتاكم،  كثري  فالعمل 
ال�سيا�سية التي تعرقل العمل على حتقيق تطلعاتهم وجته�ش اأحالمهم واآمالهم بالعي�ش الكرمي واالآمن.

أيّها الضباط المتخرجون، 

لنا اأن نفتخر بكم، دماء جديدة ت�سخ يف عروق املوؤ�ّس�سات الع�سكرية، فيتحّول االأول من اآب اإىل ربيع
متجدد على تراب الوطن، �سياجًا وقدوة. ولكم اأن تكونوا مثااًل للوطنية ور�سالة لبنان، اإليكم ت�سخ�ش 

العيون، وبكم يطمئن الوطن اإىل غده واأحالم اأبنائه. فال ترتددوا يومًا اأمام كرب امل�سوؤولية والواجب.

ع�ستم، عا�ش اجلي�ش، وعا�ش لبنان.

إن الشعب تواق إلى اإلصالح اإلداري والسياسي، والى تطبيق 
للجميع. ضمانة  يعتبر  الذي  الطائف  اتفاق  من  تبقى  ما 
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العيد الخامس والستون للجيش
ثكنة الفياضية - 1 آب 2010

اللبناني  الجيش  عيد  سليمان  ميشال  الرئيس  رعى  قطر  دولة  أمير  سمو  بمشاركة 
"شهداء  دورة  ضباط   للمتخرجين  السيوف  قّلد   .2010 آب  من  األول  في  والستين  الخامس 
والملحقين  والدولية،  الديبلوماسية  البعثات  وممثلي  الدولة،   أركان  بحضور  البارد"  نهر 
المرجعيات  وممثلي  الجنوب،  في  العاملة  الدولية  الطوارئ  قوات  وقائد  العسكريين، 
الدينية، ورؤساء السلطات القضائية، وقادة االجهزة االمنية، ونقباء المهن الحرة، وممثلي 
وكبار  االهلية،  والجمعيات  المدني  المجتمع  وممثلي  والخاص،  الرسمي  االعالم  وسائل 

ضباط الجيش اللبناني والقوى االمنية، وأهالي الضباط المتخرجين.

سمّو األمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، 
أيّها الضباط المتخرجون، 

على هذه االأر�ش امل�سّرجة بعرق ال�سرفاء االأوفياء، واحلا�سنة لنخبة من �سبابنا امليامني، جتمعنا
يف االأّول من اآب منا�سبة يجد فيها اللبنانيون جميعًا عيدًا وطنيًا ترتّدد اأ�سداوؤه على امتداد الوطن، 

منا�سبة يتجّدد فيها اأمل االأجيال الطالعة مب�ستقبل اآمن وواعد.

لقد خّرجت جامعات لبنان باالأم�ش دفعات جديدة من الطالب والطالبات الذين �سي�سّخون �سرايني
نني بالعلم والقيم والوالء لالأر�ش التي �سهدت  الوطن بقدراتهم الفتّية يف جماالت البناء واالإمناء، حم�سّ
تفّتح اأحالمهم، والتي من اأجل حريتها وعّزتها وا�ستقاللها بذلوا الكثري من اجلهد والت�سحيات. واليوم 
ُتطلق املدر�سة احلربّية حزمة جديدة من الطاقة ال�سبابّية امللتزمة، ا�ستقبلتها منذ اأعوام ثالثة، اآتية 
من اأرجاء الوطن كافة، ومن خمتلف مكّوناته االجتماعّية، فدجمت مفاهيمها و�سقلت قدراتها ودفعت 
بها كما يف كّل عام، طاقة متجّددة ترفد املوؤ�س�سات االأمنّية بخربات واعدة وتدعم م�سرية اجلي�ش على 

طريق ال�سرف والت�سحية والوفاء.

أيّها الضباط المتخرجون، 

اأكتافكم تقع اأديتموه، ذودًا عن لبنان ودفاعًا عن علمه؛ وعلى  اأنتم مطالبون بالوفاء للق�سم الذي 
 م�سوؤولّية �سيانة امل�سرية، لي�ش فقط كاأفراد بل اأي�سًا كاأع�ساء يف موؤ�س�سة نريد لها اأن تبقى كما كانت 

على الدوام، �سورة حّية للوطن ومنوذجًا يف العمل امللتزم بق�ساياه.

بت�سافر  التي  االأوىل،  الوطنّية  املوؤ�س�سة  �سفة  اجلي�ش  ي�ستحّق  اأن  واالعتزاز  الفخر  دواعي  ملن  اإّنه 
ببلدهم  اللبنانيني  ثقة  ر�ّسخت  اجلرمية،  وقمع  االأمن  بفر�ش  املعنّية  االأخرى  املوؤ�س�سات  مع  جهودها 
وم�ستقبلهم. وهي مدعّوة للت�سّدي للعدو املرتّب�ش بالوطن وواأد الفتنة التي يحيكها ل�سعبنا كبديل عن 

حرب انتقامّية ي�سّنها، والإ�سقاط جتربتنا الدميقراطّية التي تتناق�ش مع فل�سفة كيانه الغا�سب.

تكمن قوة الجيش في أنه صورة حّية للوطن ونموذجًا في العمل الملتزم بقضاياه.
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أيّها اللبنانيون،

لقد ا�ستطعنا منذ اتفاق الدوحة وخالل ال�سنتني املا�سيتني، حتقيق العديد من االأهداف التي التزمنا 
بها يف خطاب الق�سم؛ وينتظرنا املزيد من اجلهد كي نتالقى مع املزيد من مواعيد النجاح. فاإ�سافًة 
جميع  احرتام  على  حر�سنا  فقد  عليه،  واملحافظة  اإر�سائه  من  متّكنا  الذي  الداخلي  اال�ستقرار  اإىل 
اال�ستحقاقات الد�ستورّية، وفقًا ملقت�سيات الدميقراطّية، وملبداأ تداول ال�سلطة، واأطلقنا هيئة احلوار 
ملعاجلة  يوؤ�س�ش  مبا  العامة،  املوازنة  اإقرار  من  وانتهينا  االإدارّية،  للتعيينات  اآلّية  وو�سعنا  الوطني، 

م�سكالتنا االقت�سادّية واالجتماعّية.

وقد متّكن لبنان، بف�سل هذا اال�ستقرار الذي ينعم به ويحر�ش عليه، من جذب املزيد من ال�سّواح
 وامل�ستثمرين، وحتقيق معّدالت منّو مرتفعة �سهدت لها تقارير املنظمات املعنّية املحلّية منها والدولّية.

وجنهد  امل�ستويات،  كافة  على  اإ�سالح  ور�سة  يف  التجاذبات،  رغم  قدمًا،  �سنم�سي  ال�سياق،  هذا  ويف 
لو�سع اخلطط املنا�سبة لتطوير قطاعات االإنتاج واخلدمات، وال�سيما يف جماالت النفط والغاز واملياه 
واالإ�سالح  االإدارّية؛  الالمركزّية  يف  خيارنا  ح�سم  ي�ستوجب  املتوازن  فاالإمناء   ... والبيئة  والكهرباء 
اإجراء  يف  االإ�سراع  ويف  الف�ساد،  ومكافحة  ال�سفافّية  تعزيز  قوانني  يف  خيارنا  ينتظر  واملايل  االإداري 
التعيينات على قاعدة الكفاءة والنزاهة؛ واملمار�سة الدميقراطّية ال�سحيحة، التي ال ميكن اأن تتناق�ش 
مع متطلبات ميثاق العي�ش امل�سرتك، والتي تفر�ش على االأحزاب والتيارات ال�سيا�سّية االلتزام مبا توؤكد 
عليه مقّدمة الد�ستور وبخا�سًة البند )ي(، تنتظر ح�سم خيارنا يف قانون االنتخاب وما يرتبط به من 

قوانني ترعى حّق ال�سباب واجلن�سّية وحقوق املغرتبني.

وال بّد اأن يت�سّكل وعي لدى اجلميع يف لبنان، باأّن مطلب االإ�سالح ال�سيا�سي مطلب وطنّي �سرف، 
تتوازن عنده الواجبات وامل�سوؤوليات مع ال�سالحّيات املنا�سبة للقيام بها، واأّن ما ميلي البحث فيه بعيد 
كّل البعد عن اأّية م�سلحة خا�سة اأو امتياز طائفي حمدود. اإىل ذلك، عملنا على درء العدوان اخلارجي، 
مندرجاته،  كامل  تطبيق  على  اإ�سرائيل  الإرغام  وال�سعي   1701 بالقرار  االلتزام  خالل  من  وال�سيما 
على  للتوافق  وال�سعي  الرادعة،  الوطنّية  طاقاتنا  جممل  وتعزيز  ودولّية،  اإقليمّية  اأمان  �سبكات  وخلق 

يستوجب اإلنماء المتوازن حسم خيارنا في اإلصالح اإلداري والمالي 
والنزاهة. الكفاءة  قاعدة  على  التعيينات  إجراء  في  واإلسراع 

ا�سرتاتيجّية وطنّية دفاعّية. اأقول ذلك ونحن ن�ستعيد اليوم الذكرى الرابعة لعدوان متوز 2006، الذي 
العزم على متتني وحدتنا  واالنت�سار عليه؛ جمددين  ومقاومته من �سّده  و�سعبه  بجي�سه  لبنان  متّكن 
لبنان  حلماية  واقت�سادّية،  وع�سكرّية  دبلوما�سّية  من  القومّية،  قدراتنا  جممل  تعزيز  وعلى  الوطنّية 
والدفاع عنه. ويف هذا املجال، فاإّن ا�ستمرار التعاون والتن�سيق بني اجلي�ش اللبناين وقوات اليونيفيل، 
وفقًا لقواعد اال�ستباك املتفق عليها، �سمان حل�سن تنفيذ املهمة املوقتة املوكولة اإىل القوات الدولّية يف 
اإن�سائها عام 1978، والتي يحر�ش عليها لبنان �سديد احلر�ش، من �سمن التزامه  جنوب لبنان منذ 

مبوجباته الدولّية ومبا يخدم م�ساحله الوطنّية.

وقد جنح اجلي�ش، وقوى االمن الداخلي يف تفكيك ع�سرات �سبكات التج�ّس�ش االإ�سرائيلّية الهادفة
اإىل اإ�سعاف لبنان وزعزعة اال�ستقرار فيه؛ و�سيتم التعاطي مع اجلوا�سي�ش والعمالء باأق�سى درجات 
الت�سّدد، يف �سوء ما �سي�سدر بحّقهم من اأحكام �سارمة من قبل الق�ساء اللبناين. هذا وقد عر�سنا 
ق�سيتنا اللبنانّية يف مواجهة عدوانّية اإ�سرائيل وتهديداتها على منابر العامل، ويف جمل�ش االأمن الدويل 
بالذات، الذي فزنا مبقعد غري دائم فيه، حمتفظني بحقنا يف حترير اأو ا�سرتجاع كامل اأرا�سينا بجميع 

الو�سائل املتاحة وامل�سروعة.

اإّن انتخابنا للع�سوّية غري الدائمة يف جمل�ش االأمن الدويل، فر�سة اأمامنا كذلك، للدفاع عن الق�سايا
العربّية العادلة يف اأرفع حمفل دويل، �سعيًا لتحقيق �سالم عادل و�سامل يف ال�سرق االأو�سط، على قاعدة 
مندرجاتها.  جميع  يف  لل�سالم  العربّية  واملبادرة  مدريد  موؤمتر  ومرجعّية  الدولّية  ال�سرعّية  قرارات 
اأتاح لنا االإ�ساءة على جتربتنا  وف�ساًل عن تعزيز موقعنا على ال�ساحة العاملّية، فاإّن ح�سورنا الدويل 
�سراع  من  بدياًل  االأديان،  بحوار  املتعّلقة  وقناعاتنا  وامليثاقّية،  امل�ساركة  على  املرتكزة  الدميقراطّية، 
معًا،  نعي�ش  اأن  على  ومقدرتنا  واالنغالق،  والظلم  املتحّجرة  الع�سبّيات  من  يتغّذى  الذي  احل�سارات 
والأجواء  والدميقراطّية  للحرّية  موؤاتية  بيئة  اأف�سل  توّفر  ميثاقّية  �سيغة  اإطار  يف  ومذاهب،  كطوائف 

االنفتاح املحّفزة للتقّدم.

عرضنا قضيتنا اللبنانّية في مواجهة عدوانّية إسرائيل وتهديداتها على منابر
الذي فزنا بمقعد غير دائم فيه. بالذات،  الدولي  العالم، وفي مجلس األمن 
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و�سيبقى لبنان، يف جميع االأحوال، مدافعًا عن حقوق �سعب فل�سطني الثابتة، وال�سيما حّق الالجئني
ممار�سات  مواجهة  ويف  توطينهم،  ورف�ش  االأ�سلّية،  وديارهم  اأر�سهم  اإىل  العودة  يف  الفل�سطينيني 
اإ�سرائيل التع�ّسفّية واالإجرامّية يف غزة ويف جممل االأرا�سي املحتلة وم�ساعيها املدانة لتهويد القد�ش.

لالجئني  واالجتماعّية  االإن�سانّية  ال�سوؤون  مبو�سوع  التوافق  لبلورة  �سعيها  يف  قدمًا  الدولة  و�ستم�سي 
عاتق  على  تقع  التي  املوجبات  تغفل  اأن  دون  الوزاري،  البيان  ملندرجات  وفقًا  لبنان،  الفل�سطينيني يف 
املجتمع الدويل بالذات، امل�سوؤول بالدرجة االأوىل عن تاأمني املتطلبات املعي�سّية واحلياتّية لالجئني من 
خالل وكالة االأونروا التي اأن�سئت حتديدًا عام 1948، من اأجل غوث وت�سغيل هوؤالء الالجئني. وبالرغم 
ووفرت ظروف  الداخلي وحالت دون ح�سول عدوان خارجي  اال�ستقرار  اأّمنت  التي  امل�سرية  من هذه 
املواطنني،  لدى  املتنامي  القلق  من  حالة  اأمام  االأّيام،  اأنف�سنا هذه  بتنا جند  فقد  االقت�سادي،  النمّو 
جّراء مواقف واأحداث وت�سريبات طغت على امل�سهد ال�سيا�سي خالل االأ�سابيع املا�سية، وخلقت حالة من 

االإرباك ال ميكن للدولة اللبنانّية اأن تت�ساهل فيها اأو تتغا�سى عنها.

من هذا املنطلق، َعَمْدُت اإىل اإجراء م�ساورات وا�سعة مع ال�سخ�سّيات ال�سيا�سّية واأع�ساء هيئة احلوار 
االأمن  على  املحافظة  كانت  واإذا  التهدئة.  مناخات  وتعزيز  الت�سّنج  اأجواء  الحتواء  �سعيًا  الوطني، 
فاإّن  وحزم،  حكمة  بكّل  امل�سوؤولّية  بهذه  �ست�سطلع  وهي  االأوىل،  بالدرجة  الدولة  م�سوؤولّية  واال�ستقرار 
دّقة  تعي  اأن  من  لها  بّد  ال  التي  ال�سيا�سّية  القوى  اأعناق جميع  اأمانة يف  االأهلي  ال�سلم  على  املحافظة 

املرحلة واأهمّية االأخطار التي تتهّددنا.

لذا، ومن باب م�سوؤوليتي كرئي�ش للبالد موؤمتن على اأمنها وا�ستقرارها، ويف هذا الظرف بالذات،
ومنطق  وال�سيا�سّية  االإعالمّية  التهدئة  بنهج  االلتزام  اإىل  الراأي  وقادة  ال�سيا�سيني  القادة  اأدعو  فاإيّن 
احلوار، واالبتعاد عن ا�ستعمال لغة التخوين والتحري�ش ال�سيا�سي اأو املذهبي مبا يخدم مقت�سيات ال�سلم 
االأهلي والوحدة الوطنّية، وعدم اللجوء اإىل العنف وتغليب م�سلحة لبنان العليا على اأّي م�سلحة فئوّية، 

شعب  حقوق  عن  مدافعًا  األحوال،  جميع  في  لبنان،  وسيبقى 
في  الفلسطينيين  الالجئين  حّق  والسيما  الثابتة،  فلسطين 
توطينهم. ورفض  األصلّية،  وديارهم  أرضهم  إلى  العودة 

اأّيًا كانت هذه اخلالفات،  اإذا ما طراأ من خالفات،  واالحتكام اإىل ال�سرعّية واملوؤ�س�سات الد�ستورّية، 
وحتت اأّي ظرف كان، مبا ي�سمن عدم اخلروج على عقد ال�سراكة الوطنّية، وذلك وفقًا ملندرجات اتفاق 
الدوحة، الذي ترا�سى وتفاهم فرقاء موؤمتر احلوار الوطني اللبناين عليه، برعاية كرمية من �ساحب 
ال�سمّو ال�سيخ حمد بن خليفة اآل ثاين اأمري دولة قطر، الذي ي�سّرفنا مب�ساركته يف هذا االحتفال اليوم، 
والذي عمل وما يزال مل�ساعدتنا على ال�سعيد الثنائي، ومع القادة العرب املخل�سني. وعلى راأ�ش هوؤالء 
القادة، خادم احلرمني ال�سريفني جاللة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز و�سيادة الرئي�ش ب�سار االأ�سد، 
اأ�س�ش  تعزيز  على  حر�سهما  اأّكدت  لبنان  اإىل  االأهمّية  بالغة  م�سرتكة  بزيارة  يومني  منذ  قاما  اللذان 

الوفاق الوطني ودعائم اال�ستقرار والنمّو يف ربوعه.

اإال اإىل �سوت احلكمة  اأال ي�ستمعوا  اأو معتقد انتموا،  اأو مذهب  اأّي طائفة  اأدعو املواطنني، اإىل  كما 
والعقل، واأال ينجّروا اإىل اأّي �سكٍل من اأ�سكال اال�ستفزاز اأو العنف، واأن يفّوتوا على العدّو االإ�سرائيلي 

فر�سة االبتهاج ب�سعف جبهتنا الداخلّية وباأّي انق�سام اأو ت�سرذم. 

فلي�ش هناك من م�سكلة ع�سّية على احلّل، اإذا ما خل�ست النوايا وتوافرت االإرادة ال�سيا�سّية حلّلها. لقد 
اأثبتت جتارب التاريخ اللبناين، القدمي واحلديث، اأّن العنف الداخلي مل يوّلد �سوى العنف واخل�سارة 

جلميع االأطراف، واأّن احلّل الوحيد جاء دومًا عن طريق احلوار والتوافق.

الطائف  اتفاق  وكّر�سها   ،1943 لعام  الوطني  امليثاق  من  منبثقة  الوفاق  متطلبات  اأّن  ولنتذكر 
اأ�سا�سه  على  منحت  الذي  الوزاري  البيان  وثّبتها   ،2008 عام  الدوحة  اتفاق  عليها  واأّكد   ،1989 عام 
حكومة الوحدة الوطنّية ثقة املجل�ش النيابي عام 2009، وجممل البيانات التي �سدرت عن هيئة احلوار 

الوطني.

االلتزام  إلى  الرأي  وقادة  السياسيين  القادة  أدعو 
بنهج التهدئة اإلعالمّية والسياسّية ومنطق الحوار.
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أيّها العسكريّون،

الت�سّدي  ويف  االإ�سرائيلي  العدو  مواجهة  يف  اجل�سام  الت�سحيات  بذل  املا�سي  يف  عليكم  ُكتب  كما 
منها،  املزيد  تقدمي  امل�ستقبل،  عليكم يف  �سيكون  ومكافحة اجلرمية، كذلك  الفنت  قمع  لالإرهاب ويف 
ولن تبخلوا. اأدعوكم مبنا�سبة عيدكم اخلام�ش وال�ستني، اأن ت�ستفيدوا من االإجماع الوطني حولكم ومن 
م�ستوى اال�ستقرار ال�سيا�سي واالأمني لتعيدوا جتهيز وحداتكم وتنظيمها، وُترّجحوا اعتمادها على قوة 
الرجال واإقدامهم، وعلى عمق اإميانهم باأر�سهم وتفانيهم يف الدفاع عنها. لقد اأثبتم باملمار�سة اأّنكم 

حماة الوحدة الوطنّية والدميقراطّية، ومل يعلو �سوت الفتنة يومًا فوق جباهكم املرفوعة.

ولكم يا اأحّبائي اأهايل �سهداء نهر البارد واأهايل كّل ال�سهداء، يف هذا اليوم املطبوع على املجد، من 
الوطن واأهله، ال�سكر وباقات املحّبة. اأمامكم نتعّهد جميعًا ويق�سم هوؤالء الرجال، ق�سم الوفاء للوطن، 

حفاظًا على ت�سحيات �سهدائه االأبرار.

ع�ستم، عا�ش اجلي�ش، وعا�ش لبنان.

قوة  على  اعتمادها  وتُرّجحوا  وتنظيمها،  وحداتكم  تجهيز  لتعيدوا  أدعوكم 
عنها. الدفاع  في  وتفانيهم  بأرضهم  إيمانهم  عمق  وعلى  وإقدامهم،  الرجال 

    العيد السادس والستون للجيش
ثكنة الفياضية - 1 آب 2011

الجيش يُرسي على أرض الواقع عناصر "استراتيجية وطنية" ممكنة  لحماية لبنان والدفاع
 عنه من خالل تصديه للتحدي واالستفزاز اإلسرائيليين في العديسة. 

واألمنّية  العسكريّة  للقوى  الضروريّة  اإلمكانات  توفير  التزامها  تؤّكد  الحكومة   ... و" 
الشرعّية، عديداً وعّدة، من خالل إقرار خطة تجهيز وتسليح لها، وحمايتها من التدّخالت من 

أّي جهة أتت".
                  العماد ميشال سليمان
        رئيس الجمهورية اللبنانية
                                                       الفياضية 1 آب 2011



9495

أيّها الضباط المتخرجون، 

أيّها الضباط والعسكريّون،

تفتح اليوم اأمامكم اأبواب مدر�سة ال�سرف والواجب، لتنطلقوا منها اإىل مهامكم وم�سوؤولياتكم يف 
وعزمكم  بهّمتكم  واال�ستقامة.  احلّق  ب�سيوف  مزّودين  واال�ستقرار،  االأمن  ومكت�سبات  الوطن،  حماية 
جت�ّسدون تطلعات اأهلكم و�سعبكم وفخرهم واعتزازهم؛ فها منذ االآن �ستغدون، مع رفاقكم يف ال�سالح، 
حماة االأر�ش والديار، ومثااًل لتما�سك املوؤ�س�سات، و�سمانًا لوحدة املجتمع، واأمنه و�سالمه وم�سروعّية 

اأحالمه وطموحاته.

مل حتيدوا يومًا عن دروب ال�سرف والت�سحية والوفاء. واكبتم، متيّقظني، حكماء، تظاهرات الثامن 
والرابع ع�سر من اآذار يف العام 2005، واملراحل احلرجة التي تلتها، فكنتم رّوادًا يف حماية الدميوقراطّية 
واحلّق يف التظاهر ال�سلمي وحرّية التعبري. و�ساهمتم، على الرغم من حجم املخاوف والتوترات، يف 
املحافظة على اأمن املتظاهرين واملواطنني وممتلكاتهم، وحماية ال�سلم االأهلي. وهو نهج تعتمدونه يف 
كل اال�ستحقاقات، مع احلر�ش على التوفيق بني م�ستلزمات احلزم وموجبات احرتام املواطن وخدمته.

وقفتم يف �ساحة العّزة واالإباء، �سجعانًا ميامني، فواجهتم العدوان االإ�سرائيلي الوح�سي على لبنان
�سيف  عام 2006، ورويتم تراب الوطن بدمائكم الذكّية، ومتكنتم يف مثل هذه االأّيام، مع ال�سعبواملقاومة، 
من حتقيق ن�سٍر �ساطٍع، رادٍع، اأكيد. وما ت�سمية دورتكم با�سم العقيد ال�سهيد جورج الرويهب اال دليل 
يف  والعطاء  الت�سحية  يف  تفانيتم  وااللتزام.  اجلهوزية  وبكامل  الع�سكرية  بعقيدتكم  مت�ّسككم  على 
حماربة االإجرام الوح�سي واالإرهاب يف نهر البارد عام 2007، وجنحتم يف اجتثاث جذوره؛ من دون 
العمالء وتفكيك  التج�ّس�ش وك�سف  واملتابعة لر�سد �سبكات  ال�سهر  ي�سغلكم هذا اجلهد عن واجب  اأن 
حلقات غدر العدو االإ�سرائيلي وموؤامراته. وبادرمت مبا توّفر لديكم من اإمكانات للت�سّدي الآلة التحّدي 
واال�ستفزاز االإ�سرائيلّية يف عدي�سة، يف الثالث من اآب 2010، ُبعيد عيد اجلي�ش، ومل تهابوا؛ فرتاجع 

تراجع العدو أمام عزمكم وتصميمكم في العديسة فأرسيتم على ارض 
عنه. والدفاع  لبنان  لحماية  ممكنة  وطنية  استراتيجية  عناصر  الواقع 

الفتنة  يرفض  وهو  الوعي،  شديد  اللبناني  الشعب  بات 
والقادرة  العادلة  الدولة  لقيام  ويتوق  الداخلي،  واالقتتال 
الكريم. الهانئ  العيش  في  وتطلعاته  أحالمه  تحقق  التي 

أيّها الضباط والعسكريّون،

العدو اأمام عزمكم وت�سميمكم واأر�سيتم على ار�ش الواقع عنا�سر ا�سرتاتيجية وطنية ممكنة حلماية 
لبنان والدفاع عنه. وهو، �سبيحة هذا اليوم بالذات، حاول تكرار اعتداءاته وا�ستفزازاته يف الوزاين 

فكنتم له باملر�ساد.

واجب املحافظة على االأمن الداخلي ال يقع يف نطاق مهامكم االأ�سا�سّية. اإال اّنكم، اىل جانب القوى
 االمنية ال�سرعية، وبتكليف من الدولة ودعمها، ت�سهرون با�ستمرار على �سالمة املواطنني، وال تتوانون 
ال�سعب  فاإّن  كذلك  االأهلي.  ال�سلم  وتهديد  اال�ستقرار  لزعزعة  حماولة  اأو  موؤامرة  اأّي  مواجهة  عن 
اللبناين الذي بات �سديد الوعي، يرف�ش الفتنة واالقتتال الداخلي، ويتوق لقيام الدولة العادلة والقادرة 
الراأي  وقادة  ال�سيا�سيني  القادة  على  ويبقى  الكرمي.  الهانئ  العي�ش  يف  وتطلعاته  اأحالمه  حتقق  التي 
واجب العمل الدوؤوب على تهدئة اخلطاب ال�سيا�سي – وهو مرتفع وحاّد – وتغليب نهج التهدئة وتعزيز 
اأن ي�ساهم �سهر رم�سان املبارك، �سهر  اآمل يف  املناخ الدميوقراطي والروح امليثاقّية ومنطق احلوار. 
ال�سوم والتاأّمل وال�سفاء، يف تعميق فكرة هذا احلوار، والفائدة املرجّوة منه، وهو الهادف يف مقا�سده 
النهائّية اإىل حماية لبنان وحت�سينه يف مواجهة املخاطر واملتغرّيات والتحديات الداخلّية واخلارجّية 
التي تتهّدده؛ واإىل حتقيق امل�ساحلة الوطنّية احلقيقّية، وتعزيز العي�ش امل�سرتك؛ حوار ال ي�سعى فقط 
حلّل امل�سائل العالقة وال�سائكة، بل كذلك لتاليف النزاعات ب�سورة ا�ستباقّية، وتدعيم ركائز اال�ستقرار 
نزاعني  بني  هدنة  حال  يف  لبنان  باأّن  البع�ش،  لدى  ال�سائد  املحبط  ال�سعور  تبديد  وبالتايل،  الدائم، 
م�سّلحني، اأو يف حال حرب اأهلّية باردة؛ وهذا ما ال ميكننا القبول به اأو املوافقة عليه، رحمًة ب�سعبنا 
الطّيب، وباأجيالنا الطالعة التي ُيخ�سى اأن تطغى عليها م�ساعر الياأ�ش والقنوط والرغبة يف اال�ستقالة 
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أيّها اللبنانّيون،

العنف  مرّبرات  نزع  �ساأنها  من  لل�سلطة  الدوري  والتداول  الراأي  وحرّية  الدميوقراطي  النظام 
واالعرتا�ش املخالف للقوانني. اإال اأّنه يف �سوء التجربة ال�سابقة، ونظرًا للطابع التعّددي للبنان، و�سهولة 
ا�ستنفار الع�سبّيات، تربز احلاجة اىل اأطر متثيل وتوازن اأكرث دّقة وتطّورًا، خ�سو�سًا من خالل اعتماد 
اخليار  ولتثبيت  للتغيري  رئي�سّيًا  مدخاًل  ي�سّكل  اأن  �ساأنه  من  وعادل،  ع�سرّي  جديد،  انتخابي  قانون 

الدميوقراطي وتعزيز ال�سلم االأهلي.

وقد تكون الن�سبية التي قد ال تكتمل من دونها الدميوقراطية امليثاقية يف لبنان، النظام الذي ميكن
ال�سيا�سي،  واإىل جانب احلراك  الف�سلى.  واأطره  اللبنانّيون، �سرط حتديد مفاهيمه  يتفاهم عليه  اأن 
ا�سرتاتيجّية  على  للتوافق  ال�سعي  ا�ستمرار  و�سرورة  العدالة،  مب�سار  االهتمام  وواجب  اأهمّيته،  على 
دفاعّية وطنّية، وامل�سّي قدمًا بالتعيينات االإدارّية وفقًا لالآلّية التي اأقّرتها احلكومة ال�سابقة تغليبًا ملبداأ 
مطالب  بتحقيق  املبا�سرة  اىل  احلاجة  تتنامى  واملحا�س�سة،  الكيدّية  عن  بعيدًا  والكفاءة،  ال�سفافّية 
ال�سعب احلياتّية وحقوقه االجتماعّية دون اإبطاء، ومكافحة الف�ساد وال�سرقة والتزوير. و�ستوّجه عناية 
يف  والدواء  الغذاء  و�سالمة  البيئة  لنظافة  �سرامة  اأكرث  مراقبة  قيام  �سرورة  اإىل  املعنيني  امل�سوؤولني 

لبنان، واتخاذ تدابري عقابّية ورادعة بحّق املخالفني تتخّطى مواقف اال�ستنكار والتحذير.

تبرز الحاجة الى أطر تمثيل وتوازن أكثر دّقة وتطّوراً، خصوصًا من خالل اعتماد 
قانون انتخابي جديد، عصرّي وعادل، من شأنه أن يشّكل مدخاًل رئيسّيًا للتغيير.

من الوطن والهجرة واالغرتاب. ما اأراه يف عيونكم، واأقراأه على جباهكم، وما يعتمر يف قلوبكم اأّيها 
ال�سّباط املتخّرجون، هو نقي�ش ذلك، وي�سّكل عن�سر اأمل ورجاء وخال�ش للوطن. فكونوا على العهد 
ة، جنباً اىل  اأوفياء، وتقّدموا بال ترّدد على دروب الت�سحية والعطاء، باأيٍد مت�سابكة و�سفوف مرتا�سّ
جنب، مع �سباب لبنان الناب�ش باحليوية واالميان،  وال ترتاجعوا. اأنتم، يف كنف ال�سرعّية واملوؤ�س�سات، 

�سمان الوحدة واال�ستقرار والثقة بغدنا الواعد.

أيّها الضّباط والعسكريّون،

اذ نوؤكد التزامنا الكامل بقرار جمل�ش االأمن الدويل رقم 1701، وبواجب التعاون مع االأمم املتحدة 
وقواتها العاملة يف جنوب لبنان، مقّدرين لها م�ساركتها والت�سحيات، فاإننا ندين ب�سدة االعتداء االآثم 
املجرمني  الفاعلني  ك�سف  على  العمل  على  العزم  موؤكدين  اأيام،  منذ  القوات  هذه  له  تعّر�ست  الذي 
هذا  مندرجات  كامل  تنفيذ  على  االإ�سرائيلي  العدّو  الإرغام  ال�سعي  و�سي�ستمّر  العدالة.  اىل  واحالتهم 
و�سعبه  لبنان  �سّد  املتكّررة  وتهديداته  اللبنانّية  لل�سيادة  اليومّية  انتهاكاته  لوقف  و�سوالً  القرار، 
ومن�ساآته احليوّية؛ حمتفظني بحّقنا يف حترير اأو ا�سرتجاع كامل اأرا�سينا التي ما زالت حتت االحتالل 
الو�سائل  بكل  الغجر  بلدة  من  اللبناين  واجلزء  اللبنانّية  كفر�سوبا  وتالل  �سبعا  مزارع  االإ�سرائيلي يف 
حدودنا  وحماية  حتديد  على  وحثيثة  دقيقة  ب�سورة  العمل  علينا  �سيكون  كذلك  وامل�سروعة.  املتاحة 

البحرّية، واملحافظة على كامل حقوقنا يف مياهنا االإقليمّية ويف منطقتنا االقت�سادّية اخلال�سة. 

ومن اأجل تنفيذ هذه املهمات لكم من الوطن واأهله اأّيها ال�سّباط والع�سكرّيون، كامل الدعم واملحّبة 
واالحت�سان. ولكم من الدولة عهد باملثابرة على اجلهد لتزويد اجلي�ش بكافة عنا�سر القّوة والقدرة. 
وقد جاء يف البيان الوزاري للحكومة اجلديدة، باأّن "احلكومة توؤّكد التزامها توفري االإمكانات ال�سرورّية 
للقوى الع�سكرّية واالأمنّية ال�سرعّية، عديداً وعّدة، من خالل اإقرار خطة جتهيز وت�سليح لها، وحمايتها 
من التدّخالت من اأّي جهة اأتت". واإذ ن�سعى حلماية لبنان وا�سرتجاع �سيادتنا على كامل اأرا�سينا، فاإننا 
نتابع، يف الوقت نف�سه، مت�سامنني، امل�سعى الفل�سطيني الهادف لالعرتاف بكامل احلقوق الفل�سطينّية 
يف االأمم املتحدة، من قيام الدولة امل�ستقّلة اإىل حّق تقرير امل�سري، مبا ي�سمن حّق العودة لالجئني اإىل 
اأر�سهم وديارهم ومواجهة خطر التوطني. و�سيكون للبنان م�ساهمة خا�سة يف هذا املجال، من خالل 

ع�سوّيته يف جلنة املتابعة العربّية، ورئا�سته ملجل�ش االأمن الدويل، طيلة �سهر اأيلول املقبل.

العسكريّة  للقوى  الضروريّة  اإلمكانات  توفير  التزامها  تؤّكد  الحكومة 
واألمنّية الشرعّية، عديداً وعّدة، وحمايتها من التدّخالت من أّي جهة أتت.
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أيّها الضّباط المتخرّجون،

بالتعب  �سواعدكم  تبخل  ولن  والقدوة،  املثال  اإال  تكونوا  لن  اأّنكم  ومواطنيكم  اأهلكم  ويعرف  اأعرف 
والعطاء.هذا االأّول من اآب هو تاريخ ميالدكم يف رحم املوؤ�س�سة الع�سكرّية، فهنيئاً لكم، واأنتم تق�سمون 
اجلي�ش  �سهداء  وجميع  الرويهب،  جورج  العقيد  ال�سهيد  ت�سحيات  على  حفاظاً  للبنان،  الوفاء  ق�سم 
االأبرار. فلتبقى جباهكم اأبداً مكّللة بالكرامة وال�سرف، و�سدوركم عامرة بالت�سحية والوفاء، و�سيوفكم 

م�سّرعة لن�سرة الوطن واملواطن.

ع�ستم، عا�ش اجلي�ش، عا�ش لبنان.

 ه– القسم الخامس: تفعيل المؤسسات
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انطالقًا مما تعهد به في خطاب القسم، لجهة تالزم االستقرار السياسي المنشود مع
وجوب تفعيل المؤسسات الدستورية، عبر حماية الخيار الذي أتفق اللبنانيون على السير 
به في الطائف، والقائم على تحصين القرار السياسي من خالل اإلدارة الوطنية الجامعة، 
الرئاسة  سدة  اعتالئه  فور  المباشرة  إلى  سليمان  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  عمد 
األولى بتفعيل عمل المؤسسات الدستورية على قاعدة الفصل بين السلطات وتعاونها، 
السيما مؤسستي مجلس الوزراء والمجلس األعلى للدفاع، وفق سياق منهجي قائم على 
اإلنتاجية القصوى لتدارك ما فات خالل فترة االنقسام السياسي والفراغ الرئاسي، وانطالقًا 
من قناعة لديه بأن الممارسة الصحية للمسؤولية وفق دستور الطائف من شأنها تكريس 
اإليجابيات وتوضيح الخلل الذي يعتري أي نص دستوري بما يفتح المجال وعبر الحوار البناء،  

أمام مقاربة هادئة لكيفية معالجة الشوائب.

مجلس الوزراء

الصالحيات أنيطت  الطائف،  اتفاق  وفق  أقرّت  التي  الدستورية  التعديالت  إلى  استناداً 
 ،1943 العام  دستور  ذلك  على  نص  كما  الجمهورية  رئيس  بيد  كانت  التي  الدستورية 
بمجلس الوزراء مجتمعًا، وأصبح رئيس الجمهورية يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء دون 
الوزراء من خارج  أن يشارك في التصويت، ويعرض أي أمر من األمور الطارئة على مجلس 
جدول األعمال. كما يدعو المجلس إلى االجتماع استثنائيًا كلما رأى ذلك ضروريًا باالتفاق 

مع رئيس الحكومة.

أربع سنوات من عمر العهد. تنوعت الظروف التي أملت  ثالث حكومات ُشكلت خالل 
تركيبة كّل منها، وتعددت األهداف أيضًا، إال أن الجامع المشترك هو تمتين الوحدة الوطنية 
وتجاوز سنوات الشقاق والتباعد السياسي بين األفرقاء. غير أن تسارع التطورات المتصلة 
الحكومات  هذه  مباشرة  إمكانية  من  جعلت  دولية  بقرارات  ارتباط  لها  داخلية  بملفات 
عملية إنتاج واسعة على مستوى القرارات التي تعنى بشؤون المواطن والوطن بطيئة 
جداً، مما دفع برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ومن موقع الحكم والتوافق إلى 
داخل  النقاش  على  ولإلبقاء  جهة،  من  النظر  وجهات  بين  للتقريب  متواصلة  جهود  بذل 
مؤسسة مجلس الوزراء من جهة ثانية حماية لالستقرار العام في البالد. ويسجل له أنه نجح 
في عملية فرض منطق حواري هادئ داخل السلطة التنفيذية عبر ترؤسه لكل الجلسات 

التي كان يتضمن جدول أعمالها بنوداً أصطلح على تسميتها خالفية.

الوزراء على مستويين األول تمثل بالتوجيه السياسي  وقاد رئيس الجمهورية مجلس 
إصدار  خالل  من  الوزراء  مجالس  إنتاجية  تفعيل   عبر  والثاني  المختلفة،  بأبعاده  الشامل 
ذات  بالقرارات  الخاص  اهتمامه  بروز  مع  العامة  الحياة  جوانب  بكل  تعنى  التي  القرارات 

البعدين اإلصالحي واإلنمائي.
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�سكل حكومة العهد االأوىل وتراأ�سها الرئي�ش فوؤاد ال�سنيورة، وجاءت بزخم االإجماع اللبناين والعربي
اأن عملية ت�سكيلها ا�ستحوذت على وقت  والدويل على رئي�ش اجلمهورية العماد مي�سال �سليمان، رغم 
قائمة  على   اللبنانيني  جمموع  على  ال�ساغطان  واملعي�سي  االأمني  الهمان  وا�ستحوذ  ن�سبياً،  طويل 
االأولويات مع التح�سري لالنتخابات النيابية وفق القانون االنتخابي الذي مت التفاهم عليه يف موؤمتر 

الدوحة.  ورفعت احلكومة �سعاراً لها "حكومة االإرادة الوطنية اجلامعة".

ومنذ اجلل�سة االأوىل للحكومة وحتى اآخر جل�سة حر�ش الرئي�ش العماد مي�سال �سليمان على اال�ستمرار
التي عقدت  الوزراء  جل�سات جمل�ش  بها  ا�ستهل  توجيهات  وفق  وتفعيله   احلكومي  االأداء  ت�سويب  يف 

برئا�سته يف الق�سر اجلمهوري.

و�سجلت له مواقف اأ�سا�سية اأبرزها:
اإن م�سروع البيان الوزاري هو انت�سار للوطن، وهو ورقة لبنانية حم�ش، تعرب عن االإرادة الوطنية   •
اجلامعة.  اإن الدولة هي املرجعية، واملقاومة بالتزامها الواعي ت�ستطيع اأن ت�سهم يف تعزيز �سلطة الدولة 

ومرجعيتها.
• علينا الت�سامن لكي نعالج معاً كل م�ساكلنا مبا فيها االأمنية والتحديات الكبرية التي نواجهها بروح 
الوعي للم�سلحة العامة.  اإن ت�سامن اللبنانيني ووقوفهم اإىل جانب اجلي�ش والقوى امل�سلحة ال�سرعية 

عامالن مهمان يف مواجهة االإرهاب، فاالإرهاب خطر جاثم على �سعوب املنطقة وعلى العامل كله.
• وجوب التن�سيق الدائم واملتوا�سل بني الوزراء يف مراعاة اخت�سا�ش كل منهم.

اأي  اأرا�سيه، خا�سة واأن رف�ش  لبنان لن يقبل باأي تفاو�ش ب�ساأن بقاء الالجئني الفل�سطينيني على   •
�سكل من  اأ�سكال التوطني اأمر د�ستوري ثابت وغري قابل الأي تفاو�ش اأو نقا�ش.

حكومة العهد األولى

أبرز مواقف رئيس الجمهورية

أمر  التوطين  أشكال  من   شكل  أي  رفض  أن 
دستوري ثابت وغير قابل ألي تفاوض أو نقاش. 

• اإن لبنان يعترب التهديدات االإ�سرائيلية مبثابة اعتداءات.
• علينا اأن نعي اأهمية بلدنا، فنعرف اأف�سل كيف نحافظ عليه وعلى نحو يثبت وحدته ويظهره باأح�سن 

�سورة.
• امل�ساحلة لي�ست �سد الدميوقراطية وال تلغي املناف�سة ال�سيا�سية بل العك�ش هو ال�سحيح. واحلوار 

عملية م�ستمرة.
 البد من موقف عربي مت�سامن للعمل من اأجل املزيد من الت�سامن العربي والت�سامن بني الفل�سطينيني.

• البد من الت�سدي ملو�سوع الت�سحر والتغيري املناخي يف لبنان من خالل و�سع االإجراءات واحللول 
الالزمة لهذه امل�سكلة العاملية.

• يرتتب على اجلميع  القيام بدور فّعال يف التهدئة مما يعزز قدرة االأجهزة الع�سكرية واالأمنية على 
القيام بواجباتها.

• الت�سديد على خطورة املمار�سات االإ�سرائيلية جلهة التعر�ش لل�سعائر الدينية وهدم البيوت يف غزة 
وموا�سلة تهديد مدينة القد�ش، واأهمية الت�سامن العربي  وو�سع االأ�سرة الدولية اأمام م�سوؤوليتها.

• احلكومة م�سوؤولة باأع�سائها كافة، عن القيام بواجباتها كاملة لال�ستقالل عن اأي م�سالح اأو اعتبارات 
انتخابية خالل االنتخابات النيابية.

• االأو�ساع االجتماعية، مهما  تردت، ال تربر باأي حال االعتداء على اجلي�ش وخمالفة القوانني، وقيام 
اجلي�ش بواجبه هو مل�سلحة اجلميع.

• وجود �سبكات جت�س�ش اإ�سرائيلية عاملة يف لبنان هو خرق للقرار الدويل 1701.
• ك�سف �سبكات التج�س�ش يكمل  عملية التحرير، وامل�سي يف ا�ستكمال التحرير من خالل اإ�سالح الدولة 
اأ�س�ش الدميوقراطية، وال�سعب الذي حرر اأر�سه وت�سدى للعدو االإ�سرائيلي ي�ستطيع بناء بلد  واإر�ساء 

يليق باأبنائه.
• الرد على التطرف االإ�سرائيلي يكمن يف توحيد املوقف العربي ف�سالً عن احلر�ش على وحدة اللبنانيني 

يف دفاعهم عن حقوقهم الوطنية والتزام الق�سايا العربية العادلة.

بأبنائه.  يليق  بلد  بناء  اإلسرائيلي  للعدو  وتصدى  أرضه  حرر  الذي  الشعب  يستطيع 
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هي احلكومة التي جاءت بعد االنتخابات النيابية، والتي اأعادت اإنتاج جمل�ش نيابي بذات موازين 
القوى التي كانت �سائدة يف املجل�ش ال�سابق.  ُعّلقت عليها االآمال الكبار  الأنها قدمت اأولويات النا�ش على 
اأية اأولوية اأخرى، واطلق عليها حكومة الوحدة الوطنية.  ولدت بعد خما�ش ع�سري ا�ستمر الأ�سهر برئا�سة 
اإىل  التمثيل داخلها  ن�سب  الدين احلريري، ودارت  فيها حوارات جتاوزت م�ساألة  الرئي�ش �سعد  دولة 
ق�سايا اأ�سا�سية تت�سل بالتوجهات امل�ستقبلية حول ملفات اأ�سا�سية على امل�ستويني الداخلي واخلارجي.  

لقد ات�سفت هذه احلكومة بجل�ساتها القليلة.

حكومة العهد الثانية

أبرز مواقف رئيس الجمهورية

العماد مي�سال  الرئي�ش  تعاطى معها  اجتمع يف هذه احلكومة،   الذي  التوجهات  التناق�ش يف  رغم 
اإذا ما ا�ستثمرت بعناية ميكن حتويلها اإىل  �سليمان على انها فر�سة حيوية ويف غاية االأهمية،  واأنها 
م�سروع حوار وطني دائم ينتج تفاهمات على كل الق�سايا التي يدور حولها تباين بني االأفرقاء.  رّكز 
والوحدة  احلوار  م�ساألة  على  برئا�سته   احلكومة  عقدتها  التي  اجلل�سات  م�ستهل  يف  الرئي�ش  فخامة 

الوطنية والنهو�ش بالوطن على ال�سعد كافة. حيث �سجلت له املواقف البارزة االآتية:

• حان وقت بناء املوؤ�س�سات واإ�سالحها، وتطوير االأنظمة والقوانني حتى ن�سبح دولة مدنية حديثة.
• وجوب التعامل مع التهديدات االإ�سرائيلية بروح امل�سوؤولية الوطنية.

• موؤ�س�سات الدولة هي التي توؤمن اال�ستقرار وحتقق دميومته.
للقرار  والدقيق  وبالتطبيق اجلدي  الداخلي  املوقف  بوحدة  يكون  االإ�سرائيلية  التهديدات  الرد على   •
1701، وباال�ستعداد للت�سدي الأي اعتداء اإ�سرائيلي من قبل اجلي�ش اأوالً ومن ال�سعب واملقاومة اللذين 

ي�ساندان اجلي�ش.
• اعتماد اآلية للتعيينات ال  تنتق�ش من �سالحيات الوزير وال من �سالحيات جمل�ش الوزراء،  جتنباً  

وتطوير  وإصالحها،  المؤسسات  بناء  وقت  حان 
حديثة. مدنية  دولة  نصبح  حتى  والقوانين  األنظمة 

للجنوح اىل املحا�س�سة الأن فيها خيبة للبنانيني.
• احرتام الد�ستور ال ينفي ال�سفافية.

• الدولة امل�ستقرة ال توؤجل االنتخابات بل حترتم املهل التي ين�ش عليها القانون.
• اال�ستقرار ال�سيا�سي واالأمني يف لبنان ال ينا�سب اإ�سرائيل.

• احلوار حاجة وطنية، فيه يبحث عن احتماالت االتفاق وتالقي وجهات النظر، وهو مل�سلحة اللبنانيني 
جميعاً والقوى ال�سيا�سية على اختالفها.

• لي�ش بني اللبنانيني من يرف�ش مهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة يف جنوب لبنان والعالقة بينها 
وبني االأهايل جيدة منذ 30 عاماً.

• التوتر يعزز املخاوف عند اللبنانيني ويوؤثر يف جممل اأو�ساعهم واحلل بالتهدئة واحلوار.

• كما اأ�س�ش اأجدادنا بالعرق والدم، يف هذه الربوع، نواة الوطن املوحد اجلامع، يحدونا الواجب والوفاء 
لالأجداد ولالأحفاد، ان نحافظ باالإرادة والعزمية واحلب على ما بنوا، وان نوا�سل حمل ر�سالة بلدنا، 

واأمانة احلفاظ على هذا الوطن.
• اجلي�ش اللبناين مار�ش دوره بالت�سدي ال�سجاع لغطر�سة اإ�سرائيل يف العدي�سة، ويجب متابعة تنفيذ 
اخلطة االأ�سا�سية لت�سليح اجلي�ش، مع التنويه مببادرة املقاومة و�سع قدراتها بت�سرف اجلي�ش وهذا ما 

يوؤ�س�ش ال�سرتاتيجية دفاعية حتمي الوطن.
• �سرورة القيام بجهود هادفة لتوعية املواطنني ب�ساأن م�ساألة التج�س�ش مل�سلحة العدو االإ�سرائيلي.

يتعلق منه  اللبناين، ال �سيما ما  املوقف  البت به مبعزل عن  املفاو�سات ال ميكن  لبنان يف  ما يعني   •
اأو  لبنان  اأو م�سروع حل على ح�ساب  اأي حل  ياأتي  ان  ونرف�ش  العودة،  الفل�سطينيني وبحق  بالالجئني 
ن�ستدرج  اأو  اليه  ن�ستدرج  قد  الذي  الفخ  الوقوع يف  وعلينا عدم  اأو�ساعه،  املفاو�سات على  تنعك�ش  ان 

انف�سنا اليه.
• ميثاق العي�ش امل�سرتك لي�ش جمرد تقا�سم للح�س�ش يف ال�سلطة بل هو يرتب علينا امل�ساركة بامل�سوؤولية. 

وما من احد ي�ستطيع حكم البلد مبفرده.

للحصص  تقاسم  مجرد  ليس  المشترك  العيش  ميثاق 
في السلطة بل هو يرتب علينا المشاركة بالمسؤولية. 
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• يقت�سي العمل على تعزيز �سدقية املحكمة الدولية اخلا�سة بلبنان من خالل اال�ستقاللية واالبتعاد 
املنفذة  االحتماالت حول اجلهة  والنظر يف خمتلف  واالأدلة  القرائن  كل  والتفتي�ش عن  الت�سيي�ش  عن 

لالغتيال.
يرعى  الذي  وال�سيا�سي  املجتمعي  النظام  ان  باملمار�سة  اإثباتهم  اللبنانيني هو يف  اأمام  التحدي  ان   •
العالقات بني اللبنانيني هو نظام قابل للحياة وله �سفة منوذجية، ال �سيما جلهة م�ساركة الطوائف يف 

نظام دميوقراطي.

ظروف ا�ستثنائية اأحاطت بوالدة هذه احلكومة، التي جاءت يف ظل انق�سام �سيا�سي حاد وتبدل يف 
بع�ش اال�سطفافات مما انتج اأكرثية جديدة، وكما �سابقتيها، فان حكومة العهد الثالثة برئا�سة دولة 
اقناع  يف   كبري  وقت  �سرف  بعدما  لت�سكيلها  ا�سهر  عدة  ا�ستلزمت  ميقاتي،  جنيب  حممد  الرئي�ش 
املعار�سة اجلديدة بامل�ساركة دون جدوى، والحقاً تاأخر االتفاق على ن�سب التمثيل يف احلكومة داخل 

االأكرثية نف�سها وتوزيع احلقائب واالأ�سماء.  و�سعت هذه احلكومة �سعار "كلنا للوطن، كلنا للعمل".

حكومة العهد الثالثة

أبرز مواقف رئيس الجمهورية

كون احلكومة ت�سكلت من اأكرثية ائتالفية جديدة، مل  ي�سهد لبنان يف ظل د�ستور الطائف مثيال لها،
 فان جهد رئي�ش اجلمهورية العماد مي�سال �سليمان، ان�سّب على تاأمني التوازن عرب احلفاظ على ح�سور 
اأو االإدارية وغريها. ومن خالل تكري�ش املمار�سة الدميوقراطية يف  املعار�سة يف القرارات ال�سيا�سية 

احلكم املقرون بعدم الكيدية اأو الت�سفي يف القرارات احلكومية. وابرز املواقف التي اكد عليها:

• الت�سامن الوزاري هو اأ�سا�ش جناح العمل اجلماعي واالهم انه عند �سدور قرار جمل�ش الوزراء من 
واجبنا جميعاً التقيد به والدفاع عنه.

اأهمها، التداول الدميوقراطي يف املواقع كافة، والنظام االقت�سادي  لبنان يتمتع مبزايا كثرية لعل   •
الوطن  لتح�سني  عليها  يتكل  التي  الوطنية  املوؤ�س�سة  يزال  وال  كان  الذي  اللبناين  واجلي�ش  احلر، 

من االأخطار.
• يف ظل التحركات ال�سعبية يف الدول العربية، على لبنان ان يثبت تقدماً على االآخرين لالرتقاء يف 
املمار�سة الدميوقراطية كما علينا ان نعيد ر�سم دور لبنان املتجدد يف حميطه ويف العامل واملتمثل بن�سر 

حوار االأديان والثقافات.

الممارسة  لالرتقاء في  اآلخرين  يثبت تقدمًا على  ان  لبنان  على 
في  المتجدد  لبنان  دور  رسم  نعيد  ان  علينا  كما  الديموقراطية 
والثقافات. األديان  حوار  بنشر  والمتمثل  العالم  وفي  محيطه 
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مبداأ  مبوجب  والعمل  ملف  اأي  معاجلة  يف  ال�سيا�سية  واملزايدات  التجاذبات  عن  االبتعاد  يجب   •
الت�سامن الوزاري.

• املجل�ش االقت�سادي االجتماعي ي�سكل ذراع الدولة يف احلوار بني الهيئات االقت�سادية واالجتماعية.
• من االأن�سب و�سع االأ�س�ش لغالء املعي�سة وت�سحيح االأجور بحيث تقّر �سنوياً ب�سكل منتظم وعلمي دون 

اأي عائق اأكان للحكومة اأو للهيئات االقت�سادية اأو احتاد نقابات العمل.
تغت�سب  تزال  ال  دولة  بوجود  واملمار�سة  ال�سورة  مكتملة  تكون  ال  وم�سموناً  �سكالً  الدميوقراطية   •
اأرا�سي الغري وت�سرب عر�ش احلائط قرارات ال�سرعية الدولية وترف�ش م�ساريع ال�سالم واملبادرات يف 
هذا اخل�سو�ش وتوا�سل بناء امل�ستوطنات وتهديد املدن لرتكيز كيانها العن�سري و�سط منطقة بداأت 

تتجه نحو الدميوقراطية.

• يجب تهدئة وعقلنة اخلطاب ال�سيا�سي واالبتعاد عن املواقف النارية او املت�سلبة او املتطرفة التي رمبا 
ت�ستدعي مواقف مماثلة مما يدخل لبنان يف حقل من التوتر ال�سيا�سي يف وقت نحن باأم�ش احلاجة فيه 

اإىل احلكمة وتناول كل الق�سايا املختلف عليها مب�سوؤولية وطنية كربى من قبل جميع االأطراف.
ان القوى االأمنية اللبنانية لها مطلق ال�سالحية والتغطية ال�سيا�سية الكاملة لب�سط �سلطة القانون   •

على كافة املناطق اللبنانية وال غطاء الأي �سخ�ش مهما عال �ساأنه.
• على جمل�ش الوزراء االهتمام باملوا�سيع املعي�سية واملطلبية، و�سرورة حما�سبة املق�سرين واملف�سدين.

السياسي واالبتعاد  الخطاب  يجب تهدئة وعقلنة 
المتطرفة. او  المتصلبة  او  النارية  المواقف  عن 

المجلس األعلى للدفاع

يرأس رئيس الجمهورية المجلس األعلى للدفاع الذي يدعى لالجتماع من قبل رئيسه أو
واتخاذ  للمداولة  المجلس  رئيس  ويعرض  األقل.  على  أعضائه  ثلث  من  طلب  على  بناًء 
الالزمة  اإلجراءات  المجلس  يقرر  المجلس.  دعوة  استوجبت  التي  القضايا  المناسب  القرار 
لتنفيذ السياسة الدفاعية كما حددها مجلس الوزراء وتبقى مقرراته سرية. ويولي أهمية 
خاصة للتعبئة الدفاعية التي تتناول القضايا األساسية. وباإلضافة إلى األعضاء الحكميين 
يحق لرئيس المجلس األعلى للدفاع أن يستدعي من يشاء وممن تقضي طبيعة أعمال 

المجلس حضورهم.
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يف اإطار تف�سيل عمل املوؤ�س�سات الد�ستورية لكي ت�سطلع بدورها الكامل يف انتظام عمل املوؤ�س�سات 
القب�ش على  الدولة، ال�سيما جلهة  يعزز هيبة  الد�ستور، ومبا  املن�سو�ش عنه يف  الطبيعي  �سياقها  يف 
اإدارة �سوؤون البالد واالإم�ساك باأّزمة القرار على م�ساحة الوطن،  دعا رئي�ش اجلمهورية العماد مي�سال 
�سليمان املجل�ش االأعلى للدفاع لالنعقاد يف كل مرة تتوفر لديه معطيات وتقديرات ت�ستوجب مثل هذه 
الدعوة، وكان املجل�ش يف كل مرة يتخذ  القرارات املنا�سبة يف الق�سايا احل�سا�سة واخلطرية التي تّهدد 
لبنان التي ا�ستدعت انعقاده. والرئي�ش اأعاد احلياة اإىل هذه املوؤ�س�سة االأ�سا�سية يف النظام اللبناين، 
والتي تتخذ قرارات يبا�سر بتنفيذها فور �سدورها. وهذا التفعيل لعمل املجل�ش ينطلق من مبداً ف�سل 
ال�سلطات وتعاونها. التاأم املجل�ش االأعلى للدفاع �ست مرات منذ اعتالء الرئي�ش العماد مي�سال �سليمان 

�سدة الرئا�سة االأوىل وهي الن�سبة االأعلى من االجتماعات منذ اإن�ساء هذا املجل�ش.

االجتماع األول: مواجهة اإلرهاب -2008/8/14

�سليمان  العماد مي�سال  لرئي�ش اجلمهورية  الد�ستورية  الوالية  ال�سهر من  مل مي�ش �سهران ون�سف 
حتى �سربت يد االإرهاب يف مدينة طرابل�ش م�ستهدفةً حمطة لنقل الع�سكريني واملدنيني.  لقد كان ذلك 
�سبيحة توجه فخامة الرئي�ش اإىل اجلمهورية العربية ال�سورية لعقد قمة لبنانية – �سورية بجدول اأعمال 
مفتوح، كانت كل االأنظار موجهة اإىل نتائجها، خ�سو�ساً واأنها جاءت بعد اكرث من �سنتني من التوتر يف 
العالقة بني البلدين. �سارع رئي�ش اجلمهورية فور عودته اإىل دعوة املجل�ش االأعلى للدفاع لالنعقاد يف 
الق�سر اجلمهوري يف بعبدا، واأعطى توجيهات �سارمة اإىل االأجهزة املعنية بعدم التهاون على االإطالق 
مع االإرهاب وال�سرب بيد من حديد عرب خطط ا�ستباقية لتاليف ح�سول هكذا عمليات اإرهابية جمدداً.

وبعد اال�ستماع اإىل قادة االأجهزة الق�سائية واالأمنية وزعت املهام على الوزارات واالأجهزة املعنية ومت 
التوجيه باتخاذ االإجراءات امل�سددة ل�سبط االأمن واملحافظة على ال�سلم االأهلي وما يتطلب ذلك من 

جهوزية يف التجهيزات والعديد.

عبر  حديد  من  بيد  والضرب  اإلرهاب  مع  التهاون  عدم 
إرهابية مجدداً. أية عمليات  خطط استباقية لتالفي حصول 
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االجتماع الثاني: جهوزية على الحدود وحماية االستحقاق النيابي -2009/5/26

فر�ست الدعوة اإىل هذا االجتماع ثالثة اأمور اأ�سا�سية وغاية يف االأهمية ، االأول ما يت�سل بالتهديدات 
اإ�سرائيلية �سخمة حاكت عملية ع�سكرية  االإ�سرائيلية املت�ساعدة �سد لبنان والتي ترجمت مبناورات 
كبرية على اجلبهة ال�سمالية اأي مع لبنان. والثاين تهاوي املزيد من �سبكات التج�س�ش والتي اأظهرت 
حجم االخرتاق االإ�سرائيلي للج�سم اللبناين واملوؤ�س�سات الر�سمية واخلا�سة. والثالث متابعة اجلهوزية 

الإجراء االنتخابات النيابية وهي كانت التحدي االأول على ال�سعيد ال�سيا�ش الوطني اأمام العهد. 

واأي�ساً كانت تعليمات رئي�ش اجلمهورية الت�سدد يف االإجراءات االأمنية ورفع اجلهوزية الع�سكرية يف 
مواجهة العدوان االإ�سرائيلي اإن عرب تهديداته املتوا�سلة اأم عرب �سبكاته التج�س�سية التي تعمل على �سرب 
االأمنية الإمتام اال�ستحقاق االنتخابي  االأجواء  اأف�سل  تاأمني  واأي�ساً  االأهلي.  ال�سلم  اال�ستقرار وزعزعة 
النيابي يف ظل �سيادة روح التناف�ش احلر والهدوء مبا يعك�ش املمار�سة الدميوقراطية احل�سارية. كما 

مت االتفاق لهذه الغاية على تكثيف التن�سيق واملتابعة بني الوزارات واالأجهزة املعنية كافة.

النيابي في ظل سيادة  االنتخابي  األمنية إلتمام االستحقاق  األجواء  تأمين أفضل 
الحضارية. الديموقراطية  الممارسة  يعكس  بما  والهدوء  الحر  التنافس  روح 

االجتماع الثالث: ملحمة عديسة البطولية -2011/8/3

جاء هذا االجتماع يف اأعقاب املواجهة البطولية التي خا�سها اجلي�ش اللبناين يف بلدة عدي�سة يف 
مواجهة اجلي�ش االإ�سرائيلي الذي اعتدى على ال�سيادة اللبنانية يف هذه املنطقة، وهي املواجهة االأوىل 
الوقوف  وبعد  ومرا�سل �سحفي،  للجي�ش  �سهيدان  �سقط  بعد عدوان متوز عام 2006، حيث  املبا�سرة 
دقيقة �سمت عن اأرواح ال�سهداء عّزى رئي�ش اجلمهورية قائد اجلي�ش بال�سهيدين منوهاً بقرار القيادة 
اأجواء  يف  املجل�ش  وا�سعاً  اإليه.  املوكلة  الرئي�سية  الوطنية  املهمة  �سمن  االإ�سرائيلي  للعدوان  الت�سدي 

االت�ساالت التي اأجراها مع قادة الدول ال�سقيقة وال�سديقة وم�سوؤويل املنظمات الدولية واالإقليمية.

نتج  وما  فيها  بلدة عدي�سة ومراكز اجلي�ش  االإ�سرائيلي على  بالعدوان  املتعلقة  االأمور  املجل�ش  بحث 
عنه من �سقوط �سهداء وجرحى واالأ�سرار يف املنازل واملمتلكات. واأعطى املجل�ش التوجيهات للت�سدي 
اأر�سنا واأهلنا وجي�سنا بكل الو�سائل املتوفرة مهما كانت الت�سحيات. وحمل املجل�ش  لكل عدوان على 
العدوان االإ�سرائيلي امل�سوؤوليات الناجتة عن عدوانه الذي اأ�سفر عن وقوع �سهداء وجرحى واأ�سرار يف 
املمتلكات، وقرر اإعطاء تعليمات اإىل مندوب لبنان يف االأمم املتحدة لتقدمي �سكوى اإىل جمل�ش االأمن 

ودعوته اإىل االجتماع.

وجيشنا  وأهلنا  أرضنا  على  عدوان  لكل  التصدي 
بكل الوسائل المتوفرة مهما كانت التضحيات.
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االجتماع الرابع: حماية االغتراب - 2011/4/5

رئي�ش  جمهورية  ال�سلطة بني  التنازع على  الناجمة عن  الفو�سى  العاج يف حالة من  �ساحل  دخول 
اجلالية  و�سع  امل�سلح،  النزاع  اإىل  و�سوالً  موقعه  يف  بالبقاء  يتم�سك  واآخر  الدويل  املجتمع  به  يعرتف 
اللبنانية الكبرية وذات احل�سور االقت�سادي الوازن يف موقع حرج و�سعب، وهّدد  م�سالح املغرتبني 

وزاد من املخاطر على حياتهم.   

اأبناء  واحت�سان  املوقف  لتدارك  لالنعقاد  للدفاع  االأعلى  املجل�ش  دعوة  اإىل  اجلمهورية  رئي�ش  �سارع 
اجلالية لبنانياً ودولياً. وبتوجيهات منه مت و�سع خطة عملية مل�ساعدة اأفراد اجلالية اللبنانية يف �ساحل 
العاج وتاأمني اأف�سل ال�سبل حلمايتهم وتاأمني حاجاتهم االأ�سا�سية واإجالء من يرغب منهم اإىل خارج  

البالد بالتن�سيق مع ال�سفارة اللبنانية وال�سلطات الر�سمية املعنية واالأمم املتحدة.

اللبنانية  اإت�ساالت وا�سعة ال�سيما مع الرئا�سة الفرن�سية الإدخال اجلالية  كانت لرئي�ش اجلمهورية 
حتت الرعاية الفرن�سية ذات احل�سور املوؤثر يف هذا البلد. 

خطة عملية لمساعدة أفراد الجالية اللبنانية في ساحل العاج 
األساسية. حاجاتهم  وتأمين  لحمايتهم  السبل  أفضل  وتأمين 

في  تنقالتها  وحماية  اليونيفيل  قوات  مع  التعاون  تمتين 
السوريين. المواطنين  لمساعدة  اإلجراءات  وبحث  لبنان،  

االجتماع الخامس: حماية اليونيفيل والسلم األهلي - 2011/8/12

الظروف التي ا�ستدعت عقد هذا االجتماع تت�سل باأولوية يجمع عليها اللبنانيون وهي حماية قوات
الطوارئ الدولية العاملة يف جنوب لبنان )اليونيفيل( واحلر�ش على اأفرادها القادمني من دول قريبة 
االإ�سرائيلية،  العدوانية  لبنان يف مواجهة  واإن�سانية تهدف خلدمة ق�سية  �سلمية  للقيام مبهام  وبعيدة 
اللبنانية  لل�سيادة  ا�ستباحة  من  به  اإ�سرائيل  متعن  ما  على  الوحيد  الدويل  ال�ساهد  هي  القوات  فهذه 

و�سربها عر�ش احلائط بكل املواثيق واالأعراف والقرارات الدولية.  

بعد تعر�ش وحدات من اليونيفيل العتداءات اإرهابية مع وقوع اأحداث اأمنية متفرقة جرى ا�ستغاللها
جل�سة  اإىل  �سليمان  الرئي�ش  دعا  لبنان  على  �سوريا  يف  االأو�ساع  النعكا�ش  وحت�سباً  واإعالمياً  �سيا�سياً 
للمجل�ش االأعلى للدفاع، حيث جرى البحث يف الو�سع االأمني يف البالد، ويف مهام اجلي�ش وقوى االأمن 
الداخلي وباقي االأجهزة االأمنية يف املحافظة على الوطن وحمايته  وت�سديد االإجراءات لتعزيز ال�سلم 
االأهلي ومنع اأي اإخالل اأو عبث فيه والت�سديد على منع نقل وتهريب ال�سالح.  مت الت�سديد على متتني 
التعاون مع قوات اليونيفيل وحماية تنقالتها يف لبنان،  وبحث االإجراءات مل�ساعدة املواطنني ال�سوريني.  
املعلومات حل�سن تطبيق  لتبادل  واالأمنية  الع�سكرية  االأجهزة  الدائم بني  للتن�سيق  التوجيهات  اأعطيت 

القوانني واالأنظمة املرعية االإجراء.
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االجتماع السادس: ضبط الحدود ومنع تهريب السالح - 2011/12/29

يف �سوء تزايد احلوادث االأمنية عند احلدود ال�سمالية بني لبنان و�سوريا و�سقوط �سحايا، اإ�سافة 
اإىل التفجريات التي ا�ستهدفت مطاعم وحمال جتارية يف اجلنوب ع�سية حلول العام اجلديد واالحتفاالت 
التي ترافق حلوله، االأمر الذي ي�ستدعي تدابري ا�ستثنائية على ال�سعد كافة، دعا رئي�ش اجلمهورية اإىل 
وادي خالد،  لبنانيني يف منطقة  املجتمعون  مقتل مواطنني  ا�ستنكر  للدفاع.  االأعلى  للمجل�ش  اجتماع 
و�سددوا على االأجهزة االأمنية والق�سائية والدبلوما�سية الإجراء التحقيقات واتخاذ اخلطوات الالزمة.

منع تهريب السالح من وإلى لبنان.

اأبدى املجل�ش ارتياحه واطمئنانه للو�سع االأمني امل�ستتب،  و�سدد على منع تهريب ال�سالح من واإىل
لبنان، و�سبط الو�سع االأمني يف القرى احلدودية يف اجلنوب، واأكد على اال�ستمرار بالتعاون مع قوات 
مكافحة  يف  الت�سديد  املعنية  االأجهزة  من  وطلب  تنقالتهم.  حلماية  االإجراءات  وت�سديد  اليونيفيل 
االإرهاب وتعزيز ال�سلم االأهلي ومنع اأي اإخالل اأو عبث فيه. وجدد توجيهاته لال�ستمرار بالتن�سيق بني 

االأجهزة الع�سكرية واالأمنية لتبادل املعلومات التي ت�ساعد على ك�سف حماوالت االإخالل باالأمن.

الفصل الثاني: في قلب الخريطة
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أ– القسم األول: قادة في لبنان

الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي في زيارة عمل رسمية 
القصر الجمهوري - 7 حزيران 2008

زار الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي  لبنان بعد أقل من أسبوعين على انتخاب رئيس 
جديد  للجمهورية في إشارة بارزة إلى عمق العالقات التاريخية التي تربط لبنان بفرنسا. 

شّكلت الزيارة  رسالة دعم قوية للبنان  ولرئيسه المنتخب حديثًا. 

ل على هذه الزيارة لتدعيم مسيرة نهوضه واستقراره. وال شك أن لبنان سيعوِّ
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فخامة الرئيس، 

اإّنه ملن دواعي �سروري العميق اأن اأرحب بكم اليوم، يف الق�سر اجلمهوري يف بعبدا. واأود اأن اأرحب 
البارزة  وبال�سخ�سيات  والدفاع،  اخلارجية  وزيري  وبال�سيدين  الوزراء،  جمل�ش  رئي�ش  بدولة  كذلك 

التي ترافقكم.

 
اإّن زيارتكم توؤكد عمق عالقات ال�سداقة والثقة القوية التي �سقلها التاريخ بني فرن�سا ولبنان. فاإذا 
ما توّجهت اأفكار اللبنانيني نحو اأوروبا، فاإنها �ستتجه، ب�سورة طبيعية اإىل فرن�سا. وكّلما التقى لبنانيون 
وفرن�سيون معاً، فاإن لغة القلب تنطق بل�سانهم.  اإّن هذا االرتباط اخلا�ش الذي يجمع لبنان و�سعبه، 
بفرن�سا اإمنا يرتكز على قيم احلرية وامل�ساواة واالأخّوة، وهي قيم اأ�سا�سية عملت اأمتكم العظيمة على 
ن�سرها، والعناية بها ودعمها عرب العامل.  اإن لبنان اأثبت التزامه الوثيق بتلك القيم االإن�سانية الكربى 
التي متثلها الدميقراطية وحقوق االإن�سان واحلريات العامة.  ونحن مل نتخّلف يوماً عن اإظهار هّمنا 

االأ�سا�ش يف الدفاع عن هذه القيم وتوطيدها.
 

اأما التزامنا حماربة االإرهاب وكل �سكل من ا�سكال التطرف، فقد اأثبتناه وال زلنا، من اأجل تاأمني غد 
يلتزم  التعددية  وملجاأ  وملتقى احل�سارات،  الر�سالة هذا،  وطن  اليوم،  لبنان  الأبنائنا.   باالأمل  زاخر 
اإىل جانب  اأ�سا�سية،  لبنان تهدف، ب�سورة  اإن �سيا�سة  اإ�سالح وتطوير موؤ�س�ساته.  االنطالق يف ور�سة 
والق�سائية  واالأمنية  واالإدارية،  ال�سيا�سية،  موؤ�س�ساته  اإ�سالح  اإىل  االقت�سادية،  الدورة  اإطالق  اإعادة 

واالجتماعية، كي ي�ستعيد مكانته ودوره بني جمموعة االأمم. 

أثبت لبنان التزامه الوثيق بالقيم اإلنسانية الكبرى التي 
العامة. والحريات  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  تمثلها 

مسيرة  في  الشخصي  إسهامكم  على  لبنان  يعتمد 
موضع ويضع  المحتّلة،  أراضيه  يستعيد  كي  السالم، 
التنفيذ حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.

فخامة الرئيس، 

فخامة الرئيس، 

اإن لبنان ممنت ملا قامت به فرن�سا التي جّندت املجتمع الدويل يوم ا�ست�سافت موؤمتر باري�ش-3. وهو 
التي  واملاأ�ساوية  ال�سعبة  االأوقات  الدولية.   املالية  واملوؤ�س�سات  �سركاوؤه  منه  ينتظره  ما  بتنفيذ  ملتزم 
اجتزناها اأ�سبحت وراءنا، واعاد اتفاق الدوحة، الذي كان لفرن�سا مكانة بارزة فيه، اإنتاج اال�ستقرار 
الد�ستورية.  املوؤ�س�سات  دور  اإحياء  اإعادة  على  نا  يح�سّ االتفاق  وهذا  فرتة.   منذ  املنتظر  ال�سيا�سي 

فانطالقاً منه، اأ�سبح كل خالف �سيا�سي يجد حالً له يف قلب هذه املوؤ�س�سات، وعرب احلوار.

اأجل املتو�سط"، فاإن لبنان يوؤكد  "م�سرية بر�سلونة: االحتاد من  اّما بخ�سو�ش م�سروعكم الكبري: 
ا�ستعادت  اإذا ما  النجاح تكون متوفرة مل�سروعكم الكبري هذا،  اإن كل مقومات  الكامل له.  لكم دعمه 

منطقة ال�سرق االأو�سط ا�ستقرارها وعرفت ال�سالم. 

ويعتمد لبنان على اإ�سهامكم ال�سخ�سي يف م�سرية ال�سالم، كي ي�ستعيد اأرا�سيه املحتّلة، وي�سع مو�سع
التنفيذ حق الالجئني الفل�سطينيني بالعودة اإىل ديارهم. اإنني متاأكد اأن فرن�سا، يف ظل رئا�ستكم، ومن 
خالل مكانتها ودورها يف العامل، لن تاألو جهداً يف �سبيل اإبعاد ماآ�ٍش جديدة عن �سعوب املنطقة التّواقة، 
وب�سورة م�سروعة، لل�سالم واالأمن واالزدهار. واإين ارفع كاأ�سي، على �سرفكم، و�سرف الوفد املرافق 

لكم، الأ�سرب نخب ال�سداقة االأبدية بني فرن�سا ولبنان. 

عا�ست فرن�سا! عا�ش لبنان! 
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الرئيس الروماني ترايان باسيسكو 
القصر الجمهوري - 15 نيسان 2009

بعد أن انضمت رومانيا الى االتحاد االوروبي، شكلت زيارة رئيسها ترايان باسيسكو إلى
لبنان، فرصة لتعزيز العالقات الثنائية معها، ومن خاللها توثيق التعاون مع االتحاد األوروبي 
الذي يشكل االمتداد الجغرافي األقرب إلى لبنان خارج عالقاته بالدول العربية،  خاصًة وأن 
رومانيا تستضيف أكثر من 3000 شركة متوسطة وصغيرة الحجم يُديرها رجال مال وأعمال 

لبنانيون.

تعزيز  �سبل  رئي�سية  ب�سورة  تناولت  با�سي�سكو  ترايان  الرئي�ش  مع  مفيدة  حمادثات  جولة  اأجريت 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  املوا�سيع  وابرز  امليادين،  خمتلف  يف  بلدينا  بني  والتعاون  ال�سداقة  عالقات 
اجلهود  تكثيف  �سرورة  على  املجال  هذا  يف  توافقنا  والدويل.  االإقليمي  ال�سعيدين  على  املطروحة 
الهادفة لبلورة ال�سبل العملية الكفيلة باإيجاد حل عادل و�سامل لق�سية ال�سرق االأو�سط ككل، وبخا�سة 
العامل  جتاه  اإيجابية  واأكرث  حوارية  مقاربات  باعتماد  دولية  رغبة  وجود  عن  تفيد  اإ�سارات  بروز  بعد 

العربي وق�ساياه.

�سّددُت يف هذا املجال على اأهمية وقوف رومانيا ثنائياً ومن خالل ع�سويتها يف االحتاد االأوروبي اىل 
جانب لبنان للحوؤول دون الو�سول اىل اأي حل لق�سية ال�سرق االو�سط قد يتعار�ش مع روح العدالة ومع 
م�سالح لبنان احليوية. واأكدُت بالتايل على �سرورة عدم التغا�سي عن حق العودة لالجئني الفل�سطينيني 
ت عليه املبادرة العربية لل�سالم. وعلى رف�ش اأي �سكل من ا�سكال توطينهم يف لبنان، وذلك وفقاً ملا ن�سّ
ول�سيادته  الد�ستورية  وملوؤ�س�ساته  للبنان  دعمه  با�سي�سكو  الرئي�ش  اأكد  فقد  الثنائي،  ال�سعيد  على  اأما 
التجاري  التبادل  ميزان  على حت�سني  توافقنا  كما   .1701 رقم  القرار  ولتنفيذ  وا�ستقراره  وا�ستقالله 
ال�سناعة  �سيما يف جماالت  وال  بلدينا،  بني  االقت�سادي  التعاون  اآليات  وتعزيز  اال�ستثمارات  وت�سجيع 
نافذاً  االأوروبي  واالحتاد  لبنان  بني  املوّقع  ال�سراكة  اتفاق  اأ�سبح  اأن  بعد  والزراعة، خا�سة  وال�سياحة 
و�ساحلاً للتطبيق يف رومانيا. ومت التطرق كذلك اىل جماالت التعاون الع�سكري، وبخا�سة على �سعيد 
تعزيز قدرات اجلي�ش اللبناين وقوى االمن الداخلي، وحماربة االرهاب. واأعرب الرئي�ش با�سي�سكو عن 
دعمه لعملية احلوار ول�سيغة العي�ش امل�سرتك القائمة يف لبنان واهتمامه باالنتخابات النيابية القادمة 
كَمعلم اإ�سايف من معامل الدميوقراطية يف لبنان.  من جهتي اغتنمتها منا�سبة لتهنئة الرئي�ش با�سي�سكو 

على جناحه يف ح�سن قيادة عملية ان�سمام بالده اىل االحتاد االوروبي، مما �سيف�سح يف املجال لتو�سيع 
اآفاق التعاون بني بلدينا ال�سديقني.

ابلغني الرئي�ش عن ا�ستعداد بالده للم�ساركة يف الدورة ال�ساد�سة لالألعاب الفرنكوفونية التي �ستجرى
الرئي�ش  وقام  بلدينا.  بني  الثقافية  العالقات  تعزيز  على  والعمل  القادم،  ايلول  �سهر  خالل  لبنان  يف 
با�سي�سكو بغر�ش اأرزة يف حديقة الق�سر اجلمهوري، تاأكيداً على عمق و�سالبة ودوام عالقات ال�سداقة 

والتعاون القائمة بني لبنان ورومانيا.

لقضية  حل  أي  الى  الوصول  دون  للحؤول  الدولية  صداقاتنا  نستنفر 
الحيوية. لبنان  العدالة ومع مصالح  روح  الشرق االوسط قد يتعارض مع 
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     نائب الرئيس االميركي جوزف بايدن
 القصر الجمهوري -22 أيار 2009

نائب الرئيس األميركي جوزف بايدن هو أرفع مسؤول أميركي يزور لبنان منذ العام 1983، 
وشّكلت زيارته فرصة أكد في خاللها فخامة الرئيس على المواقف اللبنانية من السالم في 

الشرق األوسط، ورفض توطين الالجئين الفلسطينيين على األراضي اللبنانية.

�سررت با�ستقبال نائب رئي�ش الواليات املتحدة االمريكية ال�سيد جوزف بايدن يف الق�سر اجلمهوري، 
ورحبت به يف لبنان يف زيارة ر�سمية هي االرفع مل�سوؤول امريكي يف تاريخ العالقات اللبنانية - االمريكية  
منذ عام 1983. اجرينا حمادثات معمقة ومفيدة تناولنا فيها �سبل تعزيز عالقات ال�سداقة والتعاون 
بني بلدينا وتطور االو�ساع يف لبنان، باالإ�سافة اىل املوا�سيع االقليمية والدولية ذات االهتمام امل�سرتك. 
لبنان  ل�سيادة  امل�ستمر  وتاأييده  ومتنياته  اوباما  باراك  الرئي�ش  حتيات  بايدن  الرئي�ش  نائب  نقل 
وا�ستقالله وا�ستقراره و�سالمة ارا�سيه ودعمه ملوؤ�س�ساته الد�ستورية والأعمال املحكمة الدولية اخلا�سة 
بلبنان والتزامه متابعة برامج امل�ساعدة االقت�سادية وبرنامج ت�سليح اجلي�ش اللبناين والقوات امل�سلحة 

اللبنانية للحفاظ على االمن ومواجهة خطر االرهاب.
 

من  ال�سابع  النيابية يف  االنتخابات  الإجراء  اللبنانية  الدولة  ا�ستعدادات  على  بايدن  ال�سيد  اطلعت 
حزيران املقبل بكل نزاهة و�سفافية، والتي �ستعك�ش ارادة ال�سعب اللبناين بالتزام امل�سار الدميوقراطي 

واعطاء دفع جديد لعمل املوؤ�س�سات ولعجلة احلكم ولور�سة اال�سالح االداري وال�سيا�سي.

اعربنا يف هذه املنا�سبة عن تعلقنا بالقيم امل�سرتكة، وال �سيما منها حقوق االن�سان واحلريات العامة، 
وفقا ملا هو مبنَي يف د�ستور البلدين. واكدت عزم لبنان على التم�سك بدوره ور�سالته كبلد قائم على 

احلوار والتوافق والعي�ش امل�سرتك.

تناولت مع ال�سيد بايدن الو�سع يف اجلنوب والتعاون القائم بني اجلي�ش اللبناين وقوات اليونيفيل،
واطلعته على اخلروقات اال�سرائيلية امل�ستمرة ل�سيادة لبنان ون�سر �سبكات التج�س�ش على ارا�سيه ما 
ي�سكل خرقا فا�سحا لقرار جمل�ش االمن الدويل رقم 1701 ولركائز اال�ستقرار. ومتنيت عليه العمل 
على توفري و�سائل الدعم الكافية لتطبيق هذا القرار بكل بنوده، وم�ساعدة لبنان يف مواجهة التحديات 
واالخطار التي ما زالت تتهدده. كذلك، اعربت عن قلق لبنان من املناورات الوا�سعة التي تزمع ا�سرائيل 

اجراءها.

عاد لبنان بقّوة الى الساحة الدولّية، مسترجعًا مكانته وصدقيته بين األمم .
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خا�ش  كمبعوث  ميت�سيل  جورج  ال�سيناتور  بتعيني  لبنان  ترحيب  عن  بايدن  الرئي�ش  لنائب  وعرّبت 
لل�سرق االو�سط والعتماد االدارة االمريكية مقاربات مبنية على احلوار واالنفتاح ملعاجلة امل�ساكل التي 
تعاين منها املنطقة منذ عقود طويلة وتاأكيدها انه لن يكون هناك من حل الأزمة ال�سرق االو�سط على 

ح�ساب لبنان.

اكدت له يف هذه املنا�سبة اهمية ال�سعي للتو�سل اىل حل عادل و�سامل لكافة اوجه النزاع يف ال�سرق
العربية  واملبادرة  الدولية ومرجعية موؤمتر مدريد و�سماناته  ال�سرعية  ا�ستنادا اىل قرارات  االو�سط، 
لل�سالم بكافة مندرجاتها �سمن مهل زمنية حمددة، وفقا ملا دعت اليه القمة العربية التي انعقدت يف 
الدوحة بتاريخ 30 اآذار 2009 و�سددت من هذا املنطلق على رف�ش لبنان املطلق الأي �سكل من ا�سكال 

توطني الالجئني الفل�سطينيني على ارا�سيه.

على وادارته  اوباما  باراك  الرئي�ش  اىل  و�سكري  حتياتي  نقل  االمريكي  الرئي�ش  نائب  على  متنيت 
التزامهم امل�ستمر تاأييد الدولة اللبنانية وموؤ�س�ساتها لتمكينها من ا�سرتجاع �سيادتها على كامل ارا�سيها 

وا�ستكمال ور�سة اعادة االعمار والتنمية االقت�سادية واالجتماعية.

الشرق  في  النزاع  اوجه  لكافة  وشامل  عادل  حل  الى  للتوصل  السعي 
االوسط، استنادا الى قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد وضماناته 
محددة. زمنية  مهل  ضمن  مندرجاتها  بكافة  للسالم  العربية  والمبادرة 

     أمير منظمة مالطا ذات السيادة ماثيو فستينغ في زيارة رسمية 
 القصر الجمهوري - 28 تشرين األول 2009

والشرائح األطراف  جميع  من  ومحترم  عريق  وجود  لبنان  في  االنسانية  مالطا  لمنظمة 
االجتماعية، وأياديها البيضاء موزعة على كافة المناطق. وقد القت زيارة أمير المنظمة إلى 
لبنان ترحيبًا محببًا من قبل رئيس الجمهورية والسياسيين وكل من حظي من أنشطتها 

بلفتة دعم ومؤازرة.
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صاحب السمّو الكّلي النيافة،
أصحاب الدولة والمعالي والسيادة،

القادة الروحيون األجالّء،
الحضور الكريم،

صاحب السمّو،

Matthew االأخ  النيافة  الكّلي  ال�سمّو  �ساحب  الرحاب،  هذه  يف  ن�ستقبل  اأن  ي�سّرفنا 
FESTING اأمري منظمة مالطا ورئي�سها االأعلى. فهو ميّثل قبل كّل �سيء منظمة ذات �سيادة، �سديقة 
للبنان، نذرت نف�سها يف خمتلف اأ�سقاع املعمورة، خلدمة الفقراء واملر�سى واملعوزين، بقطع النظر عن 
ِعْرقهم اأو لونهم اأو انتمائهم الديني اأو املذهبي، يف عامل نخ�سى جميعاً من اأن تطغى عليه روح االأنانّية 

والت�سّلط والظلم.

نعلم �ساحب ال�سمّو كم هي وثيقة عالقتكم بالكر�سي الر�سويل، الذي جنّل ونحرتم، والذي يتمّثل 
هذا امل�ساء بقا�سده اجلديد يف لبنان املون�سنيور غربيايل كات�سا. ونعلم مدى عطفكم وتعّلقكم بلبنان، 
واجتماعياً، منت�سرة يف خمتلف  �ستة ع�سر مركزاً �سّحياً  اأرا�سيه،  ن�سطة على  تديرون ب�سورة  الذي 
املناطق اللبنانّية، والذي ترون فيه قبل كّل �سيء، مثاالً للعي�ش امل�سرتك وللتفاعل واحلوار بني خمتلف 

مكّونات �سعبه، ونقي�ساً ملا يرّوج له البع�ش من حتمّيِة �سراٍع بني الثقافات والديانات.

باإمكان املرء اأمام الفاجعة اأو املاآ�سي، اأن يقف متفّرجاً، اأو اأن يرتاجع وينكفئ، اأو اأن يقحم نف�سه يف
خ�سّم ال�سعي للم�ساعدة واملداواة واملوؤا�ساة. وقد اخرتمت بو�سوح الطريق االأ�سعب واالأكرث �سجاعة. فلم 
ترتاجعوا يوماً عن التزامكم ومل تنكفئوا. وهكذا، فقد وقفتم طيلة �سنوات احلرب اإىل جانب لبنان، 
بالرغم من املخاطر املحيطة بعملكم، فلقيتم من جميع اللبنانيني كّل ترحيب وتقدير. ال بل اإّنكم مل 
بلدنا،  لها  تعّر�ش  التي  املتتالية  احلروب  خالل  مراكزكم  من  ت�سرر  اأو  تهّدم  ما  ترميم  عن  تتوانوا 

واآخرها عدوان متوز 2006.

مثااًل للعيش المشترك وللتفاعل والحوار بين مختلف مكّونات شعبه، 
الثقافات والديانات. البعض من حتمّيِة صراٍع بين  يرّوج له  ونقيضًا لما 

حقيقّية  ورفاهية  تنمية  ال  باأّنه  تعون  فاإّنكم  �سيا�سّية،  وغري  حيادّية  منظمة  كونكم  من  وبالرغم 
لل�سعوب بدون اأطر اأمن وا�ستقرار. والعامل يتابع هذه االيام ما يجري من اأعمال تع�ّسفية يف االأرا�سي 
الفل�سطينّية املحتلة، وما يحيط امل�سجد االأق�سى من توتري مفتعل، وما يتعّر�ش له لبنان من خماطر 
االأو�سط،  ال�سرق  لق�سية  و�سامل  اإيجاد حّل عادل  ب�سرورة  اهتمامكم  اإ�سرائيلّية. من هنا  وتهديدات 

وبخا�سة لو�سع مدينة القد�ش، وفقاً لقرارات ال�سرعّية الدولّية ولروح االإن�ساف والعدالة. 

الت�سامن  ومببادئ  واالإن�سانّية  الروحّية  بالقيم  امل�سرتك  التزامنا  وبقّوة  االأمل،  هذا  هدى  على 
والعدالة وال�سالم، اأ�سرب نخب �سّحتكم وهنائكم ال�سخ�سي �ساحب ال�سمّو، ونخب منظمة مالطا ذات 

ال�سيادة، متمنياً لكم ولها املزيد من التقّدم يف جماالت العطاء االإن�ساين الكرمي.

عا�ست منظمة مالطا، وعا�ش لبنان.

ال تنمية ورفاهية حقيقّية للشعوب بدون أطر أمن واستقرار.



130131

الملك االسباني خوان كارلوس في زيارة رسمية
القصر الجمهوري - 8 شباط 2010

بالسالم المتعلقة  والمفاوضات  المبادرات  من  العديد  في  محوريًا  دوراً  اسبانيا  لعبت 
في الشرق األوسط، وهي تشارك في قوات اليونيفيل في الجنوب. 

لذا تقع زيارة الملك االسباني خوان كارلوس إلى لبنان في سياق هذا الدور، مرتكزة على
الخلفية التاريخية للعالقات االسبانية - اللبنانية.

صاحب الجاللة،

ي�سّرين اأن اأرّحب بكم اأجمل ترحيب يف لبنان، بعد اأ�سهر قليلة من زيارة الدولة التي قمت بها اإىل 
اإ�سبانيا، بناءً لدعوتكم الكرمية، والتي لقيت خاللها كّل حفاوة ودعم. تتزامن زيارتكم اليوم مع تبّوئكم 
رئا�سة االحتاد االأوروبي لالأ�سهر القادمة، يف اأطٍر موؤ�س�ساتّية اأوروبّية جديدة، ومع انتقال قيادة قوات 
اأف�سل  البحث معاً يف  نتابع  اإ�سباين. وهي منا�سبة مهمة كي  اإىل قائد  اللبناين  اليونيفيل يف اجلنوب 
 ،1701 القرار  مندرجات  كامل  وتنفيذ  امليادين،  الثنائّية يف خمتلف  بتوثيق عالقاتنا  الكفيلة  ال�سبل 
وحماربة االإرهاب، وتعزيز فر�ش ال�سالم والتنمية. لقد اطلقت يف عا�سمة بالدكم مدريد عام 1991 
االأمم  قرارات  قاعدة  على  االأو�سط  ال�سرق  يف  و�سامل  عادل  �سالم  لتحقيق  هدفت  تاريخّية  مبادرة 
املتحدة، واأ�ّس�ست ملا اأ�سبح يعرف مبرجعّية مدريد و�سماناتها، والتي ا�ستندت اإليها عام 2002 املبادرة 
العربّية لل�سالم. وانطلقت من بر�سلونة عام 1994 مبادرة موازية لتحقيق التعاون والنمّو يف الف�ساء 
ل اإىل ال�سالم االإقليمي املن�سود. وبالرغم من اأّن  االأورو-متو�سطي، يف اأجواء من التفاوؤل بقرب التو�سّ
التفاو�سي العام، ب�سبب  اإحراز تقّدم جوهري على امل�سار  اجلهد الدويل مل يتمّكن لغاية تاريخه من 
بامل�سّي  اإ�سبانيا  التزام  فاإّن  امل�ستوطنات،  بناء  يف  وا�ستمرارها  وممار�ساتها  الوا�سح  اإ�سرائيل  تعّنت 
قدماً يف امل�سعى الهادف الإيجاد حّل عادل و�سامل لكافة اأوجه النزاع يف ال�سرق االأو�سط ا�ستناداً اإىل 

قرارات ال�سرعّية الدولّية، يبقى مو�سع تقدير وت�سجيع.

متاماً، كما يقّدر لبنان، م�سارعة اإ�سبانيا للم�ساركة يف قوات اليونيفيل املعززة يف جنوب لبنان، اإثر
اأغتنم هذه املنا�سبة  اأرا�سيه.  عدوان متوز 2006، كتعبري عملي عن دعمها ل�سيادته ووحدته وحرمة 
�ساحب اجلاللة، الأوؤكد لكم من جديد التزام لبنان امل�ستمر بتنفيذ القرار1701، وبتوفري كامل الدعم 
لقوات اليونيفيل وقائدها اجلديد اجلرنال Alberto Asarta Cuevas، يف اإطار التن�سيق القائم 
 1978 العام  منذ  تبذلها  زالت  ما  التي  والت�سحيات  اجلهود  على  مثنياً  اللبناين؛  اجلي�ش  وبني  بينها 
خدمةً لق�سية ال�سالم. واأوؤكد يف الوقت نف�سه على احلاجة ال�ستمرار البحث يف اأف�سل الو�سائل الكفيلة 
بتمكني اليونيفيل من تنفيذ كامل املهمة املوكولة اإليها، يف �سوء واقع ا�ستمرار اإ�سرائيل باحتالل مزارع 

�سبعا وتالل كفر�سوبا واجلزء اللبناين من قرية الغجر، وانتهاكاتها اليومّية لل�سيادة اللبنانّية.

 اطلقت مدريد عام 1991 مبادرة تاريخّية هدفت لتحقيق سالم عادل 
المتحدة. األمم  قرارات  قاعدة  على  األوسط  الشرق  في  وشامل 



132133

وباالإ�سافة اإىل ذلك، تواجهنا كما تواجه ح�سن تنفيذ مهمة اليونيفيل، تهديدات اإ�سرائيلّية علنّية،
متكررة وخطرية �سّد لبنان وبنيته التحتّية وموؤ�س�ساته الر�سمّية. وال بّد للمجتمع الدويل من اأن يتحّمل 
تزعزع  باتت  التي  تهديداتها  عن  اإ�سرائيل  يثني  واأن  املجال،  هذا  يف  ا�ستباقّية  ب�سورة  م�سوؤولياته 
ومل�ستلزمات  مندرجاته  بكامل  للقرار 1701  الفعلي  بالتنفيذ  يلزمها  واأن  ككّل،  املنطقة  اال�ستقرار يف 
ال�سالم. مبوازاة ذلك، تبقى حماربة االإرهاب يف �ُسّلم اأولوياتنا امل�سرتكة. وهذا يتطّلب تعزيزاً للتن�سيق 
القائم. بني دولتينا ومع القوات الدولّية، وجتهيز القوات امل�سّلحة اللبنانّية باالأ�سلحة احلديثة الالزمة 
واملواطنني  الدولّية  القوات  ول�سالمة  واال�ستقرار  لالأمن  املهددة  االإرهابّية  ال�سبكات  وتفكيك  لر�سد 

اللبنانيني على حّد �سواء.

االستقرار  تزعزع  باتت  التي  تهديداتها  عن  إسرائيل  يُثني  أن  الدولي  المجتمع  على 
مندرجاته. بكامل   1701 للقرار  الفعلي  بالتنفيذ  يلزمها  وأن  ككّل،  المنطقة  في 

صاحب الجاللة،

لقد قمتم بدور اأ�سا�سي يف حتقيق االإ�سالح ال�سيا�سي يف اإ�سبانيا بعد عام من ارتقائكم اإىل العر�ش، 
و�ساهمتم يف تثبيت دعائم اال�ستقرار والدميقراطّية. كما كنتم، اإىل جانب احلكومة، على راأ�ش اجلهد 
باإ�سبانيا  يرتبط  الذي  ولبنان،  واالزدهار.  التقّدم  دروب  على  ممّيزة،  ب�سورة  بالدكم،  دفع  الذي 
م�سرتكة،  ح�سارّية  وم�ساحات  وقيم  ومب�سالح  ال�سنني،  اآالف  اإىل  تعود  تاريخّية  اإن�سانّية  بعالقات 
يتطلع اإىل مزيد من التوا�سل والتن�سيق والتعاون مع بالدكم يف خمتلف امليادين، وبخا�سة بعد انتخابه 
للع�سوية غري الدائمة ملجل�ش االأمن الدويل. من هذا املنطلق، تبّلغت ب�سرور عزمكم على تلبية الدعوة 
التي �سبق اأن وجهتها اإليكم للقيام بزيارة دولة اإىل لبنان يف الوقت الذي �سنتوافق عليه. على هدى هذا 
االأمل، اأ�سرب نخب �سحتكم وهنائكم ال�سخ�سي �ساحب اجلاللة. كما اأرفع كاأ�سي لعّزة االأّمة االإ�سبانّية 

العظيمة و�سعبها ال�سديق.

عا�ست اإ�سبانيا، عا�ش لبنان.

رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار الرشيه
القصر الجمهوري - 17 شباط 2010

في سياق العالقات التاريخية الممتازة التي تربط لبنان بفرنسا، تأتي زيارة رئيس مجلس 
الشيوخ الفرنسي جيرار الرشيه إلى لبنان. 

وفرنسا ترى في لبنان بلداً غنيًا بالحضارة ودوره المميز على ضفة المتوسط، وصاحب 
ثالث هويات، على حد قول الرشيه، عربية، متوسطية، وفرنكوفونية.
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السّيد الرئيس،

للبنان  وك�سديٍق قدمي  الفرن�سي  ال�سيوخ  ملجل�ش  كرئي�ٍش  لبنان،  بحرارة يف  بكم  اأرحب  اأن  ي�سّرين 
و�سعبه.

طوال �سنني االأزمات واحلروب التي ع�سناها، واكبتم لبنان، بفعالّية واإخال�ش، يف �سعيه اإىل ال�سالم، 
يف ظّل التحديات الداخلّية واخلارجّية التي واجهته.

�ُسررت  التي  الدولة  زيارة  خالل  الفرن�سي  ال�سيوخ  جمل�ش  يف  مبوّدة  ا�سقبلتموين  �سنة،  نحو  منذ 
بالقيام بها اإىل بالدكم. وقد بحثنا معاً ال�سبل الكفيلة بتقوية عالقاتنا الثنائّية، ومب�ساعدة لبنان على 

تدعيم ا�ستقراره وتطّوره االقت�سادي واالجتماعي.

اأُقّر يف  اإّن حتقيق هذه االأهداف، يتطّلب بال�سرورة تطبيق قرار جمل�ش االأمن الرقم 1701 الذي 
ال�سرق  و�سامل يف  �سالٍم عادل  اإىل  ل  والتو�سّ لبنان يف متوز 2006،  اال�سرائيلّية على  اأعقاب احلرب 
من  �سكٍل  اأّي  ترف�ش  التي  لل�سالم،  العربّية  واملبادرة  الدولّية  ال�سرعّية  قرارات  اإىل  ي�ستند  االأو�سط، 

اأ�سكال توطني الالجئني الفل�سطينيني، مع اإقرارها حّق العودة.

اإّن التزام فرن�سا على هذا ال�سعيد، ما زال قائماً، اإن كان عرب م�ساركتها القّيمة يف القوات الدولّية 
العاملة يف اجلنوب، اأو عرب عملها يف جمل�ش االأمن، وكذلك عرب جمموعة من املبادرات التي اأطلقها 
الرئي�ش الفرن�سي نيكوال �ساركوزي، والتي تهدف جميعها اإىل تفعيل م�سار ال�سالم ب�سكٍل �سامل، يف اإطار 
موؤمتر دويل يرتكز على مرجعّية موؤمتر مدريد، اأو يف االإطار االأكرث حتديداً لالحتاد من اأجل املتو�سط.

اإّن خماطر احلرب على امل�ستوى االإقليمي، واأخطار االإرهاب، ما زالت ُت�سّكل حتديات جدية علينا
مواجهتها، حلماية ا�ستقرارنا ومكت�سباتنا الوطنّية. كما يجب مواجهة التهديدات االإ�سرائيلّية للبنان 

و�سعبه.

تفرض  جدية  تحديات  اإلرهاب  وأخطار  الحرب  مخاطر 
علينا مواجهتها، لحماية استقرارنا ومكتسباتنا الوطنّية.

�سّيدي الرئي�ش، اإّن االلتزام والقيم امل�سرتكة التي نتقا�سمها، ت�سّكل �سمانة ملتانة �سداقتنا وقدرتنا 
من  امل�سرتكة  امل�ساحة  هذه  بثقة   نبني  اأن  عن  نتوّقف  لن  ومعاً،  تواجهنا.  التي  العقبات  تخّطي  على 

احلرّية والدميقراطّية والعدالة واال�ستقرار والتقّدم التي نطمح اإليها.

اأجل  ومن  العظيم،  بلدكم  وجمد  ال�سخ�سّية  �سعادتكم  اأجل  من  كاأ�سي  اأرفع  اأن  يل  يطيب  لذا، 
دة بني لبنان وفرن�سا. ال�سداقة املتجدِّ

عا�ش لبنان، عا�ست فرن�سا.
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أمير دولة الكويت الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح في زيارة رسمية
القصر الجمهوري - 18 أيار 2010

الحرب  عقب  بالده  في  الحكم  الصباح،  الجابر  االحمد  صباح  الشيخ  الكويت  أمير  تسلم 
اقتصادية  مبادرات  الحرب  انتهاء  غداة  أطلق  وقد   ،2006 العام  في  لبنان  على  االسرائيلية 
وانمائية مختلفة تجاه لبنان، وعرف بمحاوالته رأب الصدع العربي وتعزيز التعاون االقتصادي 

بين دول المجموعة العربية.

صاحب السمّو،

كم ي�سعدين اأن اأرّحب بكم و�سحبكم الكرمي، مبنا�سبة زيارتكم لبلدكم الثاين لبنان، الذي عرفتموه
اأر�ش �سالم وعي�ش م�سرتك وجمال، فاأظهرمت دائماً الغرية على �سعبه واحلر�ش على كرامته وا�ستقراره.
وعرفكم هو، �ساعي م�ساحلة ووئام، ويداً مفتوحة للخري، يكّن لكم كامل املحّبة واالإعجاب والتقدير.

يحفظ لبنان للكويت ال�سقيقة، الدور الكبري الذي لعبته على مّر العقود املا�سية، والتي ما زالت ت�سطلع 
وحّل  النظر  وجهات  لتقريب  الفّعالة  ومبادراتها  وال�سدائد،  االأزمات  مواجهة  على  م�ساعدته  يف  به، 
كما  الطائف.  التفاق  ودعمها  توفيقّي  جهٍد  كّل  يف  م�ساركتها  خالل  من  القلوب،  وتوحيد  اخلالفات 
اأعقاب  واالإعمار، على غرار ما جرى يف  البناء  الإعادة  للبنان،  املعونة  يد  مّد  يوماً عن  تتوان  اأّنها مل 
عدوان متوز 2006، وهو ما كان له اأثر كبري يف تعزيز االأمن االقت�سادي واالجتماعي للبنان، ومتكينه 
من �سلوك دروب اال�ستقرار والنمّو من جديد. هذا، دون اأن نن�سى ما برحت توّفره دولة الكويت على 
اأر�سها الكرمية املعطاء، ومنذ ن�ساأتها، من اأطر عي�ش وعمل كرميني، الأفواج متتالية من اللبنانيني، على 

اختالف مناطقهم وطوائفهم، بلغ عددهم العام املا�سي املئة األف.

 واإذ تتاح يل الفر�سة اليوم، الأ�سكركم �سخ�سّياً على هذا الدعم املتوا�سل لبلدنا، اأوّد اأن اأعرب بدوري 
ل�سمّوكم عن تاأييد لبنان الدائم والثابت، ل�سيادة الكويت ووحدتها وا�ستقرارها و�سالمة اأرا�سيها، لتظّل 
حتت قيادتكم احلكيمة، حّرة، م�ستقّلة، كرمية، و�سنداً لكّل ق�سية عادلة. فلبنان الذي كان �سّباقاً يف 
اإدانة االحتالل العراقي للكويت منذ ما يقارب العقدين، �سيبقى حري�ساً على التن�سيق مع بالدكم من 
اأجل حماية حقوقها وم�ساحلها امل�سروعة يف املحافل الدولّية، وتر�سيخ االأمن واال�ستقرار يف منطقة 
اخلليج، وحماربة االإرهاب، وتغليب احللول الديبلوما�سّية ب�سكٍل عام، بعيداً عن منطق العنف واحلرب. 
االيراين  النووي  امللف  مبو�سوع  وتركيا  والربازيل  ايران  من  كل  بني  ح�سل  الذي  التفاهم  جاء  وقد 
البارحة، لي�سّكل مدخالً، على ما ناأمل، حلل ديبلوما�سي متكامل لهذه امل�ساألة. علماً باأن الدول العربية 
ما برحت توؤكد على �سرورة اإن�ساء منطقة خالية من اال�سلحة النووية يف ال�سرق االو�سط، بعيداً عن 
املعايري املزدوجة، والعمل على اإلزام ا�سرائيل على االن�سمام اىل معاهدة عدم االنت�سار النووي حتت 

نظام ال�سمانات ال�سامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لبنان يؤيد سيادة الكويت ووحدتها واستقرارها وسالمة 
عادلة. قضية  لكّل  وسنداً  مستقّلة،  حرّة،  لتظّل  أراضيها 



138139

صاحب السمّو،

صاحب السمّو،

الطاقات  وتكافل  االقت�سادي  الت�سامن  اأهمّية  نظركم  وُبعِد  وعيكم  برهافة  ا�ست�سرفتم  لقد 
االقت�سادّية العربّية وتكاملها اإىل جانب الت�سامن ال�سيا�سي. فكنتم ال�سّباقني بالدعوة اإىل القمة العربّية 
االقت�سادّية والتنموّية واالجتماعّية، التي ا�ست�سفتموها يف رحاب الكويت العزيزة يف �سهر كانون الثاين 
2009، والتي نحر�ش معكم على متابعة تنفيذ قراراتها، مبا من �ساأنه اأن يدعم اأ�س�ش تعاوننا العربي 
العربي  ال�سندوق  خالل  من  الب�سرّية،  والتنمية  االقت�سادي  واالإمناء  التجارة  جماالت  يف  امل�سرتك 
لال�ستثمار. لقد �سهدت تلك القمة بف�سل م�ساعيكم امل�سكورة، بداية م�ساحلات عربّية لطاملا تطّلعت 
اإليها �سعوبنا، ففتح من خاللها باب الدعوة اإىل نبذ اخلالفات التي توهن اجل�سم العربي، واإىل توحيد 
�سفوف االأّمة يف وجه التحديات واالأخطار، وخ�سو�ساً يف وجه العدوانّية التي متار�سها اإ�سرائيل �سّد 
ال�سعب الفل�سطيني وانتهاكاتها ِلُدوِر العبادة ولالأماكن املقّد�سة، وال�ستمرارها يف تهويد القد�ش، ناهيك 

عن تهديداتها املتمادية باالعتداء على لبنان.

لقد خطت دولة الكويت خطوات رائدة يف جمال اإغناء الثقافة وتعزيز الدميوقراطّية وحرّية الراأي 
التنمية امل�ستدامة يف  اإر�ساء قواعد  العامة. وقد جنحت بالدكم يف  وتثبيت م�ساركة املراأة يف احلياة 
مواجهة  من  فتمّكنت  والدولّية،  االإقليمّية  والتحديات  واالأزمات  املخاطر  من  خمتلفة  اأ�سكاٍل  مقابل 
اأرا�سيها، وتداعيات االأزمة املالّية العاملّية. وهي ب�سدد تنفيذ خطة اإمنائّية �ساملة  تداعيات احتالل 
وطموحة. وا�ستمّرت يف موازاة ذلك، بتمويل برامج هادفة، للم�ساهمة يف ا�ستقرار وتقّدم دول عديدة 
ت�ستمّد  التي  امل�سرتكة  التزاماتنا  اإّن  االقت�سادّية.  للتنمية  الكويتي  ال�سندوق  تقدميات  خالل  من 
ثباتها من عالقاتنا االأخوّية الرا�سخة، جتعلني على ثقة باأننا �سنوا�سل العمل معاً من اأجل عّزة بلدينا 
وال�ستني  الثانية  الذكرى  نحيي  ونحن  يدكم،  يف  يدنا  و�ستظّل  وازدهارهما.  وا�ستقاللهما  و�سيادتهما 
للنكبة، من اأجل دعم الق�سايا العربّية املحّقة، وجوهرها ق�سّية فل�سطني، ومن اأجل اإحالل �سالم عادل 

طالما تطّلعت الشعوب العربّية إلى المصالحات التي 
العربي. الجسم  توهن  التي  الخالفات  لنبذ  الباب  تفتح 

و�سامل يف ال�سرق االأو�سط، �سمن مهل زمنّية حمددة. فلبنان �سيجهد من خالل ع�سويته غري الدائمة 
يف جمل�ش االأمن الدويل لتحقيق ذلك، وهو ما ال ميكن حتقيقه اإال على قاعدة قرارات ال�سرعّية الدولّية 
ذات ال�سلة ومرجعّية موؤمتر مدريد واملبادرة العربّية لل�سالم بجميع مندرجاتها، ال�سيما تلك املتعّلقة 
مب�سري الالجئني الفل�سطينيني وااللتزام بعودتهم اإىل اأر�سهم املحتلة ورف�ش توطينهم حيث يقيمون. 
القرار 1701 بكامل  اإ�سرائيل تطبيق  الدويل، الإلزام  العمل على ال�سعيد  اإىل �سرورة متابعة  اإ�سافةً 
اأرا�سيه املحتلة، بالطرق املتاحة  اأو ا�سرتجاع ما تبّقى من  بنوده، مع احتفاظ لبنان بحّقه يف حترير 

وامل�سروعة، بالتزامن مع �سعيه للتوافق عن طريق احلوار على ا�سرتاتيجّية وطنّية دفاعّية.

صاحب السمّو،

اإذ نتطّلع اإىل مو�سم ا�سطياف واعد، ي�ست�سيف خالله لبنان، املزيد من االأخوة الكويتيني والعرب، 
عندنا،  الكويتي  اال�ستثمار  رقعة  تو�ّسع  اإىل  بارتياح  ننظر  فاإننا  وحمّبيهم،  اأهلهم  بني  اأعّزاء،  يحّلون 
الذي بداأ يتخّطى القطاع العقاري، ليطال القطاعات ال�سناعّية واالإنتاجّية االأخرى، بعد اأن اأثبت لبنان 
قدرته املمّيزة على �سمان الر�ساميل واالأ�سول وتثمريها. وقد جاء التوقيع على املزيد من االتفاقيات 
يف  بيننا  ما  يف  وال�سداقة  التعاون  تعزيز  يف  الدائمة  الرغبة  ليوؤّكد  امل�ساء،  هذا  بلدينا  بني  الثنائّية 

خمتلف امليادين.

صاحب السمّو،

اأكرر ترحيبي بكم يف لبنان وقد �سعرمت وال �سّك اأّنكم و�سط اإخوانكم واأهلكم وحمبيكم، �سائالً املوىل
عّز وجّل، اأن ميّدكم دائماً، بال�سّحة واحلكمة والعزم لتبقوا مظّلة اآمنة ل�سعبكم وبالدكم وخري داعم 

مل�سالح لبنان وتطلعات �سعبه.

ع�ستم، عا�ست الكويت، وعا�ش لبنان.

القضايا  دعم  أجل  من  يدكم  في  يدنا  ستظّل 
فلسطين. قضّية  وجوهرها  المحّقة،  العربّية 
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القمة الثالثية في قصر بعبدا
القصر الجمهوري - 30 تموز 2010

شهد قصر رئاسة الجمهورية في بعبدا يوم 30 تموز 2010 قمة تاريخية جمعت إلى فخامة
خادم  السعودية  العربية  المملكة  عاهل  سليمان،  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس 
السورية  العربية  الجمهورية  ورئيس  العزيز،  عبد  بن  اهلل  عبد  الملك  الشريفين  الحرمين 
والوحدة  التوافق  أجواء  لتثبيت  ُكرست  مباحثات  الثالثة  القادة  أجرى  األسد.  بشار  الدكتور 
الوطنية اللبنانية، وأكد الزعيمان السوري والسعودي استمرار دعمهما للبنان ورئيسه لما 

هو في مصلحة اللبنانيين.

المشاركة  الوفود  من  أعضاء  ضمت  اللقاءات  من  سلسلة  القمة  إطار  في  ُعقدت 
وشملت الضيوف العرب والرؤساء اللبنانيين. كما اجتمع الرئيس األسد بالرئيس سليمان 
قبيل مغادرته قصر بعبدا، فيما لبى الملك السعودي عبد اهلل بن عبد العزيز، بُعيد الغداء 
من  عدداً  التقى  حيث  الوسط  بيت  إلى  الحريري،  سعد  الحكومة  رئيس  دعوة  الرسمي، 

الشخصيات الروحية والسياسية.

امللك  جاللة  ال�سريفني  احلرمني  وخادم  �سليمان  مي�سال  العماد  اللبنانّية  اجلمهورّية  رئي�ش  عقد 
االأ�سد،  ب�سار  الدكتور  الرئي�ش  و�سيادة  ال�سعودّية،  العربّية  اململكة  عاهل  العزيز،  عبد  بن  اهلل  عبد 
رئي�ش اجلمهورّية العربّية ال�سورّية، لقاء قمة يف الق�سر اجلمهوري يف بعبدا يوم اجلمعة الواقع فيه 
يف  الداخلي  واال�ستقرار  الوطني  الوفاق  تعزيز  �سبل  تناولت  مباحثات  القادة  اأجرى   .2010/7/30
لبنان وحت�سني فر�ش النمّو االقت�سادي واالجتماعي. نّوه القادة بالتطورات االإيجابّية التي ح�سلت على 
ال�ساحة اللبنانّية منذ اتفاق الدوحة واأكدوا على ا�ستمرار نهج التهدئة واحلوار وتعزيز الوحدة الوطنّية 
اإ�سرائيل وخروقاتها  ودرء االأخطار اخلارجّية. واأعلنوا عن ت�سامنهم مع لبنان يف مواجهة تهديدات 

اليومّية ل�سيادته وا�ستقالله و�سعيها لزعزعة ا�ستقراره.

 
اأكد القادة على اأهمّية اال�ستمرار بدعم اتفاق الدوحة وا�ستكمال تنفيذ اتفاق الطائف وموا�سلة عمل 
هيئة احلوار الوطني وااللتزام بعدم اللجوء اإىل العنف وتغليب م�سلحة لبنان العليا على اأّي م�سلحة 
فئوّية، واالحتكام اإىل ال�سرعّية واملوؤ�س�سات الد�ستورّية واإىل حكومة الوحدة الوطنّية حلّل اخلالفات.
اللبنانيني. م�سلحة  يف  هو  ملا  ورئي�سه  للبنان  دعمهما  ا�ستمرار  وال�سعودي  ال�سوري  الزعيمان  واأكد 

ا�ستعر�ش القادة تطّور االأو�ساع على ال�سعيد االإقليمي واأكدوا على �سرورة الت�سامن والوقوف �سّفاً 
يتمّثل  الذي  االإ�سرائيلي  التحّدي  راأ�سها  وعلى  العربّية،  الدول  تواجهها  التي  التحديات  لرفع  واحداً 
الفل�سطيني  ال�سعب  �سّد  واالإجرامّية  التع�سفّية  واملمار�سات  العربّية  لالأرا�سي  االحتالل  با�ستمرار 
العربّية من  وح�سار غزة، وال�سعي املدان لتهويد مدينة القد�ش، وكذلك مواجهة ما يحاك للمنطقة 
عن  مبناأى  عربّية  دولة  اأّي  تكون  لن  والتي  واملذهبّية،  الطائفّية  بالفنت  الإرباكها  وموؤامرات  د�سائ�ش 
تداعياتها، وهي التي متّيز تاريخها بروح العي�ش امل�سرتك. واأكدوا يف هذا املجال �سرورة ال�سعي ب�سورة 
حثيثة الإقامة �سالم عادل و�سامل يف ال�سرق االأو�سط، بدون اإبطاء، و�سمن مهل حمّددة، على قاعدة 

قرارات ال�سرعّية الدولّية ومرجعّية موؤمتر مدريد واملبادرة العربّية لل�سالم يف جميع مندرجاتها.

أكد القادة على أهمّية مواصلة عمل هيئة الحوار الوطني 
العنف وتغليب مصلحة لبنان. إلى  اللجوء  وااللتزام بعدم 
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أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في زيارة رسمية
القصر الجمهوري - 30 تموز 2010

لبنان،  في  قطر  دولة  أمير  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  بالشيخ  كافة  اللبنانيون  رحب 
الذي  الدوحة  اتفاق  إلى  التوصل  في   قطر  لعبته  الذي  للدور  وفاًء  بالتكريم  واستقبلوه 
المساهمات  من  وللعديد  رافقته،   التي  األمنية  والتوترات  الداخلي  لالنقسام  حداً  وضع 

االقتصادية واإلعمارية القطرية في لبنان.

سمّو األمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
وحرمه سمّو األميرة الشيخة موزة،

أيّها الحفل الكريم،

الزيارة ملنا�سبة  اهلل،  حفظكما  موزة  ال�سيخة  االأمرية  و�سمّو  ب�سمّوكم  اأرّحب  اأن  وزوجتي  ي�سعدين 
التي  املتينة  الوثيقة والروابط  الثاين لبنان. لقد كان للعالقات  اإىل بلدكم  التي تقومون بها  الر�سمّية 
جتمع �سعبينا وبلدينا ال�سقيقني، التاأثري الوازن يف مراحل دقيقة من التاريخ القريب لوطننا، خا�سةً يف 
موؤمتر احلوار الوطني اللبناين الذي انعقد يف مدينة الدوحة يف اأيار 2008 مببادرة ورعاية كرميتني من 
�سمّوكم، واأّدى اإىل انفراج االأزمة التي كانت جاثمة على �سدر البالد، اإ�سافةً اإىل العالقة ال�سخ�سّية 

القائمة بيننا.
 

وتطويرها  عليها  للمحافظة  والدوؤوب  املخل�ش  العمل  اإىل  دائماً  يدفعنا  ما  العالقات  هذه  لفي  اإّن 
وو�سعها يف خدمة االأهداف الوطنّية امل�سرتكة وجعلها منوذجاً يحتذى به. وقد تبّدى ذلك اأكرث و�سوحاً 
من خالل املحادثات التي اأجريناها اليوم �سويةً، بتوافق كامل، وقاربت نقاطاً ح�سا�سة تهم بلدينا يف 
ما يطمحان اإليه من ا�ستقرار �سيا�سي واأمني واقت�سادي ومن تقّدم ومنّو يف �سّتى املجاالت. وقد مل�ست 
خاللها حر�سكم االأخوّي، والتزامكم الثابت، بتعزيز اأ�س�ش الوفاق الوطني يف لبنان، كما كّر�سها اتفاق 

الطائف واأّكد عليها اتفاق الدوحة، وبالتايل بتوطيد دعائم اال�ستقرار والنمّو يف ربوعه.

 كما قاربت املحادثات ما يهّم الوطن العربي واملجتمع الدويل الذي يجاهر بنواياه بال�سعي الإقامة 
اأ�سبابه  االإرهاب واجتثاث  االأو�سط، كما يجاهر مبقا�سده يف حماربة  ال�سرق  �سالم عادل و�سامل يف 
والعمل من اأجل حتقيق التنمية امل�ستدامة، بالرغم من التقاع�ش الوا�سح يف العمل على توفري الظروف 
والو�سائل املنا�سبة وال�ساغطة لتنفيذ قرارات ال�سرعّية الدولّية يف هذا ال�سبيل، يف وجه تعّنت اإ�سرائيل 
وممار�ساتها التع�سفّية واالإجرامّية يف غزة ويف االأرا�سي العربّية املحتلة وم�ساعيها املدانة لتهويد مدينة 
لل�سالم كمرجعّية، وعلى  العربّية  املبادرة  االإبقاء على  اأهمّية  اأكدنا يف هذا املجال على  القد�ش. وقد 
�سرورة تطبيقها يف جميع مندرجاتها، دون اإبطاء، و�سمن مهل زمنّية حمددة. ومل يغب بالطبع عن 
حمادثاتنا مو�سوع الدور االأخوي، اجلامع لالإرادات والقلوب، وامل�ساهم يف اإعادة البناء واالإعمار، الذي 
عدوان  اإثر  ال�سيما  اآن،  كّل  يف  وقّدرناه  خربناه  وقد  وم�سوؤولني،  اأمرياً  زمن،  منذ  قطر  دولة  به  تقوم 

اإلرهاب  محاربة  في  بمقاصده  العربي  الوطن  يُجاهر 
المستدامة. التنمية  تحقيق  أجل  من  والعمل 
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لبنان،  جتاه  والكرمية  وال�سجاعة  العاجلة  ملبادرتكم  كانت  حيث   1701 القرار  واعتماد   ،2006 متوز 
اأعمق االأثر يف نفو�ش اللبنانيني. كما تناولت حمادثاتنا �سوؤون التعاون الثنائي بني قطر ولبنان والتبادل 

التجاري والثقايف وو�سائل ترفيعه وتنميته، خرباٍت واإمكانيات.

سمّو األمير،

اأ�سكركم با�سم لبنان على اهتمامكم امل�ستمّر بق�ساياه وباأبنائه املقيمني يف رحاب دولتكم العزيزة، 
توا�سل  ج�سر  اال�ستثمار،  اأو  لل�سياحة  لبنان  اإىل  يفدون  الذين  القطريني  جمهور  مع  ي�سّكلون،  الذين 
اإن�ساين دائم ومتمّيز بني بلدينا. وعلى دعمكم الثابت، املادي واملعنوي، وموؤازرتكم الفاعلة للبنان يف 
يتوانى عن تهديداته  الذي ال  االإ�سرائيلي  العدو  الدولّية ال�سيما يف وجه  واملنتديات  االإقليمّية  املحافل 
�سّد لبنان وعن حماوالت زرع الفنت بني عائالته والتي نعمل دون كلل لدرئها عنه بالوحدة وال�سجاعة 

واحلكمة برعايتكم ودعمكم املبا�سر وامل�سكور.

اأعلم �سمّو االأمري اأّن للبنان حمّبة خا�سة يف قلبكم؛ وّفقكم اهلل واأدام دولة قطر ال�سقيقة و�سعبها 
بالعّزة واالزدهار، مكّرراً ترحيبي بكم ومتمنياً لكم طيب االإقامة.

ع�ستم، عا�ست دولة قطر، وعا�ش لبنان.

ال يتوانى العدو اإلسرائيلي عن اطالق تهديداته ضّد لبنان.

الرئيس االيراني محمود أحمدي نجاد في زيارة رسمية
القصر الجمهوري - 13 تشرين األول 2010

االيرانية الجمهورية االسالمية  العماد ميشال سليمان ورئيس  الجمهورية  رئيس  توافق 
إلى  دولة  من  الثنائية  العالقات  وتعزيز  تطوير  أهمية  على  نجاد  أحمدي  محمود  الدكتور 

دولة القائمة بين البلدين بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين. 

جاء ذلك أثناء الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس اإليراني للبنان في الفترة بين 13 و16 
الدائم الى جانب لبنان حكومة  2010 وأبدى  خاللها استعداد بالده للوقوف  الثاني  تشرين 

وشعبًا.
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اإن�سانّية عميقة اأرّحب بكم يف لبنان، هذا البلد الذي يرتبط ببالدكم العريقة بو�سائج  اأن  ي�سّرين 
عام  نهاية  االإيرانّية  االإ�سالمّية  اجلمهورّية  اإىل  زيارتي  من  اأحفظ  متينة.  وتعاون  �سداقة  وبعالقات 
2008، اأمنت الذكريات، وقد ت�سّنى يل االطالع عن كثب، على مدى التقّدم الذي حققتموه يف جماالت 

عّدة، مبا يخدم عنا�سر العّزة والقدرة والكرامة.

كما يحفظ لكم لبنان وقوفكم الدائم اإىل جانبه واإىل جانب ق�ساياه العادلة، يف مواجهة االعتداءات
متوز  عدوان  اإثر  االإعمار،  اإعادة  جمال  يف  الدعم  له  وّفرمت  وقد  املتمادية.  االإ�سرائيلّية  والتهديدات 
2006، الذي متّكن لبنان من الت�سّدي له ودحره، بعدما جنح يف حترير معظم اأرا�سيه املحتّلة عام 
تعمل  التي  الرادعة،  الوطنّية  قدراته  وجممل  و�سعبه  ومقاومته  جي�سه  ت�سامن  بف�سل  وذلك   ،2000
اأر�سه  حتمي  �ساملة  وطنّية  دفاعّية  ا�سرتاتيجّية  خدمة  يف  وو�سعها  تعزيزها،  على  اللبنانّية  الدولة 

وثرواته الطبيعّية.

ويف الوقت الذي ي�سعى فيه لبنان الإرغام العدّو االإ�سرائيلي على تطبيق قرار جمل�ش االأمن الدويل 
الرقم 1701 يف جميع مندرجاته، مبا ي�سرتطه هذا القرار، من �سرورة ان�سحاب القوات االإ�سرائيلّية 
من جميع االأرا�سي اللبنانّية التي ما تزال حتتّلها من دون قيد اأو �سرط، فاإّنه يحتفظ بحّقه يف ا�سرتجاع 
اأو حترير هذه االأرا�سي يف مزارع �سبعا اللبنانّية وتالل كفر�سوبا واجلزء ال�سمايل من قرية الغجر، 
بجميع الطرق املتاحة وامل�سروعة. ونبقى مع ذلك، يف غاية التنّبه اإىل خطورة الد�سائ�ش االإ�سرائيلّية 
نهج  عن  بعيداً  فيه،  اال�ستقرار  وزعزعة  اأبنائه  بني  الفتنة  وزرع  لبنان  الإ�سعاف  الهادفة  واملوؤامرات 
التهدئة واحلوار. ونعي يف هذا املجال، اأن حت�سني قدراتنا الوطنّية يتم عن طريق التم�ّسك بثوابتنا 
وبوحدتنا الوطنّية، وباملوؤ�س�سات ال�سرعّية ال�سامنة، وباأ�س�ش العي�ش امل�سرتك والوفاق الوطني التي قام 
عليها لبنان منذ اإن�سائه كدولة م�ستقّلة عام 1943؛ هذا الوفاق، الذي عاد وكّر�سه اتفاق الطائف عام 

1991، واأّكد عليه تكراراً اتفاق الدوحة عام 2008.

فخامة الرئيس،

تضامن  بفضل  المحتّلة  أراضيه  معظم  تحرير  في  لبنان  نجح 
الرادعة. الوطنّية  قدراته  ومجمل  وشعبه  ومقاومته  جيشه 

أن تحصين قدراتنا الوطنّية يتم عن طريق التمّسك بثوابتنا وبوحدتنا الوطنّية، 
وبالمؤسسات الشرعّية الضامنة، وبأسس العيش المشترك والوفاق الوطني.

فخامة الرئيس،

اإىل جانب التعاون ال�سيا�سي، ي�سعدنا اأن ياأخذ التعاون يف املجاالت االخرى بني بلدينا ُبعداً اإ�سافياً 
مبنا�سبة هذه الزيارة املهمة التي تقومون بها اإىل لبنان، وقد وّقعنا هذا ال�سباح على جمموعة كبرية 

من االتفاقيات ومذكرات التفاهم يف جماالت خمتلفة.

كما اأعربتم ب�سورة م�سكورة عن ا�ستعداٍد لتو�سيع اآفاق هذا التعاون اىل �سّتى القطاعات ب�سورة غري 
حمدودة وغري م�سروطة، وال�سيما ما يطال منها اأولويات النا�ش، التي جعلت منها احلكومة اللبنانّية 

اأولوياتها.

فخامة الرئيس،

واإيّن اإذ اأمتنى لكم ول�سحبكم الكرام اإقامة طّيبة وزيارة ناجحة، فاإيّن على يقني باأّن حمادثاتنا هذا
ال�سباح قد �ساهمت اإىل حّد كبري يف تعزيز عالقات التعاون وال�سداقة القائمة بني بلدينا و�سعبينا، مبا 

يخدم م�ساحلنا امل�سرتكة يف اإطار من االحرتام املتبادل.

للجمهورية  الكبار  والقادة  الدعاء كي يحفظكم اهلل  اأرفع  اأن  الرئي�ش،  ي�سّرين فخامة  ويف اخلتام 
االإ�سالمية االإيرانّية، وعلى راأ�سهم املر�سد االأعلى للثورة اآية اهلل العظمى ال�سّيد علي اخلامنئي، وكي 

ميّدكم بال�سحة والعافية، لتتمّكنوا من قيادة بلدكم واأّمتكم على دروب اال�ستقرار والنمّو والعّزة.

عا�ش لبنان

عا�ست اجلمهورّية االإ�سالمّية االإيرانّية.
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امير موناكو ألبير الثاني في زيارة رسمية
القصر الجمهوري - 13 كانون الثاني 2011

إنها الزيارة الرابعة ألمير موناكو ألبير الثاني إلى لبنان، وإن تكن الزيارة الرسمية األولى
له. 

يعتبر األمير من الناشطين الفاعلين في مجال الحفاظ على البيئة، وقد جاء برفقة وفد
صغر  برغم  تستقطب  التي  واإلمارة  لبنان  بين  التعاون  أسس  لتمتين  رفيع  اقتصادي 

مساحتها عدداً كبيراً من السواح والمشاهير.

سمو االمير،

سمو االمير،

ل  املحمَّ  2011 عام  م�ستهل  يف  ال�سداقة،  من  وكثري  ب�سعادة  لبنان  يف  بكم  اأرحب  اأن  يل  يطيب 
بتحديات �ستى، راجني اأن يكون حامالً لالأمل والعدالة وامل�ساحلة وال�سالم.  اإن زيارتكم اىل وطن االرز 
لي�ست االوىل، ذلك اأن اإلتزامكم جتاهنا قد دفعكم لزيارة لبنان يف العام 1998، �سمن اإطار برنامج 
للتعاون يهدف اىل اإعادة ت�سجري وتكوين الرثوة احلرجية يف حممية االرز القدمية، ويف العام 2002 
ال�ساد�سة.  الفرنكوفونية  العام 2009 ملنا�سبة االلعاب  للفرنكوفونية، ويف  التا�سعة  القمة  للم�ساركة يف 

لكنها الزيارة الر�سمية االوىل الأمري حاكم الإمارة موناكو، وهذا ما ي�سعدنا.

جماالت  يف  ا�ستقطاب  كنقطة  ال�سنوات  مر  على  نف�سها  تفر�ش  اأن  من  موناكو  اإمارة  متكنت  لقد 
امللوثة،  غري  وال�سناعات  وال�سياحية،  والفندقية،  املالية،  ال�سوؤون  املثال  �سبيل  على  تتناول  متنوعة 
والريا�سة والثقافة. وهي اكت�سبت كذلك، خربة وا�سعة يف جمال ال�سناعات املتعلقة باالأ�سغال العامة، 
و�سالم،  ا�ستقرار  مالذ  بكونها  دوماً  ومتيزت  البيئة.  حلماية  احلديثة  والتقنيات  امل�ستدامة  والتنمية 
ومكاناً مرموقاً للتفوق. كل ذلك، مل يكن وليد ال�سدفة، اإمنا اأتى ثمرة عناد االآباء املوؤ�س�سني ونتيجة 
التزامكم ال�سخ�سي، فيما ت�سريون على خطى والدكم االمري رينييه الثالث، حاملني نحو العلى �سعلة 

التطور والتقدم.

اإنني اأدرك مدى التزامكم مل�سلحة ال�سعفاء، وكذلك يف جمال حماية الطبيعة واملحيطات اإ�سافة 
اىل ن�ساطكم الدوؤوب يف خدمة الق�سايا التي مت�ش م�ستقبل كوكبنا وم�ستقبل االجيال االآتية. اإن لبنان 
عانى نوعاً من الـتاأخر نتيجة �سنوات احلرب واالعتداءات. اإال اأنه بعدما جنح يف حترير اجلزء االكرب 
اأرا�سيه، وبعدما انت�سر على العدوان اال�سرائيلي يف متوز  2006، متكن من مواجهة التحديات  من 
ال�سيا�سية، وجتنب ذيول االزمة املالية، لي�سري جمدداً على طريق احلوار والوحدة الوطنية واال�ستقرار 

سبل  عن  المتواصل  البحث  على  قدرتنا  بمدى  مرتبط  المستقبل  إن 
لبلدنا. العليا  المصلحة  تغليب  على  والتأقلم  الوطنية  الوحدة  تمتين 
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�سعبه.اإن  وبحيوية  باحلرية  وتعلقه  الدميوقراطية،  تقاليده  اإىل  متينة  ب�سورة  بذلك  م�ستنداً  والنمو، 
على  والتاأقلم  الوطنية  الوحدة  متتني  �سبل  عن  املتوا�سل  البحث  على  قدرتنا  مبدى  مرتبط  امل�ستقبل 
تغليب امل�سلحة العليا لبلدنا، م�ستفيدين يف الوقت عينه من الدعم الغايل للدول ال�سقيقة وال�سديقة.

املجتمع  قدرة  والعنف، مبدى  بالتطرف  املهددة  املنطقة  اأي�ساً، يف هذه  امل�ستقبل، مرتبط  اأن  كما 
الدويل على تاأمني، اإن مل نقل فر�ش، حل عادل و�سامل الأزمة ال�سرق االو�سط، ا�ستناداً اىل قرارات 

ال�سرعية الدولية ذات ال�سلة ومبادرة ال�سالم العربية يف كافة مندرجاتها. 

واأغتنم هذه الفر�سة الأتوجه اإليكم بال�سكر على مبادرتكم االيجابية والقيمة التي تنوون اتخاذها يف 
التابعة لالأمم  الوكالة  واالأونروا، هذه  للتنمية  املتحدة  املتعلقة بربنامج االمم  وال�سحة،  النمو  جمال 
الدول  مع  بالتعاون  الفل�سطينيني  لالجئني  اال�سا�سية  االن�سانية  احلاجات  بتاأمني  املعنية  املتحدة، 
امل�سيفة، وذلك بانتظار اإيجاد حل �سيا�سي نهائي لهذه امل�ساألة، ي�سمن حقهم يف العودة، ويرف�ش ب�سكل 

قطعي اأية فكرة لتوطينهم النهائي كون ذلك يتناق�ش مع حق لبنان وم�ساحله احليوية.

العودة  حق  النهائي  السياسي  الحل  يضمن  أن  يجب 
لتوطينهم. فكرة  أية  قطعي  بشكل  يرفض  وأن  للفلسطينيين 

سمو االمير،

اإن عالقات �سداقة متينة جتمع بني لبنان واإمارة موناكو، وقد مت ن�سجها عرب التاريخ وبف�سل القرب
 اجلغرايف، وهي عالقات توطدت عرب الزمن. ويف خالل العقود االخرية، ا�ستقر عدد كبري من اللبنانيني 
على اأر�سكم. وهم �سمن احرتامهم للقانون وحتت حمايته، جنحوا يف االندماج بالن�سيج االجتماعي 

لالإمارة، ويف امل�ساهمة بطريقة بارزة يف حياتها االقت�سادية واإ�سعاعها الدويل.

بالعدالة  متعلقة  م�سرتكة،  ق�سايا  عن  ندافع  اأننا  كما  ذاتها،  القيم  واياكم  نت�سارك  فاإننا  بالفعل 
وال�سالم وحقوق االن�سان، والتنمية املتكافئة وامل�ستدامة. ونرتجم عالقاتنا على ال�سعيد الثنائي من 
خالل دعم متبادل خ�سو�ساً يف املحافل الدولية، وعرب تبادل ثقايف وجتاري، ومن خالل العديد من 
اتفاقات التعاون. كما اأن م�سائل عدة، كتلك املتعلقة بالطاقة، واملياه والبيئة، والرتبية واحلماية املدنية، 
والتغري املناخي والت�سحر، ومكافحة حرائق الغابات واالمور املالية العائدة للموؤ�س�سات، وم�سائل حوار 
احل�سارات، ت�سكل كلها مقاربات ميكن ان تدعونا اىل تفكري وتعاون م�سرتكني. واإنني لواثق اأن هذه 
الزيارة الر�سمية التي تقومون بها للبنان، على راأ�ش وفد اقت�سادي رفيع، �ستمكنكم من اأن توطدوا اأكرث 
فاأكرث روابط ال�سداقة والتعاون التي جتمعنا، وتفتح ال�سبيل اىل ا�سكال جديدة من ال�سراكة �سواء على 

ال�سعيد العام او اخلا�ش.

وهنائكم  ل�سحتكم  كاأ�سي  اأرفع  اأن  االلتزام،  هذا  عمق  من  واثق  واأنا  االمري،  �سمو  وي�سرين، 
ال�سخ�سي، وعلى ا�سم رفاهية �سعب اإمارتكم وال�سداقة بني بلدينا.

عا�ش لبنان، عا�ست اإمارة موناكو.

 أننا ندافع عن قضايا مشتركة، متعلقة بالعدالة والسالم 
والمستدامة. المتكافئة  والتنمية  االنسان،  وحقوق 
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس
القصر الجمهوري - 16 آب 2011

لدولة  كاملة  عضوية  لطلب  تحضيراً  الفلسطينية  السلطة  أعدته  متكامل  ملف 
فلسطين في الجمعية العامة لألمم المتحدة. سعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
لحشد الدعم المناسب لهذا الملف وهو زار لبنان بتاريخ 16 آب 2011 لهذه الغاية فوجد لديه 

كل الدعم والمساندة للمشروع الفلسطيني المحق.

أصحاب الدولة والمعالي والسيادة،
أيّها الحفل الكريم،

الفلسطيني،  الشعب  حقوق  من  ثابت  حّق  المصير  تقرير 
يكفله القانون الدولي وقرارات الشرعّية الدولّية ذات الصلة.

ي�سّرين اأن اأرّحب بكم وبالوفد الفل�سطيني املرافق غروب هذا اليوم من �سهر رم�سان املبارك، اأعاده 
الرئي�ش،  �سيادة  تقومون،  وبركة.  وخري  مين  بكّل  والفل�سطيني،  اللبناين  ال�سعبني  وعلى  عليكم،  اهلل 
الق�سية  عن  للدفاع  نيويورك،  اإىل  توّجهكم  من  قليلة  اأ�سابيع  قبل  لبنان،  اإىل  وعمل  اأخّوة  بزيارة 
الفل�سطينّية، وطلب الع�سوّية الكاملة لدولة فل�سطني يف االأمم املتحدة. وكانت قد اأغلقت اأمامكم، �سبل 
ومقاربات اأخرى، للتقّدم على طريق ال�سالم العادل، بفعل تعّنت اإ�سرائيل، والءاتها املدانة مل�ستلزمات 
ال�سالم، وا�ستمرارها، ب�سورة غري �سرعّية، يف بناء امل�ستوطنات. لقد �سبق جلامعة الدول العربّية اأن 
لبنان بطبيعة احلال يف حينه، على  الع�سوّية فيها؛ ووافق  قّررت اعتماد دولة فل�سطني، كع�سو كامل 
 ،2008 الثاين  ت�سرين   27 بتاريخ  اللبناين،  الوزراء  وافق جمل�ش  الواقع،  هذا  �سوء  ويف  القرار.  هذا 
»اإن�ساء عالقات ديبلوما�سّية مع دولة فل�سطني«. كذلك قّرر يف جل�سته االأخرية، امل�سّي قدماً يف  على 
االإجراءات االآيلة اإىل و�سع هذا القرار مو�سع التنفيذ، خ�سو�ساً من خالل رفع التمثيل الديبلوما�سي 
الفل�سطيني يف لبنان اإىل رتبة �سفارة؛ و�ستقومون غدا �سيادة الرئي�ش، مب�ساركة لبنانّية ر�سمّية، برفع 

العلم الفل�سطيني، فوق مبنى �سفارتكم، حتوطكم مظاهر الت�سامن والرتحيب.

اإّن قيام الدولة الفل�سطينّية، اأّيها االأخوة، تعبري عن حّقكم يف تقرير امل�سري؛ وتقرير امل�سري حّق 
ثابت من حقوق ال�سعب الفل�سطيني، يكفله القانون الدويل وقرارات ال�سرعّية الدولّية ذات ال�سلة، ولكم 
على االر�ش الفل�سطينية تاريخ طويل من الت�سحية والن�سال �سعيا لتحقيق اهدافكم الوطنية امل�سروعة.

اإّن تويّل لبنان رئا�سة جمل�ش االأمن الدويل، خالل �سهر اأيلول املقبل، وا�ستمرار ع�سويته غري الدائمة 
يف املجل�ش لغاية نهاية هذا العام، اإ�سافةً لرئا�سة قطر للدورة املقبلة للجمعّية العامة لالأمم املتحدة، 
اىل  بالذات،  التاريخّية  اللحظة  هذه  يف  الهادف،  الفل�سطيني  للم�سعى  مهمة  دعم  عنا�سر  �ست�سّكل 
اعرتاف االأمم املتحدة بدولة فل�سطني، والفوز بع�سويتها الكاملة يف املنظمة الدولّية. و�سيقوم لبنان، 

مبواكبة هذا اجلهد الفل�سطيني بغية اإجناحه، اأكان ذلك اأمام جمل�ش االأمن اأو اجلمعّية العامة.
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اأّنها  اإال  احلقوق.  كامل  واعادة  امل�سكالت  كل  حلّل  كافية  احلال،  بطبيعة  النتيجة،  هذه  تكون  لن 
ل اإىل �سالم  �ستخلق بالتاأكيد، دينامّية جديدة، يف ظّل اأجواء دولّية، باتت تعي، باأّنه �سي�سعب التو�سّ
الدولّية،  ال�سرعّية  قرارات  قاعدة  على  العدالة،  واإر�ساء  فل�سطني،  يف  احلّق  اإحقاق  دون  من  فعلي، 
اهتماماً  نويل  اأن  الثنائي،  ال�سعيد  على  يبقى  لل�سالم.  العربّية  واملبادرة  مدريد،  موؤمتر  ومرجعّية 
اإ�سافّياً خا�ساً، مبو�سوع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان؛ وكيفّية حت�سني �سوغ العالقات اللبنانّية – 
الفل�سطينّية وتنظيمها. يجدر التذكري اأّوالً باأّن اأمن لبنان، ي�سمل امن املخّيمات و�سالمتها، وباأّن �سيادة 
لبنان ال تكون كاملة اإال من خالل تعزيز منطق القانون و�سلطة الدولة على كل االأرا�سي اللبنانّية. ونحن 
ن�سعى بثبات ملواجهة االإرهاب، والزام اإ�سرائيل تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، بالتعاون مع قوات 
اأو حترير  ا�سرتجاع  تاأدية مهمتها. ونحتفظ بحّقنا يف  التي نحر�ش على �سالمتها وح�سن  اليونيفيل، 
ما تبّقى لنا من اأر�ٍش حمتّلة، بكل الطرق املتاحة وامل�سروعة. نقول ذلك ع�سية ذكرى انت�سار اجلي�ش 
اللبناين يف اجلنوب نتيجة لالنت�سارات التي حتققت بفعل تكامل قدرات جي�سنا ومقاومتنا وت�سامن 
�سعبنا حيث مت دحر العدوان اال�سرائيلي يف مثل هذا الوقت من العام 2006 بعدما مت حترير معظم 
ارا�سينا يف العام 2000. ويف موازاة هذا اجلهد، ما زال البحث قائماً حول �سبل تطبيق مقررات موؤمتر 
اأّكدت عليه بيانات هيئة احلوار الوطني منذ العام 2008،  احلوار الوطني اللبناين العام 2006، وما 
وال�سالح  املخّيمات، ومعاجلة  ق�سايا االمن  الفل�سطيني خارج  ال�سالح  انهاء وجود  العمل على  جلهة 
يف داخلها، مبا ي�سمن اأمن الدولة واملواطنني والالجئني الفل�سطينيني على ال�سواء. ونحن ننظر اإىل 

تعاونكم امل�ستمّر �سيادة الرئي�ش، لتوفري الظروف املنا�سبة لتحقيق هذه االأهداف.

لالجئني  االجتماعّية  االأو�ساع  حت�سني  على  اللبنانّية،  احلكومة  حر�ست  اأخرى،  جهة  من 
الفل�سطينيني. اإال اأّن هذه اخلطوات، على اأهميتها، يجب اال ت�سرفنا عن واجب التاأكيد على امل�سوؤولّية 
اأن�سئت خ�سي�ساً يف العام 1949، من اأجل العمل على  االأ�سا�سّية، التي تقع على وكالة االأونروا، التي 

غوث الالجئني الفل�سطينيني وت�سغيلهم.

السيد الرئيس،

انهاء وجود السالح الفلسطيني خارج المخّيمات، 
داخلها. في  والسالح  االمن  قضايا  ومعالجة  

السيد الرئيس،

ويف هذا املجال، يتوّجب علينا ح�ّش املجموعة الدولّية با�ستمرار، على تعزيز موارد االأونروا وقدراتها 
لالجئني  الالئقة  الكرمية  احلياة  تاأمني  بواجب  اأف�سل،  وب�سورة  دوماً  باال�سطالع  لها،  لل�سماح 
الفل�سطينيني. وهذه م�سوؤولّية دولّية قبل كّل �سيء. ويتوّجب علينا كذلك تف�سيل اأّي خطط ممكنة، لدمج 
الوكالة يف هيئات اأممّية اأخرى، كالهيئة العليا لالجئني، اأو الإنهاء دورها واأعمالها، متهيداً ال�ستيعاب 
الالجئني يف الدول امل�سيفة وتوطينهم. ويف مطلق االأحوال، فاإّن مهّمة االأونروا، تبقى يف جوهرها، مهمة 
اإن�سانّية موقتة وقائمة، اإىل حني اإيجاد حّل �سيا�سي نهائي وعادل لق�سّية الالجئني الفل�سطينيني. وهذا 
احلّل ال ميكن اأن ياأتي اإال عن طريق االعرتاف بحّق العودة لهوؤالء الالجئني، واحلوؤول دون توطينهم يف 
ت عليه مقدمة د�ستورنا، واملبادرة العربّية  ة يف لبنان، ا�ستناداً ملا ن�سّ الدول العربّية امل�سيفة، وبخا�سّ

لل�سالم وقرارات ال�سرعية الدولية.

اإّن ال�سعي الدائم لتحقيق امل�ساحلة وتعزيز الوحدة الوطنّية داخل جمتمعاتنا، على قاعدة الثوابت 
واالإ�سالح  احلوار  تغليب منطق  اأّن  كما  الوطنّية.  قدراتنا  تدعيم جممل  �سروط  �سرط من  واملبادئ، 
وم�سار الدميوقراطّية واحلداثة يف عاملنا العربي، ال ميكن اإال اأن ي�سّكل عن�سر دعم لق�سايانا العربّية 
اليوم، على خطوة تاريخّية باجتاه االأمم املتحدة،  واإذ تقدمون  املحّقة، ويف طليعتها ق�سّية فل�سطني. 
بالتن�سيق مع الدول العربّية، الإعالء �ساأن دولة فل�سطني و�سعبها، يوؤّكد لكم لبنان من جديد، التزامه 

ق�سيتكم العادلة، وا�ستعداده لو�سع قدراته الديبلوما�سّية يف خدمتها.

ع�ستم، عا�ش لبنان وعا�ست فل�سطني.

خالل  من  دعمها  عنصر  المحّقة  العربّية  قضايانا  تكتسب 
تغليب منطق الحوار واإلصالح ومسار الديموقراطّية والحداثة.
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رئيسة جمهورية ايرلندا ماري ماك أليس 
القصر الجمهوري - 14 تشرين األول 2011

زارت رئيسة جمهورية ايرلندا Mary McAleese لبنان بتاريخ 14 تشرين األول 2011 وتفقدت
كتيبة بالدها العاملة ضمن قوات اليونيفيل في الجنوب.

إليرلندا تاريخ حافل في المشاركة بعمليات حفظ السالم حول العالم، وهي مساهمة 
 IRISHBATT االيرلندية  والكتيبة   ،1978 العام  في  تأسيسها  منذ  اليونيفيل  قوات  في 

تضم حاليًا 453 جنديًا ايرلنديًا.

السّيدة الرئيسة،

السّيدة الرئيسة،

ي�سّرين اأن اأرّحب بك وبال�سيناتور ماك األي�ش والوفد املرافق اأجمل ترحيب، واأنت متّثلني دولة يرتبط
معها لبنان بعالقات �سداقة وتعاون متينة، وبو�سائج اإن�سانّية عميقة، من منطلق اإمياننا مببادئ وقيم 
لبنان  اإىل جانب  دوماً  اإيرلندا  وقفت  القبيل،  هذا  وال�سالم. من  والعدالة  احلرّية  م�سرتكة جوهرها 
بزيارة  تقومني  اأرا�سيه.  و�سالمة  ووحدته  وا�ستقالله  �سيادته  عن  بثبات،  ودافعت  العادلة،  وق�ساياه 
امل�سعى  مواكبة  على  االهتمام  فيها  ين�سّب  االأو�سط،  ال�سرق  تاريخ  من  مف�سلّية  مرحلة  يف  لبنان، 
الفل�سطيني الهادف للح�سول على الع�سوّية الكاملة لدولة فل�سطني يف االأمم املتحدة من جهة، وعلى 
متابعة احلراك العربي املنفتح على اآفاق االإ�سالح والدميوقراطّية واحلداثة، بعيداً، على ما ناأمل، عن 
اأّي عنف اأو تطّرف اأو فئوّية متعار�سة مع الفكر القومي اجلامع وامل�ستنري. وجاء الفتاً موقفكم من على 
منرب اجلمعّية العامة لالأمم املتحدة يف 26 اأيلول املا�سي، والذي اعترب باأّن طلب الرئي�ش عبا�ش م�سروع 
بالكامل، وباأّن لفل�سطني احلّق يف ع�سوّية االأمم املتحدة كمثل حّق اإيرلندا اأو اأّي دولة اأخرى. ذلك، بعد 

التاأكيد على �سرورة العمل احلثيث الإيجاد حّل �سامل وعادل لق�سّية ال�سرق االأو�سط.

الإيرلندا تاريخ طويل يف جمال امل�ساهمة يف عملّيات حفظ ال�سالم يف العامل، وال�سيما يف كو�سوفو
وليبرييا وت�ساد وتيمور ال�سرقّية واأفغان�ستان وقرب�ش. اإال اأّن لبنان هو الدولة االأوىل التي ن�سرت اإيرلندا 
لت�سارك  عادت  وهي  عقود،  خم�سة  حوايل  منذ  �سالم،  حفظ  ثّم  ومن  مراقبة،  قوات  اأرا�سيها،  على 
اليوم بفرقة قوامها 455 جنديا و�سابطا يف عداد اليونيفيل، �سعياً لتنفيذ قرار جمل�ش االأمن الدويل 
العنقودّية  القنابل  حظر  اتفاقّية  اإىل  ل  التو�سّ يف  اأ�سا�سي  بدور  اإيرلندا  ا�سطلعت  كما   .1701 الرقم 
اأب�سرت النور يف »دبلن« عام 2008، وكانت قد تعاطفت مع �سعي لبنان للتخّل�ش من مثل هذه  التي 
القنابل التي األقتها اإ�سرائيل باملاليني على اأر�ش اجلنوب خالل عدوان متوز 2006. وهي منا�سبة كي 
 47 اأرواح  اأمام  اإجالالً  اأنحني  واأن  الدولّية،  القوات  يف  املهمة  بلدكم  م�ساهمة  على  ال�سكر  لك  اأكرر 

وقيم  بمبادئ  إيماننا  من  عالقاتنا  تنطلق 
مشتركة جوهرها الحريّة والعدالة والسالم.
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�سهيدا ايرلنديا �سقطوا خالل تاأدية مهامهم خدمةً لق�سّية ال�سالم يف لبنان، مقّدراً جممل الت�سحيات 
املادّية واالإن�سانّية التي بذلت يف هذا ال�سبيل. كما يجدر التنويه باجلهد القائم يف الوقت احلا�سر، من 
اللبناين وقوات  اآلّيات التن�سيق والتعاون بني اجلي�ش  اأجل تعزيز  خالل »املراجعة اال�سرتاتيجّية«، من 
اليونيفيل، متكيناً من تنفيذ املهمة املوكولة اإىل هذه القوات ب�سورة اأكرث فعالّية واأماناً، ومواجهة خطر 
االإرهاب. كما اأننا نتطّلع اليوم اإىل ترجمة قّوة عالقاتنا ال�سيا�سّية واالإن�سانّية من خالل تفعيل التعاون 

االقت�سادي وعملّية التبادل التجاري بني بلدينا، اإ�سافةً لواجب تعزيز عالقاتنا على ال�سعيد الثقايف.

السّيدة الرئيسة،

بالرغم من القلق الذي ما زالت ت�سّببه االأزمة املالّية العاملّية وتداعياتها ال�سلبّية على دول ال�سمال 
الدولّية  وامل�ساعدة  الت�سامن  برامج  على  املحافظة  بواجب  اإيرلندا  تتم�ّسك  ال�سواء،  على  واجلنوب 
الهادفة اإىل حتقيق التنمية املتكافئة وامل�ستدامة، وملحاربة اآفات التخّلف والعوز واملر�ش. وهذا التزام 
هذا  هدى  على  واال�ستقرار.  االجتماعّية  للعدالة  جمتمعاتنا  حاجة  تفر�سه  بالتقدير،  جدير  اأخالقي 
االأمل، وعمالً بقّوة التزامنا بالعمل معاً من اأجل تعزيز عالقاتنا الثنائّية يف خمتلف امليادين، وحتقيق 
اأهداف ومقا�سد االأمم املتحدة، اأ�سرب نخب �سّحتكم وهنائكم ال�سخ�سي، ال�سّيدة الرئي�سة، و�سّحة 

وهناء ال�سيناتور ماك األي�ش، كما اأرفع كاأ�سي اأي�ساً لعّزة االأّمة االيرلندية العظيمة و�سعبها ال�سديق.

نتطلع إلى تفعيل التعاون االقتصادي وعملّية التبادل التجاري 
بين بلدينا، إضافًة لواجب تعزيز عالقاتنا على الصعيد الثقافي.

نائب الرئيس البرازيلي ميشال تامر في زيارة رسمية
القصر الجمهوري - 19 تشرين الثاني 2011

زار لبنان في الفترة الممتدة بين 19 و23 تشرين الثاني 2011 السيد ميشال نخلة تامر نائب
تامر  السيد  البرازيليين.  والمال  االقتصاد  رجال  من  وفد  رأس  على  البرازيل  جمهورية  رئيسة 
من أصل لبناني هاجر آباؤه إلى البرازيل من قرية بتعبورة الكورانية والوفد المرافق يضم 

العديد من رجال األعمال من أصل لبناني ويتكلمون اللغة العربية.

والستين، الثامنة  االستقالل  ذكرى  بمناسبة  العسكري  العرض  في  تامر  السيد  شارك 
الطوارئ  قوات  إلى   UNIAO البرازيلية  الفرقاطة  تسليم  حفل  الرئيس  فخامة  مع  وشهد 
إلى  البلدين"  بين  والتعاون  االعمال  رجال  "دبلوماسية  ورعاية  تمتين  إلى  ودعا  الدولية، 

جانب الدبلوماسية التقليدية.
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سعادة نائب الرئيس،

اأجمل ترحيب، فيما اأرّحب بكم وبال�سيدة عقيلتكم وبالوفد الربازيلي الر�سمي املرافق  اأن  ي�سّرين 
يخاجلني يف هذه اللحظة التاريخّية بالذات، �سعور بالتقدير واالعتزاز.

التقدير اأوالً ملواقف الربازيل امل�سّرفة، الداعمة با�ستمرار ل�سيادة لبنان وا�ستقالله و�سالمة اأرا�سيه، 
ولق�سايا العرب العادلة، ويف جوهرها ق�سّية فل�سطني. وقد متّثل هذا الدعم اخرياً باإعالن الربازيل 
يف  وم�ساهمتها  املتحدة،  االأمم  يف  الكاملة  الع�سوّية  على  احل�سول  يف  فل�سطني  دولة  بحّق  اعرتافها 

�سمان فوزها بع�سوّية منظمة االأون�سكو منذ اأ�سابيع قليلة.

لتن�سيق  �سعينا  وقد  واملحن.  االأزمات  اأّيام  وبخا�سة  لبنان،  جانب  اإىل  دوماً  الربازيل  وقفت  كما 
امل�سرتك  التزامنا  و 2011، من منطلق  االأمن عامّي 2010  مواقفنا خالل فرتة ع�سويتنا يف جمل�ش 
يف  الربازيل  حّق  اإىل  البدء،  منذ  باإيجابّية  نظر  لبنان  باأّن  علماً  وقراراتها؛  املتحدة  االأمم  ب�سرعة 
احل�سول على ع�سوّية دائمة يف هذا املجل�ش امل�سوؤول اأ�سالً عن املحافظة على االأمن وال�سلم الدوليني. 
ويف جمال الت�سامن مع لبنان، ووفاء لدورها يف جمال امل�ساركة يف عملّيات حفظ ال�سالم يف مناطق 
العاملة يف  املتحدة  االأمم  بقّوات  لاللتحاق  بحرّية  قّوة  باإر�سال  الربازيل  التزمت  العامل،  خمتلفة من 
اجلنوب، �سعياً لتنفيذ القرار 1701. فاإ�سافة اإىل املجموعة الربازيلّية ال�سغرية التي التحقت بالقوات 
الدولّية خالل االأ�سهر املا�سية، ها اإّن بارجة برازيلّية قد اأتت، لتن�سّم اإىل عداد هذه القوات منذ اأّيام، 
وعلى متنها 259 �سابطا وعن�سرا؛ وي�سّرين �سيادة نائب الرئي�ش، االبحار على متنها، برفقتكم، يوم 

االثنني القادم، تاأكيداً ل�سداقتنا و�سراكتنا.

واإيّن على يقني باأّن مكانة الربازيل ومبادراتها على ال�سعيد الدويل، �ست�ساعد يف الدفع باجتاه خلق
 الظروف املنا�سبة الإقامة �سالم عادل و�سامل يف ال�سرق االأو�سط، يف اأقرب االآجال، على قاعدة قرارات 
يتعّلق  ما  ومنها  بنودها،  بجميع  لل�سالم  العربّية  واملبادرة  مدريد  موؤمتر  ومرجعّية  الدولّية  ال�سرعّية 

برف�ش اأّي �سكٍل من اأ�سكال التوطني. 

عامّي  األمن  مجلس  في  عضويتنا  فترة  خالل  مواقفنا  لتنسيق  سعينا   
2010 و 2011، من منطلق التزامنا المشترك بشرعة األمم المتحدة وقراراتها.

التأقلم  تحديات  رفع  من  لبناني،  أصل  من  مواطنون  تمّكن 
أرفع المناصب في كافة المجاالت. والتقّدم بامتياز، ومن تبّوء 

اأما االعتزاز، فبملحمة االنت�سار اللبناين يف خمتلف اأ�سقاع العامل، حيث متّكن مواطنون من اأ�سل
 لبناين، من رفع حتديات التاأقلم والتقّدم بامتياز، ومن تبّوء اأرفع املنا�سب يف كافة جماالت احلياة 
ال�سيا�سّية واالقت�سادّية واالجتماعّية والعلمّية والثقافّية للدول التي اختاروها كموطن ثاٍن لهم، مذ بداأت 
الهجرة يف نهايات القرن التا�سع ع�سر. فكان منهم روؤ�ساء جمهورّيات كخوليو �سيزار طربيه، وفال�سفة 
كجربان خليل جربان، واأطباء كمايكل دبغي، وفنانون كداين توما�ش، ورجال اأعمال وادباء ملعوا هذا 
العام او خالل االعوام املن�سرمة ككارلو�ش �سليم وكارلو�ش غ�سن ونيكوال حايك وامني معلوف وغريهم 

الكثريين بطبيعة احلال، اإذ مل اأذكر اأ�سماء بع�ش املجّلني منهم اإال على �سبيل املثال.

وها اأّنه ي�سّرفنا وي�سعدنا بح�سوره و�سداقته هذا امل�ساء، ومب�ساركته لنا فرحة عيد اال�ستقالل، اأحد
اأبرز اأبناء املهاجرين اللبنانيني االأوائل اإىل الربازيل، وقد تبواأ اليوم من�سب نائب رئي�ش اجلمهورّية 
الفدرالّية الربازيلّية، التي تعترب من اأعظم دول العامل، واأكربها م�ساحة، واأكرثها تنّوعاً وغنىً وت�سامناً 
مع ق�سايا احلّق والعدل وال�سالم والتنمية والكرامة االإن�سانّية. وقد ت�سّنى يل االطالع على مدى تقّدمها 
وعمرانها، خالل زيارتي الر�سمّية للربازيل العام املا�سي، والتي اأحفظ عنها وعن ح�سن ا�ستقبالكم لنا 
اأطيب الذكريات. وكانت الربازيل قد متّكنت منذ �سنوات، من تخّطي امل�ساعب االقت�سادّية واملالّية 
التي كانت تواجهها، لت�سبح اليوم يف املرتبة ال�ساد�سة عاملياً من حيث قّوة االقت�ساد ومتا�سكه، وحّققت 

جناحاً كبرياً يف قيادة حملة رائدة و�سجاعة للق�ساء على الفقر.

وقد كنتم ح�سرة نائب الرئي�ش، رفيقاً للرئي�ش الربازيلي ال�سابق »لوي�ش اينا�سيو لوال دا �سيلفا« يف 
هذا الن�سال، من موقعكم يف رئا�سة املجل�ش النيابي، مما اأّدى اإىل نه�سة الربازيل ب�سورة غري م�سبوقة. 
واأنتم ت�سريون حالياً على نف�ش اخلطى، اإىل جانب الرئي�سة  Dilma Rousseff، اإكماالً لهذه امل�سرية 
اأن  واالإن�ساين،  ال�سيا�سي  ال�سعيدين  على  وتعاوننا  �سداقتنا  عرى  اليوم  جندد  ونحن  اآمل  امليمونة. 
ومن  وقدراتكم،  خربتكم  من  م�ستفيدين  والثقافّية،  والتجارّية  االقت�سادّية  عالقاتنا  لتعزيز  ننطلق 
الطاقات الهائلة التي ميتلكها ماليني الربازيليني املتحّدرين من اأ�سل لبناين، ولبنانيو املهجر ب�سكٍل 



162

عام، �سعياً لبناء �سراكة ا�سرتاتيجّية حقيقّية بني بلدينا و�سعبينا. ونرى يف هذا املجال، اإمكانّيةً جلعل 
لبنان قاعدة ا�ستثمارّية �سناعّية وجتارّية للربازيل، حلاجات التبادل الثنائي، كما ولالنطالق من هذه 
االأر�ش ال�سديقة التي يتمّتع اأبناوؤها بقدرة على ن�سج العالقات االإن�سانّية وموهبة على االنخراط املرن 
والبّناء يف الدول التي يق�سدونها، لتو�سيع اآفاق التعاون مع العامل العربي الذي ي�سري با�سّطراد نحو 

االإ�سالح والدميوقراطّية.

فمن اأجل �سداقة نفتخر بها بني لبنان والربازيل، وعمالً بقّوة التزامنا بالعمل معاً من اأجل تعزيز 
عالقاتنا الثنائّية يف خمتلف امليادين، اأ�سرب نخب �سّحتكم وهنائكم ال�سخ�سي ح�سرة نائب الرئي�ش، 
جمهورّية  رئي�سة   ،Dilma Rousseff ال�سّيدة  اإىل  تنقلوا  اأن  اآمالً  عقيلتكم،  ال�سيدة  وهناء  و�سّحة 
للبنان، خال�ش �سكري  ا�ستثنائّياً مبنا�سبة زيارتكم  التي �سّرفتني مبنحي و�ساماً  الفدرالّية،  الربازيل 

وتقديري، واأ�سدق متنياتي لها بالهناء والنجاح يف رفع �ساأن الربازيل وعّزتها وتقّدمها وازدهارها.

عا�ش لبنان عا�ست الربازيل.

لبنان قد يُشّكل قاعدة استثماريّة للبرازيل لحاجات التبادل 
العربي. العالم  مع  التعاون  آفاق  ولتوسيع  الثنائي 

ب– القسم الثاني: القمم الدولية
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قمة االتحاد  من اجل المتوسط
باريس، فرنسا - 13 تموز 2008

شّكلت قمة االتحاد من أجل المتوسط مناسبة لرئيس الجمهورية ليطلق دعوته إلى 
الثقافات والحضارات واألديان،  وليبني المدماك األول في عالقاته  جعل لبنان مقراً لحوار 
مع دول االتحاد األوروبي، وما تمثله من امتداد طبيعي على الضفة المقابلة  للمتوسط، 

حيث المجال مفتوح أمام لبنان واللبنانيين للتبادل الثقافي والتجاري واالقتصادي.

فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، 
السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات، 

السيدات والسادة، 

قبل  به من  الذي حظينا  بال�سكر لال�ستقبال احلار  اأتوجه  اأن  الرئي�ش،  بداية، فخامة  ا�سمحوا يل 
فرن�سا و�سعبها، ما ترك يف نفو�سنا اأعمق االثر.  واإنني اأتوجه اإليكم بال�سكر اأي�ساً، الأنكم جمعتم حولكم 
بلدان حو�ش البحر االبي�ش املتو�سط، للبحث معاً يف م�ستقبل هذه املنطقة من العامل، التي كانت مهد 
احل�سارة العاملية. و�سط عامل دمرته احلروب وكرث فيه البوؤ�ش، وو�سط عامل يهدده االإرهاب، وتكرب 
فيه الهّوة بني البلدان الغنية وتلك الفقرية، تاأتي دعوتكم النعقاد هذه القمة فخامة الرئي�ش، لتحاول 
ردم الفوارق املختلفة القائمة بني �سفتي البحر االبي�ش املتو�سط. ومن غري املمكن العمل على ردم هذه 
الفوارق، ما مل نعمل جميعاً من اجل اأن تكون حقوق جميع ال�سعوب حمرتمة، وال �سيما حقوق ال�سعب 
الفل�سطيني ويتم تطبيق العدالة وحترير كل االرا�سي املحتلة.  من هذا املنطلق، ميكن مل�ساريع االإمناء 
اأن تقود اإىل الرفاهية واإىل تاأمني التوازن يف امل�ساواة بني اجلميع.  اإن التاأجيل املتوا�سل الإيجاد حل 
الأزمة ال�سرق االو�سط جعل من املواجهات اأ�سا�ساً لعدم اال�ستقرار يف املنطقة، الذي يهدد اال�ستقرار 
يف املتو�سط والعامل. فلنتفق معاً على ا�سرتاتيجية متو�سطية يكون قوامها اإيجاد حل للنزاع العربي - 
اال�سرائيلي، واالن�سحاب من االرا�سي املحتلة وتطبيق كافة القرارات الدولية ذات ال�سلة ال�سادرة عن 

االمم املتحدة. 

فخامة الرئيس، 

اإن االحتاد من اجل املتو�سط هو، بالن�سبة اإىل لبنان، م�سروع يحمل يف طياته االأمل، وبلدي حا�سر 
للتعاون مع الدول املعنية، يف خمتلف املجاالت، �سواء االقت�سادية منها اأو االجتماعية اأو الثقافية، اأو 
يف جماالت التعليم واالبحاث.  وَمن اأجَدر ِمن لبنان، هذا الوطن الذي َخرِبَ تعاقب ح�سارات العامل 
فوق اأر�سه، ليكون مقراً حلوار الثقافات واحل�سارات واالأديان؟ فعلى اأر�ش لبنان التقى ال�سرق والغرب 
معاً. وعلى اأر�سه، ميكننا اأن نخدم، ب�سورة ف�سلى، ق�سايا ال�سالم والدميقراطية والنمو املُ�ستدام.  اإن 
ر�سالة لبنان كانت، وال تزال، الن�سال من اأجل اأن تكرب م�ساحات احلرية، وي�سمحل الظلم االجتماعي، 

المواجهات  من  جعل  االوسط  الشرق  ألزمة  حل  إليجاد  المتواصل  التأجيل  إن 
أساسًا لعدم االستقرار في المنطقة مما يهدد االستقرار في المتوسط والعالم.
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إن رسالة لبنان كانت، وال تزال، النضال من أجل أن تكبر مساحات 
الحرية، ويضمحل الظلم االجتماعي، وتعود الكرامة لكل إنسان.

�سبيل  يف  املنا�سلة  املتو�سط،  �سفتي  �سعوب  قيم  اأي�ساً  هي  املثل  هذه  اإّن  اإن�سان.  لكل  الكرامة  وتعود 
اأن ت�ساهم معاً، يف توطيد اال�ستقرار،  اإن جتاربنا وثقافاتنا املتنوعة ميكنها  ال�سالم واحلوار والنمو. 

لي�ش فقط يف املتو�سط بل يف العامل.
 

فلننِب معاً، ثقافة االحرتام امل�سرتك، من اأجل جمتمع متو�سطي متناغم، باإمكانه مواجهة التحديات 
التي تهدده، وابرزها: التدمري البيئي، احادية ثقافاتنا وانت�سار الفقر يف جمتمعاتنا.  نحن مدعوون 
الإعادة النظر يف �سيا�سات النمو التي نعتمدها، فلقد اآن االأوان مل�ساحلة االإن�سان مع بيئته، ولي�ش اإال 
من خالل الثقافة ميكن لالإن�سانية اأن جتد �سالمها.  لنعمل من اأجل اأن يرتافق تبادل ال�سلع مع تبادل 
لالأفكار. ولنعمل اأي�ساً من اجل اأن يتمكن اأبناوؤنا وبناتنا كافة، من دخول اأبواب الرتبية والتعليم.  وليكن 
د جهودنا  التزامنا اأن جنعل من تاأمني التعليم اأولوية لها املكانة التي ت�ستحق يف م�ساريعنا.  اال َفلُنوحِّ
لة لن�سر العلوم وتفعيل اآفاق املعرفة. ويف هذا االإطار،  من اجل خلق م�ساحات اأبحاث متو�سطية، موؤهِّ
اأتقدم، فخامة الرئي�ش، باقرتاح اإن�ساء مركز لالأبحاث العلمية املتو�سطية، يكون مقره يف لبنان، وي�سكل 

ملتقى لالأبحاث وامل�ساريع العلمية املنبثقة عن القمة. 

فخامة الرئيس، 

لكافة  ميكن  بحيث  ومت�سامناً،  موحداً  يكون  اأن  �سعوبه،  بتعددية  املتمّيز  املتو�سط،  حو�ش  على 
يدعي  اأن  ميكنه  بلد  من  وما  مرتابطة،  م�سائرنا  اإن  معاً.  تتعاي�ش  ان  واالأديان  واالأفكار  القناعات 
مبفرده، القدرة على مواجهة كافة حتديات هذا القرن. هذه هي ر�سالة لبنان، وهذا، على ما اأعتقد، 

هو طموحنا امل�سرتك يف هذه القمة.
 

واإين ا�سكركم.

القمة الفرنكوفونية الثانية عشرة
كندا -17 تشرين األول 2008

من كندا، التي تحتضن منذ عقود جالية لبنانية عريقة، وّجه رئيس الجمهورية عبر القمة 
الفرنكوفونية الثانية عشرة، دعوات إلى دعم الديمقراطية في لبنان ومواصلة العمل من 

أجل الحوار والسالم في الشرق األوسط.
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سعادة حاكمــــة كندا العامة، 
دولة رئيس حكومة كندا، 

دولة رئيس حكومة كيبيك، 
دولة رئيس حكومة نيو برونزويك، 

سعادة امين عام المنظمة الدولية للفرنكوفونية، 
سعادة امين عام منظمة االمم المتحدة، 

اصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات، 
حضرة السيدات والسادة رؤساء الوفود، 

حضرة السيدات والسادة، 

ت�سم جالية  التي  كندا  للفرنكوفونية يف  الثانية ع�سرة  القمة  تعقد  ان  لبنان  �سرور  دواعي  ملن  انه 
لبنانية فاعلة، ويف مدينة كيبيك حتديدا التي حتتفل هذا العام مبرور اربعة قرون على تاأ�سي�سها. انها 
بالفعل حلظـة رمزية ت�سهد على حيوية اال�سرة الفرنكوفونية وتنوعها.  ا�سمحوا يل، بادئ ذي بدء، ان 
اتوجه بال�سكر اىل م�سيفينا- كندا وكيبيك- على حفاوة ا�ستقبالهما، وال�سيافة التي خ�سا بها وفدنا، 

وجودة تنظيم هذه القمـة.

 
يف  كامالً  دوره  لعب  على  وعازم  اللتزاماته،  امني  وهو  تنوعه،  من  موارده  بنهل  فخور  بلدنا  ان 
املوؤ�س�سات االقليمية والدولية، وال�سيما داخل املنظمة الفرنكوفونية التي يربطنا بها، ابعد من ت�ساطر 

اللغة، اعتناق قيم م�سرتكة.
 

اليوم، ويف الوقت الذي ي�سعر فيه العامل باأنه لي�ش على ما يرام، اذ تع�سف به ازمة مالية خطرة 
للغاية، فاإن م�سوؤوليتنا امل�سرتكة وواجبنا كفرانكوفونيني، يق�سيان باإبقاء �سعلة االمل متقدة، مع اعادة 
التاأكيد على مبادئ الت�سامن وامل�سوؤولية واحلكم اجليد، بالت�ساور مع جمموعة ال�سركاء الدوليني. نحن 
مدعوون، يف ظل حروب االق�ساء والتدمري ورف�ش االآخر، اىل اعادة التاأكيد على احلقوق اال�سا�سية 
والكرامـة الذاتية لكل ان�سان، مهما بلغ به حد الفقر، وذلك دون اي متييز على ا�سا�ش العرق او اللون 
او الدين. هذا هو املحرك اال�سا�سي للدميقراطية التي حت�سنا، على ال�سعيد الوطني، على العمل من 

اجل تعزيزها داخل الدول االع�ساء يف منظمتنا. 

في ظل حروب االقصاء ورفض اآلخر، نؤكد على 
الحقوق االساسية والكرامـة الذاتية لكل انسان.

ان تعزيز الدميقراطيـة يق�سي، من بني جملة امور اخرى، باعتماد قواعد احلكم اجليد وتطبيقها 
على جميع اال�سعدة. وال نن�سى ان احلكم اجليد يدار بقواعد املنطق وا�سوله، ويعمم بال�سغف امل�سرتك. 
يف هذا االطار، ان لبنان الذي ي�ستعد لتنظيم انتخابات ت�سريعية جديدة يف ربيع العام املقبل، يحتفظ 

بذكرى جيدة من البعثة الفرنكوفونية ملراقبة االنتخابات الت�سريعية التي جرت العام 2005. 

مـن جهة اخرى، لقد اختارت منظمة االمم املتحـدة للرتبية والعـلم والثقافة )اليوني�سكو( بريوت
خالل  بارزا  فرنكوفونيا  ح�سوراً  لبنان  ياأمل  االطار،  هذا  ويف   .2009 للعام  للكتاب  عاملية  عا�سمة 

التظاهرات املرتبطة بهذا احلدث، والتي �ستتوا�سل طوال العام املقبل. 

ايها االصدقاء االعزاء، 

ال ي�سعنا التخلف طويال عن معاجلة االزمات الغذائية التي تهدد �سرائح كبرية من الب�سرية بالبوؤ�ش،
بيئتنا. فعلى �سعيد احلفاظ على  انقاذ  االنتظار ملكافحة االحتبا�ش احلراري من اجل  ي�سعنا  كما ال 
البيئة وحمايتها، مل يعد االمر عبارة عن جمرد �سعي لتاأمني هناء االن�سان ورفاهه، بل ا�سحى واجباً 
لبقائه. ويف هذا االطار، �سوف يحتاج لبنان اىل خربات �سركائه ملواجهة التحديات ال�سعبة واالخطار 
التي تهدده. فلقد ا�سبحت ظاهرة "الق�ساء على الغابات" مزمنة بفعل احلرائق املتتالية التي طاولت 
جدول  حتديد  قررمت  عندما  جماحها.   لكبح  الكافية  غري  واملوارد  املن�سرمة  االعوام  خالل  غاباتنا 
ا�س�ش  تكري�ش  الدميقراطية،  تعميم  البيئة،  اربعة هي: احلفاظ على  اعمال قمتنا وح�سره مبوا�سيع 
احلكم ال�سالح، وتعزيز اللغة الفرن�سية، اردمت التطلع نحو امل�ستقبل. ان �سعوب بلداننا و�سعوب العامل 
برمته يتوقعون منا ان ن�ستجيب الآمالهم، وب�سورة خا�سة، اىل موا�سلة العمل من اجل ال�سالم واحلوار. 
حلوار  دوليا  به  معرتف  كمركز  موقعه  تكري�ش  اىل  يتوق  الذي  لبنان  ر�سالة  مع  تتطابق  مهمة  وهذه 

االديان والثقافات واحل�سارات. 

قواعد  اعتماد  الديمقراطيـة  تعزيز  يقضي 
الحكم الجيد وتطبيقها على جميع االصعدة.
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باأن يخ�سنا،  ما  يف  ثقـة،  على  وانا  ال�سالم.  اىل  بحاجة  اننا  وتتقدم،  بلداننا  تزدهر  لكي  ولكن، 
الفرنكوفونية لن تتوانى عن دعم ق�سية لبنان امل�ستقل، ال�سيد، امل�ستقر واملزدهر.  ان م�ساركة اكرث 
"اليونيفيل"  قوات  اطار  �سمن  احلال  هي  كما  ال�سالم،  حفظ  اعمال  يف  الفرنكوفونية  للدول  فاعلية 
يف جنوب لبنان، ا�سافة اىل عملية تعزيز ال�سالم العادل وال�سامل يف ال�سرق االو�سط مبوجب قرارات 
االمم املتحدة ذات ال�سلة ومبادرة ال�سالم العربية، ال ميكن اال ان يلقيا ت�سجيعا من قبل االمم املتحدة. 
وي�سعدنا ان نحيي يف هذا االطار ح�سرة االمني العام للمنظمة الدولية ال�سيد بان كي مون احلا�سر 

بيننا هذا امل�ساء. 

يف اللحظات الع�سيبة التي عانى منها عدد كبري من دولنا، اثبتت املنظمـة الدولية للفرنكوفونية
جدارتها. واأود هنا ان احيي امينها العام الرئي�ش عبدو �سيوف الذي لطاملا حتلى بقدر كبري من احلكمة 
يف معاجلة االزمات والعمل من اجل ال�سالم وحقوق االن�سان وتعزيز اللغة الفرن�سية.  ويطيب يل ان 
اآيات ال�سكر على اال�سرتاك يف تنظيم هذه القمة وتنظيم دورة االلعاب الفرنكوفونية  اخ�سه باأ�سمى 
دعم  على  امل�ساركني  جميع  احث  ان  ختاماً  اود  كما  املقبل.  العام  لبنان  يف  �ستجرى  التي  ال�ساد�سة 
هذه التظاهرة املهمة، واحل�سور امل�سِجع يف بريوت، كي نحتفل معا مكر�سني هذا احلدث عيدا كبريا 

لل�سبيبة الفرنكوفونية. 

و�سكراً.

يتوق لبنان إلى تكريس موقعه كمركز معترف 
والحضارات. والثقافات  االديان  لحوار  دوليا  به 

القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية
الكويت - 20 كانون األول 2009

تنسجم مشاركة رئيس الجمهورية في القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية
العربية،  الدول  بين  والتجاري  االقتصادي  التعاون  أطر  تعزيز  إلى  تطلعه  مع  الكويت،  في 
والعالقات المتينة التي تربط لبنان بالكويت وأميرها الذي كان له أكثر من مسعى لتوحيد 

الصف العربي.
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صاحب السمو الشيخ صباح االحمد الصباح، 
أمير دولة الكويت الشقيقة،

اصحاب الجاللة والسمّو والفخامة والسيادة، 

ي�سّرين يف ختام موؤمترنا الذي كّر�سناه لالرتقاء مب�ستوى معي�سة املواطن العربي من خالل القمة
العربية االقت�سادية والتنموية واالجتماعية، والذي ت�سّدر هّم غزة وماأ�ساتها اهتمامنا على ال�سعيدين 
القومي والوجداين، ان اتقدم من �سمّوكم با�سم الوفود العربية وروؤ�سائها، وبا�سم لبنان، بجزيل ال�سكر 

والتقدير على عميق التزامكم بالق�سية وكرمي رعايتكم وحفاوتكم وا�ستقبالكم. 

مكونات  توفري  على  وحر�ش  وثبات  باإميان  والوقت  اجلهد  كل  القمة،  لهذه  للتح�سري  كّر�ستم  لقد 
الت�سامن والتنمية.

 
وبالرغم من هول املاأ�ساة التي حّلت بغزة واهلها نتيجة العدوان االجرامي واالرهاب اال�سرائيلي، 
فقد �سعينا ب�سورة موازية للتوافق اأوالً على جوهر ما يتوّجب علينا القيام به لن�سرة غزة ال�سامدة 
لها.   والالزمة  الفورية  امل�ساعدات  وتقدمي  �سعبها  عن  احل�سار  وفك  عليها  العدوان  ووقف  املقاومة 
الكويت،  اعالن  على  االتفاق  يف  اجلامعة  ال�سيا�سية  وارادتنا  وعزمنا  جهودكم  بف�سل  جنحنا  كذلك 
وعلى برنامج عمل متكامل، كفيل باالرتقاء ب�سعوبنا اىل مقامات غري م�سبوقة يف اال�ستقرار والتنمية 

االقت�سادية واالجتماعية واالإن�سانية.

ف�سكراً لكم عميق ال�سكر، والف حتية حمبة وتقدير لقيادتكم ولل�سعب الكويتي العزيز ، وانتم مل 
تتوانوا يوماً عن ن�سرة ق�سايانا املحّقة، والعمل على حتقيق الت�سامن العربي، وتعزيز العمل العربي 

امل�سرتك .
 

موؤمترنا هذا، انطالقة، ولي�ش جمرد نهاية الأن�سطة حتفيزية وتقريرية بالغة االهمية. و�سنبقى على
هذا  خالل  اليها  لنا  تو�سّ اإيجابية  ونتيجة  مبادرة  كل  نثّمر  واأن  ال�سعي،  يف  ن�ستمر  باأن  واالمل  العهد 
على  اإن  والتعا�سد،  والوحدة  والتوافق  بالت�سامن  متّر  العليا  م�ساحلنا  باأن  الوعي  لتعميق  املوؤمتر 
ال�سعيد الفل�سطيني - الفل�سطيني، اأو العربي - العربي العام .  وّفقنا اهلل يف هذه املهمة، التي تنبثق 

على  إن  والتعاضد،  والوحدة  والتوافق  بالتضامن  العليا  مصالحنا  تمرّ 
العام. العربي   - العربي  أو  الفلسطيني،   - الفلسطيني  الصعيد 

من التزامنا القومي، ومن واجبنا التاريخي جتاه �سعوبنا االبّية املقاومة واملتعط�سة للتعاون والت�سامن 
خدمة لق�سايانا القومية الكربى ولتمكني �سعوبنا من التالوؤم والتطور. 

قريباً �سنلتقي من جديد يف قمة الدوحة. اآمل بكل قوة و�سدق يف اأن ن�ستفيد من هذا الوقت الذي
التي  التحديات  بها، وجممل  التي منر  االو�ساع  تقييم جممل  للتعّمق يف  املقبل  موؤمترنا  يف�سلنا عن 
من  بع�سنا  من  وتقّربنا  توحدنا  التي  العنا�سر  لتعزيز  و�سعوب،  كدول  جوانبها،  خمتلف  يف  نواجهها 
منطلق ا�سرتاتيجي �سامل، والتقدم معاً جنباً اىل جنب، لتحقيق االهداف املرجّوة التي ت�سبو اليها 

�سعوبنا. 

خري  اأجل  من  وجتاذباتها  ال�سيا�سة  عن  التنمية  ف�سل  على  نعمل  اأن  علينا  كان  اإذا  االخوة،  اأيها 
االن�سان، فعلينا مهما يكن اأن نتذكر دائماً اأن القا�سم امل�سرتك الذي يوّحد ال�سيا�سة هو الرابط القومي 

بني ال�سعوب واأعني هنا العروبة من اأجل كرامة العرب.

ع�ستم، عا�ست جامعة الدول العربية، وال�سالم عليكم.

منطلق  من  بعضنا  من  وتقرّبنا  توحدنا  التي  العناصر  تعزيز  يقتضي 
اليها شعوبنا. التي تصبو  المرجّوة  االهداف  لتحقيق  استراتيجي شامل 
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القمة العربية الحادية والعشرون
الدوحة، قطر - 30 آذار 2009

بن  اهلل  عبد  الملك  السعودي  العاهل  إليها  دفع  التي  العربية  المصالحات  أجواء  في 
انعقدت  الكويت،  في  واالجتماعية  والتنموية  االقتصادية  العربية  القمة  في  العزيز  عبد 
القمة العربية في الدوحة، فيما الساحة الفلسطينية تلملم جراح العدوان االسرائيلي على 

غزة.

صاحب السمّو،
أصحاب الجاللـة والسمو والفخامة والسيادة،

سعادة االمين العام،

أيها األخوة،

ـة �سمُو االأمري حمد بن خليفة اآل  يطيب يل يف البداية اأن اتوجه بالتهنئة اىل الرئي�ِش اجلديِد للِقمَّ
ة التي ُتر�سي مناَخ الت�سالِح والت�سامن بني ُدولنا. ثاين متمنياً له فرتةً رئا�سيةً غنيـةً باالإجنازات اخلريِّ

كذلك اتوجَه بال�سكِر اىل �سيادِة الرئي�ش ب�سار االأ�سد على اجلهوِد ال�سادقة التي بَذلها طيلَة رئا�ستِه 
للدورة الع�سرين ملجل�ش جامعِتنا والتي مل يّدخر يف خاللها جهداً يف �سبيِل دفِع اموِر اجلامعة وق�سايا 

العرب املحّقة اىل مواقع العّزة واملنعة.

عن  ناجت  فاالرتياح  والقلق.  باالرتياح  مزدوج  �سعور  يختلجنا  امل�سيافة  الرحاب  هذه  يف  جنتمع 
بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأطلقها  التي  وامل�ساحلة  احلوار  اىل  الدعوة  دينامية 
ولقاءات  ات�ساالت  من  ذلك  تبع  وما  املن�سرم،  االأول  كانون   19 بتاريخ  الكويت  قمة  يف  العزيز  عبد 
واجتماعات اأحَيت االأمل باإمكان تنقية االأجواء العربية، واأدت اإىل هذا اللقاء اجلامع اليوم. اأما القلق 
فمن ا�ستمرار الت�سّنجات والتوترات وب�سورة خا�سة على ال�ساحة الفل�سطينية، ما يعيق ب�سكل جوهري 
م�سعانا الهادف اإىل جتميع اكرب عدد من عنا�سر القوة جلبه املخاطر والتحديات التي تواجهنا. وعلى 
على  �سنتوافق  والتي  االعمال  جدول  على  املدرجة  الق�سايا  �سائر  اغفال  دون  ومن  القومي،  ال�سعيد 
قرارات ب�ساأنها، تبقى الق�سية الفل�سطينية يف جوهر اهتمامنا ومتابعتنا، ااّل انه من املوؤ�سف ان تبقى 
بنداً دائمّا يف جدول اأعمال القمم العربية، من دون ان نتمّكن جمتمعني من ان ن�ساهم يف ت�سجيل اأّي 
تقّدم جوهري يذكر على م�سار ال�سعي لتاأمني احلقوق الثابتة والبديهية لل�سعب الفل�سطيني، ومنها حقه 
يف اإقامة دولته امل�ستقلة على ترابه الوطني وعا�سمتها القد�ش، وحّقه يف العودة اىل اأر�سه ودياره، وفقاً 

الأب�سط قواعد القانون الدويل وحقوق االإن�سان.

القضية الفلسطينية جوهر اهتمامنا ومن المؤسف 
ان تبقى بنداً دائماّ في جدول أعمال القمم العربية.
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أيها األخوة،

على العك�ش من ذلك، فقد و�ّسعت اإ�سرائيل دائرة عدوانها واحتاللها وتهدميها للبيوت وتهجريها 
و�سعبها  غّزة  على  االإجرامي  عدوانها  ارتكاباتها  اآخر  وكان  للم�ستوطنات،  وبنائها  للفل�سطينيني 
للثقافة  القد�ش كعا�سمة  الفل�سطينيني من حقهم يف االحتفال مبدينة  املقاوم، وحتى حرمانها  االبّي 
العربية. لقد اعتمد العرب ال�سالم العادل وال�سامل كخيار ا�سرتاتيجي حلّل كافة اأوجه النزاع العربي 
االإ�سرائيلي، من خالل اإقرارهم مبادرة ال�سالم العربية باالإجماع يف قّمة بريوت عام  2002، بعدما 
كانوا اأّكدوا التزامهم مبرجعية موؤمتر مدريد لل�سالم وقرارات ال�سرعية الدولية. اإن لبنان امللتزم دوماً 
الق�سية الفل�سطينية يعّلق اأهمية خا�سة على حتقيق الوفاق الفل�سطيني وتعميم حال التفّهم والتفاهم 
على جممل ال�ساحة الفل�سطينية. اذ مل يعد من اجلائز ال�سماح للعدو االإ�سرائيلي بالرهان على خالفات 
يف  حقوقهم  وق�سم  عزائمهم  واإ�سعاف  طاقاتهم  تبديد  اجل  من  وت�سعريها،  والعرب  الفل�سطينيني 

االأر�ش واملياه واالأمن وال�سالم والعي�ش الكرمي.

من منطلقات امل�سوؤولية التاريخية نف�سها والواجب القومي، تبدو امل�ساحلة العربية – العربية التي 
راهن عليها لبنان و�سعى لتحقيقها منذ �سهور، حاجة ملّحة، وال بد تالياً من التو�سل اىل تفاهم عميق 
على ا�سرتاتيجية عربية �ساملة ملواجهة جممل التحديات ال�سيا�سية والع�سكرية واالقت�سادية والتنموية 
املطروحة على العامل العربي يف هذه املرحلة املف�سلية، ويف طليعتها التحدي اال�سرائيلي وم�ستلزمات 
دولياً يف وجه االحتالل. ويف  به  املقاومة كحق م�سروع معرتف  وال�سمود، مع احلفاظ على  املواجهة 
موازاة ارهاب الدولة اال�سرائيلية امل�ستمّر، يواجهنا خطر االرهاب الدويل الهادف اىل تقوي�ش ال�سلم 
االهلي و�سرب موؤ�س�ساتنا املدنية والع�سكرية وا�ستقرار جمتمعاتنا. وهو خطر ال بّد من ال�سعي ملحاربته 

والوقاية منه.

لبنان الملتزم دومًا القضية الفلسطينية يعّلق أهمية خاصة على تحقيق الوفاق 
الفلسطيني وتعميم حال التفّهم والتفاهم على مجمل الساحة الفلسطينية.

منذ ما يقارب العام جنحت الدوحة مب�سعى ورعاية م�سكورين من �سمّو االمري حمد بن خليفة اآل 
العربية، يف و�سع حّد حلال  العامة جلامعة الدول  العربية واالمانة  الوزارية  اللجنة  ثاين، ومب�ساهمة 
الت�سرذم والتوتر التي كانت �سائدة على ال�ساحة اللبنانية، واإر�ساء قواعد تفاهم م�سرتك بني اللبنانيني. 
رئي�ش جديد  انتخاب  على  التوافق  ملحوظاً متّثل يف  تقّدماً  التاريخ  ذلك  منذ  اللبناين  الو�سع  و�سهد 

للجمهورية، وت�سكيل حكومة االرادة الوطنية وانتظام عمل املوؤ�س�سات، وتعزيز اجواء التهدئة.
 

 

العالقات  باإقامة  وتّوجت  ال�سحيح،  م�سارها  اىل  ال�سورية  اللبنانية  العالقات  عادت  كذلك 
الدول  مع  لبنان  تعامل  وام�سى  ال�سفراء.  م�ستوى  على  ال�سقيقني  البلدين  بني  الناجزة  الدبلوما�سية 
الدولة  رئا�سة  خالل  من  دولة  اىل  دولة  من  العالقة  قاعدة  على  قائماً  والدولية  واالقليمية  العربية 
واجهزتها وموؤ�س�ساتها. وها نحن ن�ستعد اليوم لتنظيم انتخابات نيابية حّرة ونزيهة بتاريخ 7 حزيران 
املقبل، يف اجواء نعمل على ان تكون هادئة ودميوقراطية، وناأمل يف ان جترى بعيداً عن اأي تاأثريات 
�سلبية داخلية وخارجية. وعلى الرغم من التقّدم املحرز واجناز حترير معظم االر�ش عام 2000 بف�سل 
ت�سامن ال�سعب واجلي�ش واملقاومة والنجاح يف �سد العدوان اال�سرائيلي االجرامي عام 2006، فما زالت 
تواجهنا جمموعة من التّحديات. وقد جاء م�سروع القرار اخلا�ش بالت�سامن مع لبنان لي�سري اىل هذه 
التحديات ومنها ما يتعلق با�سرتجاع االرا�سي التي ال تزال حتت االحتالل اال�سرائيلي وتطبيق القرار 
1701 ومواجهة اخلروقات والتهديدات اال�سرائيلية وحماربة االرهاب والتاأكيد على حق العودة ورف�ش 

التوطني وانطالق عمل املحكمة ذات الطابع الدويل اخلا�سة بلبنان.
 

اأ�سعب  يف  جانبنا  اإىل  وقفوا  لطاملا  الذين  العرب  اال�سّقاء  باأن  ال�سياق،  هذا  يف  يقني  على  واين 
ال�سيا�سية  امليادين  خمتلف  يف  للبنان  االأخوي  دعمهم  موا�سلة  يف  اليوم  يتاأّخروا  لن  الظروف، 
واالقت�سادية. مع العلم اننا نتطلع اإىل املزيد من اال�ستثمار العربي يف لبنان وقد اأثبتت الوقائع يف �سوء 
االأزمة املالية العاملية انه �سامن جيد للر�ساميل واال�ستثمارات بف�سل الثقة امل�ستعادة بلبنان، كما بف�سل 

�سيا�سة مالية حكيمة التزمها القطاع امل�سريف اللبناين. 

السيد الرئيس،  

ال بد من تفاهم عميق على استراتيجية عربية شاملة لمواجهة مجمل 
التحديات المطروحة على العالم العربي في هذه المرحلة المفصلية.
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أيها األخوة،

ال ي�سعني يف نهاية كلمتي اإال اأن اأتقّدم بال�سكر تكراراً من دولة قطر ال�سقيقة، ومن اأمريها �ساحب
به من  اأحاطانا  وملا  ا�ستقبال ورعاية،  لنا من ح�سن  ملا وفراه  اآل ثاين،  ال�سيخ حمد بن خليفة  ال�سمّو 
حفاوة، وعلى اجلهود التي بذلها �ساحب ال�سمّو، يف �سبيل توحيد كلمتنا وتر�سيخ اآفاق تعاوننا امل�ستقبلي.

اآليات  ولتعميم  ا�سرتاتيجية موّحدة،  لروؤية  القمة  توؤ�س�ش هذه  اأن  االأمل يف  االإعراب عن  اكّرر  واإذ 
الت�سامن والعمل العربي امل�سرتك، اآمل يف اأن يبقى منطلقنا هو املنطلق القومي، وجامعنا رابط العروبة 
اأننا  نثبت من جديد  العليا، كي  العربية  امل�سلحة  الغري، ونربا�سنا  واملنفتحة على  نف�سها  الواثقة من 

�سعوب قوية بتاريخها وتراثها ووحدتها وقيمها، وبقدرتها على جماراة م�ستلزمات التطّور واحلداثة.

و�سكراً.

موّحدة،  عربية  استراتيجية  برؤية  يأمل  لبنان 
وبتعميم آليات للتضامن وللعمل العربي المشترك.

القمة الثانية للدول العربية ودول أميركا الجنوبية
الدوحة، قطر - 31 آذار 2009

تكتسب القمة الثانية للدول العربية ودول أميركا الجنوبية أهميتها بالنسبة إلى لبنان، 
التاسع  القرن  نهاية  منذ  الجنوبية  أميركا  دول  في  للبنانيين  العريق  االنتشار  خلفية   على 
والثقافي  السياسي  للتواصل  كجسر  لبنان  دور  تعزيز  في  يسهم  أن  يمكن  والذي  عشر، 

واالقتصادي بين مجموعتي الدول العربية واالميركية الجنوبية.
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صاحب السمّو،
أصحاب الجاللة والسمّو والفخامة والسيادة،

أيّها األخوة،

ي�سّرين بدايةً اأن اأتقّدم من �ساحب ال�سمّو االأمري حمد بن خليفة اآل ثاين بال�سكر العميق، حل�سن 
التي  االأوىل  للقمة  تكملة  تاأتي  التي  اجلنوبّية،  اأمريكا  ودول  العربّية  للدول  املمّيزة  القمة  تنظيم هذه 
ملا بذله من جهد خرّي  التقدير،  بالغ  له عن  اأعرب  اأن  ي�سعدين  انعقدت يف برازيليا عام 2005. كما 
ومثمر، الإجناز اإعالن الدوحة، الذي �سي�سدر يف ختام قمتنا هذه، والذي �سي�سّكل خريطة طريق لتنفيذ 

لنا اإليه من قناعات وتو�سيات. ما تداولنا ب�ساأنه وتو�سّ

وتكت�سب م�ساركة لبنان يف هذه القمة اأهمّية م�ساعفة، نتيجة انعقادها يف دولة قطر بالذات، التي 
مل تتواَن يوماً عن دعم لبنان، والتي �ساهمت ب�سكٍل فّعال، من خالل �سمّو االأمري حمد واللجنة الوزارّية 
العربّية املعنّية، يف توطيد قواعد ال�سلم االأهلي يف لبنان، واإيجاد خمرج لالأزمة ال�سيا�سّية التي اأربكت 

البالد وعّطلت املوؤ�س�سات قبل التوقيع على ما ُيعرف باتفاق الدوحة.

اإّن اجتماعنا اليوم، على هذا امل�ستوى من التمثيل واالأهمّية، معرّب يف الواقع على اأكرث من �سعيد. 
قوّي ميكن من خالله  واإقامة جتّمع  املجموعتني،  بني  العالقات  »تعزيز  اإىل  يهدف  لكونه  فباالإ�سافة 
والديانات،  بامتياز مقولة �سراع احل�سارات  فاإّنه يدح�ش  امل�سرتكة«،  املنافع وحماية امل�سالح  تبادل 
النظر  الظلم، بقطع  تت�سامن ملحاربة  واأن  تلتقي على مقا�سد اخلري،  اأن  الب�سرّية  باإمكان  اأنه  ويوؤكد 
عن اختالف الدين اأو العرق اأو اللون. وب�سورة اأكرث حتديداً فهو يقّدم مثاالً م�سرقاً، لتالقي احل�سارة 
امل�سيحي،  الدين  برتاث  املطبوعة  اجلنوبّية  اأمريكا  لدول  العريقة  احل�سارة  مع  واالإ�سالمّية  العربّية 

لتكري�ش التعاون والتكامل بينهما يف خمتلف امليادين.

ال�سيا�سّية  العدالة  راأ�سها  وعلى  م�سرتكة،  وقيم  اأهداف  اأجل  من  امل�سرتك  الن�سال  قمة  اإّنها 
الب�سرّية  خري  فيه  ملا  متوازنة،  ب�سورة  الدولّية  القرارات  �سوغ  يف  وامل�ساركة  وال�سالم،  واالجتماعّية 

جمعاء.

تتضامن  وأن  الخير،  مقاصد  على  تلتقي  أن  البشريّة  بإمكان 
لمحاربة الظلم، بقطع النظر عن اختالف الدين أو العرق أو اللون.

ولبنان، الذي تقوم فل�سفة وجوده على التعاي�ش والتوافق، والذي اأعلن من على منرب االأمم املتحدة
رغبته يف اأن يكّر�ش كمركز دويل حلوار احل�سارات والديانات، يغتبط ب�سكٍل خا�ش بامل�ساركة يف هذه 
القمة، الأّن دول اأمريكا اجلنوبّية كانت املق�سد االأول الأعداد كبرية من املهاجرين اللبنانيني، اعتباراً 
من اأواخر القرن التا�سع ع�سر، تخطوا املاليني. وقد برز من بني هوؤالء، روؤ�ساء للجمهورّية، وروؤ�ساء 

جمال�ش نيابّية، ونواب ووزراء، ورجال اأعمال ناجحون وكوكبة من اأهل العلم والفكر والثقافة واالأدب.

وهكذا، فاإّنه باإمكان لبنان اأن يطرح نف�سه، من خالل هذه اخل�سو�سّية، كاأحد ج�سور التوا�سل بني 
املجموعتني، وكر�سول تقارب و�سداقة بينه وبني العامل العربي من جهة، وبني القارة االأمريكّية اجلنوبّية 
من جهة اأخرى. اأما جماالت التفاهم والتعاون يف ما بيننا فهي كثرية ومتنّوعة. ففي املجال ال�سيا�سي، 
لوقف  واحلاجة  فل�سطني،  ق�سّية  اإلينا،  بالن�سبة  واأبرزها  القومّية،  لق�سايانا  الدعم  تبادل  باإمكاننا 
وتهديداتها  الفل�سطيني،  ال�سعب  امل�ستمّر على  ولعدوانها  املحتّلة،  العربّية  لالأرا�سي  اإ�سرائيل  احتالل 
ل اإىل �سالم عادل و�سامل لق�سّية  املتمادية �سّد لبنان، وبالتايل �سرورة تطبيق القرار 1701، والتو�سّ
ال�سرق االأو�سط على قاعدة قرارات ال�سرعّية الدولية، وتاأكيد حق العودة لالجئني الفل�سطينيني ورف�ش 
العدالة. يقابل ذلك بطبيعة  العربّية وملا تقت�سيه روح  ال�سالم  ت عليه مبادرة  توطينهم، وفقاً ملا ن�سّ

احلال، تفّهم كامل ومتبادل الهتماماتنا واأولوياتنا الداخلّية واخلارجّية.

كما ميكننا تعزيز التن�سيق يف املحافل الدولّية، وبخا�سة يف منظمة االأمم املتحدة، التي توافقنا على 
�سرورة اإ�سالح اأجهزتها، كي ت�سبح اأكرث دميوقراطّية ومقدرة على تنفيذ قراراتها.

اأما على ال�سعيد االقت�سادي، فمن دواعي االهتمام، اأننا نلتقي اليوم والعامل يواجه حتدياً مل ي�سبق 
تعميق  ي�ستوجب  ما  املوؤّثرة. وهذا  االجتماعّية  وتداعياتها  العاملّية  املالّية  االأزمة  مثيل، على �سعيد  له 
توا�سع  اإىل  بالنظر  وال�سيما  – اجلنوب«،  اجلنوب  »بـحوار  ُيعرف  ما  اإطار  يف  بيننا،  ما  يف  التعاون 
�سوغ  اإىل  باحلاجة  تفي  ال  ت�سكينّية  قواعد  على  اآلياته  واقت�سار  – اجلنوب«،  ال�سمال  »حوار  نتائج 

تحتاج منظمة األمم المتحدة إلى إصالح أجهزتها كي 
قراراتها. تنفيذ  على  ومقدرة  ديموقراطّية  أكثر  تصبح 
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نظام اقت�سادي اأكرث عدالً ومتا�سكاً، دون اأن يفيد ذلك، باأّي رغبة لدينا يف الدخول يف �سيا�سة املحاور 
املتجابهة. فنحن كمجموعتني، ن�سّكل اأكرث من ن�سف مليار م�ستهلك، وقد زاد التبادل التجاري بيننا 
خم�سة اأ�سعاف منذ قمة برازيليا االأوىل، ومّت اتخاذ املزيد من املبادرات القطاعّية املختلفة، مع تنامي 
الوعي الإر�ساء اآلّية عمل م�سرتك يف ما يتعلق بحماية البيئة، وحتقيق التنمية امل�ستدامة، ووفاء الدول 
العلمي  التعاون  وتعزيز  الزراعّية،  التقنيات  جمال  يف  اخلربات  وتبادل  التنمية،  بتمويل  بالتزاماتها 

والتكنولوجي.

ختاماً، ال ي�سعني اإال اأّن اأنّوه مب�سروع التالقي هذا، الذي نعتّز به ونعمل ال�ستمراره وتطويره، ال �سّيما 
واأّن منطقتينا تتميزان برتاث ثقايف غنّي، وبح�سارات عريقة ترقى اإىل اآالف ال�سنني، ي�سهل معها بلورة 
اآليات تفاعل موؤ�س�ش لبناء م�سرتك يحرتم التنّوع، ويلتزم حقوق االإن�سان، ويت�سّدى للكراهية املبنّية 

على العرق اأو اختالف املعتقد الفكري اأو الديني.

واإذ اأكرر اغتباطي بكون م�سروع التعاون والتكامل بني الدول العربّية ودول اأمريكا اجلنوبّية الذي 
ولعمل  توا�سل  الآليات  اأ�س�ست  عملّية  نتائج  اإىل  واأّدى  ملمو�سة،  حقيقة  اليوم  بات  جميعاً  اإليه  �سعينا 
منهجّي م�سرتك، اأمتنى لقمتنا النجاح يف متابعة تو�سياتها، ولكم جميعاً ول�سعوبكم ال�سديقة املزيد 

من اخلري وال�سالم والهناء. و�سكراً.

إرساء  إلى  المستدامة  التنمية  وتحقيق  البيئة  حماية  تحتاج 
آلّية عمل مشترك ووفاء الدول بالتزاماتها بتمويل التنمية.

القمة الخامسة عشرة لدول عدم االنحياز
شرم الشيخ، مصر - 15 تموز 2009

سعى رئيس الجمهورية من خالل مشاركة لبنان في القمة الخامسة عشرة لدول عدم
واألمن،  السالم  في  لبنان  حقوق  على  الدولي  المنبر  هذا  على  من  التأكيد  إلى  االنحياز، 
وعلى المبادئ والقيم التي تجمع الدول المنضوية في هذه المجموعة، والمرتكزة على 

االحترام المتبادل، والعدالة، والتنمية المستدامة للمجتمعات. 
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السّيد الرئيس،
أصحاب الجاللة والسمّو والفخامة والسيادة،

اأتقّدم بال�سكر والتقدير جلمهورّية م�سر العربّية ال�سقيقة ولرئي�سها االأخ حممد اأن  ي�سّرين بدايةً 
هذه  الأعمال  وتنظيمهم  ورعايتهم  ا�ستقبالهم  ح�سن  على  املعنّية  امل�سرّية  ولل�سلطات  مبارك  ح�سني 

القمة اخلام�سة ع�سرة للدول االأع�ساء يف حركة دول عدم االنحياز.

حلركتنا،  التن�سيقي  وللمكتب  للقمة  اجلديدة  رئا�ستها  على  م�سر  لتهنئة  عزيزة  منا�سبة  وهي 
العدوان  لبنان وق�ساياه، وبخا�سة خالل  التي طاملا دعمت  ال�سابقة  الكوبّية  للرئا�سة  التحية  ولتوجيه 
بف�سل  دحره  من  لبنان  متّكن  والذي   ،2006 عام  من  ال�سهر  هذا  مثل  يف  اأرا�سيه  على  االإ�سرائيلي 

ت�سامن �سعبه ومقاومته وجي�سه.

اإّن اجتماعنا اليوم على هذه االأر�ش العربّية العريقة يف ح�سارتها، والتي لعب قادتها دوراً حمورياً 
يف ن�ساأة وتطّور حركة عدم االنحياز منذ موؤمتر باندونغ عام 1955، يوؤكد على ا�ستمرار االإرادة ال�سيا�سّية 
لدينا جميعاً باالإبقاء على املبادئ والقيم التي ا�ستوحى منها االآباء املوؤ�س�سون، وعلى املنطلقات التي 
للنمو  اأكرث مالءمة  وبالتايل  وعدالة،  وتوازناً  اأمناً  اأكرث  عامل  الإقامة  قبلهم  من  �سعياً  اليها،  ا�ستندوا 

االقت�سادي واالجتماعي لبلدانهم و�سعوبهم.

فبالرغم من التطورات والتغيريات اجلوهرّية التي طراأت على �سعيد العالقات الدولّية منذ انتهاء
احلرب الباردة، ما زالت توّحدنا جمموعة من املبادئ واالأهداف والقيم وتواجهنا الكثري من امل�ساكل 
والتحديات امل�سرتكة، مما ي�ستوجب العمل على توحيد الروؤى واجلهود لتمكني �سعوبنا من االرتقاء اإىل 
م�ستويات اأف�سل من العّزة والتقّدم، بعيداً عن لعبة املحاور والتجاذبات وامل�سالح الدولّية التي ما زالت 

قائمة ومتحّكمة اإىل حّد بعيد مب�سائر ال�سعوب ومواردها.

تنعقد هذه القمة حتت �سعار »الت�سامن الدويل من اأجل ال�سالم والتنمية«، ويزخر جدول اأعمالها 
وقرارات وخطط عمل،  اإعالن  ب�ساأنها  �سي�سدر  التي  واالجتماعّية  واالقت�سادّية  ال�سيا�سّية  باملوا�سيع 

مستويات  إلى  االرتقاء  من  شعوبنا  لتمكين  والجهود  الرؤى  توحيد  يتوجب 
أفضل من العزّة والتقّدم، بعيداً عن لعبة المحاور والتجاذبات والمصالح الدولّية.

اأو  العاملّية  املالّية  االأزمة  تداعيات  اأو  املتحدة  االأمم  اإ�سالح  اأو  االأو�سط  ال�سرق  اأكان ذلك يف مو�سوع 
حماربة االإرهاب، اأو حوار احل�سارات والثقافات.

لقد اأ�سبحت دول العامل يف الواقع يف حاجة ما�سة اإىل مراجعة �سريحة، دقيقة ومو�سوعّية، للم�سار 
االقت�سادي واملايل واالجتماعي الذي ت�سري عليه منذ �سنوات، ال�سيما بعدما اأتت االأزمة املالّية العاملّية 

لتذّكرها باأّنه لي�ست هناك من مكت�سبات دائمة تاأمن لها.

اقت�ساداتنا  اإنعا�ش  ل�سمان  امل�ستقبلي  التنموي  امل�سار  بحث  فقط،  املراجعة  هذه  بعد  وميكننا 
وازدهارها، وذلك من خالل روؤية وا�سحة وخطة عمل م�سرتكة وا�سرتاتيجّية عمل موّحدة يتّم التفاو�ش 

والتوافق ب�ساأنها مع بقية الكتل التي يتكّون منها املجتمع الدويل، على قاعدة احلوار وال�سراكة.

وتاأتي يف هذا ال�سياق احلاجة لت�سجيع اال�ستثمارات داخل بلداننا، وبخا�سة تلك املرتبطة بال�سركات
 املتو�سطة وال�سغرية احلجم، ما �سي�سمح بخلق فر�ش عمل جديدة ل�سبابنا الذي ي�سّكل عماد اقت�سادنا 
والعن�سر االأ�سا�سي ملواكبة التطّور التكنولوجي. وكذلك �سرورة تدعيم القطاع اخلا�ش وتوطيد ال�سراكة 
بينه وبني القطاع العام، وتفعيل دور املراأة واإزالة ما تبّقى من معوقات الإ�سراكها ب�سورة اأف�سل يف منّو 
جمتمعاتنا وحتديثها. وب�سورة عامة، العمل على االنتقال من االقت�ساد الريعي اإىل االقت�ساد املنتج 

واإىل االقت�ساد املعريف لتحقيق اأمننا الغذائي واملائي ...

ممكنني  غري  وت�سجيعها،  اال�ستثمارات  وجذب  امل�ستدامة  واالجتماعّية  االقت�سادّية  التنمية  اأّن  اإال 
بطبيعة احلال، بدون ا�ستقرار داخلي وخارجي، وبدون �سالم قائم على العدل.

وتطلعاته  خياراته  عن  التعبري  من  ال�سعب  متكني  دون  ممكن،  غري  الفعلي  الداخلي  واال�ستقرار 
ب�سورة دميقراطّية وحّرة، ودون احرتام حقوقه ال�سيا�سّية واالقت�سادّية واالجتماعّية االأ�سا�سّية.

معوقات  من  تبّقى  ما  وإزالة  المرأة  دور  تفعيل  يجب 
إلشراكها بصورة أفضل في نمّو مجتمعاتنا وتحديثها.
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ه، بخطوات جدّية من اأجل تثبيت دعائم االأمن واال�ستقرار على اأرا�سيه، لقد قام لبنان يف ما خ�سّ
يف  جناحه  طريق  وعن  اخلالفّية،  امل�سائل  ملعاجلة  كو�سيلة  والتوافق  احلوار  مبداأ  تكري�ش  خالل  من 
اإجراء انتخابات نيابّية يف ال�سابع من حزيران املا�سي، يف اأجواء دميقراطّية وهادئة حازت على ثناء 
حّد  اإىل  كما جنح  مون.  كي  بان  ال�سيد  املتحدة  االأمم  عام  واأمني  املتابعة  والدول  الدوليني  املراقبني 
بعيد يف تفادي تداعيات االأزمة املالّية العاملّية على اقت�ساده، نتيجة �سيا�سة ا�ستباقّية حكيمة التزم بها 

قطاعه امل�سريف واملايل.

اأر�سه  �سّد  املتكررة  االإ�سرائيلّية  للتهديدات  عر�سةً  لبنان  زال  فما  اخلارجي،  ال�سعيد  على  اأما 
والأعمال  اأرا�سيه،  وحرمة  ل�سيادته  اليومّية  وللخروقات  التحتّية،  وبناه  ال�سرعّية  وموؤ�س�ساته  و�سعبه 
لتالل  اإ�سرائيل  احتالل  ا�ستمرار  مع  ذلك،   .1701 القرار  مل�ستلزمات  املناق�سة  العدائّية  التج�س�ش 
بحّق  االلتزام  لرف�سها  اإ�سافةً  الغجر،  قرية  من  ال�سمايل  واجلزء  اللبنانّية  �سبعا  ومزارع  كفر�سوبا 
الالجئني الفل�سطينيني الطبيعي يف العودة اإىل اأر�سهم وديارهم يف فل�سطني، و�سعيها الدائم لتوطينهم 
ت عليه  يف الدول التي منحتهم حق اللجوء املوقت بانتظار اإيجاد حل نهائي وعادل لق�سيتهم وفقاً ملا ن�سّ

قرارات االأمم املتحدة.

وقد تّقدم لبنان من هذه القمة مبطالب حمددة يف هذا املجال، تدعو ب�سورة رئي�سّية لتنفيذ القرار 
الالجئني  توطني  اأ�سكال  من  �سكل  اأّي  ولرف�ش  �سروط،  اأّية  وبدون  مندرجاته  بكامل   1701 رقم 
الفل�سطينيني على اأرا�سيه. ذلك، مع االحتفاظ بحّقه يف الدفاع عن نف�سه وحترير ما تبقى من اأرا�سيه 

املحتلة بكافة الو�سائل املتاحة وامل�سروعة.

 ويف الوقت الذي ت�ستمر فيه اإ�سرائيل برف�ش امل�ستلزمات البديهّية لل�سالم وحّق ال�سعب الفل�سطيني 
التع�سفية، تبقى احلاجة ما�سة  الوطني، واالمعان يف ممار�ساتها  امل�ستقلة على ترابه  اإقامة دولته  يف 

نطالب بتنفيذ القرار رقم 1701 بكامل مندرجاته وبدون 
التوطين. أشكال  من  شكل  أّي  ونرفض  شروط،  أيّة 

السّيد الرئيس،

اإذ يت�سّرف لبنان بالتوافق الذي ح�سل على انتخابه لنيابة رئا�سة املكتب التنفيذي حلركة دول عدم
للفرتة  االأمن  الدائمة ملجل�ش  الع�سوية غري  يتطلع النتخابه يف  واإذ  املقبلة،  الثالث  لل�سنوات  االنحياز 
2010-2011 مبنا�سبة االنتخابات التي �ستجري خالل الدورة القادمة للجمعّية العامة لالأمم املتحدة، 
فاإّنه يجدد التزامه باملبادئ واالأهداف االأ�سا�سّية التي قامت عليها حركة عدم االنحياز، وبالقرارات 
مواجهة  من  لنا  ومتكيناً  اإليه،  نطمح  الذي  وال�سامل  العادل  ال�سالم  لق�سّية  خدمةً  عنها،  ال�سادرة 

التحديات ال�سيا�سّية واالقت�سادّية والبيئّية واملالّية التي تع�سف بعاملنا املعا�سر.

كي نعمل معاً بعزم وثبات من اأجل تعزيز فر�ش ال�سالم العادل وال�سامل يف ال�سرق االأو�سط وا�ستكمال 
�سروط انعقاد موؤمتر دويل يعالج جميع اأوجه النزاع العربي االإ�سرائيلي، ا�ستناداً ملا تن�ّش عليه قرارات 
االمم املتحدة ذات ال�سلة ومرجعّية موؤمتر مدريد و�سماناته ومكت�سباته، واملبادرة العربّية لل�سالم التي 
اأكدت القمة العربّية االأخرية التي انعقدت يف الدوحة على ا�ستمرار االلتزام مب�سامينها بدون اأّي تعديل 

و�سمن مهلة زمنّية حمددة.

الحاجة ماسة كي نعمل معًا من أجل تعزيز فرص 
األوسط. الشرق  في  والشامل  العادل  السالم 
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القمة الفرنكوفونية الثالثة عشرة 
سويسرا - 23 تشرين األول 2010

هذه هي القمة الفرنكوفونية الثانية التي يشارك فيها رئيس الجمهورية، وقد اغتنمها
بعدم  اسرائيل  تحبطها  التي  األوسط  الشرق  في  السالم  مسيرة  مأزق  الستعراض  فرصة 
خياراً  السالم  اعتماد  من  الثابت  العربي  الموقف  على  مؤكداً  الدولية،  بالقرارات  التزامها 

استراتيجيًا.

السيدة الرئيسة،
السيد االمين العام، 

السيدات، والسادة،

يطيب يل بداية ان اعرب عن تقديري البالغ للدور املتنامي ملنظمتنا على ال�ساحة الدولية، وحتديدا 
بلداننا.  من  بع�سا  ت�سرب  التي  للنزاعات  مالئمة  حلول  عن  البحث  يف  املتوا�سلة  م�ساهمتها  جلهة 
وا�سمحوا يل بداية، ان اغتنم هذه الفر�سة الأخاطبكم ب�سورة خا�سة عن الو�سع يف ال�سرق االو�سط، 
مذكرا مببادئ وثوابت من �ساأنها اال�ساءة على نقا�ساتنا.  منذ عقود خلت، تعاين بلدان و�سعوب ال�سرق 
االو�سط من ويالت احلروب واالعتداءات وغياب العدالة خ�سو�سا يف فل�سطني ب�سورة متوا�سلة. لقد 
بذل املجتمع الدويل جهودا حثيثة من اجل و�سع حل للنزاع العربي اال�سرائيلي، وجنح هذا املجتمع يف 
ال�سلة  القرارات ذات  ان  ال�سرق االو�سط.  ا�سا�سية الأي حل عادل ودائم مل�سكلة  التوافق على مبادئ 
ال�سادرة عن جمل�ش االمن واملبادئ املعتمدة يف موؤمتر مدريد ا�سافة اىل املقرتحات املختلفة ملبادرة 

ال�سالم العربية ت�سكل بحد ذاتها عنا�سر ا�سا�سية للحق.

منها  حماولة  يف  اجلهود  هذه  مواكبة  عن  للفرنكوفونية  الدولية  املنظمة  تتخلف  مل  جهتها،  ومن 
لتقدمي م�ساهمتها يف البحث عن ال�سالم وايجاد ديناميكية خا�سة به. لكن كافة هذه اجلهود مل تنجح 
حتى االن، لالأ�سف، يف احراز اي تقدم مادي يف البحث عن ايجاد حل ملختلف وجوه هذا النزاع �سوى 

ما ظهر من اتفاقات جزئية وثنائية كانت نتائجها جد حمدودة.
 

وقد �سجع تنامي ظاهرة االرهاب وتف�سي التوترات وخطر االنزالق نحو �سدام ثقافات وح�سارات، 
على قيام وعي كاف ل�سرورة ايجاد حل للنزاع الفل�سطيني وال�سرق او�سطي و�سرورة ايجاد حل مالئم 
له يف اقرب املهل. من هنا، فان مبادرات االدارة االمريكية وخمتلف مواقف الرباعية تندرج �سمن هذه 
الديناميكية. ولكن، لنكن على ثقة بان اي حل دائم مل�سكلة ال�سرق االو�سط يجب ان يكون بال�سرورة 

عادال و�سامال يطاول خمتلف اوجه ال�سراع ويف امليادين كافة.

وكي يكون هذا احلل قابال للتحقيق يف عامل الواقع، فانه يجب ان يتالءم م�سبقا مع ارادة �سيا�سية 
ان  يجب  ال�سالم  عن  البحث  فان  االرادة،  هذه  مثل  غياب  ويف  كافة.  املعنية  االطراف  لدى  حقيقية 

الحروب  ويالت  من  االوسط  الشرق  وشعوب  بلدان  تعاني 
واالعتداءات وغياب العدالة خصوصا في فلسطين بصورة متواصلة.
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املجتمع  قبل  من  وا�سع  ب�سكل  املقبول  احلل  عنا�سر  فر�ش  اىل  تهدف  منا�سبة  �سغوطات  مع  يرتافق 
الدويل على جميع الفرقاء. 

ان الدول العربية قامت من جهتها بخيار ا�سرتاتيجي يوم اقرتحت يف قمة بريوت يف العام 2002 
مبادرة �ساملة لل�سالم. يف املقابل، فان ا�سرائيل تنغلق على نف�سها يف موقفها االيديولوجي القائم على 
الرف�ش. فاحتالل االرا�سي العربية ال يزال متوا�سال، وال�سعب الفل�سطيني امل�سطهد ال يزال حمروما 
من حقوقه اال�سا�سية وحتديدا من حق العودة اىل ار�سه  والعي�ش يف وطن حر وم�ستقل. كل ذلك، يف 
للممار�سات والتهديدات اال�سرائيلية يف ظل موا�سلة بناء امل�ستوطنات وتهويد  وقت ن�سهد فيه تناميا 
القد�ش وفر�ش احل�سار على غزة. اما يف ما يخ�ش لبنان، فهو يوا�سل ابراز ثوابته ال�سيا�سية القائمة 

على املعاين اال�سا�سية االآتية على وجه اخل�سو�ش:

1- ان لبنان ي�سعى لفر�ش تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته، وذلك �سمن اطار مت�سكه بقرارات 
جمل�ش االمن ذات ال�سلة ال�سامنة ل�سيادته ولوحدة ارا�سيه، �ساعيا يف الوقت عينه اىل توحيد العنا�سر 
املكونة لقدراتنا الوطنية بوجه التحديات والتهديدات اال�سرائيلية. ويف هذا االطار، ال بد من توجيه 

حتية تقدير للدول الفرنكوفونية التي لديها م�ساهمة يف قوات حفظ ال�سالم الدولية يف جنوب لبنان.

2- ان لبنان ي�سهر على متتني موؤ�س�ساته ال�سرعية واحلفاظ على ا�ستقراره الداخلي وعلى مرتكزات 
الوفاق الوطني والدميوقراطية امليثاقية التي يقوم عليها النظام اللبناين يف اطار من احلوار واحرتام 

احلريات العامة.

3- كذلك، فان لبنان يعمل من اجل تاأمني اطار مالئم للتطور االقت�سادي واالجتماعي، وهو قد جنح 
اىل حد بعيد يف تفادي انعكا�سات االزمة املالية العاملية على اقت�ساده ونظامه املايل.

مندرجاته. بكافة   1701 القرار  تطبيق  لفرض  يسعى  لبنان 

او ب�سورة   االو�سط على ح�سابه  ال�سرق  ازمة  يتم حل  ان  يقبل  لن  لبنان  فان  االحوال،  ويف مطلق 
النهائي  التوطني  ان يجيز  اي حال من االحوال،  ان احلل ال يجب، يف  تتعار�ش وم�ساحله احليوية. 
لالجئني الفل�سطينيني على ار�سنا الوطنية، وب�سورة تتناق�ش مع حقوقهم الطبيعية وابرزها حقهم 
ال�سرعي بالعودة اىل ديارهم. وفق هذا التوجه، فان لبنان مدرك انه با�ستطاعته االعتماد على الت�سامن 
الفاعل للبلدان ال�سقيقة وال�سديقة، وحتديدا الدول االع�ساء يف املنظمة الدولية للفرنكوفونية، وذلك 

من اجل ان ت�سود قيمنا امل�سرتكة وابرزها العدالة وال�سالم.

واين ا�سكركم.

واالجتماعي. االقتصادي  للتطور  مالئم  اطار  تأمين  اجل  من  لبنان  يعمل 
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 ج- القسم الثالث: السلك الدبلوماسي

السلك الدبلوماسي العربي واالجنبي المعتمد في لبنان 
القصر الجمهوري - 8 كانون الثاني 2009

والقنصلي  الدبلوماسي  السلك  أعضاء  الرئيس  فخامة  يستقبل  عام  كل  مطلع  في 
في لقاءات بروتوكولية لمناسبة عيد الميالد المبارك والسنة الجديدة. 

اللبنانية السياسات  على  ولإلضاءة  الثابتة،  اللبنانية  المواقف  لتأكيد  مناسبة  واللقاء 
المعتمدة للعام المقبل بحضور ممثلي دول المجتمع الدولي المعتمدين في لبنان.
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أصحاب السعادة،
 السّيدات والسادة، 

ي�سّرين اأن التقيكم يف مطلع العام اجلديد يف هذه الرحاب، واأن اأ�سكركم على الكلمة الطّيبة وعلى 
التمنيات التي وجهها اإيّل با�سمكم عميد ال�سلك الدبلوما�سي املون�سنيور لويجي غاتي، واأن اأتقّدم منكم 
بال�سعادة  مفعمة  جديدة  ب�سنة  �سادقة  بتمنيات  متّثلون،  التي  الدول  ومن  ومعاونيكم  عائالتكم  ومن 

واال�ستقرار واالزدهار.

التي تتمحور يف  املعاين واالآمال  الكثري من  باأجوائها،  التي ما زلنا نحتفل  االأعياد،  حتمل منا�سبة 
جوهرها، حول مقا�سد الت�سامن واخلري وال�سالم. لذلك، فمن الطبيعي اأن توؤملكم، كما توؤملنا، حاالت 
العنف والظلم واال�سطهاد التي ما زالت منت�سرة يف مناطق خمتلفة من العامل، واأبرزها هذه االأّيام، 
ما ن�سهده من عدوان اإ�سرائيلي غا�سم �سّد قطاع غزة، ت�سّبب بوقوع مئات ال�سهداء واآالف اجلرحى يف 

�سفوف �سكان القطاع، ومل تتمّكن الو�سائل الدبلوما�سّية من وقفه لغاية االآن. 

لقد دان لبنان العدوان االإ�سرائيلي �سّد غزة منذ االأّيام االأوىل لوقوعه، واعتربه عدواناً اإجرامّياً على
ال�سعب الفل�سطيني ككّل، وعمل على دعوة جمل�ش جامعة الدول العربّية لالنعقاد على م�ستوى القمة، 
الفل�سطينّية  الق�سية  ون�سرة  احل�سار،  ورفع  العدوان  هذا  بوقف  الكفيلة  العملّية  ال�سبل  يف  للنظر 

العادلة، مبا يف ذلك دعوة جمل�ش االأمن الدويل لتحّمل م�سوؤولياته يف هذا املجال. 

وهي دعوة ما زالت موجهة اإىل املجتمع الدويل بكلِّ اإحلاح ويحر�ش لبنان على متابعتها بكّل ما اأوتي 
من اإرادة وعزم. 

دان لبنان العدوان اإلسرائيلي ضّد غزة منذ األيّام األولى لوقوعه، 
ككّل. الفلسطيني  الشعب  على  إجرامّيًا  عدوانًا  واعتبره 

أصحاب السعادة،

يقع يف �سلب مهامكم اإطالع الدولة التي اأنتم معتمدون لديها، على اأحوال بلدانكم وق�ساياها، ويف 
الوقت نف�سه اإطالع دولكم على اأحوال الدولة التي تعملون فيها. وهذا يتطّلب من قبلكم متابعة م�سروعة 
يف  احلال  بطبيعة  التدّخل  دون  الدولة،  لهذه  والثقافّية  واالجتماعّية  واالقت�سادّية  ال�سيا�سّية  لل�سوؤون 
�سوؤونها الداخلّية، وفقاً ملا حتّدده وتفر�سه اتفاقّية فيينا للعالقات الدبلوما�سّية. فالعالقات الدبلوما�سّية 
هي بامتياز، عالقات من دولة اإىل دولة، عرب ممّثلني معتمدين لدى رئي�ش هذه الدولة، ويعملون يف هذا 

االإطار، على تعزيز عالقات ال�سداقة والتعاون بني الدول عرب املوؤ�س�سات الد�ستورّية دون �سواها. 

لقد ذّكر عميدكم م�سكوراً يف كلمته باجلهود التي بذلت على ال�سعيد الداخلي لتعزيز اأجواء التهدئة 
واحلوار، وبالزيارات التي قمت بها لتظهري �سورة لبنان الر�سالة واإعادته اإىل موقعه الدويل املعهود. 
بت�سيري  باملكّلف  اأرّحب  اأن  لبنان و�سوريا،  اإن�ساء عالقات دبلوما�سّية بني  وي�سّرين هنا، كنتيجة لقرار 
التي  باخلطوات  منّوهاً  الدبلوما�سّية،  عائلتكم  اإىل  ان�سّم  الذي  لبنان،  يف  ال�سورّية  ال�سفارة  اأعمال 
با�سرناها معاً الإجناز عالقات دبلوما�سّية على م�ستوى ال�سفراء بني بلدينا ال�سقيقني. واجتماعنا اليوم 
من  بدعم  لتحقيقه،  تطمح  ما  واأبرز  وثوابتها  الدولة  اأولويات  على  اأمامكم  التاأكيد  نعيد  كي  منا�سبة 

ال�سعب اللبناين نف�سه ومن الدول ال�سقيقة وال�سديقة عرب املوؤ�س�سات :

1- ي�سعى لبنان كع�سو موؤ�س�ش جلامعة الدول العربّية لتعزيز الت�سامن والعمل العربي امل�سرتك، من 
االأمم  ملنظمة  موؤ�س�ش  ع�سو  وهو  التوفيقي.  ولدوره  الوطنّية  مل�ساحله  ووعيه  القومي  التزامه  منطلق 
املتحدة وملتزم مبيثاقها وقراراتها، ويدعو يف الوقت نف�سه الإ�سالح هيكليتها كي ت�سبح اأكرث دميقراطّية 
وفعالّية يف تنفيذ القرارات ال�سادرة عنها. كما اأّنه ي�سارك بن�ساط يف العديد من املنظمات الدولّية، 
ومنها منظمة املوؤمتر االإ�سالمي وحركة دول عدم االنحياز ومنظمة الدول الفرنكوفونية واالحتاد من 

اأجل املتو�سط.

لبنان عضو مؤسس لمنظمة األمم المتحدة وملتزم بميثاقها 
وقراراتها، ويدعو في الوقت نفسه إلصالح هيكليتها كي تصبح 
عنها. الصادرة  القرارات  تنفيذ  في  وفعالّية  ديمقراطّية  أكثر 
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2- ولبنان الذي ا�ستطاع ب�سعبه ومقاومته وجي�سه حترير معظم اأرا�سيه من االحتالل االإ�سرائيلي عام 
تنفيذ  على  وبالعمل  اأرا�سيه،  ووحدة  و�سيادته  ا�ستقالله  على  باملحافظة  �سيء  كّل  قبل  ملتزم   ،2000
القرار 1701 بجميع بنوده، مع احتفاظه بحّقه يف ا�سرتجاع اأرا�سيه التي ما زالت حتت االحتالل يف 
كفر�سوبا ومزارع �سبعا واجلزء ال�سمايل من قرية الغجر بكافة الطرق املتاحة وامل�سروعة.  وال بّد يل يف 
هذا املجال اأن اأعرب عن تقديري للدور الذي ت�سطلع به قوات االأمم املتحدة العاملة يف جنوب لبنان 
والت�سحيات التي تقدمها يف اإطار عمليات حفظ ال�سالم، واالإ�سادة بالتعاون القائم بينها وبني اجلي�ش 

اللبناين لتنفيذ املهمة املوكولة اإليها وفقاً للقرار 1701 امل�سار اليه.

حينه،  يف  عليها  التوافق  مّت  التي  املرجعّية  اأ�سا�ش  على  لل�سالم  مدريد  موؤمتر  يف  لبنان  �سارك   -3
و�سامل  عادل  حّل  اإيجاد  عملّية  يف  رئي�سّية  ب�سورة  معنّي  الأّنه  له،  اأعطيت  التي  اخلطّية  وال�سمانات 
جلميع اأوجه النزاع يف ال�سرق االأو�سط على هذه االأ�س�ش بالذات، وا�ستناداً لقرارات ال�سرعّية الدولّية 
ومبادرة ال�سالم العربّية يف جميع مندرجاتها، والتي توؤكد على حقوق ال�سعب الفل�سطيني الثابتة على 
ترابه الوطني، وال ت�سمح باأّي �سكل من اأ�سكال التوطني على االأرا�سي اللبنانّية. ومن الطبيعي اأن تقوم 
وكالة االأونروا، بانتظار احلّل النهائي، بكامل التزاماتها، اإىل جانب الدولة اللبنانّية، يف جمال توفري 
الرعاية وامل�ساعدة االإن�سانّية لالجئني.  اإال اأّن لبنان غري معنّي يف املقابل باأّي تفاو�ش مبا�سر اأو غري 
مبا�سر مع اإ�سرائيل، الأّن املوا�سيع العالقة بينهما ترعاها قرارات جمل�ش االأمن ذات ال�سلة، وال�سيما 
القرارين 425 و 1701، التي تدعو جميعها الن�سحاب اإ�سرائيلي فوري وبدون �سروط من كامل االأرا�سي 
اللبنانّية، دومنا حاجة الأّي تفاو�ش يف هذا املجال. ونحّذر هنا من التهديدات االإ�سرائيلّية امل�ستمرة �سد 
لبنان و�سعبه وبنيته التحتّية، طالبني من دولكم كّل دعم وتاأييد لوقف هذه التهديدات وردع اأّي عدوان. 

التي  والتعاي�ش  الت�سامح  روح  وعلى  وكرامتهم،  مواطنيه  اأمن  على  باملحافظة  واجبه  انطالقاً من   -4
اأ�سكاله. وهو  االإرهاب يف كافة  لبنان على مواجهة  يعمل  الدولّية،  والتزاماً منه مبوجباته  بها،  يتمّيز 
ال�سياق،  هذا  يف  عالياً  ويثّمن  امل�سّلحة  وقواته  الوطني  جي�سه  قدرات  لتعزيز  املنطلق  هذا  من  ي�سعى 

ألّن  إسرائيل،  مع  مباشر  غير  أو  مباشر  تفاوض  بأّي  معنّي  غير  لبنان 
المواضيع العالقة بينهما ترعاها قرارات مجلس األمن ذات الصلة.

جممل امل�ساعدات التي قّدمت اإليه من قبل الدول ال�سقيقة وال�سديقة.  اأما انطالق اأعمال املحكمة ذات 
الدولة باهتمام،  ال�سهيد رفيق احلريري ورفاقه ف�ستواكبها  الرئي�ش  باغتيال  الدويل اخلا�سة  الطابع 

خدمةً للحقيقة وبعيداً عن اأّي ت�سيي�ش. 

5- الدولة اللبنانّية ملتزمة باتفاق الطائف، وتعمل لت�سجيع امل�ساحلات وتر�سيخ ثقافة احلوار والتوافق 
بني اللبنانيني على اأ�س�ش ثابتة ورا�سخة، كما اأّنها ملتزمة مبتابعة تنفيذ مقررات موؤمتر احلوار الوطني 
وبا�ستمرار البحث يف ال�سبل الكفيلة بالتوافق على ا�سرتاتيجّية دفاعّية وطنّية من خالل طاولة احلوار 
وفقاً التفاق الدوحة.  و�ست�سهدون يا اأ�سحاب ال�سعادة بتاريخ 7 حزيران القادم عملّية انتخابات نيابّية 
اأن ي�سّكل هذا  اإليه، وناأمل يف  ال�سفافّية والنزاهة على ما ن�سعى  دورّية جديدة يف لبنان، على قاعدة 
اال�ستحقاق منا�سبة الإعطاء دفع جديد للممار�سة الدميقراطّية، وباأن ينتج متثيالً واقعياً يخرج البالد 
من حّدة التجاذبات ال�سيا�سّية، وي�سمح باإطالق عجلة الدولة وح�سن تطبيق �سيا�سات احلكومة، الهادفة 

يف جوهرها اىل توفري االأمن واال�ستقرار والتنمية املتوازنة وامل�ستدامة. 

بال�ساأنني  الدولة �ستويل اهتماماً متزايداً  فاإّن  ال�سيا�سي واالأمني،  بال�ساأنني  واإىل جانب اهتمامها   -6
االإنفاق  وتر�سيد  االإدارة  واإ�سالح  ال�سدد  متكاملة يف هذا  واالجتماعي، من خالل خطة  االقت�سادي 
الريفّية،  التنمية  ت�سجيع  على  املجال،  هذا  يف  و�سنحر�ش  الكفاءة.  ملعايري  وفقاً  املوؤ�س�سات  وحتديث 
والقطاع  املدين  املجتمع  التكامل مع هيئات  وتعزيز  وال�سغرية احلجم،  املتو�سطة  املوؤ�س�سات  واأن�سطة 
التي  امل�ساعدات  اأّن  اإىل  اأ�سري،  اأن  املجال  ويهّمني يف هذا  البالد.   احلّية يف  القوى  اخلا�ّش وجممل 
والتعاون،  املعنّية من منطلق روح ال�سداقة  الدولّية  لبنان م�سكوراً من دولكم ومن املنظمات  يتلقاها 
زال  ما  منطقة  االأهلي، يف  وال�سلم  واالعتدال  الدميقراطّية  ق�سّية  نف�سه يف خدمة  الوقت  ت�ساهم يف 

يتهددها البوؤ�ش والتطّرف والعنف.  

بالشأنين  متزايداً  اهتمامًا  ستولي  الدولة 
االقتصادي واالجتماعي، من خالل خطة متكاملة.
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ت�ست�سيف جاليات  التي  املمثلة هنا،  الدول  بال�سكر من  اأتقّدم  اأن  اإال  املنا�سبة  بهذه  ي�سعني  ال  كما 
لبنانّية على اأرا�سيها، وخ�سو�ساً تلك التي قمت بزيارتها خالل االأ�سهر املا�سية، على احلماية والرعاية 
التي توفرها لهذه اجلاليات، التي تقوم بدورها املوازي يف امل�ساهمة، �سمن القوانني املرعّية االإجراء، 

يف عملية التطّور االإن�ساين واالقت�سادي واالجتماعي لهذه الدول.

7- وال ت�ستقيم �سيا�سة الدولة اأخرياً اإذا مل تخ�س�ش �سوؤون التعليم والرتبية والثقافة باهتمام خا�ّش. 
وبالقيم  ال�سحيحة  باملواطنّية  لاللتزام  اال�ستقالل  مبنا�سبة  لبنان  لطالب  دعوتي  جاءت  هنا  من 
وباحرتام القوانني، واملحافظة على متايز لبنان وفرادته.  ويف هذا ال�سياق، بداأنا ا�ستعدادنا لالحتفال 
ببريوت كعا�سمة عاملّية للكتاب طيلة هذا العام، وكمقر الإقامة االلعاب الفرنكوفونية و�سعينا الإن�ساء دار 

لالأوبرا ومكتبة وطنّية حديثة ودار للثقافة.  

ويبقى لبنان يف جوهره وفل�سفة وجوده، واحة حرّية ودميقراطّية وم�ساحة ت�سامح وتعاي�ش وتوافق
وحوار، يلتزم باالإعالن العاملي حلقوق االإن�سان الذي �سارك يف �سياغته، ويحرتم احلرّيات العامة، ويف 
طليعتها حرّية الراأي واملعتقد، وفقاً ملا تن�ّش عليه مقدمة د�ستوره. من هنا دعوتي يف االأمم املتحدة 
بالذات، لتكري�ش لبنان كمركز دويل الإدارة حوار االأديان والثقافات واحل�سارات. واجلدير بالذكر اأّن 
لبنان تقّدم بطلب من الدول ال�سقيقة وال�سديقة لدعم تر�سيحه الأحد املقاعد غري الدائمة يف جمل�ش 
االأمن يف االنتخابات التي �ستجري خالل الدورة القادمة للجمعّية العامة لالأمم املتحدة، وهو اإذ ي�سكر 
الدول العديدة التي اأعلنت لغاية االآن عن تاأييدها لهذا الرت�سيح، ياأمل اأن يحظى تر�سيحه هذا بدعم 

جميع الدول املمّثلة من خاللكم يف هذا اللقاء.  

هناك  لي�ست  اأّنه  وا�سطراب،  تقّلبات  من  رافقها  وما  االأخرية  العاملّية  املالّية  االأزمة  اأثبتت  لقد 
واالإيديولوجّيات  واملطلبّية  ال�سعبّية  احلركات  واأّن  ينتهي،  ال  التاريخ  واأّن  للب�سرّية،  دائمة  مكت�سبات 
اجلانحة يف اجتاهات خمتلفة ومت�ساربة، ما زالت تتهّدد النظم وتتحّكم مب�سائر ال�سعوب واملجتمعات، 

ومساحة  وديمقراطّية  حريّة  واحة  وجوده،  وفلسفة  جوهره  في  لبنان 
اإلنسان. لحقوق  العالمي  باإلعالن  يلتزم  وحوار،  وتوافق  وتعايش  تسامح 

اأن  مع ما حتمل هذه التجاذبات من خماطر عنف وبوؤ�ش وانعدام ا�ستقرار وحروب.  وهذا ما يجب 
يدفعنا جميعاً الإعادة النظر يف االأ�س�ش التي ثّبتنا عليها البنيان الدويل منت�سف القرن املا�سي، ولو�سع 

قواعد اأكرث و�سوحاً و�سوابط اأكرث فعالّية ل�سمان اال�ستقرار وال�سالم والتنمية.
 

اإىل ملوككم وروؤ�سائكم، تهنئتي ومتنياتي  اأكرر لكم، ومن عربكم  اأن  اللقاء  نهاية هذا  ي�سّرين يف 
وق�ساياه  لبنان  موؤازرة  باجتاه  للدفع  الدائم  با�ستعدادكم  الكاملة  ثقتي  عن  معرباً  اجلديد،  بالعام 

العادلة. 

ويف اخلتام، اأرجو اأن ترفعوا �سعادة القا�سد الر�سويل، اإىل قدا�سة البابا بينيدكتو�ش ال�ساد�ش ع�سر،
الذي كان يل �سرف لقائه يف حا�سرة الفاتيكان العام املا�سي، عميق �سكرنا الهتمامه الدائم بق�سّية 
لبنان وبق�سّية ال�سالم والعدالة يف ال�سرق االأو�سط، مع اأ�سدق متنياتنا له بدوام ال�سّحة وال�سعادة يف 

خدمة القيم الروحّية واالإن�سانّية ال�سامية التي نوؤمن بها جميعاً.
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السلك الدبلوماسي العربي واالجنبي المعتمد في لبنان 
القصر الجمهوري -12 كانون الثاني 2010

المعتمد  الدبلوماسي  السلك  أعضاء  مع  الجمهورية  رئيس  لفخامة  الثاني  اللقاء 
في لبنان.

سعادة السفير البابوي المونسنيور غبريال كاتشيا، 
عميد السلك الدبلوماسي،

اصحاب السعادة،
حضرة ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان،

اإيّل  وجهها  التي  الطّيبة  الكلمات  وعلى  اجلديد  العام  ملنا�سبة  يل  تهنئتكم  على  بدايةً  اأ�سكركم 
عائالتكم  ومن  منكم  اأتقّدم  واأن  كات�سا،  غابريال  املون�سنيور  الدبلوما�سي  ال�سلك  عميد  با�سمكم، 
ومعاونيكم باأطيب التمنيات ال�سخ�سّية. كما اأرجو اأن تنقلوا اإىل روؤ�ساء الدول واملنظمات التي متّثلونها 
متنياتي ال�سادقة لهم مبزيد من النجاح يف قيادة �سعوبهم على دروب اال�ستقرار والعّزة واالزدهار. 
وال ي�سعني �سعادة العميد، اإال اأن اأخ�ّش بالذكر هنا قدا�سة البابا بينيدكتو�ش ال�ساد�ش ع�سر، راجياً اأن 
اأرجائه  ويعّم يف  والقيم،  املبادئ  ترعاه  بعامل  اآماله  وم�ساركتنا  ودعائنا،  كامل احرتامنا  اإليه  ترفعوا 

العدل واخلري واالأمان وال�سالم.

أصحاب السعادة،

تتابعون باهتماٍم م�سروع جمريات االأمور على ال�ساحة اللبنانّية، ومن خاللها على ال�ساحة االإقليمّية،
وذلك بحكم عملكم الدبلوما�سي، يف اإطار ما حتّدده وت�سمح به اتفاقّية فيينا للعالقات الدبلوما�سّية. 
وكذلك بحكم ما تربطنا بدولكم على ال�سعيد الثنائي من عالقات �سداقة وتعاون ي�سل بع�سها اإىل 
حّد ال�سراكة. اأ�سف اإىل ذلك، اأننا بتنا نواجه معاً، يف عامل متداخل، حتديات وم�سكالت كونّية تتطّلب 
منا ومن املجتمع الدويل معاجلات �ساملة، اأكان ذلك على �سعيد االأمن وال�سلم، اأو تغرّي املناخ، اأو حماية 
التقليدي الذي يجمعنا اليوم،  اللقاء  انت�سار االأمرا�ش واالأوبئة. لذلك، فاإّن هذا  اأو احلّد من  البيئة، 
لي�ش فقط منا�سبة لتقّبل التهاين، بل كذلك، لالإ�ساءة على موقف لبنان من اأبرز الق�سايا املطروحة، 
وللتاأكيد على ثوابته ومطالبه املحّقة، وا�ست�سراف اآفاق املرحلة القادمة وما حتمله من م�ساكل وحتديات.

                                            
لقد طغت على العقد املا�سي، مع بداية هذا القرن بالذات، اأعمال اإرهاب وعنف واغتيال وعدوان،

 وطاولته اأزمة مالّية ما زالت الدول واملجتمعات جتهد لل�سيطرة على تداعياتها. اإال اأّن العام املا�سي جاء 

تتطّلب  كونّية  ومشكالت  تحديات  معًا  نواجه  بتنا 
شاملة. معالجات  الدولي  المجتمع  ومن  منا 
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بالن�سبة اإىل لبنان اأف�سل بكثري من �سابقه من االأعوام، ومّهد الطريق، مبا �سهده من تطورات اإيجابّية 
واإجنازات �سيا�سّية ودبلوما�سّية واأمنّية واقت�سادّية، ملزيد من اأجواء التهدئة واال�ستقرار والنمّو. لقد 
حتقق يف الواقع العديد مما جاء يف متنياتكم لنا مطلع العام املا�سي، ومما عقدنا العزم على اإجنازه. 
االأطراف،  بنتائجها جميع  والهدوء اعرتف  الدميقراطّية  اأجواء من  نيابّية حّرة يف  انتخابات  فجرت 
وا�ستقراره  به، ومبكانته  املغرتبني  اأبنائه  وثقة  والعربي  العامل اخلارجي  ثقة  اإعادة  لبنان من  ومتّكن 
اأعداداً غري م�سبوقة من  العاملّية. فا�ستقطبنا  املالّية  االأزمة  و�سالبة موؤ�س�ساته؛ ومن تاليف تداعيات 
املغرتبني وال�سّواح، وت�ساعفت التحويالت املالّية اإىل امل�سارف اللبنانّية، وارتفع معّدل النمّو، مبا ي�سمح 

بتعزيز فر�ش اال�ستثمار وتن�سيط العجلة االقت�سادّية ككّل. 

لالألعاب ال�ساد�سة  الدورة  ذلك  يف  مبا  ممّيزة،  ومهرجانات  ودولّية  عربّية  موؤمترات  تنظيم  ومّت 
تر�ّسخ  ال�سيا�سي  ال�سعيد  وعلى  للكتاب.  عاملّية  عا�سمة  بريوت  تكري�ش  مع  بالتزامن  الفرنكوفونية، 
والهدوء،  الطماأنينة  اإ�سافّية من  اأجواء  البالد  اأرخت على  ائتالفية  وت�سّكلت حكومة  الوطني،  الوفاق 
املمّيزة مع �سوريا وانفتحت  اأجل االإمناء والتطوير؛ وتوّطدت عالقاتنا  العمل من  العزم على  وعقدت 
على مزيد من االآفاق. كما جنحت ال�سلطات االأمنّية اللبنانّية يف تفكيك العديد من �سبكات التج�ّس�ش 
االإ�سرائيلّية الهادفة لزعزعة اال�ستقرار، ويف اإظهار جدارة يف اعتقال جمموعات اإرهابّية كانت ت�سمر 
اللبناين  اجلي�ش  لتزويد  الدائم  �سعينا  هنا  من  اأرا�سيه.  على  العاملة  الدولّية  وبالقوات  بلبنان  �سّراً 

باالأ�سلحة احلديثة لتمكينه من حماية حدوده اجلنوبّية وحماربة خطر االإرهاب.

بالذات،  واللبنانيني  لبنان  لو�سع  يهدف  قد  متييزي  تدبري  اأو  اإجراء  اأّي  فاإّن  ذلك،  كّل  �سوء  يف 
ا�ستهجان  يكون مو�سع  اأن  اإال  والت�سييق، ال ميكن  ال�سّك  امل�سافرين منهم، يف خانة  وب�سورة خا�سة 
واحتجاج وي�ستوجب احلوؤول دون اإقراره واعتماده. كما ال ي�سعنا يف جمال اآخر، اإال اأن نوؤكد حر�سنا على 
احلريات االإعالمّية وحرّية التعبري، يف �سياق االعرتا�ش على اأّي قرار قد يق�سي مبنع قنوات تلفزيونّية، 

ومنها لبنانّية، عن البّث عرب الف�سائّيات.

وثقة  والعربي  الخارجي  العالم  ثقة  إعادة  من  لبنان  تمّكن 
أبنائه المغتربين به، وبمكانته واستقراره وصالبة مؤسساته.

رفع  على  قدرته  ويؤكد  األمن  مجلس  في  بمقعد  يفوز  لبنان 
الدولي. الصعيد  على  مكانته  تثبيت  على  وعزمه  التحدي 

أصحاب السعادة،

أصحاب السعادة،

لقد متّكن لبنان، بتاأييد ودعم م�سكورين من دولكم، من الفوز مبقعد غري دائم يف جمل�ش االأمن 
لبنان  مركز  تثبيت  على  لعزمنا  تاأكيداً  بتوّليها،  �سنت�سّرف  م�سوؤولّية  وهي  القادمني؛  للعامني  الدويل 
اىل  دولة  اأّي  ان�سمام  ي�سّكله  الذي  التحّدي  رفع  على  مقدرتنا  وعلى  الدويل،  ال�سعيد  على  ومكانته 
املجموعة املوجلة اقرتاح واعتماد م�ساريع القرارات الكفيلة بحماية االأمن وال�سلم الدوليني. و�سيعتمد 
م�سلحته  جهة،  من  �سي�ستوحي  فهو  متكاملة.  اإر�سادّية  مبادئ  على  قراره،  اتخاذ  عملّية  يف  لبنان 
الذي  للموقف  اإ�سافةً  االأمن،  التي ميّثلها يف جمل�ش  العربّية  الدول  وموقف جمموعة  العليا،  القومّية 
يفيد االإن�سانّية جمعاء يف �سوء ما تفر�سه �سرعة االأمم املتحدة على الدول من موجبات، وما �سيكون 
متوفراً داخل جمل�ش االأمن من معلومات ومعطيات يف مرحلة التداول والقرار. و�سي�سّجع لبنان ب�سورة 
العي�ش  يف  وحّقها  ال�سعوب  م�سالح  االعتبار  بعني  تاأخذ  التي  الدبلوما�سّية  احللول  تغليب  على  عامة، 

الهانئ الكرمي.

لقد �سهد الو�سع الداخلي خالل ال�سنة املا�سية حت�ّسناً ملحوظاً على اأكرث من �سعيد؛ و�سهد الو�سع 
قمة  يف  جمتمعةً  العربّية  الدول  وحافظت  والتفاهم،  التقارب  باجتاه  ممّيزاً  دفعاً  عام  ب�سكٍل  العربي 
الدوحة االأخرية على التزامها باملبادرة العربّية لل�سالم، لفرتة اإ�سافّية وحمدودة. اإال اأّن هذا التقّدم ال 
ين�سحب على امل�سهد االإقليمي العام، ب�سبب تعّنت اإ�سرائيل وممانعتها وممار�ساتها التع�ّسفّية، ال�سيما 
ا�ستمرارها بفر�ش االأمر الواقع، وبناء امل�ستوطنات وتهويد القد�ش، وت�سييق اخلناق على غزة، واإطالق 
التعّنت  اأمام  واال�ست�سالم  االنكفاء  وعو�ش  التحتّية.  وبناه  وموؤ�س�ساته  لبنان  �سّد  املتتالية  التهديدات 
فاإّن  التنازالت،  من  املزيد  لتقدمي  لدفعه  حقوقه،  امل�سلوبة  الطرف  نحو  اجلهد  وتوجيه  االإ�سرائيلي 
االأو�سط،  ال�سرق  وال�سامل لق�سية  العادل  الدويل حول عنا�سر احلّل  العدالة تق�سي بت�سليب املوقف 
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امل�ستند اىل قرارات ال�سرعّية الدولّية، وحتديد اأطر زمنّية وو�سائل �سغط منا�سبة ل�سمان تنفيذ هذا 
احلّل الذي طال انتظاره.

ُت عنها يف خطاب الق�سم، وكما ْ ويبقى لبنان من جهته، متم�ّسكاً بخياراته وثوابته الوطنّية، كما َعربَّ
وردت يف البيان الوزاري حلكومة الوحدة الوطنّية احلائزة على ثقة املجل�ش النيابي ودعمه. لقد متّكن 
لبنان، بف�سل جممل مكّونات قدرته، اأّي ب�سعبه وجي�سه ومقاومته، من اإرغام اإ�سرائيل على االن�سحاب 
الرف�ش  من  �سنة  وع�سرين  اثنتني  بعد  اللبناين،  اجلنوب  يف  حتتلها  كانت  التي  االأرا�سي  معظم  من 
امل�ستمّر للجهد الدبلوما�سي الهادف لدفعها ل�سحب قواتها من كامل االأرا�سي اللبنانّية ب�سورة فورّية 

وغري م�سروطة، تنفيذاً ملقت�سيات قرار جمل�ش االأمن الدويل رقم 425. 

وهو اإذ يحتفظ اليوم بحّقه يف حترير اأو ا�سرتجاع ما تبقى له من اأرا�ٍش حمتلة يف اجلزء ال�سمايل
 من قرية الغجر وتالل كفر�سوبا ومزارع �سبعا اللبنانّية، بكافة الو�سائل امل�سروعة واملتاحة، فاإّنه يكّرر 
التزامه بالعمل على تنفيذ قرار جمل�ش االأمن الدويل الرقم 1701 بجميع مندرجاته ويدعو املجتمع 
الدويل من جديد لتعزيز جهوده لفر�ش تنفيذ هذا القرار على اإ�سرائيل، حر�ساً على م�ستلزمات االأمن 
وال�سلم يف لبنان واملنطقة ككّل. وال ي�سعني يف هذه املنا�سبة اإال اأن اأعرب تكراراً عن التقدير للت�سحيات 
التي تقدمها القوات الدولّية يف �سياق �سعيها لتنفيذ املهمة النبيلة املوكولة اإليها يف اجلنوب اللبناين، 
مثنياً على التن�سيق القائم بني هذه القوات واجلي�ش اللبناين. وهذا ما رغبت يف التاأكيد عليه من خالل 

الزيارة التي قمت بها البارحة اإىل اجلنوب.

1701 على إسرائيل. القرار  تنفيذ  الدولي لتعزيز جهوده لفرض  المجتمع  ندعو 

أصحاب السعادة،

اأر�سهم  اإىل  العودة  يف  واالإن�ساين  ال�سرعي  الفل�سطينيني  الالجئني  حّق  على  لبنان  حر�ش  تعلمون 
وديارهم االأ�سلّية، ورف�سه اأّي �سكٍل من اأ�سكال توطينهم على اأرا�سيه، وفقاً ملا جاء يف مقدمة الد�ستور 

التوطين  أشكال  كّل  رفض  »ضمان  بـ  للسالم  العربّية  المبادرة  تقضي 
الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربّية المضيفة«.

الذي توافق عليه اللبنانيون، ويف منت املبادرة العربّية لل�سالم، التي جاء يف فقرتها الرابعة ما حرفيته 
العربّية  البلدان  يف  اخلا�ش  والو�سع  يتنافى  الذي  الفل�سطيني  التوطني  اأ�سكال  كّل  رف�ش  »�سمان   :
خالل  من  الفاعلة،  الدول  من  العديد  لدى  جزئياً،  ولو  تفّهماً،  يلقى  املوقف  هذا  بداأ  وقد  امل�سيفة«. 
تاأكيدها يف هذا ال�سياق بالذات، على اأّنها لن تقبل باأّي حّل لق�سية ال�سرق االأو�سط يكون على ح�ساب 
لبنان وم�ساحله احليوّية. وتبقى احلاجة قائمة بطبيعة احلال لبلورة هذا املوقف وتطويره وترجمته 

على ال�سعيد العملي من خالل خطة متكاملة �سنعمل على اإعدادها. 

ال�سلم  اآفاق  ومواكبة  الداخلي،  ال�سعيد  على  واال�ستقرار  االأمن  على  املحافظة  واجب  ومبوازاة 
وخماطر احلرب على ال�سعيد االإقليمي، ومتابعة احلوار لالتفاق على ا�سرتاتيجّية وطنّية �ساملة، فاإّن 
اجلهد �سيرتّكز هذا العام على تعزيز �سبل اإعادة بناء الدولة واملوؤ�س�سات، وحتقيق االإ�سالح يف خمتلف 
اأوجهه، واإقرار القوانني اخلا�سة باجلن�سّية واالنتخابات. كما �ستعطى عناية خا�سة لل�سوؤون احلياتّية 
االأمل  ف�سحة  وتو�سيع  عي�سهم،  وهناء  املعي�سّية  اللبنانيني  اأو�ساع  حت�سني  �ساأنها  من  التي  والتنموّية، 

لديهم. وقد اعتربت احلكومة اللبنانّية اجلديدة بحّق، اأّن اأولويات املواطنني هي اأولويات احلكومة.

 
من هذا املنطلق ومن كّل ما تقّدم، يتطّلع لبنان اإىل تعاون كامل مع دولكم ومع املنظمات الدولّية 
والتنمية  ال�سالم  ق�سية  وخدمة  بيننا  ما  يف  ال�سداقة  اأطر  لتعزيز  لبنان،  يف  بجدارة  متّثلونها  التي 

والدميقراطّية والعدالة واالعتدال.

اأكّرر لكم تهنئتي بالعام اجلديد وكّل عام واأنتم بخري.
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السلك الدبلوماسي العربي واالجنبي المعتمد في لبنان 
القصر الجمهوري - 17 كانون الثاني 2011

المعتمد  الدبلوماسي  السلك  أعضاء  مع  الجمهورية  رئيس  لفخامة  الثالث  اللقاء 
في لبنان.

سعادة السفير البابوي المونسنيور غبريال كاتشيا، 
عميد السلك الدبلوماسي،

أصحاب السعادة،

اإّنها ملنا�سبة طّيبة ومفيدة اأن نلتقي مطلع كّل عام، وفقاً لتقليد عريق، لتبادل التهاين بحلول العام 
اجلديد، وا�ستعرا�ش اأبرز مراحل ال�سنة الفائتة، وا�ست�سراف اآفاق االأ�سهر القادمة وما حتمله من اآمال 

وحتديات.

واإذ اأ�سكركم �سعادة القا�سد الر�سويل، على ما عرّبمت عنه من متنيات وم�ساعر طّيبة جتاهي وجتاه
ال�ساد�ش  بينيدكتو�ش  البابا  قدا�سة  اإىل  تنقلوا  اأن  اأرجو  الدبلوما�سي،  ال�سلك  اأع�ساء  با�سم  لبنان، 
نحو  املعا�سر  جمتمعنا  توجيه  يف  والنجاح  ال�سّحة  بدوام  والتمنيات  االحرتام  م�ساعر  اأ�سدق  ع�سر، 
ة يف ر�سالته االأخرية مبنا�سبة اليوم  مقا�سد اخلري والعدالة والوئام، وفقاً ملا عرّب عنه ب�سورة خا�سّ

العاملي لل�سالم.

الودائع  وارتفاع حجم  اال�ستقرار،  با�ستمرار حالة  اللبناين،  ال�سعيد  املا�سي على  العام  لقد متّيز 
االنتخابات  ومنها  الد�ستورّية،  اال�ستحقاقات  احرتام  على  وباحلر�ش  االقت�سادي،  النمّو  ومعّدالت 
البلدّية التي اأجريت يف مواعيدها، حتفيزاً للروح الدميوقراطّية ومل�ستلزمات التنمية املحلّية. كما متّكن 
اللبنانيني  الذي يحيي لدى  النفط،  قانون  اإقرار م�ساريع قوانني مهّمة، كم�سروع  النيابي من  املجل�ش 
اأو�ساعهم االقت�سادّية واالجتماعّية، مع تنامي القناعة باإمكانّية ا�ستثمار ما  اآماالً م�سروعة بتح�سني 

تختزنه بحارنا يف جوفها من ثروات.

وت�سّنى للبنان اأن يثبت جدارته يف امل�ساركة يف مداوالت وقرارات جمل�ش االأمن الدويل، وامل�ساهمة
بفعالّية يف عملّية البحث عن حلول للم�ساكل والنزاعات العديدة القائمة يف مناطق خمتلفة من العامل، 

وذلك وفقاً ملقت�سيات العدالة والقانون الدويل.

الوزراء، وهو  الدولة، وبخا�سة جمل�ش  العام 2010 �سهدت جموداً يف عمل موؤ�س�سات  نهاية  اأّن  اإال 

معّدالت  وارتفاع  االستقرار،  حالة  باستمرار  الماضي  العام  تمّيز 
النمّو االقتصادي، وبالحرص على احترام االستحقاقات الدستوريّة.
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جمود طاول كذلك، ولالأ�سف، هيئة احلوار الوطني. ويعود ذلك يف اأبرز م�سّبباته اإىل اعتبارات ظرفّية 
وبنيوّية، منها ما يتعّلق باجلدل املحيط مبو�سوع املحكمة الدولّية جلهة الت�سيي�ش وامل�سداقّية، ومنها 
ما هو طبيعي يف االأنظمة التوافقّية التي تعتمدها الدول القائمة على التعّددّية. وقد اأف�سى كّل ذلك اإىل 
ا�ستقالة احلكومة، والذهاب اىل ا�ست�سارات نيابّية، متهيداً لت�سكيل حكومة جديدة، وفقاً الأ�سول اللعبة 
الدميوقراطّية، واأحكام الد�ستور وروحّيته. لقد كّر�ست قّمة بعبدا الثالثّية والبيان ال�سادر عنها بتاريخ 
30 متوز  2010، مقاربةً ل�سمان اال�ستقرار يف بالدنا، واحلوؤول دون الوقوع يف �سرك الفتنة املطّلة على 
لبنان باأوجه وطرق خمتلفة، وبالتايل ملعاجلة امل�ساكل عن طريق احلوار، واالحتكام يف كّل ظرف اإىل 

املوؤ�س�سات ال�سرعّية احلا�سنة والناظمة للعمل ال�سيا�سي. 

العرب  لالأ�سّقاء  امتناننا  مع  اأّنه  اال�ستقالل  لذكرى  االأخري  اخلطاب  يف  اأ�سرت  اأن  يل  �سبق  وقد 
احلميدة،  م�ساعيهم  من  اال�ستفادة  واإمكانّية  االأهلي  �سلمه  وحت�سني  لبنان  لدعم  ملبادراتهم 
املنا�سبة  ال�سيا�سّية  احللول  الجرتاح  كلبنانيني،  نحن  عاتقنا  على  تبقى  واالأهّم  االأوىل  امل�سوؤولّية  فاإّن 
والثبات عليها، وذلك من خالل املوؤ�س�سات ونهج احلوار ال�سادق واخلاّلق. والفر�سة ما زالت متاحة 
واأخذ اخليارات  باأنف�سنا  اإدارة �سوؤوننا  نثبت مقدرتنا على  القائم، كي  التجاذب  بالرغم من  اأمامنا، 
ال�سجاعة واحلكيمة التي من �ساأنها اأن تقودنا من جديد على دروب اال�ستقرار والعدالة والنمّو والتقّدم 

االقت�سادي واالجتماعي.

ال�سلطة،  الفعلّية يف  بامل�ساركة  الطوائف  ي�سمح ملختلف  الذي  اللبناين،  النظام  اأّن  اعتربنا  ولطاملا 
التّيارات  ولي�ش فقط بالعي�ش معاً، ميّثل �سيغة ممّيزة وحتّدياً يتوّجب علينا جميعاً اإجناحه، يف وجه 
التي  واملجتمعات  للدول  وكنقي�ش  االآخر،  للراأي  والراف�سة  واالإرهاب  العنف  على  املحّر�سة  املتطّرفة 
الكامل  وعينا  مع  ذلك  مغلقة،  حكم  كاأنظمة  االنعزال  اأو  الدكتاتورّية  اأو  العن�سرّية  لتكري�ش  ت�سعى 
ب، دون  ل�سرورة ا�ستمرار اجلهد لتعزيز فكرة املواطنة كهدف رفيع وحماربة الفكر الطائفي والتع�سّ
امل�سا�ش بنظام امل�ساركة الطائفّية التي اعتمدها لبنان وارت�ساها منذ العام 1943 و�سوالً اإىل التوافق 

يسمح النظام اللبناني لمختلف الطوائف بالمشاركة الفعلّية في السلطة، وليس 
إنجاحه. جميعًا  علينا  يتوّجب  وتحّديًا  ممّيزة  صيغة  يمّثل  وهو  معًا،  بالعيش  فقط 

 أيّها السادة،

اإّن ا�ستقرار الدول يتوّقف ب�سورة رئي�سّية على طبيعة النظام ال�سيا�سي الذي تختاره، ومقدرتها على 
اأو  اأطماع  اأّي  مواجهة  يف  الوطنّية  قدراتها  وجتميع  االجتماعّية،  والعدالة  اال�ستقالل  دعائم  حتقيق 

عدوان خارجي.

لذا، ومبوازاة �سعينا لتذليل العقبات الطارئة واإيجاد احللول العاقلة والر�سيدة ملا يعرت�ش حياتنا
وما  الوطنّية،  ثوابتنا  مواٍز، من �سمن  �سن�ستمّر يف جهد  �سعوبات،  القومّية من  وم�سريتنا  ال�سيا�سّية 
يف  مبا  الطبيعّية،  وثرواتنا  �سيادتنا  عن  والدفاع  الوطنّية  وحدتنا  لتح�سني  والتزمناه،  عليه  تعاهدنا 
جميع  يف   1701 القرار  تنفيذ  فر�ش  على  والعمل  �سواحلنا،  قبالة  الواقعة  والغاز  النفط  حقول  ذلك 
االإرهاب  خطر  ومواجهة  التقدير،  كامل  دورها  نقّدر  التي  اليونيفيل  قوات  مع  بالتعاون  مندرجاته، 
و�سبكات التج�ّس�ش والعمالة التي ت�سعى اإ�سرائيل من خاللها لزرع بذور الفتنة يف لبنان، مبا يف ذلك 

خرقها ل�سبكة االت�ساالت.

كما �سن�ستمّر يف تعزيز قدراتنا الوطنّية الرادعة، والعمل على ا�سرتجاع اأو حترير ما تبّقى لنا من 
امل�سروع يف مقاومة االحتالل. كما  املتاحة، مبا يف ذلك حّقنا  والو�سائل  الطرق  اأرا�ٍش حمتّلة بجميع 
للجن�سّية ولالنتخابات  اتفاق الطائف، وو�سع قانون جديد  ا�ستكمال تطبيق  العمل على  بّد من  اأّنه ال 
العمل  لقطاعات  املنا�سبة  اخلطط  وو�سع  االإدارّية،  الالمركزّية  م�سروع  درا�سة  يف  وامل�سّي  النيابّية، 

على مبداأ املنا�سفة وخ�سو�سا احرتام ما ن�ش عليه البند "ي" من مقدمة الد�ستور باأن "ال �سرعية الأي 
�سلطة تناق�ش ميثاق العي�ش امل�سرتك.

استرجاع  على  والعمل  الرادعة،  الوطنّية  قدراتنا  تعزيز  في  سنستمرّ 
والوسائل  الطرق  بجميع  محتّلة  أراٍض  من  لنا  تبّقى  ما  تحرير  أو 
االحتالل. مقاومة  في  المشروع  حّقنا  ذلك  في  بما  المتاحة، 
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واخلدمات واالإنتاج، وتو�سيح كيفّية معاجلة االإ�سكاالت الد�ستورّية وتوزيع امل�سوؤولّيات، مبا يكفل ح�سن 
�سري املوؤ�س�سات. اأما بالن�سبة لتطّور االأو�ساع يف ال�سرق االأو�سط، فقد اأقفل عام 2010 على خيبة اأمل 
اإ�سرائيل ورف�سها مبادرة  تعّنت حكومة  ب�سبب  ال�سالم،  ُيذكر يف عملّية  تقّدم  باإمكانّية حتقيق  كبرية 
ال�سالم العربّية واأّي مبادرة اأخرى تهدف الإعادة احلقوق الأ�سحابها ال�سرعيني واإيجاد حّل عادل و�سامل 
العربي-االإ�سرائيلي. ناهيك عن ا�ستمرارها يف احتالل االأر�ش وحما�سرة غزة  اأوجه ال�سراع  لكاّفة 
وتهويد القد�ش وبناء امل�ستوطنات ورف�ش حّق العودة لالجئني الفل�سطينيني �سعياً لتوطينهم يف الدول 
العربّية امل�سيفة، وهو ما يرف�سه لبنان ب�سورة قاطعة وم�سروعة. كما دّن�ست يد االإرهاب خالل االأ�سابيع 
املا�سية، دور العبادة ب�سورٍة م�سينة، واأزهقت دم املدنيني امل�ساملني االأبرياء، وا�ستهدفت روح الت�سامح 
والتعاي�ش التي متّيزت بها منطقتنا العربّية طيلة قرون. وهذا ما ي�ستدعي جهداً اإ�سافّياً لتعزيز احلرّية 
ال�سيا�سّية  العدالة  ثقافة  عن  ف�سلها  ميكن  ال  التي  وال�سالم  احلوار  ثقافة  وتوطيد  وحمايتها  الدينّية 

واالجتماعّية.

والسالم  الحوار  ثقافة  وتوطيد  وحمايتها  الدينّية  الحريّة  تعزيز 
واالجتماعّية. السياسّية  العدالة  ثقافة  عن  فصلها  يمكن  ال  التي 

سعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسّية،

ي�سّرين يف نهاية هذا اللقاء اأن اأعرّب لكم بدوري، وعربكم اإىل ملوك وروؤ�ساء الدول التي متّثلونها 
بجدارة، عن تهنئتي ومتنياتي احلاّرة بالعام اجلديد، معرباً عن ثقتي الكاملة بحر�سكم على نقل �سورة 
االأو�ساع يف وطننا بدّقة واأمانة واإيجابّية، وبعزمكم على العمل والتعاون من اأجل دعم لبنان وق�ساياه 

وق�سّية احلّق وال�سالم والعدالة يف ال�سرق االأو�سط، مهما برز من عراقيل و�سعوبات. 

وكّل عام واأنتم بخري.

الفصل الثالث: لبنان في العالم
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أ– القسم األول: مع قادة العالم

السيد جاسم الخرافي رئيس مجلس االمة الكويتي خالل
 الزيارة الرسمية إلى الكويت

الكويت - 18 كانون الثاني 2009

البلدين  تربط  التي  المتينة  العالقات  تالقي  الكويت،  دولة  إلى  الجمهورية  رئيس  زيارة 
منذ أواسط القرن العشرين، والدعم الالمحدود الذي قدمته الكويت إلى لبنان في كافة 

المراحل. 

الخرافي  الكويتي جاسم  األمة  رئيس مجلس  إليه  الذي دعا  العشاء  أجواء  أن  وال شك 
على شرف الرئيس سليمان، مفعمة بالخطاب األخوي والقلوب المفتوحة.
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سعادة السيد جاسم محمد الخرافي رئيس مجلس األمة الموقر، 
األخ مرزوق ناصر الخرافي المحترم، 

معالي الوزراء، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، 

دولة  اىل  و�سويل  يوم  �سريف  على  باإقامته  تكرمتم  الذي  الع�ساء  هذا  اىل  دعوتكم  تلبية  ي�سعدين 
اإزاء العدوان االإ�سرائيلي، االإجرامي،  باأ�سعب االأوقات  الكويت العزيزة، يف الوقت الذي متر به غّزة 
اأمن و�سالمة  تهديدها على  تقت�سر يف  تعد  التي مل  والتحديات  املراحل  اأحرج  العربي  ويواجه عاملنا 
وا�ستقرار بالدنا، بل تخطتها لت�سل اىل عمق اأمننا االقت�سادي واالجتماعي والثقايف. اأرى لزاماً علينا 

اأن نقف �سفاً واحداً مّتحدين متكاتفني ملواجهة هذه االأخطار. 

ال �سك اأن لبنان ويف ظل الظروف االقت�سادية ال�سعبة التي تتخبط بها معظم الدول على اأثر االأزمة
وبيئته  ت�سريعاته  واأن  خا�سة  واالأعمال،  لال�ستثمار  اآمناً  مقراً  زال  ما  العاملية،  االقت�سادية 
العام  القطاعني  يف  ناجحة  م�ساريع  االأخرية  الع�سر  ال�سنوات  خالل  اأنتجت  قد  اال�ستثمارية 
رئي�سية  بوابة  زال  ما  فهو  املتمّيز،  اجلغرايف  ملوقعه  نظراً  النجاحات  هذه  مالءمة  وتاأتي  واخلا�ش. 
امل�سريف.  قطاعه  و�سالبة  واملالية  النقدية  ال�سوق  ا�ستقرار  اىل  باالإ�سافة  العربية  اال�ستثمارات  اىل 

والبد من اال�سارة اأي�ساً اىل احلوافز والت�سهيالت التي يقدمها لبنان اىل امل�ستثمرين من خالل قانون 
ت�سجيع اال�ستثمارات بحيث ال يفّرق ما بني امل�ستثمر العربي واالأجنبي واملحلي. 

اال�ستثمارات  مناخ  من  ا�ستفادوا  الذين  العرب  امل�ستثمرين  م�ساهمة  هنا  نذكر 
على  وراهنوا  اآمنوا  الذين  الكويتيون  امل�ستثمرون  ذلك  على  مثال  وخري  لبنان  يف  ال�سائد  واالأعمال 
املنتجة.  قطاعاته  يف  ا�ستثماراتهم  م�ساعفة  اىل  املنا�سبة  بهذه  جمدداً  اأدعوهم  والذين  لبنان 

اأو من خالل  مبا�سرة  للبنان  قدمته  الذي  الدعم  على  الكويت  دولة  اأ�سكر  اأن  اإال  ي�سعني  ال  اأخرياً 
ال�سندوق العربي لالإمناء االقت�سادي واالجتماعي وال�سندوق الكويتي للتنمية االقت�سادية العربية.

 

العالمية. االقتصادية  األزمة  رغم  واألعمال  لالستثمار  آمنًا  مقراً  لبنان  زال  ما 

اأنّوه با�ست�سافة الكويت منذ القدم جلالية لبنانية عريقة، وتوفريها لها اأطر  كما ال ي�سعني اال اأن 
و�سعبينا  بلدينا  بني  والتكامل  التوا�سل  ج�سور  من  ج�سراً  ت�سّكل  فاأ�سحت  الكرمَيني  والعمل  العي�ش 
ال�سقيق وخري  ِنْعم  اأن لبنان بالن�سبة لكم هو وطن ثان ونحن نرى يف الكويت  ال�سقيقني. ونحن نعلم 

ال�سديق.

 
ويبقى الهم االأ�سا�سي اليوم ن�سرة اأهلنا يف غّزة لوقف العدوان عليها وعلى ال�سعب الفل�سطيني ككل
ورفع املعاناة عن �سكانها، والبدء بور�سة اإعادة اإعمارها. فمهما تغطر�ست اإ�سرائيل ومتادت يف عدوانها 
وظلمها فاإن وحدة ال�سف الفل�سطيني والعربي وروح املقاومة املتجّذرة فينا والتي اأثبتت غلبتها يف وجه 

عدوان متوز 2006 كفيالن بتوفري عنا�سر �سمودنا ون�سرتنا وعّزتنا.
 

تكراراً، �سكراً لكم وللكويت اللتزامكم ال�سالم واال�ستقرار.   

ع�ستم وعا�ست الكويت.

الصف  وحدة  في  وعزّتنا  صمودنا  عناصر  تكمن 
فينا. المتجّذرة  المقاومة  روح  وفي  والعربي  الفلسطيني 
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الرئيس  نيكوال ساركوزي خالل زيارة الدولة إلى فرنسا
باريس، فرنسا - 16 آذار 2009

تؤكد زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى فرنسا على عمق  الصداقة المميزة
والتاريخية بين لبنان وفرنسا. وهي تُعّبر عن  يقين كل لبناني أن  فرنسا تشكل حليفًا ال 
يضاهى للبنان في سعية إلى استرجاع حقوقه العادلة، وتحقيق سالم عادل وشامل في 

الشرق األوسط.

فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية،

فخامة الرئيس،

ا�سمحوا يل يف هذا املكان املزدان بروائع املا�سي وو�سط رموز اجلمهورية الفرن�سية، ان اتقدم منكم
بعبارات ال�سكر لال�ستقبال الذي خ�سيتمونا به. انكم الليلة، وعرب �سخ�سي، تظهرون مدى ارتباطكم 
باللبنانيني جميعاً، وانتم تالياً تكرمون لبنان باأ�سره هذه الليلة. وها ان عباراتكم املرحبة تدخل اىل 

اعماق القلب وت�سجعني على امل�سي قدما يف تنفيذ املهمة التي اوكلت ايل.

غابر  ومنذ  لبنان،  "ان  االتية:  بالعبارات  لبنان،  جتاه  ل�سيا�ستكم  الكربى  اخلطوط  حددمت  لقد 
او فئة معينتني. ان  الفرن�سيني. وهذه ال�سداقة لي�ست موجهة اىل جمموعة  الع�سور، غال على قلب 
فرن�سا �سديقة جلميع اللبنانيني من دون ا�ستثناء الأنها متعلقة للغاية بحرية لبنان التامة وبا�ستقالله 

الناجز وب�سيادته الكاملة".

ومن خالل م�ساهمتنا وبف�سل ا�سرارنا الوطني، غدت هذه التطلعات التي ي�ساطركم فيها كثريون، 
على طريق التنفيذ: فاال�ستقالل يرت�سخ، واحلوار الوطني اعيد اطالقه، واملوؤ�س�سات ا�ستعادت مكانتها. 
وح�سوري بينكم الليلة �ساهد على امل�سرية املنجزة وعلى التقدم الذي حتقق منذ توقيع اتفاق الدوحة. 
وعلى الرغم من العقبات وال�سعوبات، ال يزال علينا، حتديداً، ان نتفق يف ما بيننا على ا�سرتاتيجية 
وطنية للدفاع. واود اي�سا ان احيي ال�سخ�سيات التي حتيط بكم، والتي ال تاألو جهداً يف تدعيم اوا�سر 

ال�سداقة والتعاون بني �سعبينا.

ان العالقات اللبنانية الفرن�سية تتميز، حل�سن احلظ، بالقدم والثبات والتنوع، وهي م�ستندة ا�سا�ساً 
اىل تقا�سم قيم م�سرتكة، وتاأتي متالزمة مع روابط ثقافية والتزام تاريخي. ان فرن�سا، بالن�سبة اىل 
، هي االمة ال�سديقة للبنان بامتياز، ولغتها بالن�سبة اىل كثريين هي اللغة الثانية، تلك التي  مواطنيَّ

االستقالل يترسخ، والحوار الوطني اعيد اطالقه، والمؤسسات استعادت 
المنجزة. المسيرة  على  شاهد  الليلة  بينكم  وحضوري  مكانتها. 
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تتيح االنفتاح على العامل الإعالن مثل احلرية والعدالة وال�سالم.

وا�سمحوا يل، ان اعرب لكم يف هذا اخل�سو�ش، عن مدى تقديرنا لال�ستقبال الذي متنحه فرن�سا
لع�سرات االآالف من اللبنانيني. وهم وجدوا على االر�ش الفرن�سية ملجاأ لهم يف خالل �سنوات االزمة. 
لبناين  ا�سل  من  فرن�سيني  لروؤية  افتخارنا  امامكم  مرتفع  ب�سوت  اكرر  باأن  كذلك،  يل  وا�سمحوا 
والثقافية  واالجتماعية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  فرن�سا، يف احلياة  اللبنانيني يف  كما  ي�ساهمون متاماً 
واجلامعية، وباالأ�سكال االكرث ايجابية يف هذا البلد الذي احت�سنهم، مقدار م�ساهمتهم بتحقيق ا�سعاع 
وطنهم اال�سلي. ان انتماءنا اىل الفرنكوفونية يبدو يف هذا االطار خياراً ودعوة يف الوقت عينه. وناأمل، 
مع اختيار بريوت عا�سمة دولية للكتاب للعام 2009، يف ان نطلق زخماً جديداً الأبعاد لبنان الثقافية 
كما للدينامية الفرنكوفونية. وهذا يوؤكد كم ان خ�سو�سية عالقاتنا الثقافية واالن�سانية، تظهر ب�سكل 

بديهي قوة عالقاتنا ال�سيا�سية.

ان فرن�سا كانت يف الواقع يف طليعة الدول التي وقفت اىل جانب لبنان ورافقته طوال �سنوات االزمة 
يف الدفاع، من دون هوادة، عن �سيادته الكاملة، ووحدة ارا�سيه وا�ستقالله. لقد دعمت فرن�سا القرارات 
الدولية ذات ال�سلة ال�سادرة عن جمل�ش االمن الدويل واملتعلقة بلبنان، وعلى وجه اخل�سو�ش القراران 
425 و 1701، ا�سافة اىل القرار 1757 املرتبط باإن�ساء املحكمة الدولية اخلا�سة بلبنان، والتي غدت 

ثابتة ا�سا�سية من ثوابت النظام القانوين الدويل.

وفرن�سا، التي عملت على جمع الكلمة اىل الفعل، �سارعت اإىل التزام اعمال حفظ ال�سالم يف جنوب
فخامة  يل،  ملنا�سبة  وانها  )اليونيفيل(.  ال�سالم  حفظ  قوات  يف  اال�سا�سية  م�ساهمتها  عرب  لبنان، 
الرئي�ش، الأكرر يف خاللها تقديرنا الكامل، وتقدير ال�سعب اللبناين باأ�سره للجهود الكبرية والت�سحيات 
اجل�سام التي بذلتها فرن�سا وابناوؤها يف احلقول املدنية والع�سكرية، دفاعاً عن ق�سية ال�سالم يف لبنان. 
وان ا�سكال التعاون هذه تتم بتن�سيق وتالزم مع االنت�سار االو�سع للجي�ش اللبناين الذي اثبت انه القوة 
على  لالنق�سا�ش  �سعى  الذي  االإرهاب  ببطولة  واجه  وقد  الوطني،  والوفاق  للدميوقراطية  ال�سامنة 

تُطلق بيروت عاصمة دولية للكتاب زخمًا جديداً ألبعاد لبنان الثقافية.

معًا. والعيش  للتعددية  ونموذج  حرية  رسالة  لبنان 

مقومات اال�ستقرار يف بلدنا وعلى كرامة �سعبنا، وانت�سر عليه.

اقول ذلك، الأوؤكد لكم كم نحن ملتزمون القيام بدورنا كامالً، على ال�سعيدين االقليمي والدويل،
ومدركون مدى اهمية ر�سالة لبنان يف ان يكون اكرث من بلد ويظهر ذاته ب�سكل ا�سا�سي كر�سالة حرية 
اطار  يف  حرة  نيابية  انتخابات  الإجراء  ن�ستعد  نحن  االطار،  هذا  ويف  معاً.  والعي�ش  للتعددية  ومنوذج 
من ال�سفافية وال�سدق، ما من �ساأنه ان ي�ساهم باإعطاء دفع جديد للم�سرية الدميوقراطية يف البالد 

واعادة احليوية اىل العمل ال�سحيح للموؤ�س�سات.

فخامة الرئيس،

�ساعدتنا  وقد  االقت�سادي.  التعاون  �سعيد  على  دوما  انعك�ست  قد  ال�سيا�سية  عالقاتنا  طبيعة  ان 
بالدكم ب�سخاء بارز، وملرات عدة، يف اعادة اطالق النمو االقت�سادي. وقد و�سعت فرن�سا ثقلها الكبري، 
من خالل باري�ش 1 وباري�ش 2 وباري�ش 3 بهدف تاأمني اعادة هيكلة الديون العامة للبنان، وبناء اطار 

جديد لتمويل منوه.

اال اننا نعي�ش، وقد غدا االمر بديهياً، يف عامل متالزم ومرتابط، مدركني انه ما من جمال لتحقيق
 �سالم حقيقي من دون حميط ال�سالم االقليمي والدويل. ان االزمة املالية التي �سربت اال�سواق الدولية، 
واّثرت �سلباً يف  العديد من الظروف االقت�سادية واالجتماعية ل�سعوب العامل لدليل �سارخ على ذلك. 
الواقعية  الذين �سارعوا ملواجهتها عرب �سل�سلة من االقرتاحات  الرئي�ش، يف طليعة  لقد كنتم، فخامة 
واالجراءات الهادفة، داعني اىل �سرورة العودة اىل القيم االخالقية يف التعاطي االقت�سادي. واذا كنا 
يف ما يتعلق بنا، جنحنا يف تاليف االنعكا�سات ال�سلبية، التي من �ساأنها تقوي�ش اال�ستقرار،والناجمة عن 
هذه االزمة، فاأنه يتوجب علينا ان نواجه حتديات جمة تتطلب مزيداً من دعم فرن�سا واملجتمع الدويل 
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واجب  العدالة،  لضرورات  إضافًة  االوسط،  الشرق  أزمة  حل  يستدعي 
شعوبنا. تجاه  المستدام  واالجتماعي  االقتصادي  واالستقرار  السالم 

وت�سامنهم معنا. ويف طليعة تلك التحديات:
- االنتهاكات اال�سرائيلية اليومية ل�سيادتنا.

- ا�ستعادة ما تبقى من ار�سنا حتت االحتالل اال�سرائيلي بالو�سائل امل�سروعة كافة.
- التهديدات االإ�سرائيلية املتوا�سلة �سد لبنان و�سعبه وبناه التحتية املدنية منها والعامة.

- التهديد الناجم عن االرهاب بكافة ا�سكاله، ا�سافة اىل خطر التوطني النهائي لالجئني الفل�سطينيني 
يف لبنان.

فخامة الرئيس،

ي�ستدعي  ال  الفل�سطينية،  للم�ساألة  وحتديداً  االو�سط،  ال�سرق  الأزمة  انتظاره  طال  الذي  احلل  ان 
امل�ستدام  واالجتماعي  االقت�سادي  واال�ستقرار  ال�سالم  واجب  اي�ساً  ولكن  فح�سب،  العدالة  �سرورات 
جتاه �سعوبنا. ان فرن�سا ال�سديدة احل�سا�سية جتاه ق�سية العدالة، واملعنية باآالم �سعوب املنطقة، تظهر 
لواثق ان  ال�سرق او�سطية. واين  ال�ساحة  املوؤهلة للعب دور املحرك املحوري على  انها من اكرث الدول 
فرن�سا، البالد ال�سديقة التي ت�سعى كي ال يح�سل ال�سالم يف املنطقة من دون لبنان، �ست�سهر يف كل 

حلظة على اال يح�سل اي حل للنزاع العربي اال�سرائيلي على ح�ساب لبنان وم�ساحله احليوية.

يف الواقع، ان املبادئ اال�سا�سية الأي حل عادل و�سامل الأزمة ال�سرق االو�سط مل تعد قيد البحث، اذ 
القرارات ذات ال�سلة ال�سادرة عن االمم املتحدة، كذلك  باالإمكان ايجادها ب�سكل بديهي يف �سلب 
يف العبارات املرجعية ملوؤمتر مدريد، ويف املبادرة العربية التي مت اعتمادها يف بريوت يف العام 2002. 
وان روؤية ا�سرتاتيجية ملختلف االبعاد، واالرادة ال�سيا�سية احلقيقية، من �ساأنهما معاً، ان يدفعا قدماً 
ق�سية ال�سالم يف منطقتنا وانقاذ �سعوبنا من خماطر القهر، والتطرف والعنف ال�سامل التي تهددها. 

فخامة الرئيس،

يف عامل يبدو غارقاً يف القلق االقت�سادي واملايل، من واجبنا ان نعيد تاأكيد التزامنا امل�سرتك العمل 
من اجل م�ستقبل اف�سل، قائم على ا�س�ش الت�سامن وحقوق االن�سان والعدالة واحلرية واحلكم القومي 

والت�ساور �سواء على ال�سعيد الثنائي او املتعدد االطراف.

على هدى هذا االمل، وعمالً بقوة التزامنا امل�سرتك، وبدعم ال�سخ�سيات التي �سرفتنا �سداقتها 
�سيدة  وهناء  ال�سخ�سي  هنائكم  ا�سم  على  الرئي�ش،  فخامة  كاأ�سي،  ارفع  الليلة،  هنا هذه  باحل�سور، 

فرن�سا االوىل التي اتقدم منها باأ�سمى عبارات التقدير.
وارفع كاأ�سي اي�ساً ملجد االمة الفرن�سية العظيمة و�سعبها.

عا�ست فرن�سا! عا�ش لبنان.

ان االعتداءات القاتلة واملدانة الإ�سرائيل بحق قطاع غزة و�سكانه لي�ست اال منوذجاً للمخاطر املتعددة 
املحدقة بنا.

وناأمل يف ان ت�ساهم القمة العربية التي �ستعقد يف الدوحة يف 30 اآذار املقبل يف تر�سيخ التفاهم بني 
على  يرت�سم  بداأ  الذي  احلوار  منطق  تدعيم  يف  كما  بع�سهم،  مع  العرب  وبني  انف�سهم  الفل�سطينيني 
ال�سعيد الدويل جتاه منطقتنا. وقد كنتم فخامتكم �سباقني يف العمل من اجل حتقيقه بهدف التو�سل 
اىل �سالم عادل و�سامل نرغب فيه  جميعاً. اما يف خ�سو�ش "االحتاد من اجل املتو�سط" الذي اطلقتموه، 
فخامة الرئي�ش، والذي ان�سممنا اليه، فهو مدعو يف هذا الظرف الدقيق واملهم من تاريخنا املعا�سر 

اىل ان يواجه حتديات جمة، ابرزها على ال�سعيد ال�سيا�سي، تدعونا اىل العمل معاً.

تحتاج قضية السالم في منطقتنا لرؤية استراتيجية شاملة والرادة سياسية حقيقية.
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الرئيس عبداهلل غول خالل الزيارة الرسمية إلى تركيا
انقرة، تركيا - 21 نيسان 2009

األخيرة  السنوات  في  العربية  الساحة  على  مهمًا  دوراً  التركية  الدبلوماسية  لعبت 
عبر مواقفها المساندة للقضايا العربية عمومًا وللقضية الفلسطينية بشكل خاص. 

وأتت الزيارة الرسمية  لفخامة الرئيس إلى تركيا من زاوية الحرص على تعزيز العالقات
المتعثرة في  االيجابي على خط مسيرة السالم  التركي  االندفاع  الثنائية، واالستفادة من 

الشرق األوسط.

السيد الرئيس،

ا�سكر لكم ولل�سيدة االأوىل ا�ستقبالكما االأخوي احلار هذا امل�ساء، وح�سن الوفادة وال�سيافة اللذين
يعك�سان اأ�سالة وعراقة التقاليد الرتكية التاريخية ومتانة العالقات بني بلدينا و�سعبينا ال�سديقني.

تاأتي زيارتي اليوم للتعبري عن م�ساعر املوّدة والتقدير التي احملها اإليكم من بالد االأرز، وللتاأكيد يف 
باأن نواجه معاً حتديات املرحلة  لنا  التاأ�سي�ش لعالقات م�ستقبلية ت�سمح  الوقت نف�سه على الرغبة يف 

املقبلة، واإ�سادة بنيان م�سرتك من ال�سالم والتنمية امل�ستدامة تعتّز به االأجيال الطالعة وترتاح اإليه.

املحّقة،  العربية  الق�سايا  مع  املتعاطف  تركيا  ملوقف  العميق  التقدير  عن  اأي�ساً  تعرّب  هذه  زيارتي 
والدعم لالأمن وال�سالم االإقليميني، ولتاآلف احل�سارات والثقافات واالأديان.

لقد اّت�سمت عالقات لبنان وتركيا بالوّد وال�سداقة واالحرتام املتبادلني، مذ اأر�سى القائد التاريخي
ودورها  تركيا  موقع  عّززت  را�سخة  مبادئ  على  اأ�س�ش جمهوريتكم احلديثة  اأتاتورك  كمال  م�سطفى 

ومكانتها املرموقة بني الدول وال�سعوب.

لقد وقفت تركيا دوماً اإىل جانب لبنان و�سيادته وا�ستقالله ووحدة اأرا�سيه، وذلك منذ �سدور قرار
له  ومّدت  العام 2006،  الرقم 1701 يف  القرار  �سدور  1978 حتى  العام  425 يف  رقم  االأمن  جمل�ش 
يد العون وامل�ساعدة، وجتّلى ذلك ب�سورة خا�سة بعد العدوان االإ�سرائيلي الغا�سم واملدّمر �سد لبنان 

و�سعبه وبناه التحتية يف �سيف العام 2006.

لقد ت�سّنى لل�سعب اللبناين عموماً واأبناء اجلنوب خ�سو�ساً التعبري عن تقديرهم مل�ساركة تركيا يف
تقدمي امل�ساعدات االإن�سانية والطّبية العاجلة ل�سحايا هذا العدوان واأهاليهم، ومل�ساهمتها الفاعلة يف 
اإعادة اإعمار ما ُدّمر اأو تهّدم. ويهمّني ان اأوّجه يف هذه املنا�سبة حتّية اإكبار اإىل �سباط اجلي�ش الرتكي 
القادر وجنوده، العاملني يف اإطار قوات االأمم املتحدة حلفظ ال�سالم يف جنوب لبنان، وان اأثني على 

تبّقى له من  العزم على استرجاع ما  لبنان َعقد 
كافة. والمشروعة  المتاحة  بالطرق  محتّلة  أراٍض 
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ت�سحياتهم واجلهود التي يبذلونها، بالتعاون مع اجلي�ش اللبناين، يف جمال تاأدية املهام املوكولة اإليهم.

لقد متّكن لبنان، بف�سل مقاومته وجي�سه و�سعبه من حترير معظم اأرا�سيه من االحتالل االإ�سرائيلي
يف العام 2000، و�سّد العدوان االإ�سرائيلي يف العام 2006، وحترير جميع اأ�سراه ومعتقليه من ال�سجون 
اأرا�ٍش حمتّلة يف  واملعتقالت االإ�سرائيلية يف العام 2008، وَعقد العزم على ا�سرتجاع ما تبّقى له من 
مزارع �سبعا وتالل كفر�سوبا واجلزء ال�سمايل من قرية الغجر بالطرق املتاحة وامل�سروعة كافة، وبدعم 

من الدول ال�سديقة ومن املجتمع الدويل.

من هذا املنطلق، يتطّلع لبنان بثقة، اإىل مزيد من الدعم الرتكي مل�ساعدته يف ا�سرتجاع �سيادته على
كامل اأرا�سيه، و�سمان تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، مبا يخدم ق�سية االأمن واال�ستقرار يف لبنان 
ونفوذ، وما يربطها  وقّوة  تركيا من مكانة  به  تتمّتع  ا�ستناداً اىل ما  املنطقة ككّل، وذلك  وال�سالم يف 

بلبنان من عالقات �سداقة متينة.

لبنان  ويتمّكن  السياسي  الديموقراطي  المسار  االنتخابات  تعزز 
واإلداري. السياسي  اإلصالح  عملية  إلى  االنصراف  من  عبرها 

السيد الرئيس،

اعرف مدى اهتمامكم مب�سرية الوفاق وال�سالم الداخلي يف لبنان. ولقد جنحنا منذ اتفاق الدوحة 
عن  البحث  ومبا�سرة  التهدئة،  اأجواء  واإ�ساعة  الوطني،  احلوار  عملية  اإطالق  يف   2008 العام  يف 
ا�سرتاتيجية وطنية دفاعية، وتفعيل دور املوؤ�س�سات ال�سرعية الد�ستورية بعد انقطاع، واإعادة موقع لبنان 

ودوره على ال�ساحة الدولية كبلد موّحد يحمل ر�سالة اإخاء وعي�ش م�سرتك.

وال ي�سعني هنا اإاّل ان اغتنم املنا�سبة الأتوّجه بال�سكر اإليكم واىل رئي�ش جمل�ش الوزراء ال�سّيد رجب 
طّيب اأردوغان، حل�سوره �سخ�سياً جل�سة انتخابي ملن�سب رئا�سة اجلمهورية، منذ ما يقارب العام، يف 

اإ�سارة وا�سحة من قبلكم لدعم م�سرية ال�سرعية واال�ستقرار يف بالدي.

وها نحن اليوم نتهّياأ الإجراء انتخابات نيابية يف ال�سابع من حزيران املقبل، يف اأجواء من ال�سفافية 
والنزاهة والهدوء، مع االأمل يف ان ت�ساهم هذه االنتخابات بتعزيز امل�سار الدميوقراطي يف البالد، وفتح 
�سفحة من اال�ستقرار ال�سيا�سي، بعيداً عن التجاذبات املربكة، يتمّكن لبنان عربها من االن�سراف اإىل 

عملية االإ�سالح ال�سيا�سي واالإداري، وتعزيز فر�ش اال�ستثمار والتنمية.

ه بالعديد من االتفاقات االقت�سادية والتجارية واملالية وي�سّرين يف هذا املجال، ال�سيد الرئي�ش، ان اأنوِّ
 وال�سياحية والثقافية التي مّت اإقرارها بني بلدينا يف خالل ال�سنوات املن�سرمة، ويف منا�سبة هذه الزيارة 
بالّذات. مع العلم اأننا �سنوا�سل ال�سعي ال�ستكمال البنية القانونية والت�سريعية القادرة على تو�سيع نطاق 
عالقاتنا الثنائية على كافة ال�سعد وتعزيزها، ومنها ما يتعّلق ا�ستطراداً بالتعاون الع�سكري وحماربة 

االإرهاب يف كافة وجوهه.

واإىل جانب االأزمة املالية العاملية التي ما زال على املجتمع الدويل مواجهة تداعياتها، فاإن التحّدي
�سرورات  بني  التوفيق  كيفية  هو  رفعه،  على  معاً  نعمل  والذي  املعا�سر،  جمتمعنا  يواجه  الذي  االأبرز 

ال�سعي اإىل احلداثة من جهة، وموجبات احلفاظ على التقاليد والقيم ب�سورة موازية.

الحداثة  إلى  السعي  ضرورات  بين  التوفيق  كيفية  هو  األبرز  التحّدي 
موازية. بصورة  والقيم  التقاليد  على  الحفاظ  موجبات  وبين 
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السيد الرئيس،

لقد وقفت تركيا اإىل جانب ال�سرعية الدولية يف مقاربتها للنزاع العربي - االإ�سرائيلي، وهي قامت
ال�سرق االأو�سط، واأظهرت ت�سامناً وا�سحاً  ال�سالم يف  وال تزال مببادرات وجهود جّدية لدعم ق�سية 
مع ال�سعب الفل�سطيني يف مواجهة املمار�سات واالعتداءات االإ�سرائيلية عليه، وال �سيما منها العدوان 

االإ�سرائيلي الع�سكري االأخري على غّزة و�سكانها االآمنني.

لقد اأخذت الدول العربية من جهتها خياراً ا�سرتاتيجياً بال�سالم عندما اأقّرت باالإجماع يف بريوت يف
العام 2002 املبادرة العربية لل�سالم، ا�ستناداً اإىل مرجعية موؤمتر مدريد وقرارات ال�سرعية الدولية. 
كذلك فاإن لبنان، الذي �سارك يف موؤمتر مدريد لل�سالم، مبوجب �سمانات ت�سمح له با�ستعادة اأرا�سيه 
املحتلة من قبل اإ�سرائيل من دون قيد اأو �سرط وفقاً ملندرجات قرار جمل�ش االأمن الدويل رقم 425، ما 

زال ملتزماً بعملية ال�سالم العادل وال�سامل اإ�ستناداً اإىل هذه االأ�س�ش وال�سمانات بالذات.

ال�سالم  مبادرة  اإقرار  الغربية غداة  ال�سّفة  اجتياح  املتمادية، منذ  االإ�سرائيلية  االعتداءات  اأن  اإاّل 
العربية، ولغاية العدوان االأخري على غّزة، واإي�سال من هم اأكرث غلّواً يف التطّرف اإىل مقاليد ال�سلطة 
يف اإ�سرائيل، تظهر بو�سوح عدم وجود اإرادة �سيا�سية اإ�سرائيلية فعلية باجلنوح نحو ال�سالم وااللتزام 

مبوجباته، ما ي�ستوجب اإعادة تقومي �سامل للمقاربات املعتمدة.

اأن  الفائت  اآذار   30 بتاريخ  الدوحة  يف  املنعقدة  االأخرية  العربية  القّمة  اأّكدت  املنطلق  هذا  من 
العربي يف طرح هذه  اجلانب  ا�ستمرار  واأن  الطاولة طويالً،  على  تبقى  لن  لل�سالم  العربية  "املبادرة 
املبادرة مرتبط بقبول اإ�سرائيلي لها، واأن تفعيلها مرتبط تاليا" ببدء تنفيذ اإ�سرائيل التزاماتها جتاه 

عملية ال�سالم يف اإطار زمني حمّدد".

ويف هذا ال�سياق، نرى اأّن توّجهات حكومتكم الر�سيدة ومبادراتها اجلّدية لدعم ق�سية ال�سالم، اإىل 
جانب مقاربات دولية جديدة اأ�سبحت اأكرث ميالً للحوار واالنفتاح وال�سغط رمّبا على اإ�سرائيل، ت�ساهم 

السالم خيار استراتيجي عربي أُقرّ باإلجماع في بيروت في العام 2002.

و�سامل  عادل  حل  عن  البحث  طريق  على  التقّدم  باإمكان  جديد  اأمل  بدايات  باإعطاء  احلال  بطبيعة 
لق�سية ال�سرق االأو�سط.

ويهمني ان اأوؤكد هنا ان اأّي مقاربة جّدية ملثل هذا احلّل ال ميكن ان تتغا�سى من وجهة نظرنا عن 
رف�ش  يف  امل�سيفة  الدول  حّق  عن  وال  وديارهم،  اأر�سهم  اإىل  العودة  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  حق 
توطينهم على اأرا�سيها حيث ال ت�سمح اأو�ساعها اخلا�سة بذلك، كما هي احلال بالن�سبة اىل لبنان. اإن 
رف�ش اأّي �سكل من اأ�سكال التوطني يف لبنان، ال�سيد الرئي�ش، عن�سر اأ�سا�سي من عنا�سر وثيقة الوفاق 
الوطني التي اأُقّرت يف الطائف يف العام 1991، والتي اعتمدها جمل�ش االأمن الدويل كوثيقة ر�سمية من 

وثائقه، وهو موقف ال ميكن للبنان ان يرتاجع عنه يف اأّي ظرف من الظروف.

السيد الرئيس،

ومواقف  تركيا  يف  االقت�سادي  النهو�ش  م�سرية  واالإعجاب  التقدير  من  مبزيد  يتابع  لبنان  ان 
الن�سمام  فال�سعي  االأخرية.  ال�سنوات  خالل  يف  والدويل  االإقليمي  ال�سعيدين  على  بلدكم  وحتركات 
تركيا اإىل االحتاد االأوروبي واكبته �سيا�سة حكيمة لن�سج عالقات ح�سن جوار مع حميطكم االإقليمي، 
وخ�سو�سا" مع دول اجلوار العربي االأقرب �سوريا والعراق. وباالإ�سافة اإىل �سراكتنا املتو�سطية، فاإن 
الدول  جامعة  الأعمال  ومتابعتكم  العربية  االأّمة  تواجه  التي  والتحديات  للق�سايا  امل�سكورة  مواكبتكم 
اإليها والتي يتوىّل  التي ننتمي  العربية، ال تقّل �ساأناً عن اهتمامكم ب�سوؤون منظمة املوؤمتر االإ�سالمي، 

اأمانتها العامة بجدارة مواطنكم الدكتور اأكمل الدين اإح�سان اأوغلو.

الوفاق  وثيقة  عناصر  من  أساسي  عنصر  التوطين  رفض 
رسميًا. الدولي  األمن  مجلس  اعتمدها  التي  الوطني 
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ال�سعيدين  على  تنتهجونها  التي  والتوازن  واالعتدال  االنفتاح  �سيا�سة  ن�ساطركم  لبنان  يف  اإننا 
االإقليمي والدويل، يف مواجهة تيارات التطّرف واالإرهاب والقوى التي تهّدد االأمن وال�سالم الدوليني.

ون�سّم كذلك �سوتنا اإىل دعوتكم وجهودكم لتاآلف احل�سارات والثقافات واالأديان وتناغمها، وب�سورة 
خا�سة يف اإطار االأمم املتحدة، وقد ا�ست�سفتم يف اأنقرة وا�سطنبول اأكرث من موؤمتر واجتماع دويل يف 

�سبيل ن�سر قيم التفاهم والت�سامح وقبول االآخر وتعميمها.

القيم  لهذه  مهداً  يزال،  وال  تاريخه،  عرب  كان  اأنه  هو  املجال،  هذا  يف  لبنان  به  يعتز  ما  اأكرث  اإن 
ومنوذجاً لهذه الر�سالة احل�سارية واالإن�سانية التي يحتاجها العامل اليوم اأكرث من اأّي وقت م�سى، بعدما 
اأ�سبح يف مهّب التيارات الداعية اإىل �سدام احل�سارات. ومن هذا املنطلق دعوت يف اجلمعية العامة 
�ش لبنان كمركز دويل حلوار احل�سارات واالأديان والثقافات. لالأمم املتحدة العام املن�سرم اىل ان يكرَّ

يف اخلتام ي�سّرين ال�سيد الرئي�ش ان اأوّجه اإليكم، واىل ال�ّسيدة عقيلتكم، دعوة ر�سمية لزيارة لبنان
يف اأقرب فر�سة ممكنة، واأن اأرفع الدعاء كي حتيا تركيا ويحيا لبنان، وكي ت�ستمّر ال�سداقة الرتكية 

اللبنانية اإىل الدوام.

االنفتاح  سياسات  الدولي  المجتمع  يشاطر  لبنان 
واإلرهاب. التطرّف  تيارات  مواجهة  في  والتوازن  واالعتدال 

الملك  خوان كارلوس خالل زيارة الدولة إلى إسبانيا
مدريد، اسبانيا - 19 تشرين األول 2009

الذي  للسالم  مدريد  مؤتمر  منذ  األوسط  الشرق  بقضايا  وثيقًا  ارتباطًا  مدريد  اسم  ارتبط 
أطلق مقررات تشكل أساسًا لتحقيق سالم عادل وشامل في الشرق األوسط. 

الماضية،  وخاصًة  السنوات  اليونيفيل على مدى  رئيسي  في قوات  واسبانيا مشارك 
في إطار اليونيفيل المعززة اعتباراً من العام 2006. 

أكدت زيارة الدولة إلى اسبانيا تطلع لبنان الدائم إلى  تعزيز العالقات الثقافية واإلنسانية
التي تربطه بإسبانيا.
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جاللـة الملك،
صاحبة الجاللة،

لبنان  جتاه  ال�سداقة  بروح  املفعمة  الرتحيبّية  كلمتكم  على  اأوالً  بال�سكر  منكم  اأتقّدم  اأن  ي�سّرين 
يتموين به واللبنانّية االأوىل  ورئي�سه و�سعبه، واأن اأعرب لكم عن تقديري حلرارة اال�ستقبال الذي خ�سّ
والوفد الر�سمي املرافق، مبنا�سبة زيارة الدولة التي نقوم بها اإىل ا�سبانيا، بناءً لدعوتكم الكرمية، وهي 

الزيارة االأوىل لرئي�ٍش للجمهورّية اللبنانّية منذ عقود.

ي�سّرفنا اأن نكون يف �سيافتكم يف هذا الق�سر امللكي، الذي حتاكي روعة العمارة يف جدرانه، عظمة 
ال�سعب اال�سباين وقدراته، وتوؤكد على مدى ر�سوخ الثقافة اال�سبانّية وفنونها، باعتبارها رافداً اأ�سا�سياً 

لتطّور االإن�سانّية جمعاء وتكوين احل�سارة العاملّية.

لقد و�سعتم مزايا احلكمة وال�سجاعة والتجّرد التي تتمتعون بها، يف خدمة بالدكم منذ اعتالئكم 
العر�ش، فتمكنتم من امل�ساهمة ب�سورة جوهرّية، مع احلكومات املتتالية، يف تثبيت ا�سبانيا على دروب 
رفعت  التي  اال�سبانّية«  »املعجزة  عن  بحق  احلديث  اأمكن  حتى  والتنمية،  واال�ستقرار  الدميقراطّية 

ا�سبانيا اإىل املراتب االأوىل يف الئحة الدول ال�سناعّية واملتقدمة يف العامل.

واأكرث ما يلقى اإعجابنا يف هذا املجال هو جناحكم يف التوفيق بني متطلبات احلداثة والعوملة من 
جهة و�سرورة االحتفاظ بجوهر الهوّية والقيم والتقاليد من جهة اأخرى، يف عامل متداخل ما زال يبحث 

عن املقّومات امل�سرتكة لتوفري �سعادته الفكرّية وهنائه املادي واملعي�سي على ال�سواء.

نعيش في عالم متداخل يبحث عن مقّومات مشتركة 
والمعيشي. المادي  وهناءه  الفكريّة  سعادته  له  توّفر 

صاحب الجاللة،

لبنان  فيه  �سارك  الذي  لل�سالم  مدريد  موؤمتر  ا�ست�سافة  يف  رائد  بدور  ا�سبانيا  ا�سطلعت  لقد 
عام 1991. وانطلق من اأرا�سيها م�سار بر�سلونة عام 1994. كما مّت اختيار مدينة بر�سلونة بالذات العام 
املا�سي كي ت�سبح مقّراً لالحتاد من اأجل املتو�سط. وهذا دليل على مكانة ا�سبانيا ودورها املحوري يف 
معاجلة االأزمات والق�سايا اال�سرتاتيجّية املطروحة على عاملنا املعا�سر وعلى منطقتنا ال�سرق اأو�سطّية 

ب�سكٍل خا�ش.

للفرتة 2011-2010.  الدويل  االأمن  الدائمة ملجل�ش  للع�سوّية غري  اأّيام  لبنان منذ  انتخاب  مّت  لقد 
كذلك �ستتبّواأ ا�سبانيا رئا�سة االحتاد االأوروبي اعتباراً من االأول من كانون الثاين 2010. وهي منا�سبة 
�سعيدة، كي نوؤكد عزمنا امل�سرتك على تعزيز اآليات التوا�سل والتعاون والتن�سيق يف ما بيننا يف خمتلف 
تبادل  خالل  من  وذلك  العامل،  يف  والعدالة  ال�سلم  ولق�سية  امل�سرتكة  لق�سايانا  خدمةً  املجاالت، 
الزيارات واإجراء امل�ساورات ال�سيا�سّية الدورّية بني البلدين، و�سنقوم غداً بتوقيع ورقة التفاهم املنا�سبة 

لهذا الغر�ش.

لقد كانت ا�سبانيا يف واقع احلال يف طليعة الدول التي وقفت اإىل جانب لبنان يف مواجهة االأزمات 
واملحن، وال�سيما خالل عدوان متوز عام 2006، باالإ�سافة اإىل تاأييدها الدائم ل�سيادة لبنان وا�ستقالله 

ووحدة اأرا�سيه، من خالل دعمها لقرارات ال�سرعّية الدولّية، وبخا�سة القرارين 425 و 1701.

وثباته. وال  الدعم  تعبري عملي و�سادق عن مدى هذا  اإال  اليونيفيل  ا�سبانيا يف قوات  وما م�ساركة 
ي�سعني يف هذا املجال اإال اأن اأتّقدم من قائد هذه القوات واأفرادها بال�سكر على ت�سحياتهم اجلّمة يف 
اأمام  اأنحني  واأن  �سبيل خدمة االأمن واال�ستقرار يف اجلنوب، وفقاً ل�سروط اال�ستباك املتوافق عليها، 
قد  اإرهابي  تهديد  اأّي  وجه  القوات يف  هذه  �سالمة  على  تاأكيد حر�سنا  معيداً  منهم،  ال�سهداء  اأرواح 
اآفة تطال  بات  الذي  االإرهاب  اأ�سكال  كافة  اإ�سبانيا يف مواجهة  الكامل مع  لت�سامننا  اإ�سافةً  يطالها. 

مناطق خمتلفة من العامل وتتطّلب منا معاجلات �ساملة.

ستبقى طرق السالم متعّثرة إن لم يتم ولوجها من باب 
الواقع. واألمر  القوة  منطق  عن  بعيداً  واإلنصاف،  العدالة 
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ا�سرائيل،  قبل  من  املحتلة  اأرا�سيه  معظم  حترير  من  املا�سية  ال�سنوات  خالل  لبنان  متّكن  لقد 
القنابل  ماليني  خريطة  على  واال�ستح�سال  االإ�سرائيلّية،  ال�سجون  من  ومعتقليه  اأ�سراه  وا�سرتداد 
العنقودّية املحّرمة التي زرعتها االآلة احلربّية االإ�سرائيلّية يف اأر�ش اجلنوب. وهو ما زال ي�سعى ويطالب 
�سبعا  ومزارع  كفر�سوبا  تالل  يف  حتتلها  زالت  ما  التي  االأرا�سي  كامل  من  اإ�سرائيل  بان�سحاب  اليوم 
والكّف عن  اللبنانّية،  لل�سيادة  اليومّية  وبوقف خروقاتها  الغجر،  ال�سمايل من قرية  اللبنانّية واجلزء 

تهديداتها املتمادية �سّد لبنان وبنيته التحتّية ومرافقه احليوّية.

مناخات  واإ�ساعة  واالأمن  ال�سلم  حتقيق  على  حري�سة  ا�سبانيا  اأّن  كم  نعلم  نحن  ذلك،  موازاة  يف 
اأثبتت جتارب العقود املا�سية  – متو�سطي ويف ال�سرق االأو�سط عموماً. وقد  التعاون يف املجال االأورو 
باأّن طرق ال�سالم متعرّثة اإن مل يتم ولوجها من باب العدالة واالإن�ساف، بعيداً عن منطق القوة واالأمر 

الواقع.

العادل  لل�سالم  متكاملة  مبادرة  قمة بريوت على  باالإجماع عام 2002 يف  العرب  القادة  وافق  لقد 
عليها  واأكدوا  عادوا  ثم  لل�سالم.  مدريد  موؤمتر  ومرجعّية  مبادئ  اإىل  م�ستندٍة يف جوهرها  وال�سامل، 
اإ�سرائيل املبا�سرة بتنفيذ كامل مندرجاتها �سمن مهل زمنّية  يف قمة قطر االأخرية، مطالبني باإلزام 

حمددة.

ويف الوقت الذي تتمادى فيه اإ�سرائيل يف تعّنتها وممار�ساتها املخالفة للقانون الدويل التي ف�سحتها
تقارير االأمم املتحدة، وال�سيما ا�ستمرار ح�سار غزة وتو�سيع دائرة االأخطار يف حميط امل�سجد االأق�سى، 
فاإّن االأمل يحدونا باأّن الدولة االإ�سبانية وبدبلوما�سيتها الن�سطة، �سوف تكون دائماً اإىل جانب احلّق، 

وباأّنها �ستبذل ق�سارى جهدها للدفع بعملّية ال�سالم العادل وال�سامل يف ال�سرق االأو�سط اإىل االأمام.

قرارات  على  ا�ستندت  اإذا  اإال  يا �ساحب اجلاللة،  تدركون  كما  تنجح،  اأن  امل�سرية  لهذه  وال ميكن 
كامل  ا�سرتجاع  ي�سمن  مبا  لل�سالم،  العربّية  واملبادرة  مدريد،  موؤمتر  ومرجعّية  الدولّية،  ال�سرعّية 

أراضيه. الفلسطينيين على  الالجئين  يحرص لبنان على ضمان عدم توطين 

احلقوق واالأرا�سي العربّية املحتلة، مبا فيها حق ال�سعب الفل�سطيني يف قيام دولته امل�ستقلة على ترابه 
يحر�ش  االإطار،  االأ�سلّية. ويف هذا  وديارهم  اأر�سهم  اإىل  الفل�سطينيني  الالجئني  الوطني، ويف عودة 
لبنان على اأن ال تتم اأّية ت�سوية يف ال�سرق االأو�سط على ح�سابه وب�سورة متعار�سة مع م�ساحله احليوّية؛ 
�سراحةً  عليه  ت  ن�سّ ملا  وفقاً  اأرا�سيه  على  الفل�سطينيني  الالجئني  توطني  عدم  �سمان  على  وبالتايل 
املبادرة العربية لل�سالم، وملا توافق عليه اللبنانيون يف وثيقة الوفاق الوطني التي اأقّرها جمل�ش االأمن 

الدويل واعتمدها كوثيقة ر�سمّية من وثائق االأمم املتحدة.

صاحب الجاللة،

صاحب الجاللة،

اأن  اإال  ميكن  ال  ال�سيا�سي  ال�سعيد  على  باإ�سبانيا  لبنان  تربط  التي  ال�سداقة  عالقات  م�ستوى  اإّن 
يالقيه ن�سيج مت�سابك من العالقات االقت�سادّية والتجارّية. لذلك، فاإّن االهتمام املتبادل بتنمية هذه 
العالقات يتبلور من خالل تفعيل وتنفيذ االتفاقيات املعقودة يف ما بيننا، وال�سيما يف جمال ال�سياحة 
والنقل اجلوي وحماية البيئة وت�سجيع اال�ستثمارات والتنمية، واال�ستمرار يف البحث عن الو�سائل وال�سبل 

الكفيلة بتو�سيع مروحة هذه االتفاقات والعمل على تطبيقها.

اإّن و�سائج ال�سداقة وعالقات التعاون بني بلدينا و�سعبينا يعود تاريخها اإىل اآالف ال�سنني. فالقطع
البّحارة  امليالد،  قبل  ال�سابع  القرن  يف  اأ�س�سها  التي  )قادي�ش(   Cadiz مدينة  يف  املكت�سفة  االأثرّية 
الفينيقيون القادمون من �سواطئنا اإىل بر�سلونة لتبادل ع�سارة املعرفة وال�سناعات، خري �ساهد على 

عمق هذه الروابط.

وتعاون  تواصل  جسر  بامتياز،  المغتربون  اللبنانيون  يشّكل 
وأخّوة بين لبنان والفضاء اإلسباني في مجاله اإلنساني األرحب.
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صاحب الجاللة،

ويف ع�سرنا احلا�سر تكت�سب العالقات االإن�سانّية بني بلدينا بعداً خا�ساً من خالل ماليني املغرتبني 
من اأ�سل لبناين، املنت�سرين يف البلدان التي تنتمي اإىل جمموعة الدول الناطقة باللغة االإ�سبانّية، والذين 
ي�سّكلون بامتياز، ج�سر توا�سل وتعاون واأخّوة بني لبنان والف�ساء االإ�سباين يف جماله االإن�ساين االأرحب.

ويف هذا ال�سياق، فاإّن لبنان املتجّذر يف التاريخ، والذي يعتّز بعطاءاته الفكرّية وم�ساهمته يف قيام 
ع�سر النه�سة العربّية، يهّمه بالطبع تعزيز عالقاته الثقافّية مع ا�سبانيا التي تتفاعل ح�سارتها بعمق 

مع احل�سارة العربّية وحتاكي قلبه وخياله.

لطاملا ج�ّسد لبنان وا�سبانيا، عرب موقعهما اجلغرايف املمّيز ومواقفهما املعتدلة والعاقلة، خمترباً حّياً 
للتفاعل بني العامل العربي واأوروبا.

وما ح�سوري اليوم لزيارة بلدكم اجلميل والعريق اإال دليل على اأّن لبنان قد عاد بقّوة اإىل ال�ساحة 
الدولّية، م�سرتجعاً مكانته و�سدقيته بني االأمم، وليمار�ش دوره الطبيعي يف حماية م�ساحله الوطنّية 
ويف خدمة الق�سايا العربّية العادلة. فلبنان، كما ا�سبانيا، ال ي�ستطيع العي�ش من دون احلرّية. وقد اأبدع 

الكاتب العاملي Miguel de Cervantes يف و�سفه معنى احلرّية بقوله:

"La liberté est un des dons les plus précieux que le ciel ait fait aux hommes. 
Rien ne l’égale. Pour la liberté ou pour l’honneur، on peut et l’on doit 
aventurer la vie".

عاد لبنان بقّوة إلى الساحة الدولّية، مسترجعًا مكانته وصدقيته بين األمم.

صاحب الجاللة،

على هدى هذا االأمل، وعمالً بقوة التزامنا امل�سرتك بتعميق عالقات ال�سداقة والتعاون يف ما بيننا 
�سوفيا  امللكة  اجلاللة  �ساحبة  وهناء  و�سّحة  وهنائكم،  �سحتكم  نخب  اأ�سرب  امليادين،  خمتلف  يف 
و�ساحب ال�سمو االأمري فيليب اأمري ا�ستوريا�ش وقرينته االأمرية ليتيثيا، متقّدماً منهم باأ�سمى عبارات 

التقدير؛

واأرفع كاأ�سي اأي�ساً ملجد االأّمة االإ�سبانّية العظيمة و�سعبها ال�سديق الذي ي�سّرين اأن اأنقل اإليه حتيات
ال�سعب اللبناين واإعجابه.

عا�ست ا�سبانيا، وعا�ش لبنـان.

لقد �سدرت العام املن�سرم يف ا�سبانيا، الدعوة الإطالق حتالف احل�سارات والثقافات عو�ساً عن 
ت�سارعها املدّمر برعاية كرمية من جاللتكم. وقد ان�سّم لبنان منذ اأ�سهر اإىل هذا التحالف. ويهّمه 
اأن ي�سبح مركزاً دولياً معرتفاً به حلوار احل�سارات والثقافات  اأن يذّكر يف هذه املنا�سبة برغبته يف 
اأّن لبنان يربز  اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة. ذلك  اإىل ذلك يف كلمتي  والديانات، كما دعوت 
الفعلّية  للعي�ش امل�سرتك وامل�ساركة  ال�سرق والغرب، ويتمّيز ب�سيغة فريدة  كج�سر توا�سل وتفاعل بني 
يف احلكم لثماين ع�سرة طائفة خمتلفة، يف اإطار من التوافق واحرتام احلريات، ومنها حرية املعتقد 

وممار�سة ال�سعائر الدينّية وحرّية الراأي والتعبري يف حماية الدولة والقانون.

الشرق والغرب، ويتمّيز بصيغة  لبنان جسر تواصل وتفاعل بين 
الحكم. في  الفعلّية  والمشاركة  المشترك  للعيش  فريدة 
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الرئيس باراك أوباما خالل زيارة إلى الواليات المتحدة األميركية
واشنطن، أميركا - 14 كانون أول 2009

الرئيس  فخامة  حّمل  اوباما  باراك  األميركي  الرئيس  مع  مشترك  صحفي  مؤتمر  في 
اسرائيل مسؤولية خرق القرار 1701 واالبقاء على حالة القلق والعنف في المنطقة بسبب 
ان تهريب  اوباما  الرئيس  اعتبر  العادل والشامل، فيما  االحتالل والتنكر لمتطلبات السالم 
االسلحة الى لبنان يهدد امن اسرائيل، وكشف انه تحدث مع الرئيس سليمان عن ضرورة 

تطبيق القرارات الدولية وان التقدم الذي حصل في تطبيقها غير كاف.

السالح  من  سليمان  الرئيس  موقف  على  الرد  إطار  في  االميركي  الرئيس  كالم  أتى 
باعتباره شأنًا داخليًا لبنانيًا يُعالج على طاولة الحوار، وتقع مسؤولية معالجته على االطراف 

اللبنانية عن طريق الحوار فيما بينها.

الرئي�ش  للقاء  منا�سبة  وهي  املتحدة  الواليات  لزيارة  اوباما  الرئي�ش  دعوة  بتلبية  جداً  �سعيد  انني 
االنفتاح  �سيا�سة  هو  اوباما  بالرئي�ش  يجمعنا  ما  ان  االمريكية.  االدارة  يف  امل�سوؤولني  وكبار  االمريكي 
واحلوار. واذا كان انتخابه �سكل عالمة فارقة للدميوقراطية يف العامل، فاإن خطابه يف القاهرة اأحيا 
اإيجاد حلول للق�سايا ال�سائكة يف دول العامل، كما ان منحه جائزة نوبل لل�سالم بعث اي�ساً  االأمل يف 
الرجاء يف دول ال�سرق االأو�سط، الدول االإ�سالمية والعربية الإيجاد حل �سلمي يف املنطقة يعيد احلقوق 

الأ�سحابها ويوؤمن االن�سحاب من االأرا�سي املحتلة ويعطي حق العودة لالجئني الفل�سطينيني.

واكدنا تطلعنا ودعمنا للمبادرة العربية لل�سالم التي اقرت يف بريوت يف العام 2002، واعيد التاأكيد
عليها يف موؤمتر الدوحة مطلع العام احلايل. وقد ن�ست هذه املبادرة على اعادة احلقوق اىل ا�سحابها.

وقد ا�ستعر�سنا الو�سع يف لبنان والتقدم واال�ستقرار الذي حتقق فيه خالل ال�سنة املا�سية والعام
احلايل على امل�ستويات ال�سيا�سية واالمنية واالقت�سادية، يف حني ت�ستمر ا�سرائيل باإطالق التهديدات 
�سد لبنان ما يعيق منو االقت�ساد فيه. وطلبنا من الرئي�ش اوباما ان ميار�ش �سغطاً على ا�سرائيل لتنفيذ 

القرار 1701 وان�سحاب القوات اال�سرائيلية من قرية الغجر ومن تالل كفر�سوبا ومزارع �سبعا.

بالواليات  لبنان  جتمع  التي  والنقاط  االمريكية،   - اللبنانية  العالقات  مو�سوع  يف  اي�ساً  حتدثنا 
م�ساركة  وثانياً  امريكا،  يف  مهماً  دوراً  يلعبون  الذين  لبناين  ا�سل  من  االمريكيون  اوالً  وهي  املتحدة 
وحقوق  الدميوقراطية  بها  واعني  لبنان  يعتنقها  التي  واحل�سارية  االن�سانية  القيم  االمريكي  ال�سعب 
من  كثرياً  دفع  لبنان  ان  اال  االرهاب.  وحماربة  والطائفية  التع�سب  ونبذ  العامة  واحلريات  االن�سان 
الت�سحيات يف �سبيل املحافظة على هذه القيم، ودفع من دماء ابنائه ومن اقت�ساده وهجرة �سبابه اىل 

اخلارج، وهنا طلبنا دعم الواليات املتحدة على م�ستويات عدة. 

الجيش قادر على التصدي لإلرهاب الذي يشكل خطراً على االنسانية جمعاء.
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فامل�ساعدات الع�سكرية توؤمن للبنان جي�ساً قوياً وقوى امن قادرة على الدفاع عن لبنان �سد هجمات
العدو، والت�سدي لالإرهاب الذي ي�سكل خطراً لي�ش فقط على لبنان بل على االن�سانية جمعاء. كذلك 
االمر بالن�سبة اىل امل�ساعدات االقت�سادية التي تتيح للبنان منواً اقت�سادياً وحتقق العدالة االجتماعية 

وترفع الظلم الذي يتخذه االرهابيون ذريعة لتعبئة النفو�ش.

كما طلبنا موقفاً �سيا�سياً امريكياً داعماً للبنان عند اإيجاد احللول ال�سلمية حتى ال ياأتي اي حل على 
ح�سابه، مع تاأكيد رف�سنا التوطني واإ�سرارنا على حق العودة لالجئني الفل�سطينيني الأن الد�ستور اللبناين 
واملبادرة العربية لل�سالم ا�سارا اىل عدم قبول التوطني يف الدول التي متنع د�ساتريها وقوانينها هذا 
االمر. وامل�ساألة االخرية التي بحثنا فيها كانت مو�سوع ان�سمامنا اىل ع�سوية جمل�ش االمن الدويل يف 
بداية العام املقبل وقد اتفقنا على اآلية للتعاون والتن�سيق يف الق�سايا التي تهم العامل متخذين يف ذلك 
م�سلحة لبنان اوالً ومتثيل راأي وموقف اجلامعة العربية وامل�سلحة االن�سانية العامة، لعلنا ن�ستطيع من 
موقعنا يف هذه الع�سوية امل�ساهمة يف اإيجاد حلول للق�سايا ال�سائكة يف العامل وبخا�سة ق�سية ال�سرق 

االو�سط.

رفضنا  وأكدنا  للبنان  داعمًا  اميركيًا  سياسيًا  موقفًا  طلبنا 
الفلسطينيين. العودة لالجئين  التوطين وإصرارنا على حق 

الرئيس  ديمتريوس كريستوفياس خالل الزيارة الرسمية إلى قبرص
نيقوسيا، قبرص -12 شباط 2010

اللبنانيين وكانت لهم الجار األوروبي األقرب إلى لبنان، ولطالما احتضنت  قبرص هي 
المالذ اآلمن في خالل سنوات الحرب. 

األوسط الشرق  ألزمة  حل  ايجاد  في  المساهمة  دومًا  قبرص  حاولت  ذلك،  جانب  وإلى 
العالقة في تعنت إسرائيل واحتالالتها وانتهاكاتها للحقوق العربية. وهي كانت باستمرار 

داعمًا لمواقف لبنان في المحافل الدولية. 

هذه األبعاد كانت حاضرة في خالل الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية إلى قبرص.
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فخامة الرئيس،

يتموين بها، وما اأ�سكركم بدايةً على حفاوتكم وح�سن ا�ستقبالكم، وعلى الكلمات الطّيبة التي خ�سّ
عرّبمت عنه من دعم وتاأييد معهودين للبنان و�سعبه. جئنا اإىل قرب�ش، تلبيةً لدعوتكم الكرمية، للتاأكيد 
تعزيز عالقات  الرغبة يف  منطلق  ومن  ال�سنني،  اآالف  منذ  �سعبينا  تربط  التي  املتينة  ال�سداقة  على 
التعاون والتكامل بني بلدينا يف خمتلف امليادين. كما اأّنها منا�سبة كي ن�ستعر�ش معاً الق�سايا والتحديات 
االإقليمّية والدولّية التي من �ساأنها اأن توؤّثر على اأمننا و�سالمتنا وعلى تقّدم �سعوبنا وازدهارها. ومن 
اأبرز هذه التحديات مواجهة خماطر احلرب والعدوان واالإرهاب، وخماطر التلّوث والكوارث الطبيعّية، 
وتلك التي قد يت�سّبب بها االإن�سان؛ ولنا يف جمال حماربة حرائق الغابات واإهمادها، جتربة من املفرت�ش 

اأن تدفعنا ملزيد من الت�ساور والبحث، و�سوالً الإن�ساء هيئات واآليات تعاون م�سرتكة وفّعالة.

لقد تعّر�ش لبنان اإىل �سل�سلة من احلروب واالعتداءات خالل العقود املا�سية، واآخرها عدوان متوز
 2006، فكان اأن لقي دوماً دعماً ممّيزاً وم�سكوراً من قبل قرب�ش و�سعبها ال�سديق، اإن من خالل توفري 
اأطر عي�ش وعمل كرميني ملن ا�سطرته االأحداث للهجرة املوقتة من لبنان، اأو من خالل تاأييد القرارات 
الدولّية التي دعت الحرتام �سيادة لبنان وا�ستقالله ووحدة �سعبه وحرمة اأرا�سيه، واآخرها القرار رقم 

1701 الذي ي�ستدعي �سرورة اإلزام اإ�سرائيل بتنفيذ كامل مندرجاته.

ويف هذا ال�سياق، فقد ا�سطلعت قرب�ش منذ ا�ستقاللها، وبخا�سة منذ اأّيام رئي�سها الراحل واملرموق 
االأو�سط،  ال�سرق  لق�سية  و�سامل  عادل  حّل  الإيجاد  ال�سعي  نا�سط يف جمال  بدوٍر  مكاريو�ش،  املطران 
وهي مدعّوة اليوم لال�ستمرار يف اال�سطالع مبثل هذا الدور، من خالل ع�سويتها يف االحتاد االأوروبي 
وموقعها اخلا�ش. وناأمل اأن ياأتي مثل هذا احلّل متوافقاً مع قرارات ال�سرعّية الدولّية واملبادرة العربّية 

لل�سالم، واأن ي�سمن حّق العودة لالجئني الفل�سطينيني ويحول دون توطينهم.

ومخاطر  واإلرهاب،  والعدوان  الحرب  مخاطر  مواجهة  التحديات  أبرز  ومن 
اإلنسان. بها  يتسّبب  قد  التي  وتلك  الطبيعّية،  والكوارث  التلّوث 

قرب�ش هي اجلار االأوروبي االأقرب اإىل لبنان، وي�سّرنا اأن تكون قد جنحت يف بناء اقت�ساد وطنّي 
زالت  ما  قرب�ش  اأّن  اإال  وموؤ�س�ساتها.  مرافقها  وتنمية  ربوعها،  اإىل  ال�سّواح  ماليني  وا�ستقطاب  قوي، 
اأ�سبحت، يف جزء منها، مو�سع اهتمام ومتابعة من قبل االأمم  األيماً وم�ساكل  تواجه واقعاً انق�سامياً 
وا�ستقاللها  قرب�ش  جمهورّية  �سيادة  احرتام  اإىل  جميعها  دعت  متتالية  قرارات  خالل  من  املتحدة، 
اأرا�سيها. ولبنان الذي يوؤّيد هذه القرارات، وقرارات ال�سرعّية الدولّية ب�سكٍل عام،  ووحدتها وحرمة 
�سيويل اهتماماً خا�ساً بق�سية قرب�ش، من خالل ع�سويته غري الدائمة يف جمل�ش االأمن الدويل للعامني 

القادمني، موؤكداً على اأهمية التن�سيق والت�ساور. 

كما �سيتابع عن كثب م�سار املفاو�سات التي بادرمت اإىل اإطالقها فخامة الرئي�ش عام 2008، من اأجل 
ل اإىل حّل �سامل ودائم ومتوافق عليه للم�سكلة القرب�سّية، والتي ت�سدر تقارير دورّية ب�ساأنها عن  التو�سّ
االأمني العام لالأمم املتحدة، يف اإطار مهمة امل�ساعي احلميدة التي يقوم بها، متمنني لقرب�ش ما تتمّناه 

لنف�سها يف هذا املجال. 

العزيز،  و�سعبكم  العريقة  بالدكم  جتاه  لبنان  يّكنها  التي  واملوّدة  ال�سداقة  م�ساعر  من  انطالقاً 
اأجل  ومن  الرئي�ش،  فخامة  ال�سخ�سي  ورفاهكم  �سحتكم  اأجل  من  بدوري،  كاأ�سي  اأرفع  اأن  ي�سّرين 
عّزة قرب�ش وهناء �سعبها، اآمالً اأن تقبلوا دعوتي لفخامتكم للقيام بزيارة ر�سمّية اإىل لبنان يف اأقرب 

فر�سة ممكنة.

عا�ست قرب�ش، عا�ش لبنان.

الدولّية والمبادرة  الشرعّية  الحّل متوافقًا مع قرارات  يأتي  أن  نأمل 
الفلسطينيين. لالجئين  العودة  حّق  يضمن  وأن  للسالم،  العربّية 
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الرئيس لويس ايناسيو لوال دا سيلفا خالل الزيارة الرسمية إلى البرازيل
برازيليا، البرازيل -22 نيسان 2010

بالعالقات  باالرتقاء  الشاملة  لبنان  رغبة  البرازيل،  إلى  معه  الجمهورية  رئيس  حمل 
التي نسجها وجود  االنسانية  العالقات  إلى مستوى  البلدين  بين  السياسية واالقتصادية 

الماليين من البرازيليين من أصل لبناني في البرازيل. 

رئيسها في العربي ساهمت عبر مبادرات  العالم  الجغرافي عن  والبرازيل برغم بعدها 
السعي إلحياء عملية السالم في الشرق األوسط. 

فخامة الرئيس،

فخامة الرئيس،

يتموين به من كلمات طّيبة، وحفاوة وح�سن ا�ستقبال، منذ اأتوّجه اإليكم بدايةً بال�سكر على ما خ�سّ
مبا�سرة زيارتي الر�سمّية اإىل بالدكم ال�سديقة. وقد مل�ست حقيقةً من خاللها، مدى العالقات التي 
تربط لبنان بالربازيل، ونوعيتها؛ ميّيزها على ال�سعيد االإن�ساين، وجود اأكرث من �ستة ماليني برازيلي 

من اأ�سل لبناين على هذه االأر�ش اخلرّية املعطاء، اأّي ما يفوق عدد �سكان لبنان.

العائلّية  قيمهم  �سنة،  وثالثني  مئة  من  اأكرث  منذ  الربازيل  اإىل  قدموا  الذين  اللبنانيون  حمل  لقد 
والدينّية وحّبهم للعمل اجلاّد وللتوا�سل االإن�ساين. ووّفرت لهم الربازيل و�سعبها امل�سياف اأطر عي�ش 
الربازيلي  الوطني  الن�سيج  يف  االندماج  من  جيل،  بعد  جيالً  فتمكنوا،  مت�ساوية،  عمل  وفر�ش  كرمي 
واالرتقاء اإىل منا�سب ومواقع مرموقة يف القطاعني العام واخلا�ش، و�ساهموا ب�سورة ن�سطة يف تقّدم 
الربازيل ونه�ستها على ال�سعد ال�سيا�سّية واالجتماعّية والثقافّية، دون اأن يتخّلوا عن ارتباطهم املعنوي 

والثقايف بوطنهم االأّم، وطن االأهل واالأجداد.

لذا ميكن لهوؤالء اللبنانيني واملتحّدرين من اأ�سل لبناين، اأن يعززوا ب�سورة ا�ستثنائّية، لبنة التوا�سل 
والتكامل يف ما بيننا، واأن يوؤ�س�سوا ل�سراكة م�ستقبلّية واعدة بني بلدينا يف خمتلف امليادين.

عن  واأعلنت  اأرا�سيه،  ووحدة  وا�ستقالله  ل�سيادته  للبنان،  دعمها  عن  دوماً  الربازيل  عرّبت  لقد 
تاأييدها للقرارين 425 و 1701. وهي وقفت اإىل جانب وطننا يف املحن واالأزمات التي مّر بها، وال�سيما 

خالل عدوان متوز 2006.

أن  لبناني،  أصل  من  والمتحّدرين  اللبنانيين  لهؤالء  يمكن 
ما  في  والتكامل  التواصل  لبنة  استثنائّية،  بصورة  يعززوا 
بلدينا. بين  واعدة  مستقبلّية  لشراكة  يؤسسوا  وأن  بيننا، 
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وقد اأتيح اأمامنا اليوم، جمال اإ�سايف لتبادل الدعم ال�سيا�سي والدفاع عن ق�سايا احلّق والعدالة، 
نتيجة انتخاب بلدينا للع�سوّية غري الدائمة ملجل�ش االأمن الدويل للعامني 2010 و 2011. و�سن�سعى معاً 
للتوافق على مقاربات م�سرتكة الإيجاد حلول دبلوما�سّية للم�ساكل الدولّية املطروحة ، بعيداً عن منطق 

العنف واحلرب.

واإعادة  الوطن،  اأرجاء  اإىل  اال�ستقرار  اإعادة  من  املا�سية،  ال�سنوات  خالل  لبنان،  يف  متّكنا  لقد 
العالقات الثنائّية املمّيزة مع �سوريا اإىل اإطارها ال�سحيح، واإجراء انتخابات نيابّية دميقراطّية وحّرة، 
ال�ّسياح  من  املزيد  وا�ستقطاب  بلبنان،  اخلارجي  العامل  ثقة  واإعادة  وطنّية،  وحدة  حكومة  وت�سكيل 
وامل�ستثمرين اإليه، ومن التوافق على حّل م�ساكلنا عن طريق احلوار. اإال اأّن لبنان، ومن �سمن تاأكيده 
الدويل ملواجهة خماطر وحتديات خمتلفة ما زالت  واملجتمع  الربازيل  لثوابته، ما زال بحاجة لدعم 

تتهدده واأبرزها :

 
- اإلزام اإ�سرائيل بتنفيذ القرار 1701 بجميع مندرجاته، وبالكّف عن انتهاكاتها لل�سيادة اللبنانّية وعن 

تهديداتها اخلطرية ب�سّن حرب جديدة �سّد لبنان وموؤ�س�ساته وبناه التحتّية. 
- ا�سرتجاع اأو حترير ما تبقى من اأرا�ٍش لبنانّية حمتّلة يف مزارع �سبعا وتالل كفر�سوبا واجلزء ال�سمايل 
من قرية الغجر، بعدما متّكن لبنان عام 2000، بت�سامن �سعبه وجي�سه ومقاومته، من حترير معظم 

اأرا�سيه املحتلة. 
- مواجهة االإرهاب الذي يهدد ا�ستقرارنا وهناء عي�ش �سعبنا. 

اإىل  العودة  يف  امل�سروع  حلقهم  خالفاً  اأرا�سينا،  على  الفل�سطينيني  الالجئني  توطني  دون  احلوؤول   -
ديارهم االأ�سلّية يف فل�سطني.

يحتاج لبنان لدعم المجتمع الدولي في إلزام 
مندرجاته. بجميع   1701 القرار  بتنفيذ  إسرائيل 

فخامة الرئيس،

فخامة الرئيس،

مّت  التي  االتفاقات  عززتها  متقّدمة،  عالقات  االقت�سادي،  ال�سعيد  على  والربازيل  لبنان  تربط 
التوقيع عليها خالل ال�سنوات املا�سية والتي �سنعمل على تفعيلها. كما ح�سلت على دفع اإ�سايف من خالل 
التوقيع هذا ال�سباح على اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة يف جمايل ال�سوؤون االجتماعّية والريا�سة .

ال�سيا�سّية العالقات  م�ستوى  اإىل  ترتقي  ال  فهي  العالقات،  هذه  بلغته  الذي  امل�ستوى  برغم  اأّنه  اإال 
واالإن�سانّية التي جتمعنا. وال بّد بالتايل من اأن ن�سعى معاً لتو�سيع اآفاقها، اإن على ال�سعيد احلكومي اأو 

على �سعيد القطاع اخلا�ش.

مقررات  متابعة  خالل  من  االأطراف،  املتعّدد  ال�سعيد  على  التعاون  هذا  اآفاق  تو�سيع  ميكن  كما 
وتو�سيات القمم العربّية االأمريكّية الالتينّية التي بادرمت بالدعوة اإليها يف العام 2005، وكان اآخرها يف 
الدوحة العام املا�سي، و�سيعقد موؤمترها الثالث يف البريو مطلع العام املقبل. وقد اأظهرت هذه القمم 

اأهمية الت�سامن بني دول اجلنوب وتعاونها يف خمتلف املجاالت.

تبقى ق�سية ال�سرق االأو�سط، وجوهرها ق�سية فل�سطني، بدون حّل منذ اأكرث من �ستني عاماً، مع ما 
يخّلف ذلك من ظلم وقهر وعنف وحروب ت�ستولد املزيد من الفقر والدمار. لقد قمتم خالل ال�سنوات 
املا�سية بزيارات عديدة اإىل ال�سرق االأو�سط، ومنها اإىل لبنان يف العام 2003، وعدمت ال�سهر املا�سي 
من زيارة اإىل بع�ش دول املنطقة، يف م�سعى من قبلكم للم�ساهمة يف اإحياء عملية ال�سالم. وقد ت�سّنى 
لكم بطبيعة احلال تلّم�ش مدى اجلمود امل�سيطر على جممل عملية ال�سالم، ومدى املعاناة االإن�سانّية 
التي يواجهها ال�سعب الفل�سطيني يف االأرا�سي الفل�سطينّية املحتلة، وبخا�سة يف قطاع غزة، وما يتهّدد 
االأماكن املقّد�سة ومدينة القد�ش من خماطر. وهذا مرّده من وجهة نظر ال�سريحة االأو�سع من املجتمع 

المجاالت. الجنوب وتعاونها في مختلف  التضامن بين دول  أهمية 
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فخامة الرئيس،

باالإجماع  العرب  القادة  اعتمده  الذي  ال�سالم،  بخيار  االلتزام  ورف�سها  اإ�سرائيل  تعّنت  اإىل  الدويل 
يف قمة بريوت عام 2002، من خالل ا�ستمرارها يف ممار�ساتها التع�ّسفية ويف بناء امل�ستوطنات غري 
ال�سرعّية وتكري�ش �سيا�سة االأمر الواقع. واإذا كان على االأمم املتحدة كمنظمة دولّية م�سوؤولة عن االأمن 
وال�سلم الدوليني، اأن ت�سطلع بدور اأكرب لدفع عملية ال�سالم اإىل االأمام، فاإّنها لي�ست يف واقعها احلايل، 
�سوى جمموعة الدول املتحالفة اأو املتخا�سمة التي تت�سّكل منها،  وبع�ش دولها االأع�ساء يتمّتع بحق نق�ش 
مل تتمّكن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة من تخّطيه على ال�سعيد العملي منذ زمن طويل. وبرغم ذلك، 
فاإّن اأ�س�ش احلّل العادل وال�سامل يف ال�سرق االأو�سط اأ�سبحت من الثوابت الدولّية التي ي�سعب ت�سّور اأّي 
حّل خارج اأطرها. وهي مرتكزة على قرارات ال�سرعّية الدولّية ومرجعّية موؤمتر مدريد واملبادرة العربّية 
لل�سالم بجميع مندرجاتها. و�سيظّل امل�سعى العربي قائماً، بدعم من الدول ال�سديقة واملحبة لل�سالم، 
وال�سامل  العادل  احلّل  هذا  عنا�سر  و�سع  اأجل  من  املنا�سبة  بالطرق  لل�سغط  الربازيل،  مقدمها  ويف 

مو�سع التنفيذ، من خالل خطط عملّية ومهل زمنّية حمددة وملزمة.

نعي�ش اليوم يف عامل متداخل ومتغرّي ومتعدد االأقطاب. ونعلم حر�سكم امل�سروع على اإ�سالح االأمم 
املتحدة واأجهزتها، وعلى راأ�سها جمل�ش االأمن الدويل، كي ي�سبح اأكرث متثيالً للواقع اجليو- �سيا�سي 
لعاملنا املعا�سر واأكرث قدرة على تنفيذ القرارات ال�سادرة عنه. ون�ساطركم القلق من خماطر التغرّي 
اإليه  ال�سعوب و�سّحتها وهناء عي�سها. كما نفهم متاماً ما تدعون  يوؤّثر �سلباً على حياة  الذي  املناخي 
من �سرورة اإ�سالح النظام االقت�سادي واملايل العاملي، كي ي�سبح اأكرث �سفافّية واإن�سانّية وعدالة. لقد 
متّكن لبنان من تاليف تداعيات االأزمة املالّية العاملّية بف�سل ال�سيا�سات احلكيمة التي اعتمدها م�سرفه 
املركزي وقطاعه امل�سريف املعروف بقدرته وكفاءته. ومتكنتم كذلك يف الربازيل، من تخّطي اآثار هذه 

مرّده  األوسط  الشرق  في  السالم  عملية  جمود 
إلى تعّنت إسرائيل ورفضها االلتزام بخيار السالم.

االأزمة، دون التخّلي عن �سيا�ستكم التنموّية واالجتماعّية الهادفة اإىل حماربة الفقر والتفاوت الطبقي 
وتوفري احلقوق واخلدمات للمواطنني يف جماالت الرتبية وال�سحة وال�سكن والتعليم والثقافة. اإال اأننا 
االأزمة وخلفياتها، وعدم  اأ�سباب هذه  البحث عن  الراأي حول �سرورة اال�ستمرار يف  نتوافق معكم يف 

االكتفاء بالتعامل مع تداعياتها.

اإىل اختيار مدينة ريو دي  االآيلة  الرئي�ش على جناح م�ساعيكم  اأهنئكم فخامة  اأن  اأوّد  يف اخلتام، 
جانريو كمركز لالألعاب االأوملبّية ال�سيفّية يف العام 2016، هذه املدينة التي �سهدت هذا ال�سهر، مع 
االأ�سف، في�سانات قوية اأدت اإىل خ�سارة اأرواح املئات من مواطنيكم، وقد �سارعتم باإحاطة املنكوبني مبا 
اأمكن من م�ستلزمات الت�سامن والرعاية. اإّن ما حققتموه منذ ت�سلمكم ال�سلطة يف بالدكم، من نه�سة 
والتنمية،  الفقر  الطبقات، ومواجهة م�ساكل  الهّوة بني  اقت�سادّية ومالّية، وما رافقها من عمل لردم 
وتر�سيخ لدعائم الدميقراطّية يف دولة �سا�سعة االأطراف، ي�ستحق منا كل تقدير. وقد حققتم كذلك 
جناحاً ملمو�ساً يف حتويل الربازيل اإىل مركز قيادي على ال�ساحة الدولّية، اإن كان عرب املبادرة التي 
اأو عرب �سعيكم ملنح الربازيل  اأمريكا الالتينّية والدول العربّية،  اأطلقتموها لعقد قمم دورّية بني دول 
اأو عرب م�ساركة بالدكم يف القوات الدولّية حلفظ ال�سالم يف  مقعداً دائماً يف جمل�ش االأمن الدويل، 

عدد متزايد من الدول.

فمن اأجل �سداقة نفتخر بها بني لبنان والربازيل، ومن اأجل اأن ميدكم اهلل با�ستمرار، بدوام ال�سحة 
والطماأنينة، اأرفع كاأ�سي الأ�سرب نخبكم، ونخب تقّدم الربازيل وازدهارها وعّزة �سعبها ال�سديق.

عا�ش لبنان، عا�ست الربازيل.

إلى  العالمي بحاجة  االقتصادي والمالي  النظام 
وعدالة. وإنسانّية  شفافّية  أكثر  ليصبح  إصالح 
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الرئيس فيليبي كالديرون خالل الزيارة الرسمية إلى المكسيك
المكسيك - 27 إيلول 2010

أزمة الشرق األوسط، وطلبه دعم المجتمع الدولي إضافة إلى عرض مواقف لبنان من 
لقضاياه المحقة، حضرت في زيارة رئيس الجمهورية إلى المكسيك اهتمامات مشتركة 

منها في المجال البيئي واالصالح المالي واالقتصادي في العالم. 

وال شك أن العالقات االنسانية بين البلدين طغت على أجواء الزيارة نتيجة وجود شريحة 
واسعة من المكسيكيين من أصول لبنانية.

فخامة الرئيس،

يتموين بها، وتلك التي عرّبمت فيها عن م�ساعركم اأ�سكركم بدايةً على كلمات الرتحيب التي خ�سّ
وم�ساعر ال�سعب املك�سيكي الطّيبة جتاه لبنان و�سعبه.

التاريخّية، وهي االأوىل لرئي�ش جمهورّية  الزيارة  للقيام بهذه  بال�سرور  اأ�سعر  بالتاأكيد كم  تقّدرون 
لبناين اإىل املك�سيك، البلد ال�سديق، الذي يرتبط بعالقات اإن�سانّية قدمية وممّيزة مع لبنان. وي�سّرين 
ب�سكٍل خا�ش اأن يتزامن ذلك مع احتفال بالدكم العريقة بح�سارتها، بالذكرى املئوّية الثانية لال�ستقالل.

اً، من منطلق احت�سان املك�سيك ملئات اآالف املتحّدرين من اأ�سل  كما ترتدي هذه الزيارة طابعاً خا�سّ
لبناين، الذين بداأوا بالتوافد اإىل اأر�سكم امل�سيافة منذ اأواخر القرن التا�سع ع�سر، فوّفرت لهم اأطر 
ال�سيا�سّية  واإغناء حياته  املك�سيك،  ا�ستقالل  امل�ساهمة يف  بدورهم من  عي�ش وعمل كرميني، ومتّكنوا 
واالقت�سادّية واالجتماعّية والثقافّية، ومن االندماج يف خمتلف وجوه احلياة الوطنّية، مت�سّلحني بقيمهم 
العائلّية وجّدهم وحّبهم للعمل؛ فارتقوا اإىل مراتب ومراكز عالية على خمتلف ال�سعد، اأكان ذلك يف 
جماالت التجارة وال�سناعة، اأو املهن احلّرة واالإبداع الفني واملو�سيقي وال�سينمائي، واكت�سبوا قبل كّل 

�سيء ثقة واحرتام مواطنيهم، وهم اأ�سبحوا مدعاة اعتزاز للمك�سيك وللبنان على ال�سواء.

 
اأّيدت املك�سيك ب�سورة دائمة، وال�سيما يف املحافل الدولّية، �سيادة لبنان وا�ستقالله وق�ساياه لقد 

العادلة. وقد قام بلدانا بالتعاون والتن�سيق يف ما بينهما، طيلة هذا العام، من خالل ع�سويتهما غري 
الدائمة يف جمل�ش االأمن، للتوافق على مقاربات م�سرتكة حلّل امل�ساكل املطروحة على ال�ساحة الدولّية 
امل�ساكل  هذه  اأبرز  ومن  مزدوجة؛  مبعايري  والكيل  القّوة  منطق  عن  بعيداً  وعادلة،  متوازنة  ب�سورة 
الت�سوية  على  زالت ع�سّية  ما  التي  فل�سطني،  ق�سية  االأو�سط وجوهرها  ال�سرق  ق�سية  االإطالق،  على 
منذ عقود، والتي يتنامى الوعي الدويل ب�سرورة اإيجاد حّل عادل و�سامل لها يف اأقرب االآجال، نظراً 
الرئي�ش، ال ميكن  ومثل هذا احلّل فخامة  الدوليني.  واالأمن  ال�سلم  املتعاظم على  وتاأثريها  الإحلاحها 
اإال اأن ي�ستند اإىل قرارات ال�سرعّية الدولّية ومرجعّية موؤمتر مدريد واملبادرة العربّية لل�سالم يف جميع 

وأصبحوا  مواطنيهم  واحترام  ثقة  المغتربون  اكتسب 
السواء. على  وللبنان  للمكسيك  اعتزاز  مدعاة 
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اأو ب�سورة  اإذا ما مّتت مبعزل عنه  باأّن لبنان لن يقبل باأّي حّل لق�سية ال�سرق االأو�سط  بنودها؛ علماً 
متعار�سة مع م�ساحله الوطنّية العليا، ويف طليعتها حّقه ال�سّيد يف رف�ش توطني الالجئني الفل�سطينيني 
على اأرا�سيه، كما اأّكدت على ذلك يف كلمتي اأمام جمل�ش االأمن الدويل منذ اأّيام، مبنا�سبة االجتماع 

الذي عقده املجل�ش على م�ستوى القمة لبحث �سبل تفعيل دوره يف �سيانة ال�سلم واالأمن الدوليني. 

وكي يتمّكن لبنان من ا�ستعادة كامل اأمنه وا�ستقراره وفر�ش منّوه، فهو ما زال بحاجة لدعم املجتمع
اإ�سرائيل بتطبيق القرار  اإلزام  الدويل والدول ال�سديقة، وعلى راأ�سها املك�سيك، من اأجل العمل على 
1701 يف جميع مندرجاته، واالن�سحاب من كامل االأرا�سي التي ما زالت حتتلها يف مزارع �سبعا وتالل 
وعن  اللبنانّية  لل�سيادة  اليومّية  خروقاتها  عن  وثنيها  الغجر،  قرية  من  ال�سمايل  واجلزء  كفر�سوبا 

تهديداتها املتكّررة �سّد اأر�سنا و�سعبنا وبنيتنا التحتّية.

فخامة الرئيس،

اإّن زيارتي اليوم اإىل املك�سيك، تهدف يف ما تهدف اإىل تطوير العالقات الثنائّية بني بلدينا، وابتكار
اآفاق اأكرث ات�ساعاً وخدمةً مل�سالح �سعبينا يف تعاوننا امل�سرتك يف خمتلف املجاالت. ولعّل ما ي�ساعد على 
دفع هذه االأهداف قدماً، وجود جالية لبنانّية ن�سطة يف املك�سيك باإمكانها اأن ت�سّكل مدماكاً اأ�سا�سياً 
وتعزيز  البلدين،  بني  املبادالت  حجم  زيادة  على  م�ساعدتها  عرب  والتجارّية  االقت�سادّية  �سراكتنا  يف 

العالقات بني املك�سيك من جهة ولبنان وجممل الدول العربّية من جهة ثانية.

لدينا الكثري مما ميكن تبادله على �سعيد اخلربات، وخ�سو�ساً يف ظّل االأزمة االقت�سادّية واملالّية 
العاملّية التي توالدت يف وجوه خمتلفة منذ نحو �سنتني. واإذا كان لبنان جنح يف مواجهة تداعيات هذه 

االقتصاديّة  شراكتنا  في  أساسيًا  مدماكًا  المغتربون  يُشّكل 
والتجاريّة وهم جسر تواصل مع لبنان ومجمل الدول العربّية.

ننظر  فاإننا  اتخذها،  التي  الر�سيدة  امل�سرفّية  واالإجراءات  ال�سائبة،  املالّية  �سيا�ساته  بف�سل  االأزمة 
يف  الدول  م�ساركة  لتو�سيع  العاملي،  املايل  النظام  الإ�سالح  املك�سيك  يوليه  الذي  االهتمام  اإىل  بعناية 
عملّية اتخاذ القرار فيه وتوفري حميط اآمن الإعادة منّو االقت�ساد يف العامل، وتاليف اأزمات مماثلة يف 

امل�ستقبل. 

ويف �سياق مرتابط، ي�ساطركم لبنان التطّلع اإىل �سرورة موا�سلة العمل على حتقيق اأهداف االألفّية 
للتنمية، وتخفي�ش الفقر، وحماية البيئة، ومواجهة حتديات التغرّي املناخي، وحتقيق االأمن الغذائي، 

اإ�سافةً اإىل تعزيز حقوق االإن�سان يف خمتلف م�ستوياتها. 

ويف جمال البيئة بالذات، فاإّن لبنان الذي يوؤّيد امل�سار التفاو�سي الذي انطلق يف موؤمتر بايل للدول 
االأطراف يف االتفاقّية االإطارّية حول تغيري املناخ عام 2007، يتطّلع اإىل املوؤمتر املقرر عقده يف مدينة 
ل اإىل اتفاقّية �ساملة ت�سّم جميع الدول، وتنّظم مرحلة ما بعد العام  كنكون يف املك�سيك، بهدف التو�سّ

2012 التي �سملتها اتفاقّية كيوتو حول تغيري املناخ. 

ولقد بات بديهياً اأن تكون احللول الواقعّية واجلذرّية لهذه التحديات، ثمرة تعاون وتن�سيق دوليني
ال�سيا�سّية  امل�ساكل  الدولّية على مواجهة  ت�ساعد املجموعة  و�ساملة،  مرتكزين على مقاربات م�سرتكة 
واالقت�سادّية واالجتماعّية املتزايدة، والتي تقف يف وجه ا�ستقرارها ومنّوها، مبا يف ذلك م�ساكل انت�سار 

االأ�سلحة النووّية واالإرهاب، واجلرمية املنّظمة، والتخّلف واملخدرات.

وشاملة  مشتركة  مقاربات  إلى  الدولية  المجموعة  تحتاج 
لمواجهة المشاكل السياسّية واالقتصاديّة واالجتماعّية المتزايدة.
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فخامة الرئيس،

اأبناوؤنا الذين هاجروا اإىل بالدكم منذ  اإّن العالقة االإن�سانّية التي تربط لبنان واملك�سيك، ن�سجها 
عقود طويلة، وتعّمقت مع الوقت بفعل التبادل الثقايف واحل�ساري بني بلدينا، وااللتزام بقيم م�سرتكة؛ 
اإليه يف حمادثاتنا امل�سرتكة، �ستدفع بهذه العالقات �سوب مزيد من االزدهار  اأّن ما تو�سلنا  وال�سّك 

واحليوّية، وتر�ّسخ ال�سداقة بني �سعبينا.

اأحطتمونا بها  التي  الرئي�ش �سكري حل�سن اال�ستقبال الذي خ�سيتمونا به، وللحفاوة  اأكرر فخامة 
منذ و�سولنا مع عقيلتنا والوفد الر�سمي اللبناين املرافق اإىل بالدكم العريقة. لذا، ي�سّرين اأن اأوجه 

اإليكم واإىل ال�سيدة قرينتكم، دعوة ر�سمّية لزيارة لبنان يف الوقت الذي جتدونه منا�سباً.

وختاماً، من اأجل عالقات ممّيزة بني لبنان واملك�سيك ي�ستحقها �سعبانا، ومن اأجل م�ستقبل واعد 
اأن ير�سم فوق دربكم املزيد من  اأجل �سحتكم، واأ�ساأل اهلل تعاىل  اأرفع كاأ�سي من  وزاهر بني بلدينا، 

مواعيد النجاح يف خدمة ال�سعب املك�سيكي، ولطماأنينته، وازدهاره.

توافقنا في مجلس األمن على مقاربات مشتركة لحّل المشاكل 
وعادلة. متوازنة  بصورة  الدولّية  الساحة  على  المطروحة 

الرئيس سيرج سركيسيان خالل الزيارة الرسمية إلى ارمينيا
ارمينيا - 9 كانون األول 2011

يعرف الرئيس األرميني سيرج سركيسيان لبنان جيداً، وقد زاره في العام 2009، وتربط بالده  
به عالقات خاصة بفعل دور شريحة واسعة من اللبنانيين األرمن. 

وتأتي زيارة رئيس الجمهورية ألرمينيا استكمااًل للتواصل بين البلدين، وتعزيزاً للعالقات
الثنائية واالنسانية، وتأكيداً للحرص على تفعيل كامل االتفاقات الموقعة بينهما.
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فخامة الرئيس،

منذ  به  يتموين  خ�سّ الذي  واحلاّر  االأخوي  اال�ستقبال  وعلى  الطّيبة  كلماتكم  على  بدايةً  اأ�سكركم 
و�سويل مع الوفد املرافق اإىل هذه االأر�ش اخلرّية املعطاء.

بتاريخ لبنان  اإىل  بها  قمتم  التي  الزيارة  من  �سنتني  بعد  العزيزة  بالدكم  اإىل  الزيارة  هذه  تاأتي 
7 ت�سرين االأول 2009؛ وهي تلّبي بطبيعة احلال تطلعات اللبنانيني، وبخا�سة من هم من ا�سل اأرمني، 
التي  واملجازر  اال�سطهاد  نتيجة  اأخرى،  ودول  لبنان  اإىل  للهجرة  واأجدادهم  اآباوؤهم  ا�سطر  الذين 
تعّر�سوا لها والتي اأبادت مئات االآالف من بني قومهم مطلع القرن الع�سرين. كما اأّنها منا�سبة �سعيدة 
ال�ستكمال ما �سبق لنا اأن اأجريناه من حمادثات؛ ولالطالع عن كثب على مدى التقّدم الذي اأحرزمتوه 
يف جمال اإعمار اأرمينيا واإعالء �ساأنها ومكانتها؛ ومدى التحديات التي ما زالت تواجهها، والتي ميكننا 
كبلدين �سديقني اأن ن�سعى لرفعها معاً، ملا فيه خري �سعبينا وبلدينا؛ اإ�سافةً ملا �سيت�سّنى لنا البحث فيه 

من موا�سيع لتوطيد جماالت التعاون بني لبنان واأرمينيا يف خمتلف امليادين.

والوطنّية،  والعائلّية  الدينّية  قيمهم  قرن،  نحو  منذ  لبنان  اإىل  وفدوا  الذين  االأرمن  حمل  لقد 
ومل  يتخاذلوا  مل  فهم  العزيز.  االإن�ساين  التوا�سل  على  ومقدرتهم  املتقن،  للعمل  وحّبهم  ومهاراتهم 
اللبناين وحراكه، ومتكنوا  يتخّلوا عن عنفوانهم واالإباء، بل انخرطوا بعزم واإميان يف ن�سيج املجتمع 
م�ساركة  من  اللبناين  الدميوقراطي  النظام  به  ي�سمح  وما  ومواهبهم  جّدهم  بف�سل  االرتقاء،  من 
متكافئة للطوائف يف اإدارة ال�ساأن العام، اإىل مواقع مرموقة يف الدولة ويف القطاع اخلا�ش؛ واجلميع 
ي�سهدون على مدى م�ساهمتهم يف عملّية بناء لبنان وتعزيز قدراته، فكان منهم وزراء ونواب واإعالميون 
ورجال اأعمال واأ�سحاب مهن حّرة مرموقون، وحرفيون ماهرون، وفنانون بارزون؛ واأظهروا دوماً والءً 
كامالً وحّباً �سادقاً للبنان، من دون التخّلي بطبيعة احلال عن ارتباطهم املعنوي والعاطفي بجذورهم 
فاإّن ما يجمع بني  وتاليا"،  والتاريخ.  والثقافة  الدّم والدين  اإليه روابط  ت�سّدهم  الذي  االأّم،  وبوطنهم 
الدولتني وال�سعبني االأرميني واللبناين، جمموعة قيم اأبرزها التعّلق باالأر�ش، وال�سجاعة واالإباء، وروح 
مع  ومنتجة  اإيجابّية  اإن�سانّية  عالقات  يف  االنخراط  على  واملقدرة  العمل،  وحّب  واملقاومة،  الت�سامن 

يسمح النظام الديموقراطي اللبناني بمشاركة 
العام. الشأن  إدارة  في  للطوائف  متكافئة 

فخامة الرئيس،

لقد وقفت اأرمينيا دائماً اإىل جانب لبنان وق�ساياه، وخ�سو�سا" يف �سعيه لتنفيذ القرار 1701 بكل
 مندرجاته، �سعياً ال�ستعادة �سيطرته و�سيادته على كامل اأرا�سيه، مبواجهة عدوانّية اإ�سرائيل وانتهاكاتها 
واالإرهاب  التطّرف  خطر  عن  الناجمة  التحديات  ملواجهة  معاً  يتعاونان  وهما  املتمادية.  وتهديداتها 
والكوارث الطبيعّية، وبخا�سة االرهاب الذي ا�ستهدف �سباح اليوم اجلنود الفرن�سيني العاملني �سمن 
قوات الطوارئ الدولية يف جنوب لبنان "اليونيفيل" تطبيقا للقرار 1701 والذين عربت قيادتهم فورا 
كذلك  وتقدير.  الف حتية  منا  فلهم  ال�سامية.  مهامهم  والتخلي عن  لالإرهاب  الر�سوخ   رف�سها  عن 
اأعربت اأرمينيا با�ستمرار عن دعمها للق�سايا العربّية املحّقة، ويف طليعتها ق�سّية فل�سطني، ومل ترتّدد 
يف خالل الدورة الراهنة للجمعّية العامة لالأمم املتحدة يف تاأييد حّق دولة فل�سطني يف احل�سول على 
الع�سوّية الكاملة يف هذه املنظمة الدولّية واملنظمات االأخرى املنبثقة عنها، اإمياناً منها بعدالة الق�سّية 
الفل�سطينّية وبحّق ال�سعوب يف تقرير م�سريها. ويف هذا ال�سياق، من املوؤ�سف اأن ي�ستمّر املجتمع الدويل 
يف عجزه عن فر�ش تطبيق املبادئ االأ�سا�سّية واملتوافق عليها الإيجاد حّل عادل و�سامل لل�سراع العربي 
االإ�سرائيلي، على قاعدة قرارات االأمم املتحدة ومرجعّية موؤمتر مدريد واملبادرة العربّية لل�سالم، واأن 
يحرم الالجئون الفل�سطينيون، منذ اأكرث من �ستة عقود، حّقهم امل�سروع يف العودة اإىل اأر�سهم وديارهم 

بعيداً عن اأّي �سكٍل من اأ�سكال التوطني.

خمتلف ال�سعوب، يف دنيا االنت�سار الوا�سعة؛ وذلك بالرغم من �سغر م�ساحة البلدين وقّلة عدد �سّكانهما 
ومواردهما الطبيعّية، وبالرغم مما عانياه من قرون من ال�سيطرة االأجنبّية واال�سطهاد والظلم.

المبادئ األساسّية  الدولي عن فرض تطبيق  من المؤسف عجز المجتمع 
اإلسرائيلي. العربي  للصراع  وشامل  عادل  حّل  إليجاد  عليها  والمتوافق 
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يف  حّقها  قاعدة  على  دولتها،  بنيان  لتدعيم  �سعيها  يف  اأرمينيا  جانب  اإىل  جهته  من  وقف  ولبنان 
اال�ستقالل وال�سيادة والتقّدم، واأعلن دوماً التزامه قرارات ال�سرعّية الدولّية و�سرورة تطبيقها من دون 
اأن  اإال  اأو معايري مزدوجة، �سوناً للعدالة ولالأمن وال�سلم الدوليني. ويف هذا املجال ال ي�سعنا  انتقائّية 
نتمنى جناح الو�ساطات وامل�ساعي الديبلوما�سّية القائمة، يف حّل امل�سكالت العالقة التي ما زالت تعوق 
تطبيع عالقاتكم مع بع�ش دول اجلوار، وبخا�سة ت�سوية النزاع القائم يف ناغورنو كاراباخ، وذلك ا�ستناداً 
اإىل مبادئ �سرعة االأمم املتحدة وروح العدالة وامل�سالح امل�سرتكة. اإذ اأّن منطق احلوار، امل�ستند اإىل 
اإرادة �سيا�سّية فعلّية، واملعّزز بخطوات لبناء الثقة، اأقّل كلفة من منطق العنف واحلروب. ومن �ساأن مثل 
هذه املقاربة اأن ت�ساعد يف قيام بيئة اأمن وا�ستقرار و�سالم على ال�سعيدين الداخلي واالإقليمي، حتفظ 
حقوق ال�سّكان، وت�ساهم بالتنمية االقت�سادّية واالجتماعّية التي اأ�سبحت ت�سّكل اأولوّية لدى ال�سعوب، يف 

ظّل ما بات يتهّددها من خماطر حياتّية ووجودّية �ساملة.

أنظمة  إلى  للعبور  المناسبة  الشروط  بتوفير  القائم  الحراك  يساهم  أن  نتمنى 
اإلنسان. حقوق  وتصون  الحريات  تحترم  الحداثة  على  منفتحة  ديموقراطّية 

السّيد الرئيس،

بع�ش  يف  تاأخذ  والتي  االأو�سط،  ال�سرق  يف  جتري  التي  التاريخّية  والتحّوالت  االأحداث  باأّن  نعي 
مظاهرها اأ�سكاالً عنفّية مقلقة، لها تاأثريها الكبري على دول اجلوار القريب واملتو�سط كاأرمينيا ودول 
جنوب القوقاز. وبالرغم من واجب عدم التدّخل يف ال�سوؤون الداخلّية للدول، فاإّن ما ميكننا اأن نتمناه، 
ونحن نواكب هذه التطّورات بحكم االأخّوة اأو اجلوار، هو اأن ي�ساهم احلراك القائم بتوفري ال�سروط 
املنا�سبة للعبور اإىل اأنظمة دميوقراطّية، منفتحة على احلداثة، حترتم احلريات االأ�سا�سّية للمواطنني 
بعيداً عن اأّي متييز، وت�سون حقوق االإن�سان؛ ذلك اأّن الدميوقراطّية ت�سمن بطبيعتها التداول الدوري 
وال�سلمّي لل�سلطة وتخلق البيئة املنا�سبة لت�سجيع املبادرة الفردّية وتن�سيط االقت�ساد وحتقيق العدالة 
وتبادل  اال�ستقرار  �سروط  بتوفري  ال�سلطة،  يف  املتكافئة  امل�ساركة  خالل  من  ت�سمح  وهي  االجتماعّية؛ 

السّيد الرئيس،

تربط لبنان باأرمينيا على ال�سعيد االقت�سادي عالقات جّيدة ومتنامية، عّززتها االتفاقات التي مّت 
وتفعيلها.  لتنفيذها  عمل  اآلّيات  اإيجاد  على  �سنعمل  والتي  املن�سرمة،  ال�سنوات  خالل  عليها  التوقيع 
تفاهم  ومذكرات  بروتوكوالت  على  ال�سباح  هذا  التوقيع  خالل  من  اإ�سايف  دفع  على  ح�سلت  كذلك 
وبرامج تنفيذّية يف جماالت التعاون االقت�سادي والريا�سي والرتبوي والثقايف والبيئي وال�سياحي. اإال 
اأّنه بالرغم من الدرجة التي بلغتها هذه العالقات، فهي ال ترتقي بعد اإىل م�ستوى العالقات ال�سيا�سّية 

واالإن�سانّية اخلا�سة التي جتمعنا. 

ميادين وال�سيما يف  واالإقدام،  اال�ستثمار  اآفاقها وجماالت  لتو�سيع  معاً  ن�سعى  اأن  تاليا" من  بّد  وال 
ال�سناعة والزراعة وال�سياحة واالت�ساالت وقطاع امل�سارف؛ وباإمكان اللبنانيني من اأ�سل اأرميني اأن 
بني  والتكامل  التوا�سل  لبنة  كبرية  ب�سورٍة  يعززوا  واأن  املجال،  هذا  يف  ون�سط  ممّيز  بدور  ي�سطلعوا 
بيننا،  التعاون  تعزيز  مل�سروع  دعماً  عليه،  البناء  ميكن  وما  القائم.  الر�سمي  اجلهد  مبوازاة  بلدينا، 
ا�ستمرار واقع اال�ستقرار يف لبنان، بالرغم مما يحيطه من توّتر وارتقاب، وجناحه يف تاليف االأزمة 
ناً وجاهزاً للم�ساهمة بت�سجيع  املالّية العاملّية وتداعياتها ال�سلبّية، وبقاء قطاعه امل�سريف مليئاً وحم�سّ
فر�ش اال�ستثمار، علماً باأّنه �سيكون باإمكاننا االفادة بعد �سنوات قليلة، من ثروات طبيعّية من النفط 
والغاز مّت اكت�سافها يف مناطقنا البحرّية؛ وهي ثروات �سيدافع لبنان عن حّقه  يف ا�ستثمارها من دون 

عائق، و�ستفتح له ولالأجيال الطالعة جماالت تقّدم وازدهار.

احلوار  منطق  �سمن  ومن  ال�سرعّية،  املوؤ�س�سات  خالل  من  والتحديات،  امل�سكالت  ومواجهة  الراأي 
وامل�ساءلة واملحا�سبة عند كّل ا�ستحقاق د�ستوري وعملّية انتخاب.

وجاهز  ومحّصن  مليء  المصرفي  قطاعنا 
االستثمار. فرص  بتشجيع  للمساهمة 
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يف اخلتام، اأّود تهنئتكم فخامة الرئي�ش، واأنتم حتتفلون هذا العام بالذكرى الع�سرين لال�ستقالل، 
على اجلهد الذي تبذله اأرمينيا لرت�سيخ دعائم الدميوقراطّية واحلرّية وال�سالم، واحرتام اال�ستحقاقات 
من  بالرغم  واالجتماعي،  االقت�سادي  تقّدمها  فر�ش  وتعزيز  الدولّية،  عالقاتها  وبناء  الد�ستورّية، 
حمدودّية ثرواتها الطبيعّية وال�سعوبات التي تواجهها معظم الدول النامية جتاه حالة عدم اال�ستقرار 

املايل ال�سائدة على ال�سعيد العاملي. 

وقد حر�ستم يف كلمتكم اأمام الدورة الراهنة للجمعّية العامة لالأمم املتحدة على االإعراب عن االأمل 
بني  والتوا�سل  للجمع  وثابت  �سلب  كج�سر  منطقتكم  اإىل  فيه  ينظر  ببعيد،  لي�ش  يوم  ياأتي  اأن  »يف 
احل�سارات، ال خّطاً فا�سالً بينها«. وهذا ما نتمناه لكم بكّل موّدة و�سدق. فمن اأجل �سداقة تاريخّية 
الأ�سرب  كاأ�سي  اأرفع  والهناء،  ال�سّحة  بدوام  اهلل  ميّدكم  اأن  اأجل  ومن  واأرمينيا،  لبنان  بني  بها  نعتّز 
نخبكم ونخب ال�سّيدة �سركي�سيان و�سّحتها وهنائها؛ و اأ�سرب كذلك نخب اأرمينيا وا�ستقرارها وتقّدمها 

وعّزة �سعبها ال�سديق.

عا�ش لبنان

عا�ست اأرمينيا.

ثرواته  استثمار  في  حّقه   عن  لبنان  سيدافع 
عائق. دون  من  والغاز  النفط  من  الطبيعّية 

ب- القسم الثاني: في األمم المتحدة ومجلس األمن
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الدورة الـثالثة والستون للجمعية العامة لألمم المتحدة  
نيويورك، أميركا  - 23 إيلول 2008

ذّكرت  إطاللة  المتحدة،   لألمم  عامة  جمعية  في  األولى  الجمهورية  رئيس  مشاركة 
في  برلمانّية  ديمقراطّية  وكأقدم  عريقة،  لحضارة  كأرض  األصيلة  لبنان  بصورة  العالم 

الشرق األوسط، وعضو مؤسس لمنظمة األمم المتحدة. 

باألرض والسالم، وضرورة  الثابتة  لبنان  للتأكيد على حقوق  والمشاركة كانت مناسبة 
إلزام إسرائيل تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

السّيد الرئيس،

ممثالً  املتحدة،  لالأمم  العامة  للجمعّية   63 الـ  للدورة  رئي�ساً  النتخابكم  بتهنئتكم  كلمتي  اأ�ستهّل 
ال�سيا�سّية  العالقات  اأف�سل  لبنان  معها  يقيم  التي  والكاراييـبي  الالتينّية  اأمريكا  ولدول  لنيكاراغوا 
واالإن�سانّية، ال�سيما بف�سل وجود ماليني اللبنانيني واملتحّدرين من اأ�سل لبناين على اأر�سها امل�سيافة.

 
اإدارته  وح�سن  جهوده  على  كرمي  �سرجان  ال�سفري  ال�سابقة  الدورة  رئي�ش  اإىل  بال�سكر  اأتوّجه  كما 
الأعمالها. واأخ�ّش بال�سكر �سعادة اأمني عام االأمم املتحدة ال�سيد بان كي مون، على التقرير القّيم الذي 
اأعّده عن اأن�سطة املنظمة هذا العام، وعلى حر�سه على و�سع ق�سايا لبنان يف �سلب اهتمامه يف اإطار 

املهمة ال�ساملة املوكولة اإليه.

لقد �ساهمت االأمم املتحدة عرب متابعتها احلثيثة للو�سع اللبناين، يف و�سع االأ�س�ش واملبادئ املر�سدة
وامللزمة لكيفّية مواجهة االأزمات والتحديات التي وقفت يف وجه ا�ستقرار لبنان وازدهاره طيلة عقود. 

املتحدة  االأمم  قوات  به  ت�سطلع  الذي  للدور  تقديري  اأعرب عن  اأن  اإال  املنا�سبة،  بهذه  ي�سعني  وال 
اأثني على ت�سحياتها، وعلى ما ورد يف  واأن  ال�سالم،  اإطار عمليات حفظ  لبنان يف  العاملة يف جنوب 
تقرير �سعادة االأمني العام من اإ�سادة بالتعاون الوثيق القائم بينها وبني اجلي�ش اللبناين، لتنفيذ املهمة 
الدقيقة واملهمة املوكولة اإليها، موؤكداً يف الوقت نف�سه حر�ش لبنان على اأمن و�سالمة هذه القوات يف 

وجه االعتداءات االإرهابّية التي تعّر�ست لها. 

المتحدة  األمم  قوات  به  تضطلع  الذي  الدور  نُقّدر 
تضحياتها. على  ونُثني  لبنان  جنوب  في  العاملة 
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السّيد الرئيس،

اإّن لبنان اأر�ش ح�سارة قدمية وعريقة، نقل �سعبها امل�سامل املقدام اإىل القارة االأوروبّية، انطالقاً من 
�سواطئه الهادئة، عنا�سر اأبجدّية متقدمة، ون�سر يف حميط البحر االأبي�ش املتو�سط وما انفتح عليه من 
اآفاق، روح التخاطب واحلوار والتبادل احلّر. كما اأّن لبنان الذي يوؤمن بالقيم االإن�سانّية واحل�سارّية، 
ميّثل اأقدم دميقراطّية برملانّية يف ال�سرق االأو�سط، اإذ يعود د�ستوره اإىل العام 1926، يعتمد حرّية الراأي 
الدميقراطّية،  �سعيه ملمار�سة هذه  اإطار  ب، وقد عرف يف  والتع�سّ الطائفّية  وينبذ  والعدالة،  واملعتقد 
تداوالً مميزاً لل�سلطة، عرب انتخابات بلدّية ونيابّية ورئا�سّية دورّية، وذلك بالرغم مما تعّر�ش له من 
ر  اأزمات واعتداءات وحروب اأعاقت لفرتات قدرات �سلطته املركزّية وح�سن عمل موؤ�س�ساته، وهو يتح�سّ

اليوم لتنظيم انتخابات نيابّية جديدة ربيع عام 2009.

الدكتور �سارل  اأبرز ممثليه  اأحد  بوا�سطة  لبنان، ع�سو موؤ�س�ش ملنظمة االأمم املتحدة، وقد �سارك 
مالك يف �سياغة ال�سرعة الدولّية حلقوق االإن�سان، واأم�سى منذ منت�سف القرن املا�سي مركزاً ثقافّياً 

وطبّياً وجامعّياً وم�سرفّياً و�سياحّياً لل�سرق االأو�سط ومنرباً للراأي احلّر. 

اأّنه كدولة فتّية ونا�سئة عام 1943 عانى باكراً من تداعيات النكبة التي حّلت يف فل�سطني عام اإال 
منذ  وتعّر�ش  الفل�سطينيني،  الالجئني  اآالف  مئات  يزال،  وما  ال�سّيقة  اأر�سه  على  فا�ستقبل   ،1948  
اأواخر ال�ستينات الجتياحني اإ�سرائيليني وا�سعني، ول�سل�سلة من االعتداءات االإ�سرائيلّية املدّمرة لالأرواح 
واملمتلكات والبنى التحتّية، ت�سهد �سجالت هذه املنظمة على وح�سيتها، نذكر منها جمزرتّي قانا �سد 
االأطفال والن�ساء وال�سيوخ االأبرياء، و�سوالً اإىل عدوان متوز 2006، الذي اأدى اإىل مقتل وجرح االآالف، 

وت�سريد ع�سرات االآالف، واإىل تدمري اجل�سور واملرافق املدنّية يف اأنحاء خمتلفة من البالد. 

كما ت�سّبب ق�سف اإ�سرائيل يف حينه ملحطة اجلّية لتوليد الكهرباء وخلزانات وقودها، بكارثة بيئّية، 
من جّراء انت�سار بقعة نفطّية على طول ال�سواطئ اللبنانّية، مما دفع اجلمعّية العامة لالأمم املتحدة اإىل 
مطالبة اإ�سرائيل بتقدمي التعوي�ش الفوري والكايف اإىل لبنان عما ت�سّببت به من تلّوث واأ�سرار، علماً باأن 

يمّثل لبنان أقدم ديمقراطّية برلمانّية في الشرق األوسط.

السّيد الرئيس،

السّيد الرئيس،

االعتداءات،  لبنان يف مواجهة هذه  وتلبية مطالب  م�سوؤولياتها  املتحدة عن حتّمل  االأمم  تتوان  مل 
واأبرزها  اأرا�سيه،  و�سالمة  ووحدته  و�سيادته  ال�ستقالله  الداعمة  القرارات  من  جمموعة  فاأ�سدرت 
القرار 425 الذي دعا اإىل ان�سحاب اإ�سرائيل الفوري من كامل االأرا�سي اللبنانّية بدون قيد اأو �سرط، 
والقرار 1701 الذي »طالب حكومة اإ�سرائيل ب�سحب جميع قواتها من جنوب لبنان«، وهو قرار يجدد 
لبنان اليوم التزامه بكامل م�سامينه. اإال اأّن تعّنت اإ�سرائيل وعدم امتثالها الإرادة جمل�ش االأمن الدويل، 
اعتماد  اإىل  الدبلوما�سي،  العمل  مبوازاة  لبنان،  دفعت  واعتداءاتها،  وممار�ساتها  باحتاللها  وت�سّبثها 
خيارات م�سروعة اأخرى، فتمّكن عام 2000، بف�سل �سعبه وجي�سه ومقاومته، من اإرغام اإ�سرائيل على 
العام بالنجاح، امل�ساعي  التي كانت حتتلها، كما تكللت هذا  اللبنانّية  االن�سحاب من معظم االأرا�سي 
ال�سجون  اللبنانيني من  التي ُبذلت مب�ساعدة االأمم املتحدة، الإجناز عملّية حترير االأ�سرى واملعتقلني 

واملعتقالت االإ�سرائيلّية.

اإّن لبنان، بالرغم من اإجنازه التحرير والتزامه امل�ستمر بقرارات ال�سرعّية الدولّية، ما زال يواجه 
جمموعة من املخاطر والتحديات امللّحة التي تتطلب ما يلي : 

احلكومة اللبنانية �ست�ستمر بال�سعي على ال�سعيد الدويل الإلزام ا�سرائيل بدفع التعوي�سات املتوجبة عن 
كامل االأ�سرار التي اأحلقتها اعتداءاتها املتكررة �سد لبنان. 

على اسرائيل دفع التعويضات المتوجبة 
بلبنان. ألحقتها  التي  األضرار  كامل  عن 
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تهديداتها  عن  والكّف  مندرجاته،  بجميع   1701 القرار  بتنفيذ  اإ�سرائيل  الدويل  املجتمع  اإلزام   .1
الدولة  تطال  عدائّية  اأعمال  هي  التهديدات  هذه  مثل  اإّن  لبنان.  �سّد  جديدة  حرب  ب�سّن  اخلطرية 
تاأثريها  اإىل  باالإ�سافة  مكّوناته  بكافة  املدين  املجتمع  تطال  كما  التحتّية،  وبناها  ومن�ساآتها  اللبنانّية 

الفادح على االقت�ساد الوطني.
   

واجلزء  كفر�سوبا  وتالل  �سبعا  مزارع  يف  حمتلة  لبنانّية  اأرا�ٍش  من  تبقى  ما  حترير  اأو  ا�سرتجاع   .2
ال�سمايل من قرية الغجر، والتم�ّسك بحقنا يف مياهنا يف مواجهة االأطماع االإ�سرائيلّية.   

اإدارة عمليات حفظ  اأكدت  اإ�سرائيل بوقف خروقاتها اجلوّية املتمادية ل�سيادة لبنان، والتي  اإلزام   .3
ال�سالم يف اإحاطتها االأخرية اإىل جمل�ش االأمن، طابعها اال�ستفزازي وارتفاع وتريتها. 

  
4. احل�سول على كامل خرائط االألغام ومواقع القنابل العنقودّية التي زرعتها اإ�سرائيل على االأرا�سي 
اللبنانّية، والتي ت�سّكل خطراً مبا�سراً على املدنيني، وال�سيما االأطفال منهم، وحترم املزارعني والعمال 
من ا�ست�سالح اأرا�سيهم التي يعتا�سون منها، وبالتايل دعوة الدول املعنّية لاللتزام بتعهداتها لتاأمني 

م�سادر التمويل الالزمة ال�ستكمال برنامج نزع هذه القنابل واالألغام القاتلة.

 5. مواجهة االإرهاب بكافة اأ�سكاله واملحافظة على ال�سلم االأهلي، علماً باأّن قوى اجلي�ش واالأمن الداخلي 
ا�سطّرها  مما  املا�سية،  ال�سنوات  خالل  اإرهابّية  جماعات  قبل  من  وح�سّية  العتداءات  تعّر�ست  قد 
ملواجهتها وتقدمي الت�سحيات الكبار دفاعاً عن كرامة اللبنانيني واأمنهم وا�ستقرارهم. كما اأّن االأجهزة 
اللبنانّية، يف اإطار �سعيها للت�سّدي للعملّيات االإرهابّية االإ�سرائيلّية، متّكنت من اإلقاء القب�ش على رئي�ش 

�سبكة اإ�سرائيلّية قامت بعمليات جت�س�ش واغتيال داخل االأرا�سي اللبنانّية.
 

6. و�سع ا�سرتاتيجّية وطنّية �ساملة حلماية لبنان والدفاع عنه، يتفق عليها يف احلوار الذي دعوت اإىل 
اأوىل جل�ساته يف ال�ساد�ش ع�سر من اأيلول اجلاري، تنفيذاً لبنود اتفاق الدوحة، والذي ينطلق قبل كل 

استراتيجّية  لوضع  الوطني  الحوار  هيئة  في  نسعى 
عنه. والدفاع  لبنان  لحماية  شاملة  وطنّية 

السّيد الرئيس،

العرب  بق�سايا  اللتزامه  نظراً  االأو�سط،  ال�سرق  يف  االأو�ساع  تطّور  كثب  عن  يتابع  الذي  لبنان  اإّن 
املحّقة وعلى راأ�سها ق�سية فل�سطني، وملا لهذه التطورات من تداعيات مبا�سرة على اأمنه وا�ستقراره، 
يوؤكد التزامه بعملّية ال�سالم العادل وال�سامل يف املنطقة ومببادرة ال�سالم العربّية التي اأقّرها القادة 
العرب باالإجماع يف قمة بريوت عام 2002. ومن هذا املنطلق يوؤكد لبنان على �سرورة ان�سحاب اإ�سرائيل 
القابل  غري  الفل�سطيني  ال�سعب  حق  وعلى  االحتالل،  حتت  زالت  ما  التي  العربّية  االأرا�سي  كافة  من 

للت�سّرف يف العودة واإقامة دولته امل�ستقلة على ترابه الوطني وعا�سمتها القد�ش.

املالّية الالزمة  لتاأمني املوارد  ال�سياق، لتحّمل كامل م�سوؤولياته،  كما يدعو املجتمع الدويل يف هذا 
اإىل جانب  باإغاثة الالجئني الفل�سطينيني على ال�سعيدين االإن�ساين واملعي�سي،  لوكالة االأونروا املعنّية 
ما تقوم به الدولة اللبنانّية يف هذا املجال، وذلك بانتظار اإيجاد احلّل النهائي العادل لق�سيتهم، وفقاً 

لقرارات ال�سرعّية الدولّية.

اإال اأّنه ال ي�سع لبنان من على هذا املنرب اإال اأن يلفت نظر املجتمع الدويل من جديد، اإىل رف�سه املطلق

�سيء من الرغبة ال�سادقة يف تعزيز امل�ساحلة والوفاق الوطني وب�سط �سلطة الدولة اللبنانّية على كامل 
اأرا�سيها. 

وبهذه املنا�سبة يوؤكد لبنان التزامه باملحكمة ذات الطابع الدويل التي اأن�سئت مبوجب قرار جمل�ش 
مع  ويتعاون  ورفاقه،  احلريري  رفيق  ال�سهيد  الرئي�ش  اغتيال  بجرمية  واخلا�سة   1757 رقم  االأمن 

االأجهزة املخت�سة يف االأمم املتحدة، لتبيان احلق وا�ستكمال م�سرية العدالة بعيداً عن اأّي ت�سيي�ش. 

يؤكد لبنان على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرّف 
القدس. وعاصمتها  المستقلة  دولته  وإقامة  العودة  في 
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الأّي �سكل من اأ�سكال توطني الالجئني الفل�سطينيني على اأرا�سيه، وذلك لالأ�سباب الرئي�سّية التالية : 

العودة  يف  والقانوين  االإن�ساين  حقهم  مع  يتعار�ش  لبنان  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  توطني  1.الأّن 
املتحدة  االأمم  وقرارات  االإن�سان  حلقوق  العاملي  االإعالن  عليه  يوؤكد  حق  وهو  وديارهم،  اأر�سهم  اإىل 

ذات ال�سلة.

اأربعة ماليني  يتعّدى عدد �سكانه  املوارد، وال  بلد �سغري امل�ساحة كلبنان، حمدود  2.الأّنه ي�سعب على 
ن�سمة، تاأمني العي�ش الكرمي الأكرث من 400 األف الجئ فل�سطيني على اأرا�سيه، يف الوقت الذي ت�سطر 

فيه �سرائح كبرية من ال�سعب اللبناين اإىل الهجرة بحثاً عن موارد الرزق و�سبل العي�ش.

3.الأّن رف�ش التوطني الذي تن�ّش عليه �سراحةً مقدمة الد�ستور اللبناين، وين�ّش عليه اتفاق الطائف 
الذي اعرتفت به وكّر�سته قرارات االأمم املتحدة، هو عن�سر اأ�سا�سي من عنا�سر التوافق اللبناين. 

السّيد الرئيس،

بالرغم من وجود ق�سايا لبنان وال�سرق االأو�سط يف �سلب اهتمام منظمة االأمم املتحدة، فاإّن جدول 
اأعمال جمعيتنا العامة حافل بالبنود واملوا�سيع ال�سيا�سّية واالقت�سادّية واالجتماعّية والبيئّية التي ما 
زالت تبحث عن حلول متكاملة اأو عن م�سادر متويل كافية للتنفيذ. ويف هذا ال�سياق، فاإّن لبنان يتفاعل 
ب�سكل خا�ش مع حاجات وتطلعات القارة االإفريقّية، التي يت�سارك االنتماء مع العديد من دولها اإىل 
جمموعة الدول الناطقة باللغة الفرن�سّية، ويعي�ش على اأر�سها الطّيبة منذ ما يفوق القرن، مئات اآالف 
املنت�سرين اللبنانيني، يفيدون هناك من اإطار عي�ش وعمل كرميني، وي�ساهمون يف الوقت نف�سه يف منّوها 

اإلنساني  حقهم  مع  الفلسطينيين  توطين  يتعارض 
وديارهم. أرضهم  إلى  العودة  في  والقانوني 

الحفاظ  وسائل  من  وسيلة  واألمّية  والمرض  الفقر  محاربة 
على كرامة اإلنسان وتالفي المزيد من النزاعات المسّلحة.

السّيد الرئيس،

وعمرانها يف ظروف ما زالت �سديدة ال�سعوبة، ويف هذا ال�سياق نعرب عن تاأييدنا للبيان اخلتامي الذي 
�سدر البارحة عن االجتماع الرفيع امل�ستوى حول حاجات اأفريقيا التنموية. وال بّد يف هذا املجال من 
قيام جهد دويل اأكرب لتمويل برامج حماربة الفقر واملر�ش واالأمّية، كو�سيلة من و�سائل احلفاظ على 
كرامة االإن�سان وتاليف املزيد من النزاعات امل�سّلحة. وناأمل يف هذا املجال، يف بلورة م�سروع اأكرث فعالّية 
الكوارث الطبيعّية ب�سكل �سريع وفّعال، يف �سوء ما ن�سهده من تزايد للمخاطر  للت�سامن يف مواجهة 
التي يت�سبب بها التغيري املناخي واالنحبا�ش احلراري وتدهور البيئة وانت�سار ظاهرة حرائق الغابات 

وامل�ساحات اخل�سراء.

اإّن لبنان املتجّذر يف التاريخ والذي �ساهم مع �سعود القومّيات يف بلورة النه�سة العربّية على ال�سعد
ال�سيا�سّية والثقافّية والفكرّية واالجتماعّية، والذي هو ع�سو موؤ�س�ش يف جامعة الدول العربّية، حري�ش 
على الت�سامن العربي وعلى العمل العربي امل�سرتك، وبالتايل على اإقامة اأطيب العالقات مع اأ�سقائه 
العرب. ويف هذا ال�سياق قمت بتاريخ 13 اآب املا�سي بزيارة ر�سمّية اإىل �سوريا، مّت التوافق بنتيجتها على 
مبادئ واآليات مثبتة يف البيان امل�سرتك ال�سادر بهذه املنا�سبة، ومن بينها اتفاق على اإقامة عالقات 
التن�سيق  منطلق  من  و�سبطها،  احلدود  وتر�سيم  املفقودين،  ق�سايا  ومتابعة  البلدين،  بني  دبلوما�سّية 
والت�ساور وتاأمني امل�سلحة امل�سرتكة، وهي موا�سيع ثنائّية بني البلدين، اإال اأّنها موا�سيع حتظى بواقع 

احلال باهتمام االأمم املتحدة ومتابعتها يف تقارير دورّية يعّدها �سعادة االأمني العام.

واآليات عمل  بن�ساط  اهتماماً موازياً  يبدي  العربي،  ال�سعيد  رائد على  بدور  الذي ي�سطلع  ولبنان 
اأكرث من �ستني عاماً، واإثر حرب مدّمرة قررت  االأمم املتحدة واملنظمات الدولّية املتخ�س�سة. فمنذ 
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جمموعة من الدول ر�سم م�ستقبل اأف�سل الأبنائها والعامل بتجديد فكرة تعاون االأمم واحتادها يف هذه 
املنظمة، �سوناً لل�سلم واالأمن الدوليني، و�سعياً نحو تكـافل اجتماعي واقت�سادي عاملي، ت�سهم جميعها 
يف حماية حقوق االإن�سان بكافة اأوجهها. واإذا كانت الب�سرّية قد متّكنت من تفادي ن�سوب حروب جديدة 
الدول،  حدود  تتجاوز  كظاهرة  الدويل  االإرهاب  وبروز  املتنامية،  االإقليمّية  النزاعات  فاإّن  �ساملة، 
واال�سطراب يف اأ�س�ش االقت�ساد املَُعْومَل، ون�سوء اأزمة الغذاء العاملي، تهدد جميعها مبزيد من احلروب 

ال�سغرية القاتلة من اإقليم اإىل اإقليم ومن منطقة اإىل منطقة.
 

املتحدة كعن�سر �سابط ومركزي  االأمم  دور  وتفعيل  تقومي  اإعادة  لبنان على �سرورة  يوؤكد  لذلك، 
ذلك  الدولّية اجلديدة، مبا يف  املعطيات  مع  لتتالءم  اإ�سالحها،  واإلزامّية  العاملي،  النظام  وفاعل يف 
تنفيذ  على  ومقدرته  التمثيلّية  و�سفته  عمله  يف  الدميقراطّية  لزيادة  الدويل  االأمن  جمل�ش  اإ�سالح 

قراراته. 

السّيد الرئيس،

بخطوات  وبا�سر  املتحدة،  لالأمم  رئي�سّياً  اإقليمّياً  مركزاً  ي�سبح  كي   1974 العام  منذ  لبنان  �سعى 
اإال  اأحداث 1975.  اأن تدهمه  قبل  املتحدة،  العامة لالأمم  االأمانة  بالتن�سيق مع  ال�ساأن،  بهذا  تنفيذّية 
االقت�سادّية  للجنة  كمقّر  بريوت  اعتماد  مّت  اأن  منذ  املجال،  هذا  يف  متقدمة  خطوات  وخطا  عاد  اأّنه 

واالجتماعّية لغرب اآ�سيا ESCWA ولهيئات اأخرى تابعة لالأمم املتحدة. 

االأمن  الدائمة ملجل�ش  املقاعد غري  تقّدم برت�سيحه الأحد  اأّنه  يذّكر  اأن  املجال  لبنان يف هذا  وي�سّر 

األمم  دور  وتفعيل  تقويم  إعادة  ضرورة  على  لبنان  يؤكد 
العالمي،  النظام  في  وفاعل  ومركزي  ضابط  كعنصر  المتحدة 
الجديدة. الدولّية  المعطيات  مع  لتتالءم  إصالحها،  وإلزامّية 

والعيش  والوفاق  الحوار  على  تقوم  اللبناني  الكيان  فلسفة  إّن 
المشترك، منذ أن تّم التوافق بين أبنائه على الميثاق الوطني عام 1943.

السّيد الرئيس،

املخ�س�سة الآ�سيا للفرتة 2010 – 2011. وهو اإذ يتعّهد بتقدمي م�ساهمته اجلدّية وال�سادقة يف جمل�ش 
هذا  تبّنت  التي  العربّية  للمجموعة  وكممثل  واحلوار،  التعاي�ش  بروح  يتمّيز  دميقراطي  كبلد  االأمن، 
الرت�سيح، كما تبنته املجموعة االآ�سيوّية نف�سها، فاإّنه ياأمل باأن يحظى تر�سيحه هذا، بتاأييد ودعم جميع 

الدول ال�سديقة، علماً باأّن اآخر مرة �سغل فيها لبنان هذا املركز الرفيع تعود لعامّي 1954-1953.

اإّن فل�سفة الكيان اللبناين تقوم على احلوار والوفاق والعي�ش امل�سرتك، منذ اأن مّت التوافق بني اأبنائه 
على امليثاق الوطني عام 1943، مروراً بوثيقة الوفاق الوطني التي اأقّرت يف الطائف عام 1989، والتي 

اأكد عليها تكراراً اتفاق الدوحة عام 2008. 

اأمام واقع تفاقم النزاعات الدولّية، املنذر ب�سراع ممكن بني احل�سارات، يبدو لبنان حاجة دولّية
وكمخترب فعلي حلوار الثقافات والديانات.  وقد اعترب قدا�سة البابا الراحل يوحنا بول�ش الثاين، يف 
يف  ومنوذج  حرّية  ر�سالة  ر�سالة؛  اإّنه  بلد؛  من  اأكرث  هو  لبنان  باأّن   ،1997 و   1989 عامّي  له  ر�سالتني 

التعددّية لل�سرق والغرب، وم�ساحة للحوار ولتعاي�ش ثقافات واأديان خمتلفة.

نظامه  على  حافظ  والذي  خمتلفة،  طائفة  ع�سرة  ثماين  اأر�سه  على  تتعاي�ش  الذي  لبنان  اإّن 
الدميقراطي وعلى احلرّيات االأ�سا�سّية بالرغم من جميع التحديات، يطمح اليوم اإىل اأن ي�سبح مركزاً 
دولّياً الإدارة حوار احل�سارات والثقافات، اآمالً اأن تتغّلب قوى اخلري يف العامل، واأن تف�سي عملّية ال�سالم 

القائمة يف املنطقة اإىل اإيجاد حّل عادل و�سامل لكافة اأوجه النزاع يف ال�سرق االأو�سط. 

و�سكــــراً.



270271

مؤتمر الحوار بين الثقافات واالديان في األمم المتحدة
نيويورك، أميركا -12 تشرين الثاني 2008

من  بمبادرة  المنعقد  واألديان  الثقافات  بين  الحوار  مؤتمر  في   سليمان  الرئيس  أطل 
خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية وتحت رعاية الجمعية العامة 
لألمم المتحدة، مقدمًا لبنان كمركز دولي إلدارِة حوارِ الحضاراِت والثقافاِت، وُمخَتَبر عالمي 

لهذا الحوارِ. 

وفي ظل عالم ينوء بثقل التشنجات بين الحضارات واألديان، في أعقاب أحداث 11 أيلول، 
شدد الرئيس سليمان على أن الحل الوحيد هو في بناِء عالقاِت التسامِح والقبوِل الُمَتباَدل 

واحتراِم الخصوصياِت الدينّية والثقافّية بين الشعوب والدول.

السّيد الرئيس،

مّرة اأخرى نلتقي يف اإطاِر اجلمعّيِة العامة لالأمم املتحدة، وحتَت بنِد ثقافِة ال�سالم، من اأجل تعزيِز 
احلواِر والتعاوِن بني اأهِل الثقافاِت املتنّوعِة، واملنتمنَي اإىل اأدياَن متعددٍة، ولنوؤكَد اهتماَمنا كمجموعٍة 
العدِل  قاعدِة  على  املتبادل،  واالحرتاِم  والتفاعِل  التعارِف  م�ساحات  يف  التفاهِم  اإىل  بال�سعي  دولّية، 

واحلِق وامل�ساواة. 

غرَي اأنَّ اجتماَعنا اليوم، بناءً لدعوٍة من رئي�ِش اجلمعّيِة العامة، يّت�سُم باأهميٍة خا�سة الأّنه يلتئُم على 
عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  جاللِة  ال�سريفني،  احلرمني  خادِم  مبادرِة  مع  وجتاوباً  الرفيع،  امل�ستوى  هذا 
اأطلَق يف مدريد يف متوز املا�سي، م�سريَة حواٍر وتعاون وت�سامن،  اأن  اآل �سعود، الذي �سبَق له  العزيز 
ان�سمَّ اإليها الكثريون لي�سعوا معاً يف طريِق حتقيِق املقا�سِد االإن�سانّية امل�سرتكة وبناِء عالقاِت الت�سامِح 
بالدعوِة  امل�سرَتك  اهِتماُمنا  ويقوى  والثقافّية.  الدينّية  اخل�سو�سياِت  واحرتاِم  املَُتباَدل  والقبوِل 
وداخِل  االأمم،  بنَي  العالقاُت  َتعرُفها  التي  االأو�ساِع  حراجِة  ظلِّ  يف  اأخالقياِته  والتزاِم  احلوار  اإىل 

العديِد منها.

ولقد تعاظَم هذا االهتماُم نتيجَة القلِق من الظواهِر املو�سومِة بالعنِف الطائفيِّ واالإتني واالإرهاِب
والتخويِف واالإكراِه وت�سويِه ال�سورِة وال�سمعِة واالعتداِء على الكرامات. فراأْت االأ�سرة الدولّية اأنَّ ت�سافَر 
اجلهوِد لو�سِع املُغاَيرِة الدينّية والثقافّية يف ن�ساِبها وتو�سيِع اآفاِق التفاهِم لي�َش ترفاً وال �ساأَن فئٍة مثقفٍة 

دون �سواها بل ق�سيةً حيوّية تعني اجلميَع وملّحةً ال حتتمُل االنتظاَر اأو الرتدَد. 

والأجِل ذلَك ال ُبدَّ لنا من اال�ستعانِة باحلواِر احلّق، حواُر االأفكاِر وحواُر القلوب، الإر�ساِء عالقاٍت بني 
اأهِل االأديان والثقافاِت املتنوعة على مداميِك الوعي للم�سرتكاِت واالعرتاف باخل�سو�سّيات.

 

األمم،  بيَن  العالقاُت  تَعرُفها  التي  األوضاِع  حراجِة  ظلِّ  في 
وحوارُ  األفكارِ  حوارُ  الحّق،  بالحوارِ  االستعانِة  من  لنا  بُدَّ  ال 
القلوب، إلرساِء عالقاٍت بين أهِل األديان والثقافاِت المتنوعة.
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لكنَّ اال�ستعانَة الطارئَة باحلواِر حللِّ النـزاعاِت النا�سبة، اأو املحتمِل انفجاُرها، ال توؤدي نتيجةً تذكر
واالنفتاِح  الثقِة  منتظٍم، عالقاُت  وب�سكٍل  ب�سرٍب  فيها،  ُتن�َسُج  تراكمّيٍة طويلٍة  عمليٍة  اإىل  ت�ستند  ما مل 
على الغري، �َسرَط اأن يلتزَم الغرُي يف ُعمِق تفكريِه وقناعتِه وممار�ستِه، بروِح احلواِر احلقِّ املبنيِة على 
للحوار  املرافقِة  واالإعالمّيِة  والرتبوّيِة  الثقافّيِة  اأهميُة اجلهوِد  تكمُن  العملّية  �سياِق هذه  ويف  العدالة. 
اليون�سكو،  راأ�ِسها منظمُة  املتخ�س�سُة وعلى  وهيئاُتها  املتحدة  االأمم  تدعُمها منظمُة  اأو  تبُذلها  والتي 

وتلَك التي اأطلَقها املوؤمتُر العامليُّ للحوار يف مدريد والتزَم مبتابعِتها. 

وباالإ�سافِة اإىل ذلك تبقى فاعلّيُة احلواِر حتَت ال�سوؤاِل يف ظلِّ عالقاِت القوى غري املتكافئة. ويوؤدي 
ا�ستمراُر ال�سيطرِة والقهِر والتع�ّسِف اإىل و�سِع �سدقّيِة احلواِر على املحّك. وي�سحُّ ذلك بالدرجِة االأوىل 

يف م�سرِقنا العربي ويف االأرا�سي املقّد�سة.  

فكيف ميكُن للحواِر اأن ينمو وي�ستمّر حيُث ي�ستمرُّ االحتالُل االإ�سرائيلي لالأرا�سي الفل�سطينّيِة والعربّية، 
ناهيَك عن املمار�ساِت، وحيُث ُتنتهُك ب�سورٍة منهجّية حقوُق ال�سعِب الفل�سطيني الوطنّيِة واالإن�سانّيِة، 
االأمم  لقراراِت  خالفاً  توطينهم  لفر�ش  وال�سعي  وديارِهم،  اأر�سهم  اإىل  الالجئني  عودِة  حقُّ  ومنها 

املتحدة التي جتمُعنا اليوم، ولروِح العدالة التي يجب اأن ترعى اأيَّ حواٍر قد ن�سبو اإليه؟ 

دعوَتها  حتقُق  ال  ال�سماوّية،  التوحيِد  باأدياِن  املوؤمننِي  ولقاِء  ال�سالم  مدينة  القد�َش،  فاإّن  ولذلَك، 
التاريخّية ما مل ُيرفُع الظلُم عن اأبناِئها وعن �سعِب فل�سطني، وما مل ُيرفع االحتالل. 

يستمرُّ  حيُث  ويستمرّ  ينمو  أن  للحوارِ  يمكُن  كيف 
والعربّية. الفلسطينّيِة  لألراضي  اإلسرائيلي  االحتالُل 

األرحَب  المجاَل  يكوَن  ألن  التاريخية  تجربته  أّهلْتُه  قد  لبنان 
خدمِة  في  والثقافاِت،  األدياِن  بين  للحوار  واألخصَب 
ُكلِّه. العالِم  لمصلحِة  بل  واإلسالمي،  العربي  الَعالَمَين 

السّيد الرئيس،

زاٍت فريدةً مل تنْل منها ال َيخفى على اأحٍد من حمبي لبنان وعارفيه، وهم لي�سوا قّلةً، اأنَّ لبلدِنا َميِّ
العربي  االنتماِء  يف  ورا�سٍخ  بتنوعِه  غنيٍّ  واحد،  وطٍن  يف  معاً  بالعي�ِش  اإراَدتنا  امتحنت  التي  ال�سعاُب 
َزات، ف�سالً عن جتربِتنا املتجّذرِة يف تاريِخنا احلديث على  ومتفاِعل مع ثقافاِت العامل. واأّن هذه امَليِّ
رة، جعلت  ُعِد التاأليِف بني الوحدة والتعدد، وبني احلريِة واالحرتاِم املَُتَبادل، وبني االأ�سالِة واملُعا�سَ �سُ

منه ف�سحَة لقاٍء وانفتاح. 

والثقافاِت، يف خدمِة  االأدياِن  للحوار بني  واالأخ�سَب  االأرحَب  املجاَل  يكوَن  اأن  اأّهلْتُه وما تزال  وقد 
الَعامَلنَي العربي واالإ�سالمي، بل مل�سلحِة العامِل ُكلِّه. ولقد اأتيَح يل يف َكلمتي اأماَم اجلمعيِة العامة لالأمِم 
اللبناين تقوُم على احلواِر والوفاِق والعي�ِش  اأّن فل�سفَة الكياِن  اإىل  اأ�سرَي  اأن  اأيلوَل املا�سي،  املتحدة يف 
اأُوؤَِكد على طموِحنا باأن ي�سبَح لبناُن مركزاً دولياً الإدارِة حواِر احل�ساراِت والثقافاِت،  ك، واأن  امل�سرَتَ
واأن ي�سبَح بالتايل خُمَترَباً عاملياً لهذا احلواِر الكياين، علماً باأّن املادَة التا�سعَة من الد�ستوِر اللبناين 
تن�شُّ على اأنَّ حريَة االعتقاِد يف لبنان مطلقٌة وباأنَّ الدولَة حترتُم جميَع االأديان واملذاهب وتكفُل حريَة 

اإقامِة ال�سعائِر الدينّية حتَت حمايتها.

اإنَّ لبنان، الذي يرُبز كاأكرَث من بلٍد بل كر�سالِة حرّية ومنوذٍج يف التعددّية وم�ساحٍة للحوار ولتعاي�ش
َد عليه قدا�سُة  ح بذلك قدا�سُة البابا الراحل يوحنا بول�ش الثاين، واأكَّ رَّ  ثقافاٍت واأديان خمتلفة، كما �سَ
البابا بينيدكتو�ش ال�ساد�ش ع�سر، يبدو �سرورة وحاجة لل�سرِق والغرِب، وي�ستحقُّ من املجتمع الدويل 
كلَّ دعٍم وتاأييد. وهذا الدعم، الذي نلَم�سُه على اأكرث من �سعيد، ال ميكُنه اإال اأن يتعزَز عن طريِق اإجناِز 
�سالٍم عادٍل و�سامٍل يف ال�سرِق االأو�سط ا�ستناداً لقراراِت االأمِم املتحدة ومبادرِة ال�سالِم العربّية بكامِل 

ُمندرَجاِتها ووفقاً لروِح العدالة التي هي يف جوهِر االأديان. 
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السّيد الرئيس،

نا ل�سداِم اجلهاالِت ونوؤكَد اإرادَتنا العمَل معاً يف جماالِت االأخالِق والثقافِة  نلتقَي اليوم لنجدَد رف�سَ
وال�سيا�سِة والعالقاِت الدولّية ال�سليمة. ولقاوؤُنا يف هذا املكان، بكلِّ ما يرمُز اإليه، دعوة كي نتذكَر معاً اأّن 

بني اختياِرنا نهَج احلواِر وثقافته وتعهِدنا التزاَم ميثاِق االأمم املتحدة عالقةً وثيقة. 

وعندي اأّن هذه الدعوة ت�ستعيُد اأي�ساً ما ي�سدُّ لبناَن اإىل االإعالِن العاملي حلقوِق االإن�سان الذي �ساهمنا 
يف �سياَغِته واإىل املنظمِة الدولّية َنف�ِسها، التي وقفْت اإىل َجاِنبه دفاعاً عن حريتِه وا�ستقاللِه و�سيادتِه 
وا�ستقرارِه، ليبقى بلداً وفياً لذاته و�ساهداً على اخل�سوبِة التي َيِعُد بها لقاء االأديان وحواُر الثقافات 

املبني على احرتاِم املبادِئ والقيِم التي تتوّخى اخلرَي للب�سرّية جمعاء. 

 و�سكــــراً.

نرفض صداِم الجهاالِت ونؤكَد إرادتَنا العمَل معًا في مجاالِت 
السليمة. الدولّية  والعالقاِت  والسياسِة  والثقافِة  األخالِق 

الدورة الـرابعة والستون للجمعية العامة لألمم المتحدة
نيويورك، أميركا  - 25 إيلول 2009

المتحدة  األمم  ميثاق  لبنان  التزام  المتحدة  األمم  منبر  على  من  الجمهورية  رئيس  جدد 
المباشرة  إلى  الدولي  المجتمع  ،ودعا   1701 القرار  رأسها  وعلى  الدولّية  الشرعّية  وقرارات 
مندرجاته  بكامل  القرار  هذا  بتنفيذ  إسرائيل  إللزام  المناسبة  الضغط  أساليب  باعتماد 
واإليفاء بموجباتها الدولّية تجاه عملّية السالم، مشيراً إلى أّن مثال العيش المشترك الذي 
يقّدمه لبنان، يناقض نظريّات التطهير العرقي أو الديني أو أّي عقيدة تدعو إلى فرض الرأي 

الواحد ونمط العيش الواحد.
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السّيد الرئيس،

السّيد الرئيس،

اأتوّجه اإليكم بدايةً بالتهنئة النتخابكم رئي�ساً للدورة الـرابعة وال�ستني للجمعّية العامة لالأمم املتحدة، 
على   Miguel d’Escoto Brochmann االأب  ال�سابقة  الدورة  رئي�ش  ل�سلفكم  التقدير  عن  معرباً 

جهوده.

واأخ�ّش بال�سكر �سعادة اأمني عام االأمم املتحدة ال�سيد بان كي مون على تقريره ال�سنوي ال�سامل عن 
اأعمال املنظمة، وعلى االأهمية اخلا�سة التي يوليها با�ستمرار لق�سايا لبنان و�سعبه.

اإذ يتابع لبنان باهتمام كافة املوا�سيع ال�سيا�سّية واالقت�سادّية واالجتماعّية والقانونّية املدرجة على
غري  للع�سوية  انتخابه  اإىل  واعتزاز  باأمل  يتطّلع  فهو  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعّية  اأعمال  جدول 
الدول  من  نتمناه،  ما  على  وا�سع،  بدعم  وذلك   2011-2010 للفرتة  الدويل  االأمن  ملجل�ش  الدائمة 
ال�سقيقة وال�سديقة. ويتقّدم لبنان من هذا اال�ستحقاق بثقة، فهو ع�سو موؤ�س�ش لهذه املنظمة الدولّية 
اآالف  منذ  �سعبه  و�ساهم  االإن�سان،  العاملي حلقوق  االإعالن  �سوغ  فاعلة يف  ب�سورة  و�سارك  اجلامعة، 
ال�سنني يف احلركة املكّونة للح�سارة، فابتدع عنا�سر اأبجدّية متقدمة للتخاطب والتعامل والتحاور بني 
االأمم وال�سعوب، وجال البحار بحثاً عن اآفاق جديدة للتعاون والتوا�سل. وا�سطلع كذلك بدور نا�سط 
يف ن�سر مبادئ احلرّية والدميوقراطّية وتعميق مفهوم العروبة وبناء مداميك النه�سة الفكرّية واالأدبّية 
يف العامل العربي. وهو يجدد اليوم من على هذا املنرب التزامه ميثاق االأمم املتحدة وقرارات ال�سرعّية 
الدولّية، وعلى راأ�سها القرار 1701، وا�ستعداده للم�ساهمة مب�سوؤولّية وجدّية خالل ال�سنتني املقبلتني يف 
مداوالت جمل�ش االأمن وقراراته، وال�سيما ما يخدم منها ق�سية االأمن وال�سلم يف ال�سرق االأو�سط، مع 

واستعداده  المتحدة  األمم  ميثاق  التزامه  لبنان  يجدد 
وقراراته. األمن  مجلس  مداوالت  في  للمساهمة 

السّيد الرئيس،

اإيالء اهتمام خا�ش باملناق�سات املتعلقة باإ�سالح االأمم املتحدة وموؤ�س�ساتها كي ت�سبح اأكرث قدرة على 
رفع التحديات التي يواجهها عاملنا املعا�سر.

 
اإن�ساء االأمم  ولي�ش غريباً اأن يكون الد�ستور اللبناين ال�سادر يف العام 1926، اأّي قبل عقدين من 
واملذاهب  االأديان  الدولة حترتم جميع  واأّن  لبنان،  االعتقاد مطلقة يف  »حرّية  اأّن  على  ن�ّش  املتحدة، 
وتكفل حرّية اإقامة ال�سعائر الدينّية حتت حمايتها". اإّن مثال العي�ش امل�سرتك الذي يقّدمه لبنان، والذي 
ي�سمح للطوائف املختلفة بامل�ساركة الفعلّية يف احلياة ال�سيا�سّية، �سمن اإطار �سلب من الدميوقراطّية 
اإىل فر�ش  تدعو  اأّي عقيدة  اأو  الديني  اأو  العرقي  التطهري  نظرّيات  يناق�ش  والتعبري،  التفكري  وحرّية 
الراأي الواحد ومنط العي�ش الواحد. من هنا دعوتي العام الفائت اإىل جعل لبنان مركزاً دولياً معرتفاً 
به حلوار احل�سارات واالأديان والثقافات، مبا يتنا�سب مع دوره كج�سر توا�سل بني ال�سرق والغرب، ومع 

ر�سالته كبلد تعي�ش وتتفاعل على اأر�سه ثماين ع�سرة طائفة خمتلفة ب�سورة فريدة وممّيزة.

من اأوىل املهمات املنوطة مبجل�ش االأمن الدويل العمل على حماية االأمن وال�سلم الدوليني. وانه ملن 
املوؤ�سف فعالً اأن يبقى �سرقنا العربي الذي ن�ساأت يف رحابه الديانات ال�سماوية الثالث، مركزاً رئي�سياً 
من مراكز التوتر والنزاعات واحلروب، وذلك منذ اأن حّلت النكبة يف فل�سطني عام 1948، ومذ هّجر 
اأهلها. اإّن اأّي حّل لق�سية ال�سرق االأو�سط يتطّلب بطبيعة احلال ت�سّوراً م�سبقاً ومتكامالً لهذا احلّل، 
الذي باتت تتوّفر عنا�سره الرئي�سّية يف قرارات ال�سرعّية الدولّية ويف مرجعّية موؤمتر مدريد واملبادرة 
العربّية لل�سالم. ويتطّلب قبل كّل �سيء، توّفر اإرادة �سيا�سّية فعلّية لدى االأطراف باجلنوح نحو ال�سالم 

وااللتزام مبوجباته.

ليكون  مؤهل  وهو  والغرب  الشرق  بين  تواصل  جسر  لبنان 
والثقافات. واألديان  الحضارات  لحوار  به  معترفًا  دوليًا  مركزاً 
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على  جارياً  النقا�ش  زال  ما  االإ�سرائيلي، حيث  اجلانب  لدى  متوافرة  االإرادة غري  هذه  مثل  اأّن  اإال 
التهديدات  عن  ف�سالً  وجدواه؛  العادل  ال�سالم  �سوابّية  �ساأن  يف  وال�سعبي،  احلكومي  امل�ستويني 
االإ�سرائيلّية املتمادية ب�سّن االعتداءات واحلروب كو�سيلة من و�سائل فر�ش ال�سيطرة والهيمنة وتكري�ش 
االأمر الواقع؛ هذا، اإن مل يكن بهدف التو�ّسع والتهجري وه�سم املزيد من احلقوق الفل�سطينّية والعربّية. 
اأقّرتها باالإجماع يف قمة  بينما توافقت الدول العربّية من جهتها على تقدمي مبادرة متكاملة لل�سالم 

بريوت العام 2002.

الإلزام  املنا�سبة  ال�سغط  اأ�ساليب  باعتماد  املبا�سرة  اإىل  الدويل  املجتمع  لدعوة  احلاجة  تربز  لذا 
اإ�سرائيل على االإيفاء مبوجباتها الدولّية جتاه عملّية ال�سالم، وذلك �سمن مهل زمنّية حمددة ومعقولة، 
اأّن  �سعوبنا  اإقناع  مبقدورنا  �سيكون  كيف  واإال،  قطر.  يف  االأخرية  العربّية  القمة  اإليه  دعت  ملا  وفقاً 
با�ستطاعة املجتمع الدويل فر�ش حّل �سامل وعادل ملختلف اأوجه النزاع يف ال�سرق االأو�سط، مبا يف ذلك 
االن�سحاب من كامل االأرا�سي العربّية املحتلة وقيام دولة فل�سطينية م�ستقلة عا�سمتها القد�ش، اإذا مل 
يتمّكن لغاية االآن من اأن يرغم اإ�سرائيل على الكّف عن بناء امل�ستوطنات ورفع احل�سار اجلائر عن غزة 

ووقف تهويد القد�ش؟

وال ي�سعنا اأن نن�سى يف هذا ال�سياق، اأّن لل�سعوب حرّية االحتفاظ بحّقها يف ا�سرتجاع اأرا�سيها املحتلة 
بالطرق املتاحة وامل�سروعة كافة، وفقاً ملا ت�سمح به �سرعة االأمم املتحدة وقراراتها ذات ال�سلة. واأنتم 
تعرفون كيف متّكن لبنان من حترير معظم اأرا�سيه من االحتالل االإ�سرائيلي ربيع العام 2000، بعدما 
متّنعت اإ�سرائيل عن تنفيذ القرار 425 القا�سي بان�سحابها الفوري وغري امل�سروط من كامل االأرا�سي 

اللبنانّية، طوال اثنتني وع�سرين �سنة متتالية.

فرض  على  الدولي  المجتمع  بمقدرة  شعوبنا  تقتنع  لن 
حّل شامل وعادل في الشرق األوسط ما لم يُلزم إسرائيل 
السالم. عملّية  تجاه  الدولّية  بموجباتها  اإليفاء  على 

السّيد الرئيس،

السّيد الرئيس،

ت�سادف اجتماعاتنا هذا العام الذكرى ال�ستني الإن�ساء وكالة غوث الالجئني الفل�سطينيني يف ال�سرق 
االأدنى )االأونروا(. ويهّم لبنان اأن يوؤكد يف هذه املنا�سبة، اأّن حّل ق�سّية هوؤالء الالجئني الفل�سطينيني 
هو �سيا�سي قبل كّل �سيء، مع دعمنا الكامل الأّي جهد يهدف اإىل تعزيز برامج الوكالة وقدراتها، متكيناً 
لها من حت�سني االأو�ساع املعي�سّية واالإن�سانّية لالجئني، بالتعاون مع الدول امل�سيفة، بانتظار اإيجاد احلّل 
العادل والنهائي ملاأ�ساتهم. ومثل هذا احلّل ال ميكن اأن يتنّكر بالتاأكيد حلّقهم الطبيعي وال�سرعي يف 
اأو ب�سورة  امل�سيفة،  الدول  يتّم مبعزل عن  اأن  االأ�سلية. كذلك ال ميكن  اأر�سهم وديارهم  اإىل  العودة 
من  �سكٍل  الأّي  لبنان  رف�ش  هنا  من  القومّية.  وم�ساحلها  اخلا�سة  واأو�ساعها  �سيادتها  مع  متعار�سة 
والتزاماً منه مبا  العودة،  اأرا�سيه، حفاظاً على حقهم يف  الفل�سطينيني على  اأ�سكال توطني الالجئني 
ين�ّش عليه د�ستوره وميثاقه الوطني؛ وهو موقف لن ي�ساوم عليه يف مطلق االأحوال ولن يرتاجع عنه. 
لذا اأغتنم هذه املنا�سبة، كي اأعرب عن امتناننا للدول التي بداأت تظهر تفّهماً لهذا املوقف اللبناين 

وا�ستعداداً للدفاع عنه.

�سبكات وتفكيك  الداخلي،  ا�ستقراره  على  احلفاظ  من  املن�سرمة  ال�سنة  خالل  لبنان  متّكن  لقد 
مع  عالقاته  وتعزيز   ،1701 القرار  تنفيذ  على  واملثابرة  عديدة،  اإرهابّية  وخاليا  اإ�سرائيلّية  جت�س�ش 
واعرتف  ونزاهتها  �سفافيتها  على  العامل  �سهد  نيابّية  انتخابات  واإجراء  وال�سقيقة،  ال�سديقة  الدول 
بنتائجها جميع امل�ساركني فيها. كذلك متّكن من تعزيز �سدقيته وتاليف تداعيات االأزمة املالّية العاملّية، 
وا�ستقطاب املزيد من ال�سّياح وامل�ستثمرين، ورفع معّدل النمّو اإىل ما يقارب الـ 6 يف املئة. وهو ي�ستعّد 

ال�ست�سافة الدورة ال�ساد�سة لالألعاب الفرنكوفونّية يف بريوت بعد اأّيام.

نتطلع إلى قيام حكومة وحدة وطنّية تُطلق عجلة الحكم 
والقضائّية. واإلداريّة  السياسّية  اإلصالحات  ورشة  وتُباشر 
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عن  البحث  مقت�سيات  ت�ستلزمه  وملا  الد�ستور  الأحكام  وفقاً  مداها  احلكومّية  امل�ساورات  تاأخذ  واإذ 
اإطالق  باإعادة  ت�سمح  االآجال،  اأقرب  وطنّية يف  وحدة  قيام حكومة  اإىل  نتطلع  فاإننا  الوطني،  التوافق 
عجلة احلكم ومبا�سرة ور�سة االإ�سالحات ال�سيا�سّية واالإدارّية والق�سائّية التي يطمح اإليها اللبنانيون 

وتخدم بالنتيجة �سعبها ال �سلطتها، فتنجح وت�ستمر.

يف موازاة ذلك، ويف الذكرى الثالثة لتبنّي جمل�ش االأمن الدويل القرار الرقم 1701، يوؤكد لبنان 
�سرورة ا�ستمرار ال�سعي الإرغام اإ�سرائيل على التزام كل مندرجات هذا القرار، وال�سيما االن�سحاب من 
كامل االأرا�سي اللبنانّية التي ما زالت حتتلها يف مزارع �سبعا وتالل كفر�سوبا واجلزء ال�سمايل من قرية 
الغجر، ووقف خروقاتها اليومّية لل�سيادة اللبنانّية، وتهديداتها املتمادية �سّد لبنان وموؤ�س�ساته وبنيته 
التحتّية... وال يفوت لبنان اأن ينّوه هنا بالدور الذي ت�سطلع به قوات اليونيفيل يف جنوب لبنان، وفقاً 
اللبناين، موؤكداً حر�سه على  بينها وبني اجلي�ش  التن�سيق  وبا�ستمرار  املتفق عليها،  لقواعد اال�ستباك 
�سالمة هذه القوات، ومثّمناً جهود قائدها وعنا�سرها وت�سحياتهم يف خدمة ق�سية ال�سالم واال�ستقرار.

التعوي�سات  دفع  اإ�سرائيل  اإلزام  اإىل  وال�سعي  الدعوة  يف  امل�سّي  عن  لبنان  يتوانى  لن  املقابل،  يف 
االأ�سرار  لبنان، مبا يف ذلك  املتكررة �سّد  ت�سببت بها اعتداءاتها  التي  البالغة  االأ�سرار  املنا�سبة عن 
الناجمة عن البقعة النفطّية التي انت�سرت جّراء الق�سف االإ�سرائيلي على حمطة اجلّية احلرارّية �سيف 

العام 2006. لقد اأثبتت جتارب ال�سنوات الـ 61 ال�سابقة جمموعة حقائق :

اوالً: اّن ق�سية فل�سطني هي جوهر ال�سراع يف ال�سرق االأو�سط.

ال�سعب  اإرادة  الواقع ال يجدي، ولن يوهن  االأمر  اإ�سرائيل لفر�ش  القوة من قبل  اإىل  اللجوء  اإّن  ثانياً: 
العربي وت�سميمه على ا�سرتجاع حقوقه.

سالمًا  تنتج  ال  والمنفردة  الجزئّية  الحلول  إّن 
تدوم. ال  العدالة  عن  البعيدة  والحلول  حقيقيًا، 

ثالثاً: اإّن احللول اجلزئّية واملنفردة ال تنتج �سالماً حقيقياً،واحللول البعيدة عن العدالة ال تدوم.
 

لقد كان للتحّوالت ال�سيا�سّية والفكرّية والعقائدّية العميقة التي �سهدها العامل منذ منت�سف القرن 
اأو�ساع االأمم وال�سعوب وعالقاتها، ف�سالً عن تراكم امل�سكالت االقت�سادّية  املن�سرم االأثر البالغ يف 

واالجتماعّية والبيئّية ب�سورة مقلقة.

ومهما اتخذت ال�سراعات واالأزمات يف ال�سابق طابعاً حملياً اأو اإقليمياً، فاإّن اأّي اأزمة اأو �سراع اليوم 
املثال من ظاهرة  �سبيل  على  ذلك  يتبنّي  كما  �ساملة،  اأبعاد  ذا  اأو  �سامالً  �سراعاً  بات  العوملة  ظّل  يف 

االإرهاب الدويل ومن تداعيات االأزمة املالّية العاملّية ومن االأمرا�ش املتنقلة من قارة اإىل اأخرى.

السّيد الرئيس،

مل تكن احلروب منذ ع�سور غابرة اإىل زمننا اليوم، �سوى معاناة ماأ�ساوية موؤملة ومكلفة تغمرها، كما
 يف اأ�سر�ش املالحم، الدماء والدموع واخليبات.

النزاعات  وحّل  احلروب  لتاليف  االأ�سل  يف  اأن�سئت  التي  املتحدة  االأمم  ت�ستمّر  اأن  يف  ناأمل  لذلك، 
بالطرق ال�سلمّية، يف �سلب امل�سعى الدويل النا�سط وغري املحايد الإحقاق احلّق وتكري�ش العدالة.

و�سكراً.

لقد بات أي صراع في ظّل العولمة صراعًا شاماًل أو ذا أبعاد شاملة.
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الدورة الـخامسة والستون للجمعية العامة لألمم المتحدة
نيويورك، أميركا  - 24 إيلول 2010

تمحورت كلمة  فخامة الرئيس  أمام الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة لألمم
المتحدة حول شبكات التجسس اإلسرائيلية وعمليات تجنيد العمالء في لبنان. وطالب 
فخامته المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم من هذه االختراقات العدائية للنسيج اللبناني،  

يكفل ردع إسرائيل عن تهديداتها المتمادية ضد لبنان وشعبه وحقه في مياهه وثروته.

السّيد الرئيس،

اأوّد بداية اأن اأهّنَئكم على انتخابكم رئي�ساً للدورة 65 للجمعّية العاّمة، واأن اأ�سكر �سلَفكم على ح�سن 
اإدارته الأعمال الدورة ال�سابقة، معرباً عن التقدير الأمني عام االأمم املّتحدة، على تقريره القّيم حول 

خمتلف اأوجه اأن�سطة منظمتنا الدولية.

اإّنها املّرة االأوىل التي اأخاطب فيها هذه اجلمعّية منذ انتخاب لبنان ع�سواً يف جمل�ش االأمن لعامي
 2010-2011. وهو ما و�سع على عاتقه م�سوؤولّيات يعتّز بتحّملها، خدمة لق�ساياه وللق�سايا العربّية 
املحّقة ولق�سّية العدالة وال�سالم يف العامل. ويهمني يف هذه املنا�سبة، االإ�سادة باجلهد الذي مّت االلتزام 
ببذله نتيجة االجتماع الذي عقده جمل�ش االأمن على م�ستوى القمة، ل�سمان تفعيل دوره ومتكينه من 

تنفيذ قراراته بعيداً عن املعايري املزدوجة.

تنفيذ  متابعة  حول  امل�ستوى  الرفيع  االجتماع  عن  ال�سادر  بالبيان  نرّحب  فاإننا  اأخرى،  جهة  من 
االأهداف االإمنائّية لالألفية، مبا ي�ساعد على احلّد من الفقر  ون�سر التعليم وتعزيز اخلدمات ال�سحّية. 
ون�سيد بالتقدم املحّقق يف تعزيز دور املراأة على �سعيد االأمم املّتحدة، وهو املو�سوع الذي يوليه لبنان 
اأهمّية خا�سة ان�سجاماً مع دوره النه�سوي، حيث كان يف طليعة الدول التي منحت املراأة حق الت�سويت 

يف االنتخابات الت�سريعية يف منطقتنا عام 1953.

السّيد الرئيس،

االقت�سادية التنمية  جمال  يف  املتحدة  االأمم  به  ت�سطلع  الذي  واملهم  املتزايد  الدور  من  بالرغم 
واالجتماعية، فهي تبقى يف جوهرها منظمة �سيا�سية بامتياز، اأن�سئت اأ�سا�ساً للحفاظ على ال�سلم واالأمن 
الدوليني، وحماية الب�سرية من ويالت احلروب والنزاعات التي اأدمتها واأعاقت تقّدمها ومنّوها خالل 
حقبات متتالية من التاريخ. ويف هذا املجال مل تتواَن االأمم املتحدة عن االنكباب على معاجلة م�ساألة 

وهو  المرأة  دور  لتعزيز  خاصة  أهمّية  لبنان  يولي 
االقتراع. حق  منحتها  التي  الدول  طليعة  في  كان 
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في  للصراع  ودائم  فعلي  حّل  قيام  يستحيل 
وشاماًل. عاداًل  حاًل  يكن  لم  ما  األوسط  الشرق 

الإعادة  الهادفة  القرارات  من  جمموعة  ب�ساأنه  واأ�سدرت  اندالعه،  منذ  االإ�سرائيلي  العربي  ال�سراع 
وجه  يف  وتال�ست  خابت  اجلهود  هذه  اأّن  اإاّل  والتنمية.  ال�سالم  دعائم  وتثبيت  اأ�سحابها  اإىل  احلقوق 
تعّنت اإ�سرائيل، ونزعتها اجللّية للتو�ّسع واعتماد �سيا�سة اال�ستيطان، وهي ترف�ش لغاية االآن االن�سمام 
اإىل معاهدة عدم انت�سار االأ�سلحة النووّية واإخ�ساع من�ساآتها لنظام ال�سمانات ال�ساملة للوكالة الدولّية 

للطاقة الذرّية.

االأو�سط،  ال�سرق  لق�سّية  ت�سوية  الإيجاد  امللّحة  للحاجة  املتنامي  بالوعي  اليوم  ترحيبنا  ومع  لذا، 
هذه  مثل  اإىل  ل  للتو�سّ الهادفة  اجلهود  وا�ستئناف  حمّددة،  مهل  �سمن  فل�سطني،  ق�سّية  وجوهرها 
ما  الق�سّية،  لهذه  ودائم  فعلي  حّل  اإىل  ل  التو�سّ با�ستحالة  تفيد  ال�سابقة  العقود  خربة  فاإن  الت�سوية، 
العزم  يتوّفر  مل  وما  امل�سارات،  جميع  على  ال�سراع،  اأوجه  لكافة  و�سامالً  عادالً  احلّل  هذا  يكن  مل 
العمل  مرحلة  اإىل  االإر�سادية،  املبادئ  عن  االإعالن  مرحلة  من  لالنتقال  الدويل  املجتمع  لدى  الكايف 
ال�سرعّية  قرارات  اإىل  امل�ستند  احلّل  عنا�سر  وتغليب  للتنفيذ،  املنا�سبة  ال�سغط  عنا�سر  توفري  على 
الدولّية، ومرجعّية موؤمتر مدريد واملبادرة العربّية لل�سالم يف جميع مندرجاتها، وال �سّيما ما يتعّلق منها 
ب�سمان عدم توطني الالجئني الفل�سطينيني يف الدول العربية امل�سيفة التي ال ت�سمح لها اأو�ساعها مبثل 

هذا التوطني.

ويف هذا ال�سياق، اأعلن لبنان مراراً باأنه لن يقبل باأّي �سكل من اأ�سكال التوطني لالجئني الفل�سطينيني 
على اأرا�سيه، وذلك لالأ�سباب واالعتبارات التي اأّكدُت عليها يف جمل�ش االأمن يوم اأم�ش، وبخا�سة ملا �سينتج 
عن مثل هذا التوطني من تداعيات وخماطَر مت�ّش االأمن ودعائم اال�ستقرار، علماً باأن ق�سية الالجئني، 
ال ميكن بطبيعة احلال، اأن حُتّل من خالل تفاو�ش اإ�سرائيلي فل�سطيني منفرد، وب�سورة منعزلة عن 
لبنان وعن الدول امل�سيفة واملعنّية. وال ي�سعنا بهذه املنا�سبة، اإاّل اأن نذّكر بامل�سوؤولّية االأ�سا�سّية التي تقع 
على عاتق املجتمع الدويل، يف توفري امل�ستلزمات احلياتّية واالإن�سانّية الرئي�سّية لالجئني الفل�سطينيني، 
من خالل زيادة م�ساهماته يف موازنة وكالة االأونروا التي اأن�سئت خ�سي�ساً لهذه الغاية �سنة 1949، مبا 

السّيد الرئيس،

يف الوقت الذي يلتزم فيه لبنان بالقرار 1701، وي�سعى الإرغام اإ�سرائيل على تنفيذ كامل مندرجاته، 
ت�ستمّر اخلروقات االإ�سرائيلّية اليومّية لالأجواء واالأرا�سي واملياه اللبنانّية، وهي خروقات و�سفها اأمني 

عام االأمم املتحدة يف العديد من تقاريره باال�ستفزازية. 

كما اأن �سبكات التج�س�ش االإ�سرائيلية وعمليات جتنيد العمالء بهدف زرع الفتنة وزعزعة اال�ستقرار، 
االأعمال  هذه  عن  اإ�سرائيل  لثني  الدويل،  املجتمع  قبل  من  حازم  موقف  اتخاذ  ي�ستوجب  حداً  بلغت 
من  االن�سحاب  على  وحملها  التحتية،  وبنيته  و�سعبه  لبنان  �سد  املتمادية  تهديداتها  وعن  العدوانية، 
ال�سمايل من قرية  �سبعا وتالل كفر�سوبا واجلزء  التي ما زالت حتتلها، يف مزارع  اللبنانية  االأرا�سي 
الغجر، بدون مماطلة اأو �سروط م�سبقة. علماً باأننا نحتفظ بحق ا�سرتجاع اأو حترير ما تبّقى لنا من 

اأرا�ٍش حمتلة بجميع الطرق املتاحة وامل�سروعة. 

يوؤّمن حياة كرمية لهوؤالء الالجئني حتت �سيادة الدول امل�سيفة ومب�ساعدتها، بعيداً عن التطّرف والعنف. 

خمتلفة،  اأوجه  يف  منه  عانى  الذي  الدويل،  لالإرهاب  اإدانته  لبنان  يكّرر  اأخرى،  جهة  ومن 
يف  موازية  ب�سورة  بامل�سّي  املطالب  الراأي  ويوؤّيد  حماربته،  يف  الدويل  املجتمع  مع  يت�سامن  وهو 
وبني  بينه  التفريق  يتّم  بحيث  واأ�سبابه،  جذوره  ومعاجلة  له  وا�سح  تعريف  عن  البحث  عملّية 
الدولية  والقرارات  املتحدة  االأمم  �سرعة  بها  ُتقّر  التي  االأجنبي،  لالحتالل  امل�سروعة  املقاومة 

ذات ال�سلة.

البحث عن تعريف  الدولي ويؤيّد  اإلرهاب  لبنان  يُدين 
وأسبابه. جذوره  معالجة  على  والعمل  له  واضح 
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كما يتطّلع لبنان اإىل املزيد من الدعم املايل والتقني له، الأجل ا�ستكمال اإزالة االألغام ورفع القنابل
العنقودية التي زرعتها اإ�سرائيل ع�سوائياً يف املناطق االآهلة خالل عدوان متوز 2006 وفرتات احتاللها. 
بالتعوي�ش عن جممل اخل�سائر  اإ�سرائيل  باإلزام  املطالبة  املنا�سبة، عن  االأطر  يتوانى، �سمن  لن  وهو 

واالأ�سرار التي اأحلقتها به، من جراء اعتداءاتها املتكررة عليه.

للقانون الدويل، على حقه يف مياهه وثروته من  يوؤّكَد، يف وجه االأطماع، ووفقاً  اأن  كما يهم لبنان 
االقت�سادية  املنطقة  حدود  �سمن  ال�ستخراجها  �سي�سعى  التي  تلك  خا�سة  الطبيعي،  والغاز  النفط 
اخلال�سة العائدة له على طول هذه احلدود، ومنها تلك املحددة جنوباً، وفق اخلريطة التي اأودعتها 

احلكومة اللبنانية لالأمانة العامة لالأمم املتحدة بتاريخ 2010/7/9.

واإذ ن�سيد هنا، بجهود وت�سحيات قوات اليونيفيل العاملة يف جنوب لبنان، التي نحر�ش عليها كل 
والقوات  اللبناين  اجلي�ش  بني  والتن�سيق  التعاون  ا�ستمرار  اأهمية  على  التاأكيد  نعيد  فاإننا  احلر�ش، 
تعاون ال  وهو  اإليها،  املوكولة  املوقتة  املهمة  تنفيذ  عليها، �سماناً حل�سن  املّتفق  للقواعد  وفقاً  الدولية، 
جوهر  يف  هي  االإ�سرائيلية،  القوات  جانب  من  وا�ستفزازية  متغطر�سة  مواقَف  �سوى  باملقابل،  يالقيه 
على  العمل  ميكن  والتي  االأزرق،  اخلط  طول  على  واالآخر  احلني  بني  حت�سل  التي  االأحداث  اأ�سباب 

تالفيها.

عن  بالتعويض  إسرائيل  مطالبة  عن  نتوانى  لن 
بلبنان. ألحقتها  التي  واألضرار  الخسائر  مجمل 

السّيد الرئيس،

وا�ستكمال  الداخلي عن طريق احلوار  ا�ستقراره  لتثبيت  املا�سية،  ال�سنوات  لبنان خالل  �سعى  لقد 
اأّي خالف وااللتزام بقرارات جمل�ش  تطبيق اتفاق الطائف، واالحتكام اإىل املوؤ�س�سات ال�سرعية حلل 
يف  الد�ستورية  اال�ستحقاقات  بجميع  االلتزام  على  الدولة  حر�ست  وقد  الدولية.  وال�سرعية  االمن 
حرة  ب�سورة  جرت  التي  النيابية،  باالنتخابات  اأو  البلدية  باالنتخابات  يتعلق  ما  يف  اأكان  مواعيدها، 

و�سفافة وهادئة، وفقاً ملقت�سيات الدميوقراطية ومبداأ التداول ال�سلمي لل�سلطة.

اإ�سرائيل  اإلزام  العمل على  للحوؤول دون ح�سول عدوان خارجي عليه، عن طريق  لبنان  �سعى  كما 
تطبيق قرار جمل�ش االأمن الرقم 1701، وجتميع جممل قدراته القومية الرادعة يف اإطار ا�سرتاتيجية 
قومية دفاعية. ونحن اإذ نتعهد بالثبات على هذا العزم وعلى هذا النهج، مهما كانت املخاطر، بدعم 
من االإرادة احلرة والواعية لل�سعب اللبناين، ومن الدول ال�سقيقة وال�سديقة، فاإننا على ثقة باأن لبنان 
�سيظل على الدوام منفتحاً على احلوار والتفاعل االإن�ساين احل�ساري الغني واخلالق، وفياً لر�سالته، 
حري�ساً بالرغم من التحديات، على تعزيز دولة احلق والقانون، واإعالء قَيم احلرية والدميوقراطية 

والتوافق التي قام عليها منذ البدء.

سيظل لبنان منفتحًا على الحوار والتفاعل اإلنساني الحضاري الغني والخالق.
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الدورة الـسادسة والستون للجمعية العامة لألمم المتحدة
نيويورك، أميركا  - 21 إيلول 2011

أحداث  وسط  المتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية  والستين  السادسة  الدورة  انعقدت 
تحولية تاريخية يعيشها العالم العربي، وقد أكد إزاءها رئيس الجمهورية أن لبنان، ال يمكنه 
إال أن يرّحب بأّي مقاربات أو معالجات سلمّية لتحقيق اإلصالح وتكريس مبادئ الديموقراطّية 

والعدالة والحداثة، والحفاظ على كرامة اإلنسان وحريّاته األساسّية.

كما شّدد من جهة أخرى على ضرورة إنجاز العملّية التفاوضّية بشأن إصالح مجلس األمن، 
ليصبح منسجمًا مع الواقع السياسي والجغرافي الجديد، وقادراً على ضمان تنفيذ القرارات 

الملزمة الصادرة عنه، والسيما منها تلك المتعلقة بالصراع العربي اإلسرائيلي.

السّيد الرئيس،

السّيد الرئيس،

اأتقدم منكم بالتهنئة بداية على انتخابكم لرئا�سة الدورة احلالية للجمعية العامة لالأمم املتحدة، 
وانتم متثلون بلداً �سقيقاً اظهر ت�سامناً دائماً مع لبنان، ولعب دوراً ا�سا�سياً يف بلورة التفاهم يف اتفاق 
الدوحة واعادة االعمار يف لبنان، اآمالً يف ان ت�ساهم مداوالتنا يف اال�ساءة على ق�سايا احلق وتعزيز 
 Joseph ال�سيد  ال�سابق،  ال�سوي�سرية  الكونفدرالية  �سلفكم، رئي�ش  انوه مبا حققه  واذ  العدالة.  منطق 
DEISS، من جناح يف تاأدية مهامه؛ ي�سرين ان اعرب عن تقديري ل�سعادة االمني العام، وهو يبا�سر 

والية جديدة، على جممل اجلهود التي يبذلها لتحقيق اهداف االمم املتحدة ومقا�سدها.

املحّق،  الفل�سطيني  وامل�سعى  العربي  احلدث  عليها  يطغى  اأجواء  يف  العام،  هذا  جمعيتنا  تنعقد 
م�سائل  اىل  اإ�سافةً  املتحدة.  االأمم  يف  الكاملة  ع�سويتها  على  واحل�سول  فل�سطني،  بدولة  لالعرتاف 
اأخرى، كالتوتر امل�ستمّر يف �سبه اجلزيرة الكورّية، والتطّورات االإيجابّية يف القارة االإفريقّية، وا�ستمرار 
تتهّدد مناطق خمتلفة من  التي  الطبيعّية  والكوارث  العاملّية،  املالّية  االأزمة  تداعيات  ل�سبط  امل�ساعي 
احلادي  العتداءات  العا�سرة  الذكرى  فيه  نحيي  الذي  الوقت  يف  االإرهاب،  ظاهرة  وا�ستمرار  العامل، 

ع�سر من اأيلول باأ�سّد عبارات االإدانة.

لتكري�سها اإن�سائه، ر�سالة حرّية وتوافق واعتدال، وهو يجهد  لبلد يحمل منذ  اأمامكم كممّثل  اأقف 
 وتثبيتها، بالرغم من كّم التحديات والتهديدات التي اأ�سبحت تطاول، يف ال�سرق والغرب، �سيغ العي�ش 
امل�سرتك والتعددّية الثقافّية. فلبنان، وفقاً لد�ستوره، "جمهورّية دميوقراطّية برملانّية، تقوم على احرتام 
احلرّيات العامة، ويف طليعتها حرّية الراأي واملعتقد، وال�سعب فيه م�سدر ال�سلطات و�ساحب ال�سيادة، 
وم�ساركة  لل�سلطة،  الدوري  والتداول  املبادئ،  هذه  التزم  وقد  الد�ستورّية".  املوؤ�س�سات  عرب  ميار�سها 
جميع الطوائف يف اإدارة ال�ساأن العام، على قاعدة املنا�سفة والتوافق، بالرغم مما عاناه من حروب 

يحمل لبنان منذ إنشائه رسالة حريّة وتوافق واعتدال.
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واعتداءات طوال عقود. كما هو ملتزم دوماً، احرتام قرارات ال�سرعّية الدولّية، مبا فيها تلك املتعّلقة 
باملحكمة الدولّية اخلا�سة بلبنان، وفقاً ملا اأّكدت عليه البيانات الوزارّية للحكومات اللبنانّية املتعاقبة.

السّيد الرئيس،

�سهدت منطقتنا العربّية يف خالل ال�سهور املن�سرمة اأحداثاً وحتركات �سعبّية وا�سعة طالبت باحلرّية
رافق  الذي  ولبنان،  والف�ساد.  واملح�سوبّية  الت�سّلط  من  بعيداً  القانون،  دولة  وقيام  والدميوقراطّية 
مبفّكريه واإعالمييه ومنا�سليه، كّل م�سروع نه�سوّي يف ال�سرق، و�ساهم ببلورته واإعالء رايته، ال ميكنه 
اإال اأن يرّحب باأّي مقاربات اأو معاجلات �سلمّية لتحقيق االإ�سالح وتكري�ش مبادئ الدميوقراطّية والعدالة 
والنظم،  املبادئ  االأ�سا�سّية. فقط عن طريق هذه  وحرّياته  االإن�سان  كرامة  واحلفاظ على  واحلداثة، 
يتحقق االأمن وال�سالم جلميع مكّونات جمتمعاتنا، وتقوم البيئة املوؤاتية لكّل تنمية ب�سرّية �سليمة. ويجدر 
توؤدي اىل خريه وتقدمه وعزته واحلوؤول دون  العربي بطريقة  العامل  التحوالت يف  نواكب هذه  ان  بنا 
طائفية.  او  مذهبية  ا�س�ش  على  والتق�سيم  الت�سرذم  من  حاالت  او  الفو�سى  او  التطرف  نحو  انزالقه 
وكذلك ال بّد من توجيه عناية املجتمع الدويل املتابع لهذه االأحداث، اإىل اأّنه ال ميكن النظر اإىل موجة 
حياتّية  مطلبّية  منطلقات  من  تنبع  كاأّنها  العربي،  العامل  دول  بع�ش  طاولت  التي  ال�سعبّي  االعرتا�ش 

حم�سة.

وال يجدر االكتفاء بالتايل بتخ�سي�ش مبالغ مالّية لدعم االأو�ساع االقت�سادّية واالجتماعّية يف الدول 
التي اأم�ست يف مرحلة انتقالّية، �سعياً لتعزيز واقع الدميوقراطّية واالعتدال واالنفتاح فيها، بل يجدر 
كذلك البحث، عن ال�سبل الكفيلة بتبديد م�ساعر الظلم والقهر التي تعتمل يف نفو�ش ال�سعوب العربّية، 
جّراء تهمي�سها على مدى عقود، وتعرّثها يف مواجهة التحّدي االإ�سرائيلي وممار�ساته من جهة، ويف رفع 
حتّدي احلداثة والعوملة من جهة اأخرى. وتقت�سي مثل هذه املعاجلات بالدرجة االأوىل، االنخراط ب�سكٍل 

يجدر ان تؤدي التحوالت في العالم العربي إلى خيره وتقدمه 
والتقسيم. التشرذم  او  التطرف  نحو  انزالقه  دون  تحول  وأن 

جّدي وحثيث، يف عملّية متكاملة لفر�ش حّل عادل و�سامل لكافة اأوجه ال�سراع يف ال�سرق االأو�سط، على 
قاعدة قرارات ال�سرعّية الدولّية ومرجعّية موؤمتر مدريد، واملبادرة العربّية لل�سالم بكل مندرجاتها. 
والتاأ�سي�ش تاليًا، مل�سروع حوار وتفاهم اأو�سع بني ال�سرق والغرب، وبني احل�سارات والثقافات والديانات. 
املدّمرة،  احلروب  ومن  والعداء،  بالغنب  ال�سعور  من  طويلة  عقود  بعد  اأوانه،  اآن  تاريخي  تفاهم  وهو 

والفر�ش املفّوتة.

بع�سويتها  والفوز  الفل�سطينّية  بالدولة  لالعرتاف  املحّق  الفل�سطيني  امل�سعى  يربز  املجال،  هذا  يف 
الكاملة يف االأمم املتحدة، ا�ستناداً اىل مبداأ تقرير امل�سري. و�سيواكب لبنان هذا اجلهد، بغية اإجناحه، 
بالتن�سيق والتعاون مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة. اإال اأّن االعتــراف بالدولة الفل�سطينّية وان�سمامهـــا 
اإىل االأمم املتحـدة -على اأهمّيته– ال يعيد كامل احلقوق، وال يعترب حالً نهائياً بطبيعة احلال للق�سّية 
�سيا�سي  اإىل حّل  التو�سل  واإىل حني  الدولّية. لذلك،  ال�سرعّية  العدالة وقرارات  الفل�سطينّية، مبفهوم 
الالجئني  اإغاثة  عن  م�سوؤولة  االأونروا  تبقى   ، العودة  حق  ي�سمن  فل�سطني  لق�سّية  وعادل  نهائي 
الفل�سطينيني والعناية ب�سوؤونهم املعي�سّية، بالتعاون مع الدول امل�سيفة، وذلك وفقاً ملنطوق قرار اجلمعّية 
العامة الذي اأن�سئت الوكالة مبوجبه عام 1949، وذلك بعيداً عن اأّي �سكٍل من اأ�سكال التوطني، الذي 
يرف�سه لبنان واالإخوة الفل�سطينيون على حّد �سواء. وهذا ي�ستوجب دعم ميزانّية االأونروا بثبات، وعدم 

ال�سعي لدجمها يف اأّي هيئات اأممّية اأخرى، اأو اإ�سعافها.

يف �سياق اآخر، اعرتف لبنان باملجل�ش الوطني االنتقايل الليبي، و�سارك يف قمة باري�ش مل�ساندة ليبيا
اجلديدة، وهو ينتظر من امل�سوؤولني الليبيني، الذين يتوا�سل معهم لهذا الغر�ش، ك�سف م�سري �سماحة 
االإمام ال�سّيد مو�سى ال�سدر ورفيقيه، وهو الذي غّيب خالل زيارة ر�سمّية كان يقوم بها اإىل ليبيا عام 

.1978

السعي لالعتراف بالدولة الفلسطينّية والفوز بعضويتها الكاملة 
إنجاحه. بغية  سيواكبه  ولبنان  محق،  سعي  المتحدة  األمم  في 
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السّيد الرئيس،

لقد ا�ست�ساف لبنان منذ اأّيام، االجتماع الثاين للدول االأطراف يف اتفاق القنابل العنقودّية، و�سدر
بنتيجته »اإعالن بريوت« الذي �سّكل حمطة فا�سلة يف م�سار تطبيق هذا االتفاق. وبالرغم من اأّن مقاربة 
هذا املو�سوع تنطلق من اعتبارات اإن�سانّية، فقد �سمح االجتماع بت�سليط ال�سوء على التداعيات الكارثّية 
لهذا ال�سالح الذي ا�ستعملته اإ�سرائيل بكثافة خالل عدوان متوز 2006، وهو ما زال يرتّب�ش باملدنيني يف 
حقولهم واأماكن لهو اأطفالهم على م�ساحة اجلنوب اللبناين، مما ي�ستوجب اإدانة اإ�سرائيل ومطالبتها 
بالتعوي�ش املنا�سب عن اخل�سائر الب�سرّية واملادّية التي ت�سّببت بها جّراء ذلك، وعن جممل االأ�سرار 
 ،2006 عام  احلرارّية  اجلّية  حمطة  �سرب  بينها  ومن  لبنان،  �سّد  املتكررة  اعتداءاتها  عن  الناجتة 

وانت�سار البقعة النفطّية على طول ال�ساطئ اللبناين.

ويف الذكرى اخلام�سة لتبني جمل�ش االأمن الدويل للقرار 1701، يوؤكد لبنان التزامه متابعة تنفيذ 
كامل  تنفيذ  على  الإرغامها  اإ�سرائيل  على  بال�سغط  الدويل  املجتمع  مطالبته  ويكّرر  القرار،  هذا 
مندرجاته. وهذا ي�ستدعي وقف خروقاتها اليومّية لل�سيادة اللبنانّية، واالن�سحاب الفوري من االأرا�سي 
اللبنانّية التي ما زالت حتتلها يف اجلزء ال�سمايل من قرية الغجر ومزارع �سبعا وتالل كفر�سوبا. اإ�سافةً 
اىل �سرورة الكّف عن تهديداتها امل�ستمّرة �سّد لبنان وبنيته التحتّية، وم�ساعيها الهادفة اىل زعزعة 
اال�ستقرار عن طريق تكوين �سبكات التج�ّس�ش وجتنيد العمالء، علماً باأّننا نحتفظ، يف املطلق، بحّقنا يف 
حترير اأو ا�سرتجاع كامل اأرا�سينا التي ما زالت حتت االحتالل، وذلك بكل الو�سائل املتاحة وامل�سروعة.

االإقليمّية  مياهنا  يف  واالقت�سادّية  ال�سيادّية  حقوقنا  بكامل  مت�ّسكنا  نوؤكد  اإّننا  ثانية،  جهة  من 
اأّي  عن  بعيداً  والبحر،  الرّب  يف  الطبيعّية  ثرواتنا  ا�ستثمار  وبحرّية  اخلال�سة،  االقت�سادّية  ومنطقتنا 
اأطماع اأو تهديد. وقد وجهنا اإىل االأمني العام لالأمم املتحدة �سل�سلة مرا�سالت توؤكد على حدود هذه 
احلقوق ومداها وم�سروعيتها، وبخا�سة االإحداثّيات اجلغرافّية العائدة على التوايل للحدود اجلنوبّية 
واجلنوبّية الغربّية للمنطقة االقت�سادّية اخلال�سة التابعة للبنان، معرت�سني على ما يطاول هذه احلقوق 

إسرائيل  استعملتها  التي  العنقوديّة  القنابل  أحدثت 
تتربّص  تزال  ال  كارثّية  تداعيات   2006 تموز  عدوان  خالل 
لهوهم. أماكن  في  وبأطفالهم  حقولهم  في  بالمدنيين 

السّيد الرئيس،

من انتهاكات واعتداءات اإ�سرائيلّية ب�سكٍل خا�ش. واإذ حّذرنا من اأّي مبادرة ال�ستثمار املوارد يف املناطق 
البحرّية املتنازع عليها، فاإننا طلبنا من �سعادة االأمني العام اتخاذ كافة التدابري التي يراها منا�سبة 

جتّنباً الأّي نزاع.

يهّمني يف هذه املنا�سبة اأن اأنّوه بالدور االأ�سا�سي الذي تقوم به قوات اليونيفيل يف لبنان، بالتن�سيق
اإليها،  املوكولة  املهمة  تاأدية  قيادةً وعنا�سر، يف  تفانيها،  مثّمناً  اللبناين،  الكامل مع اجلي�ش  والتعاون 
والت�سحيات الكبرية التي قّدمتها، وال تزال، يف خدمة ق�سّية ال�سالم. واإذ ن�سكر الدول امل�ساهمة على 
ا�ستمرار التزامها بالرغم من التحديات، فال ي�سعنا اإال اأن ندين ب�سّدة ما تعّر�ست له القوات الدولّية، 
وال�سيما منها الكتيبتني الفرن�سّية واالإيطالّية يف ال�سهور املن�سرمة، من اعتداءات اإرهابّية نعمل ب�سكٍل 

حثيث على ك�سف مرتكبيها واإحالتهم اإىل العدالة واحلوؤول دون تكرارها.

االأمن  على  املحافظة  جمال  يف  الباردة،  احلرب  انتهاء  منذ  متنام،  بدور  املتحدة  االأمم  ت�سطلع 
اأّنها مل تتمّكن  وال�سلم الدوليني والتدّخل حلّل النزاعات، يف مناطق م�سطربة عديدة من العامل. اإال 
من اإثبات فاعليتها بعد يف منطقة ال�سرق االأو�سط، حيث ما زالت خماطر جّمة  تتهّدد االأمن وال�سلم 
بالءاتها  قيادتها  ومت�ّسك  الدولّية،  ال�سرعّية  قرارات  حتّدي  يف  اإ�سرائيل  ا�ستمرار  جّراء   ، الدوليني 
التع�ّسفّية يف غزة واالأرا�سي املحتلة،  واإمعانها يف املمار�سات  البديهّية،  ال�سالم  املرفو�سة مل�ستلزمات 
ويف بناء امل�ستوطنات وانتهاك حقوق االإن�سان. وهذا ي�ستوجب اإجناز العملّية التفاو�سّية ب�ساأن اإ�سالح 
تنفيذ  �سمان  على  وقادراً  اجلديد،  واجلغرايف  ال�سيا�سي  الواقع  مع  من�سجماً  لي�سبح  االأمن،  جمل�ش 

القرارات امللزمة ال�سادرة عنه، وال�سيما منها تلك املتعلقة بال�سراع العربي االإ�سرائيلي.

 أنّوه بدور قوات اليونيفيل في لبنان وبتنسيقها 
اللبناني. الجيش  مع  الكامل  وتعاونها 
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ويف اخلتام، يجدر بنا هذا العام، ونحن نحتفل بالذكرى املئوّية ليوم املراأة العاملي، اال�ستفادة ب�سورة 
اإمكانات ومواهب ن�سف الب�سرّية، ولي�ش جمّرد ال�سعي لتكري�ش امل�ساواة بني اجلن�سني يف  اأف�سل من 
املبداأ، ملا للمراأة من طاقة ومقدرة على امل�ساهمة يف الرتبية والتثقيف، وتغليب منطق ال�سالم، واحلّد 

من الفقر واجلوع واملر�ش والتدهور البيئي، وتعزيز فر�ش التنمية امل�ستدامة.

ال�سيا�سّية واالقت�سادّية واالجتماعّية، باملوا�سيع  املثقل  اأعمالها  العامة وجدول  مناق�سات اجلمعّية 
التحديات  مبعاجلة   ،1945 العام  منذ  اأنف�سنا  على  قطعناه  الذي  العهد  لتجديد  جميعاً  لنا  منا�سبة 
واالأزمات التي تواجه املجتمع الدويل، باللجوء اإىل موؤ�س�سات ال�سرعّية الدولّية واإىل احللول امل�سرتكة 
القانون  والأحكام  وقراراتها  املتحدة  االأمم  ل�سرعة  االأ�سا�سّية  للمبادئ  وفقاً  عليها،  االتفاق  يتم  التي 

الدويل، �سرط اأن ت�ستند على روح العدالة واأن تبتعد عن املعايري املزدوجة.

وهذا خيار اأثبتت التجربة التاريخّية اأن ال حّل عقالنياً �سواه.

والتثقيف  التربية  في  المساهمة  على  ومقدرة  طاقة  للمرأة 
المستدامة. التنمية  فرص  وتعزيز  السالم  منطق  وتغليب 

االجتماع الرفيع المستوى حول الديبلوماسية الوقائية
مجلس األمن الدولي

 نيويورك، أميركا -22 إيلول 2011

ترأس فخامة الرئيس الجلسة التي دعا إليها لبنان بصفته رئيسًا لمجلس األمن الدولي 
اجتماعًا  لبناني  جمهورية  رئيس  فيها  يرأس  التي  األولى  المرة  إنها   .2011 أيلول  شهر  خالل 

لمجلس األمن منذ قيام الجمهورية اللبنانية. 

تناولت الجلسة موضوع "الدبلوماسية الوقائية" الذي اقترح لبنان مناقشته من ضمن 
بند "صون السلم واألمن الدوليين"، وفي إطار االجراءات المتبعة تنفيذاً ألعمال المجلس 

ومهامه.



296297

السّيدات والسادة أعضاء مجلس األمن الدولي،

اأوّد بدايةً اأن اأرّحب بروؤ�ساء الدول واحلكومات والوزراء الذين لّبوا دعوة لبنان اىل امل�ساركة يف هذا
اأهمّية مو�سوع بحثنا اخلا�ش »بالديبلوما�سّية الوقائّية«؛  االجتماع الرفيع امل�ستوى، تاأكيداً منهم على 
واأن اأ�سكر �سعادة االأمني العام على التقرير الذي اأعّده الإغناء مناق�ساتنا، وهو الذي و�سع الديبلوما�سّية 
اأولوّيات واليته  اأن نقوم بها«، على راأ�ش  الوقائّية التي يعتربها »اإحدى اأذكى اال�ستثمارات التي ميكن 
اأقّل بكثري من كلفة  الثانية. وهي كذلك بالفعل، الأّن كلفة اال�ستثمار يف الديبلوما�سّية الوقائّية، تبقى 

النزاعات وتداعياتها، عدا النتائج االإن�سانّية الرهيبة التي ترتّتب عليها.

تطويرها،  يف  الروؤية  �ساحب  اإىل  العودة  دون  من  الوقائّية،  الديبلوما�سّية  اإىل  التطّرق  ي�سعنا  ال 
�سمن  تطبيقها  على  عمَل  من  اأّول  فهو  همر�سولد.  داغ  املتحدة  لالأمم  الراحل  العام  االأمني  واأق�سد 
ي�سمل  يعد  الوقائّية بحيث مل  الديبلوما�سّية  املتحدة. ومنذ ذلك احلني، تطّور مفهوم  منظومة االأمم 
العمل على منع ن�سوء النزاعات فح�سب، بل اأي�ساً على منع تفاقمها وحتّولها اإىل �سراعات، واحلوؤول 
املتحدة بطر�ش  االأ�سبق لالأمم  العام  االأمني  اأعّدها  التي  ال�سالم«  انت�سارها، كما جاء يف »خطة  دون 
بطر�ش غايل. وهذا املفهوم ال يزال يتطّور، بحيث اأ�سبح يطاول اليوم تر�سيخ دعائم ال�سالم بعد انتهاء 

النزاعات ومنع جتّددها.

جمرى  على  التاأثري  ميكن  ما  غالباً  بل  حتمّية،  لي�ست  والنزاعات  احلروب  باأّن  اقتناع  على  نحن 
االأحداث مبا يحول دون ن�سوبها اأو تفاقمها. اإال اأّن ذلك يتطّلب توّفر االإرادة ال�سيا�سّية، وح�سد املوارد 
ُنُظم وطنّية  بناء  القدرات املحلّية، مبا فيها  الالزمة، واعتماد مقاربة وقائّية وا�سحة تت�سّمن تعزيز 

قادرة على الو�ساطة، وتي�سري احلوار، واحتواء التوّتر.

ذلك  أّن  إال  حتمّية،  ليست  والنزاعات  الحروب  بأّن  اقتناع  على  نحن 
يتطّلب توّفر اإلرادة السياسّية واعتماد مقاربة وقائّية واضحة، بما فيها 
بناء نُُظم وطنّية قادرة على الوساطة، وتيسير الحوار، واحتواء التوتّر.

ويف هذا ال�سياق حر�ش لبنان، بعد اعتماد وثيقة الوفاق الوطني يف العام 1991، على تر�سيخ الروح
امليثاقّية والتوافقّية يف مقاربته للموا�سيع الوطنّية الكربى، وجلاأ اإىل موؤمترات وهيئات حوار وطني، 
اأزمة خ�سو�سّية  اأو  نزاع  لكّل  فاإّن  اال�ستقرار. وب�سورة عامة،  واأجواء  التهدئة واالعتدال  لتعزيز نهج 
احلقائق،  ي  وتق�سّ املبّكر،  االإنذار  ومنها  الوقائّية،  الدبلوما�سّية  الأدوات  متاأنياً  انتقاءً  ت�ستوجب 
والو�ساطة، وحفظ وبناء ال�سالم، وهي كلها من االأدوات التي يجب تطويرها وتعزيزها داخل منظومة 

االأمم املتحدة.

والوقاية الفاعلة ال ميكن ح�سرها باملوؤ�س�سات احلكومّية فح�سب، بل يجب اأن ت�سمل اأي�ساً هيئات 
ومراكز  واجلامعات  االإعالم  وو�سائل  وال�سبابّية  الن�سائّية  املنظمات  منها  ال�سيما  املدين،  املجتمع 
االأبحاث؛ وهي كّلها ميكن اأن تلعب دوراً مهماً يف تعزيز ثقافة الوقاية. كما علينا تاأمني تن�سيق اجلهود 
االأمم  بني  اال�سرتاتيجّية  ال�سراكة  توثيق  يف  واال�ستمرار  املعنّية،  املتحدة  االأمم  كيانات  بني  الوقائّية 

املتحدة واملنظمات االإقليمّية.

بل  النزاعات، ال  تفاقم  اإىل منع  الهادفة  الديبلوما�سّية  املبادرات  ال�سعيد، وكمثال على  على هذا 
اأقّرت  التي  لل�سالم،  العربّية  باملبادرة  التاأكيد،  �سبيل  على  التذكري،  من  بّد  ال  حّلها،  اإىل  ال�ساعية 
باالإجماع يف قمة بريوت العام 2002، كخريطة طريق متكاملة يف خمتلف مندرجاتها، حلّل ال�سراع 
– االإ�سرائيلي ب�سورة عادلة و�ساملة. وهي مبادرة ت�ستند يف جوهرها اإىل قرارات ال�سرعّية  العربي 
الدولّية ذات ال�سلة ومرجعّية موؤمتر مدريد، وترف�ش اأّي �سكل من اأ�سكال التوطني الفل�سطيني يف الدول 

العربّية التي يتعار�ش هذا التوطني فيها مع اأو�ساعها اخلا�سة، كما هي حال لبنان.

ومن املتعارف عليه اأّن عمليات حفظ ال�سالم ت�سّكل اإحدى اأدوات الدبلوما�سّية الوقائّية. وعلى رغم
ا�ستقيناه  ما  وهذا  انت�ساره.  ومنع  الحتوائه  مبكان  االأهمّية  من  اأّنها  اإال  النزاع،  اندالع  بعد  تاأتي  اأّنها 
من جتربتنا اخلا�سة، حيث ت�سعى قوة االأمم املتحدة املوقتة يف لبنان منذ اإن�سائها العام 1978، اإىل 

منها  السيما  المدني،  المجتمع  هيئات  الفاعلة  الوقاية  تشمل  أن  يجب 
المنظمات النسائّية والشبابّية ووسائل اإلعالم والجامعات ومراكز األبحاث.
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م�ساعدة الدولة اللبنانّية  يف ب�سط �سيادتها على كامل اأرا�سيها، وجعل اجلنوب اللبناين منطقة اأمن 
اإجراءً �سرورياً  اأّن قيام جمل�ش االأمن باإ�سدار القرار 1701 الذي يلتزم به لبنان، كان  و�سالم. كما 
لو�سع حّد للحرب املدّمرة التي �سّنتها اإ�سرائيل على لبنان العام 2006. ويبقى على املجتمع الدويل، 
ان�سجاماً مع متطلبات الديبلوما�سّية الوقائّية واأهدافها، اأن يعمل على اإلزام اإ�سرائيل احرتام اأحكام 
هذا القرار، من خالل ا�ستكمال ان�سحابها من االأرا�سي اللبنانّية املحتلة، ووقف تهديداتها وخروقاتها 

املتوا�سلة لل�سيادة اللبنانّية براً وبحراً وجواً.

تاريخ   ،1978 اآذار  من  ع�سر  التا�سع  منذ  ليتفاقم  يكن  واإ�سرائيل مل  لبنان  بني  النزاع  اأّن  والواقع 
معظم  لتحرير  )و�سوالً  االإ�سرائيلي  االحتالل  وتواجه  لتقف  املقاومة  كانت  وما   ،425 القرار  اإ�سدار 
لقرية  ال�سمايل  وتالل كفر�سوبا واجلزء  �سبعا  زالت حمتلة يف مزارع  ما  التي  تلك  ما عدا  اأرا�سينا، 
الغجر(، لو األزم املجتمع الدويل اإ�سرائيل تنفيذ هذا القرار الذي دعاها بكّل و�سوح اىل �سحب قواتها 
نقي�ش  ال�سادة،  اأّيها  ال�سالم  اأّن  ذلك  م�سروطة.  وغري  فورّية  ب�سورة  اللبنانّية  االأرا�سي  كامل  من 
العدوان واالحتالل؛ وتاليف النزاعات يفرت�ش يف اأحد جوانبه الرئي�سّية اإيجاد الطرق العملّية الكفيلة 

بتنفيذ القرارات امللزمة ال�سادرة عن جمل�ش االأمن.

غري اأّن جناح الديبلوما�سّية الوقائّية ال يكتمل اإال بالت�سّدي جلذور االأزمات. وعليه، وملنا�سبة الذكرى 
العا�سرة العتداءات احلادي ع�سر من اأيلول االأليمة، فاإننا ن�سّدد على اأّن املكافحة االأجنح لالإرهاب، 
تكون مبعاجلة جذوره. ويف هذا االإطار، نكّرر اإدانتنا لالإرهاب، بكل اأ�سكاله ومظاهره، ونوؤكد التزامنا 

امل�سرتك مبحاربته.

كذلك يفرت�ش تاليف النزاعات حتقيق العدالة االقت�سادّية واالجتماعّية، واإقامة نظام اقت�سادي
 ومايل عاملي اأكرث عدالً واإن�سافاً، اأّي اأكرث الت�ساقاً بالقيم، واأقّل اعتماداً على امل�ساربة. اأخرياً، لقد 
دعا لبنان يف خالل تروؤ�سه جمل�ش االأمن يف اأيار الفائت، اإىل اعتبار »احلوار بني الثقافات« اأحد اأدوات 

.1701 القرار  أحكام  احترام  إسرائيل  إلزام  الدولي  المجتمع  على  يبقى 

اأّن احلوار والتوا�سل واالنفتاح على االآخر  اليوم على  الوقائّية. ويف هذا االإطار، ن�سدد  الديبلوما�سّية 
ب والتطّرف واالأحكام امل�سبقة والكراهية. وال �سّك يف اأّن هذه االآفات باتت  اأهّم �سالح ملواجهة التع�سّ

يف عاملنا اليوم من اأبرز اأ�سباب النزاعات واأ�سّدها خطورةً.

النزاعات؛ وقد جاء يف  ن�ساهم بتاليف  ال�سالم كي  ثقافة  نعزز  اأن  املجال،  الطبيعي يف  هذا  ومن 
مقدمة �سرعة منظمة اليوني�سكو اأّن دعائم ال�سالم اإمنا تبنى يف عقول الرجال والن�ساء. اإال اأّن ثقافة 
ال�سالم ال ميكن ف�سلها، على وجه اليقني، عن ثقافة العدالة، التي ال �سالم حقيقياً اأو دائماً من دونها.

السّيدات والسادة،

لقد جاء يف املادة االأوىل من �سرعة االأمم املتحدة، اأّن »اأف�سل ال�سبل للمحافظة على االأمن وال�سلم
عن  واحلديث  البحث  اأّن  اإال  واإزالتها.  النزاعات  لتاليف  الفاعلة  التدابري  باأخذ  يق�سي  الدوليني 
الديبلوما�سّية الوقائّية يبقى اأكرث �سهولة من تطبيقها. كذلك اإّن كتب التاريخ ت�سّجل، اإن مل تكن متّجد 
اأحياناً، احلروب واملاآ�سي التي يت�سّبب بها القادة اأكرث مما ت�سّجل احلروب واملاآ�سي التي ي�ساهم القادة 
بتالفيها. وهذا ما ي�ستوجب ت�سحيحه رمبا، عن طريق اإعادة النظر يف طريقة كتابة التاريخ، وبلورة 

ركائز ثقافة جديدة ي�سبح معها منطق احلوار وتاليف النزاعات منطقاً مغرياً ونهجاً جّذاباً لل�سعوب.

الديبلوما�سّية  باعتماد  ال�سيا�سي  التزامنا  ترجمة  من  اليوم،  اجتماعنا  نتيجة  نتمّكن  اأن  يف  اآمل 
الوقائّية، اإىل اآلّيات وقاية فاعلة لتاليف النزاعات يف خمتلف مناطق العامل، وال�سيما منها املناطق التي 
تهدد مبا�سرةً االأمن وال�سلم الدوليني، كما هي احلال يف ال�سرق االأو�سط، وتوحيد جهودنا من اأجل عامل 

ت�سود فيه قيم امل�ساواة والعدالة واحرتام االآخر.

علينا بلورة ركائز ثقافة جديدة يصبح معها منطق الحوار 
للشعوب. جّذابًا  ونهجًا  مغريًا  منطقًا  النزاعات  وتالفي 
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جلسة مجلس االمن الدولي
نيويورك، أميركا - 23 إيلول 2010

شارك الرئيس سليمان في جلسة لمجلس األمن الدولي ناقشت موضوع "تفعيل دور
مجلس األمن الدولي في مجال صيانة السلم واألمن الدوليين". 

األمن  مجلس  رئيس  غول  عبداهلل  التركي  الرئيس  دعوة  على  بناًء  المشاركة  جاءت 
األمم  دور  وتفعيل  تقويم  إعادة  ضرورة  على  ترّكزت  مداخلة  وتضمنت   ،2010 أيلول  لشهر 
مع  لتتالءم  إصالحها  والزامية  العالمي،  النظام  في  وفاعل  ضابط  كعنصر  المتحدة 

المعطيات الدولية الجديدة.

السّيد الرئيس،

ي�سّرين اأن اأعرب لكم بدايةً عن التقدير ملبادرتكم بالدعوة لعقد اجتماع على م�ستوى القمة ملجل�ش
مبادرة  وهي  الدوليني،  واالأمن  ال�سلم  �سيانة  يف  الفّعال  دوره  �سمان  �سبل  يف  للبحث  الدويل  االأمن 
والعريقة يف  ال�سديقة  الدولة  به تركيا،  الذي ت�سطلع  الدور املحوري  تكت�سب كامل معانيها يف �سوء 
ح�سارتها، يف جمال تعزيز احلوار بني الثقافات، وتنمية عالقات التعاون والتعا�سد على ال�سعيدين 

االإقليمي والدويل.

التمهيدّية  مالحظاته  على  املتحدة  االأمم  عام  اأمني  �سعادة  اإىل  مماثل  تقدير  عبارات  اأوّجه  كما 
اأ�س�ش  ومتتني  �سرعتها  مقا�سد  لتحقيق  الدولّية  املنظمة  به  تقوم  الذي  اجلهد  جممل  وعلى  القّيمة، 

ال�سالم والعدالة والتنمية االقت�سادّية واالجتماعّية يف العامل.

لقد �سهد القرن احلايل يف عامه االأّول هجوماً اإرهابياً مدّمراً على مركز التجارة العاملي يف هذه 
طالت  عاملّية  مالّية  اأزمة  الثامن  عامه  يف  وعرف  املتحدة،  لالأمم  الرئي�سي  املقّر  تاأوي  التي  املدينة 
بتداعياتها اأ�س�ش اال�ستقرار االقت�سادي واالجتماعي للدول وهناء �سعوبها. اإال اأّن هذه االأزمات، على 
اإىل انهيار عام لالقت�ساد العاملي، كما ح�سل مطلع القرن املا�سي، وال هي تنذر،  توؤّد  خطورتها، مل 

باندالع حروب عاملّية، على غرار ما ح�سل اعتباراً من عام 1914.

ملعاجلة هذه  مقاربات م�سرتكة  اعتماد  الدولّية على  املجموعة  لتوافق  فيعود  الف�سل يف ذلك،  اأّما 
االأزمات ال�ساملة، من خالل اآليات التحّرك والت�سامن التي توّفرها موؤ�س�سات العمل االإقليمي والدويل 
عن  اأو  الفردّية  املقاربات  عن  بعيداً  �سة،  املتخ�سّ واأجهزتها  املتحدة  االأمم  راأ�سها  وعلى  امل�سرتك، 
م�سّببات احلرب الباردة وتوتراتها. وبالرغم من ذلك، فقد اأظهرت االأزمات ال�سيا�سّية واالقت�سادّية 
املتتالية خالل العقود املا�سية ِهنات هذا النظام الدويل وثغراته، فاالأمم املتحدة من جهة، وجمل�ش 
االأمن الدويل على وجه التحديد، بحاجة الإ�سالح كي ي�سبح اأكرث دميقراطّية ومتثيالً ملوازين القوى 
اجلديدة واأكرث فعالّية يف تطبيق قراراته؛ والنظام املايل العاملي بحاجة لتطوير كي ي�سبح اأكرث �سفافّية 

واإن�سانّية واأكرث ارتباطاً مبوجبات العدالة وامل�ساركة الكاملة واملتكافئة.

يحتاج النظام المالي العالمي لتطوير كي يصبح أكثر شفافّية وإنسانّية.
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لقد حال الردع النووي وتوازن الرعب بني الدولتني العظميني، دون وقوع جمابهات عاملّية منذ العام
1945. اإال اأّنهما مل يحوال دون ن�سوب حروب �سغرية ظاملة وقاتلة اأّدت اإىل احتالل اأرا�ٍش وتق�سيم دول 

وتهجري �سعوب وقتل ماليني الب�سر ودفعهم على دروب الت�سّرد والبوؤ�ش والعوز واملر�ش.

ومن اأبرز هذه االأزمات واأكرثها ظلماً واإيالماً، تلك التي اندلعت بعد ثالث �سنوات من اإن�ساء االأمم 
املتحدة، وعربت من قرن اإىل قرن، دون اأن جتد لها بدايات حّل قائم على احلّق والعدل، عنيت بذلك 
ماأ�ساة فل�سطني، التي ت�سّكل جوهر ال�سراع يف ال�سرق االأو�سط، مع ما يحمل هذا ال�سراع يف كينونته 
العربّية  االأرا�سي  باحتالل  اإ�سرائيل  ت�ستمّر  وهكذا  باأجمعه.  العامل  تطاول  وتداعيات  توترات  من 
بالقوة وبحرمان ال�سعب الفل�سطيني من حقوقه الثابتة وامل�سّي يف تهويد مدينة القد�ش وح�سار غزة، 
االأو�سط  ال�سرق  العربّية جلعل منطقة  الدول  الذي تدعو فيه  الوقت  النووّية، يف  والتم�ّسك برت�سانتها 
منطقة خالية من ال�سالح النووي ومن اأ�سلحة الدمار ال�سامل. كما ت�ستمّر اإ�سرائيل يف احتاللها ملزارع 
يومّياً،  اللبنانّية  ال�سيادة  وخرق  الغجر،  قرية  من  ال�سمايل  واجلزء  كفر�سوبا  وتالل  اللبنانّية  �سبعا 
والتمادي يف تهديداتها �سّد لبنان و�سعبه ومن�ساآته املدنّية، وزرع �سبكات التج�ّس�ش وجتنيد العمالء يف 
خمتلف املناطق والقطاعات، وهو ما �سيبقى مو�سع متابعة من قبلنا وي�ستوجب موقفاً حازماً ورادعاً 

من قبل املجتمع الدويل.

»المبادرة«. حالة  إلى  الفعل«  »رّد  حالة  من  المتحدة  األمم  تنتقل  أن  يجب 

السّيد الرئيس،

باإمكان جمل�ش االأمن الدويل اأن ميار�ش م�سوؤوليته يف �سيانة ال�سلم واالأمن الدوليني من خالل و�سائل
خمتلفة، ومنها و�سائل حّل النزاعات بالطرق ال�سلمّية وفقاً للف�سل ال�ساد�ش، كالدبلوما�سّية الوقائّية 
وبناء ال�سالم. وحت�سني االأداء يقت�سي يف هذا املجال انتقال االأمم املتحدة من حالة »رّد الفعل« اإىل 
وملمثليه،  العام  لالأمني  احلميدة  وامل�ساعي  الو�ساطة  دور  تعزيز  خالل  من  ال�سيما  »املبادرة«،  حالة 

الدول  وثني  اندالعها،  قبل  والفقر  الظلم  عن  الناجتة  ال�سراعات  وجذور  اأ�سباب  ملعاجلة  وال�سعي 
العدوانّية عن مطامعها يف اأرا�سي الغري وثرواتها الطبيعّية. ويندرج يف هذا ال�سياق العمل على تعزيز 
الدميقراطّية، وتعميم الفكر امل�ستنري واملعتدل وت�سجيع قيام بيئة حا�سنة للحوكمة الر�سيدة والبعيدة 
ب والعن�سرّية واال�ستكبار. كذلك امل�سّي قدماً يف املبادرات الهادفة لتوطيد احلوار والتقارب  عن التع�سّ
بني احل�سارات والثقافات والديانات، وهو احلوار الذي يطمح لبنان الأن يكون مركزاً دولياً الإدارته، من 
منطلق جتربته الفريدة يف العي�ش امل�سرتك ويف امل�ساركة امليثاقّية الفعلّية يف ال�سلطة ملختلف الطوائف 

املكّونة ملجتمعه.

من جهة ثانية، تبقى عمليات حفظ ال�سالم يف طليعة الو�سائل التي يلجاأ اإليها جمل�ش االأمن ل�سون 
ال�سلم واالأمن الدوليني، كما هو احلال يف مناطق خمتلفة من العامل. واإذا كان من بني هذه املهمات 
ما يحتاج فعالً لعملّية بحث موازية عن حلول �سيا�سّية �ساملة للنزاع، وتقوية ال�سلة بني عمليات حفظ 
ال�سالم وبناء ال�سالم، فاإّنه ال بّد لنا من االإ�سارة اإىل اأّن هناك مهمات اأخرى غري مرتبطة باأّية م�سارات 
تفاو�سّية، وال حتتاج �سوى لو�سائل �سغط منا�سبة من قبل املجتمع الدويل، ومن جمل�ش االأمن بالذات 
حل�سن تنفيذها، كما هو احلال يف جنوب لبنان، حيث يجب على القوات االإ�سرائيلّية االن�سحاب من 
جميع االأرا�سي اللبنانّية التي ما زالت حتتّلها من دون قيد اأو �سرط، طبقاً لقرارات االأمم املتحدة ذات 
ال�سلة واآخرها القرار 1701 الذي يلتزم به لبنان وي�سعى الإرغام اإ�سرائيل على تطبيق جميع مندرجاته. 

ويهّمني يف هذه املنا�سبة اأن اأثني على اجلهود والت�سحيات التي تبذلها قوات اليونيفيل العاملة يف 
اجلي�ش  مع  والتعاون  بالتن�سيق  وذلك  اإليها،  املوكولة  ال�سالم  حفظ  مبهمة  لال�سطالع  لبنان،  جنوب 
على  موازية،  وب�سورة  دوماً  �سيحر�ش  لبنان  باأّن  علماً  عليها؛  املتفق  التعامل  قواعد  ووفق  اللبناين، 
جتميع جممل قدراته الوطنّية، من اأجل الدفاع عن �سيادته وا�ستقالله و�سالمته، وحماية اأر�سه ومياهه 

وما تختزنه بحاره من ثروات.

عن  الدفاع  أجل  من  الوطنّية،  قدراته  مجمل  تجميع  على  دومًا  لبنان  سيحرص 
ثروات. من  بحاره  تختزنه  وما  ومياهه  أرضه  وحماية  وسالمته،  واستقالله  سيادته 
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السّيد الرئيس،

اإّن عملّية البحث الطويلة عن ال�سالم يف ال�سرق االأو�سط اأف�ست، بعد عقود، اإىل توافق دويل على
جمموعة من املبادئ واالأ�س�ش التي ال بّد من اأن ي�ستند اإليها اأّي حّل لل�سراع العربي - االإ�سرائيلي، اإذا 
ما توّفرت االإرادة ال�سيا�سّية الفعلّية لذلك، واإذا ما اعتمد جمل�ش االأمن و�سائل ال�سغط املطلوبة للدفع 

باجتاه هذا احلّل اأو لفر�سه، تنفيذاً لقراراته امللزمة.

اإّن لبنان الذي �سارك يف موؤمتر مدريد لل�سالم عام 1991، وفقاً ل�سروط و�سمانات حتفظ له حّقه 
يف ا�سرتجاع جميع اأرا�سيه املحتلة بدون قيد اأو �سرط، ما زال يتطلع اإىل قيام �سالم عادل و�سامل يف 
ال�سرق االأو�سط، على جميع امل�سارات، على قاعدة مرجعّية موؤمتر مدريد وقرارات ال�سرعّية الدولّية 
ل  ذات ال�سلة واملبادرة العربّية لل�سالم يف جميع مندرجاتها. وهو اإذ يتابع بتنّبه ما يتّم ال�سعي للتو�سّ
اأّنه  اأو بدايات حلول، خارج هذه املقاربات اجلامعة وال�سامنة، فاإّنه يوؤّكد على  اإليه من حلول جزئّية 
لن ير�سى باأّي حّل لق�سّية ال�سرق االأو�سط، اإذا ما مّت مبعزل عنه، اأو ب�سورة متعار�سة مع م�ساحله 
الوطنّية العليا، ويف مقّدمها حّقه ال�سّيد يف رف�ش اأّي �سكل من اأ�سكال توطني الالجئني الفل�سطينيني 
على اأرا�سيه، م�سّجالً يف هذا املجال، ما �سبق اأن �سدر عن بع�ش الدول املعنّية والفاعلة من مواقف 

ر�سمّية راف�سة لفر�ش التوطني على لبنان والأّي حّل قد ياأتي على ح�سابه.

اإّن توطني الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان يتنافى يف الواقع مع حّقهم ال�سرعي واالإن�ساين يف العودة
مقدمة  ومع  االأمن،  جمل�ش  اأقّره  الذي  الطائف  اتفاق  مع  ويتعار�ش  االأ�سلّية،  وديارهم  اأر�سهم  اإىل 
الد�ستور اللبناين، كما يتعار�ش مع الفقرة الرابعة من املبادرة العربّية لل�سالم التي دعت »ل�سمان عدم 
توطني الالجئني الفل�سطينيني يف الدول العربية التي ال ت�سمح اأو�ساعها اخلا�سة بذلك«. اإ�سافةً اإىل 
اأّنه �سين�سئ حالة من الظلم والتوتر، �ستوؤّدي يف نهاية املطاف، اإىل اإذكاء جذوة العنف وزعزعة دعائم 
اال�ستقرار يف لبنان ويف ال�سرق االأو�سط ككّل؛ علماً باأّنه ما زالت تتوّجب م�سوؤولّية كربى على املجتمع 
اأن�سئت خ�سي�ساً عام 1949 للعناية بال�ساأن االإن�ساين  الدويل يف تعزيز ميزانّية وكالة االأونروا، التي 
والنهائي لق�سيتهم على قاعدة حّقهم  العادل  اإيجاد احلّل  بانتظار  الفل�سطينيني،  واحلياتي لالجئني 

يف العودة.

وشامل  عادل  سالم  قيام  إلى  لبنان  يتطلع 
المسارات. جميع  وعلى  األوسط  الشرق  في 

السّيد الرئيس،

باإمكان جمل�ش االأمن يف اإطار ممار�سته مل�سوؤولياته يف �سيانة ال�سلم واالأمن الدوليني، الذهاب لغاية 
اعتماد التدابري الزجرّية، كفر�ش العقوبات واللجوء اإىل القوة، عندما تندرج قراراته يف اإطار الف�سل 
ال�سابع لل�سرعة. اإال اأّن معظم ال�سعوب املظلومة اأو املحتلة اأرا�سيها التي تنظر اإىل جمل�ش االأمن الدويل 
كمالذ اأو كن�سري لق�ساياها، غالباً ما ت�ستكي من عدم قدرة املجل�ش على تنفيذ قراراته، اأو من تطبيقه 
ملعايري مزدوجة، ب�سورة تظهر اإ�سرائيل على �سبيل املثال، كدولة فوق املحا�سبة وفوق القانون الدويل، 
االأمن  قبل جمل�ش  من  فعلّية  درا�سة  ي�ستوجب  وهذا  ومكّبلة.  عاجزة  كهيئة  املتحدة  االأمم  تظهر  كما 
ال�سلم  �سيانة  يف  دوره  تفعيل  من  متكيناً  معاجلتها،  وكيفّية  ال�سلبّية  ال�سورة  لهذه  املكّونة  لالأ�سباب 
واالأمن الدوليني، وك�سب ثقة ال�سعوب مبقدرته على ن�سرتها واإحقاق احلّق، مبا ال ي�سطّرها للجوء اإىل 

املقاومة والو�سائل امل�سروعة للدفاع عن النف�ش.

اإّن ما يجمعنا كدول يف اأحجامنا الب�سرّية اأو اجلغرافّية، ويف هوياتنا القومّية اأو الثقافّية، ويف نظمنا
باأّن  منا  اإمياناً  العدالة،  وروح  الدويل  القانون  اأحكام  التزام  وجوب  هو  االقت�سادّية،  اأو  ال�سيا�سّية 
القاعدة التي ت�سون ال�سالم واالأمن الدوليني وت�سمن امل�ساواة بني الدول، وتكفل احرتام حقوق االإن�سان 

االأ�سا�سّية هي قوة احلّق والقانون ال قانون القوة واالأمر الواقع.

هذا ما نلتزم به وندعو جمل�ش االأمن الدويل للعمل على تعزيزه؛
و�سكراً.

قدرة  عدم  من  أراضيها  المحتلة  أو  المظلومة  الشعوب  تشتكي 
مزدوجة. بمعايير  تطبيقها  أو  قراراته  تنفيذ  على  األمن  مجلس 
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اللقاء الخاص حول الصومال
األمم المتحدة

 نيويورك، أميركا - 23 إيلول 2010

شارك فخامة الرئيس باسم لبنان العضو غير الدائم في مجلس األمن الدولي في اللقاء
الخاص الذي انعقد في األمم المتحدة حول المشاكل األمنية التي تعاني منها الصومال 

داخليًا وعند سواحلها نتيجة أعمال القرصنة البحرية. 

عالجًا  تتطّلب  المستجد،  القرصنة  لوباء  ناجعة  معالجة  أّي  أّن  الجمهورية  رئيس  رأى 
قواها  وتجهيز  الصومالّية،  الحكومة  مؤسسات  بناء  دعم  عبر  وذلك  الوباء،  هذا  لجذور 

النظامّية.

سعادة األمين العام،

اأوّد بدايةً اأن اأ�سكركم على هذه الدعوة لعقد هذا االجتماع الرفيع امل�ستوى حول ال�سومال.

من  عقدين  منذ  ال�سقيق  البلد  هذا  منها  يعاين  التي  املتعاقبة  االأزمات  معاجلة  اأّن  عندي  �سّك  ال 
الزمن، تتطلب مقاربة �ساملة تت�سمن م�ساراً �سيا�سّياً يحفظ وحدته، ورعاية اأمنّية حتمي ا�ستقراره، 
االإن�سانّية.  حاجاته  من  جزءاً  وت�سّد  تنميته  حتّرك  مالّية  وم�ساعدة  موؤ�س�ساته،  تدعم  فنّية  وخربة 
وبالرغم من حجم هذه التحديات فاإّن االآليات املطلوبة ملعاجلتها باتت معروفة، ولكّنها حتتاج للتفعيل 

والربط يف ما بينها.

فاالآلية ال�سيا�سّية هي »عملّية جيبوتي لل�سالم« التي ندعمها جميعاً. واإننا ندعو هنا الإبقائها مفتوحة 
لكّل من لي�ش من�سوياً حتت لوائها حلّثه على اختيار نهج احلوار ونبذ ا�ستخدام العنف. واإذ نثني على 
تقّدم عمل موؤ�س�سات احلكومة االنتقالّية الفدرالّية لل�سومال يف بع�ش املجاالت بالرغم من قدراتها 
التزاماتها  بتنفيذ  وامل�سّي  �سفوفها  يف  التوترات  تخّطي  اإىل  احلكومة  هذه  ندعو  اأننا  اإال  املحدودة، 

وحت�سني االأداء يف تقدمي اخلدمات ل�سعبها.

 )AMISOM( ال�سومال  يف  االفريقي  االحتاد  بعثة  هي  الدويل  ال�سعيد  على  االأمنّية  واالآلية 
والتي يجب، يف غياب قوة حفظ �سالم لالأمم املتحدة، العمل على تعزيز دعمها وت�سديد تكاليفها. ونثني 
يف هذا االإطار على م�ساهمة االحتاد االإفريقي يف اإحالل �سالم دائم يف ال�سومال. اأما على ال�سعيد 
للعمل على  االأ�سا�ش  ب�سكٍل �سريع، يبقى هو  ال�سومالّية وجتهيزها  النظامّية  القوى  فاإّن دعم  املحلّي، 
ب�سط �سلطة احلكومة واإدماج اأولئك الذين يفّرون من اجلماعات املتمّردة. كما ندعو اجلهات املانحة 
اإىل م�ساعدة االأجهزة االأمنّية ال�سومالّية يف دفع رواتبها. ويف هذا ال�سياق، نعرب عن القلق ال�سديد اإزاء 
اأعمال العنف االأخرية جّراء هجمات امليلي�سيات مما اأّدى اإىل مقتل العديد من االأبرياء.وتبقى اأعمال 
القر�سنة وال�سطو امل�سلح قبالة �سواحل ال�سومال من امل�ساغل االأمنّية االأ�سا�سّية يف ال�سومال. ونحن 
ندين هذه االأعمال، ال�سيما اأّنها ت�سّكل خطراً على املالحة التجارّية الدولّية وتعيق و�سول امل�ساعدات 

يجب أن تبقى عمليات السالم مفتوحة لكّل من ليس منضويًا 
العنف. استخدام  ونبذ  الحوار  نهج  اختيار  على  لحّثه  لوائها  تحت 
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االإن�سانّية. ونرّحب بجهود الدول واملنظمات االإقليمّية التي ن�سرت ال�سفن البحرّية يف املياه االإقليمّية 
لل�سومال وخليج عدن ملكافحتها. وناأمل اأن ُيلقي هذا الوجود الدويل املتزايد، بع�ش ال�سوء اأي�ساً على 

املعلومات املتواترة حول ال�سيد غري امل�سروع، واإلقاء النفايات ال�سناعّية قبالة �سواحل ال�سومال.

ويف هذا ال�سياق، فاإننا نوؤمن باأّن معاجلة االأ�سباب اجلذرّية للقر�سنة تعيدنا اإىل الداخل ال�سومايل.
من  هي  العي�ش،  �سبل  وانقطاع  االقت�سادي  والتدهور  ال�سومال،  يف  واال�ستقرار  االأمن  انعدام  اأّن  اإذ 
االأ�سباب االأ�سا�سّية للقر�سنة، واإن كانت غري مرّبرة ومقبولة يف املطلق. وعليه، فاإّن اأّي معاجلة ناجعة 
لهذا الوباء، تتطّلب دعم بناء موؤ�س�سات احلكومة ال�سومالّية، وجتهيز قواها النظامّية، وخا�سةً خفر 

ال�سواحل، وتاأمني فر�ش العمل لل�سوماليني.

اإلقليمّية  المنظمات  مع  التعاون  تعزيز  أهمّية  على  نؤكد 
فهمها  لجهة  إن  التفاضلّية،  ميزاتها  من  واالستفادة 
للنزاعات الواقعة في مناطقها أو لحيازتها الخبرات المحلّية.

سعادة األمين العام،

بالن�سبة اإىل احلالة االإن�سانّية، فاإننا نعرب عن قلقنا ال�سديد من االأدلة على جتنيد االأطفال، ومن
التقارير حول الطرد الق�سري للمهجرين داخلّياً يف ال�سومال، وارتفاع معّدل العنف اجلن�سي جتاههم. 
وندين التهديدات املتكررة لل�سحافيني، كما ندين تعّر�ش املتمّردين للعاملني يف املجال االإن�ساين، وندعو 
ر يف الو�سائل املنا�سبة ملعاجلة هذه التحديات. ويف هذا االإطار، ناأ�سف لعدم  ملزيد من البحث للتب�سّ
تقدمي املعونة االإن�سانّية يف املناطق التي ي�سيطر عليها املتمّردون مما يوؤّدي ل�سعور �سكان تلك املناطق 
بالتهمي�ش ويدفعهم نحو التطّرف. ويف اخلتام، نوؤكد على اأهمّية تعزيز التعاون مع املنظمات االإقليمّية 
واال�ستفادة من ميزاتها التفا�سلّية، اإن جلهة فهمها للنزاعات الواقعة يف مناطقها اأو حليازتها اخلربات 
املحلّية. لذلك، ندعو لال�ستجابة اىل مقرتحات االحتاد االفريقي ب�ساأن تعزيز بعثة االحتاد االفريقي يف 
ال�سومال وزيادة عديدها. كما نتفق مع قناعتكم بوجوب اأن تكون جمموعة »عنا�سر الدعم« املقدمة 

اإىل هذه البعثة مطابقة لتلك املعتمدة قي عمليات االأمم املتحدة حلفظ ال�سالم.

االجتماع الرفيع المستوى حول السودان
األمم المتحدة

نيويورك، أميركا - 24 إيلول 2010

في  الدولي،  األمن  مجلس  في  الدائم  غير  العضو  لبنان  باسم  الرئيس  فخامة  شارك 
االجتماع الرفيع المستوى حول السودان الذي عقد في مقر األمم المتحدة في نيويورك. 

النزاع لحّل  خيار  أفضل  يشّكل  والتحاوري،  السلمي  المسار  أّن  على  مداخلته  في  وأكد 
بالنسبة  أيضًا  بل  بعده،  وما  الجنوب  حول  لالستفتاء  بالنسبة  فقط  ليس  السودان،  في 

لمعالجة المشاكل العالقة األخرى.
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سعادة األمين العام،

اأوّد بدايةً اأن اأ�سكركم على دعوتكم لعقد هذا االجتماع الرفيع امل�ستوى حول ال�سودان، وذلك على 
ُبعد اأ�سهر قليلة من اال�ستحقاقات امل�سريّية التي تنتظر ال�سودان ال�سقيق.

اإّن »اتفاق ال�سالم ال�سامل« )CPA(، وبعد خم�سة اأعوام على توقيعه، اأثبت فعاليته واحلاجة اإىل
متابعة تنفيذ كافة بنوده يف املواعيد املحّددة. ومل يكن ممكناً اأن تتحّقق اأيُّ خطوة من هذا االتفاق، 
لوال ما اأبدته حكومة الوحدة الوطنّية ال�سودانّية وباقي االأطراف املعنّية، من اإرادة وعزم على احلوار، 

واإر�ساء امل�ساحلة الوطنّية، واملحافظة على ال�سلم االأهلي.

يف  ال�سودان،  جنوب  م�سري  حول  اال�ستفتاء  ا�ستحقاق  اإجراء  اأهمّية  على  نوؤّكد  االإطار،  هذا  ويف 
ظروف �سلمّية ونزيهة، ون�سّدد على �سرورة اال�ستمرار يف جعل خيار الوحدة خياراً جّذاباً، عمالً باأحكام 
ل يف اأقرب وقت، اإىل تفاهم على االإجراءات  »اتفاق ال�سالم ال�سامل« نف�سه. كما ن�سري اإىل اأهمّية التو�سّ
العالقة بالن�سبة اإىل اال�ستفتاء حول منطقة Abyei. وُنذّكر ب�سرورة متابعة التفاو�ش بني االأطراف 
حول اال�ستفتاء واملرحلة التي تليه، والرتتيبات الالزمة لذلك، اإذ اأّن التعاي�ش والتعاون ما بني ال�سمال 

واجلنوب، اأمٌر ال مفّر منه، يف مطلق االأحوال.

كما جنّدد التاأكيد على اأّن امل�سار ال�سلمي والتحاوري، ي�سّكل اأف�سل خيار حلّل النزاع يف ال�سودان، 
لي�ش فقط بالن�سبة لال�ستفتاء حول اجلنوب وما بعده، بل اأي�ساً بالن�سبة ملعاجلة امل�ساكل العالقة االأخرى، 
مثل متابعة تنفيذ »اتفاق ال�سالم ال�سامل« )CPA(، م�ساألة تقا�سم الرثوات، احلالة يف دارفور، االأو�ساع 

االإن�سانّية وق�سايا النازحني، ف�سالً عن تر�سيم احلدود يف منطقة اأبيي. 

ويف م�سار مواز، ن�سّجع اجلهود االآيلة اإىل اإيجاد اتفاِق �سالم نهائي، اأو على االأقّل اإطاري يف دارفور 
قبل نهاية العام نظراً لالنعكا�سات االإيجابّية االأكيدة ملثل هكذا اتفاق على الو�سع العام يف ال�سودان، 

وندعو كافة اأطراف النزاع يف دارفور اإىل االن�سمام لهذه اجلهود. 

والتحاوري،  السلمي  المسار  أّن  على  التأكيد  نجّدد 
السودان. في  النزاع  لحّل  خيار  أفضل  يشّكل 

سعادة األمين العام،

اآل ثاين، ال�ست�سافة مفاو�سات  ال�سيخ حمد بن خليفة  واأمريها  ون�سيد يف هذا املجال بدولة قطر 
ال�سالم يف الدوحة. ومن جهٍة اأخرى، ال ي�سعنا �سوى االإ�سادة بتح�ّسن العالقات بني ال�سودان وت�ساد، 

وباإن�ساء القّوة امل�سرتكة ملراقبة احلدود بينهما.

ا�ستحقاقاته  يف  ال�سودان  ملواكبة  متكاملة  ا�سرتاتيجّية  الإيجاد  العمل  �سرورة  على  التاأكيد  ونكّرر 
واالحتاد  االإ�سالمي،  املوؤمتر  ومنظمة  العربّية،  الدول  مع جامعة  اجلهود  تن�سيق هذه  وعلى  القادمة، 
االإفريقي، لالإفادة من الدور التوفيقي واالأ�سا�سي لهذه املنّظمات الدولّية يف ال�سودان، ووفقاً ملا تن�ّش 
االإقليمّية  واملنظمات  الدولّية  املنظمة  بني  التن�سيق  �سرورة  حول  بالذات  املتحدة  االأمم  �سرعة  عليه 

املعنّية.

يف اخلتام، نعيد التاأكيد على �سرورة احرتام �سيادة ال�سودان وا�ستقالله، ونوؤّكد على الرتابط بني
االأمن والتنمية، وندعو اإىل �سرورة مواكبة اجلهود ال�سيا�سّية، بخطة اقت�سادّية-اجتماعّية، تهدف اإىل 
امل�ساهمة يف معاجلة جذور االأزمة واإعادة االإعمار، ون�سّدد على اأّن اإر�ساء اال�ستقرار يف ال�سودان يوؤّثر 

اإيجاباً على الو�سع يف املنطقة مبجملها.

نؤّكد على الترابط بين األمن والتنمية، وندعو إلى ضرورة 
اقتصاديّة-اجتماعّية. بخطة  السياسّية،  الجهود  مواكبة 
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االجتماع الرفيع المستوى حول ليبيا
األمم المتحدة

نيويورك، أميركا - 20 إيلول 2011

شارك فخامة الرئيس باسم لبنان العضو غير الدائم في مجلس األمن الدولي في اللقاء 
الخاص  الذي انعقد في األمم المتحدة  لبحث  مساندة  عودة  ليبيا إلى أحضان المجتمع 

الدولي في اعقاب حكم استبدادي استمر لمدة 40 عامًا.

سعادة امين عام االمم المتحدة السيد بان كي مون،

اود بداية ان ا�سكركم على دعوتكم لعقد هذا االجتماع الرفيع امل�ستوى حول ليبيا، هذا البلد العربي 
غياب  بعد  واالمل.  التقدم  اآفاق  على  منفتحة  االهمية،  بالغة  انتقالية  مرحلة  يف  مير  الذي  ال�سقيق، 
االمم  موقعها يف  ا�ستعادت  كما  العربية،  الدول  الطبيعي يف جامعة  موقعها  اىل  ليبيا  عادت  ق�سري، 
لليبيا، رئي�ش املجل�ش الوطني االنتقايل ال�سيد م�سطفى  املتحدة. وي�سرنا ان نرحب باملمثل ال�سرعي 

عبد اجلليل.

ها هي ليبيا تفتح �سفحة جديدة من تاريخها. وقد حدد املجل�ش الوطني االنتقايل روؤيته لهذه املرحلة 
ت�ساورية  �سيا�سية  عملية  اطالق  كفالته  خالل  من  دميوقراطية،  دولة  اقامة  على  الت�سميم  بتاأكيده 
اال�سا�سية،  وي�سمن حرياتهم  الليبيني  كل  للبالد يحمي حقوق  د�ستور جديد  و�سع  تهدف اىل  جامعة 
واىل اجراء انتخابات حرة ونزيهة. كما اكد املجل�ش التزامه �سمان اال�ستقرار داخل ليبيا ويف حميطها 
انت�سار اال�سلحة ال�سغرية واخلفيفة. و�سدد املجل�ش كذلك على  الرعايا االجانب ومنع  وتعهد حماية 
�سيادة القانون من خالل تاأكيده على و�سع حد لالإفالت من العقاب، واعالن التزام امل�ساءلة وال�سفافية 

يف ا�ستخدام اموال ليبيا.

ويف هذا االطار، يتوقع الليبيون منا امل�ساعدة لتمكينهم من حتقيق طموحاتهم. ففي املدى القريب، 
هم يتوقعون منا:

موا�سلة حماية املدنيني،
م�ساعدة املجل�ش الوطني االنتقايل يف حفظ االمن، 

وت�سهيل و�سول امل�ساعدات االن�سانية.

املوؤ�س�سات،  وبناء  القانون،  �سيادة  ب�سط  امل�ساعدة على  اىل  يحتاجون  فانهم  البعيد،  املدى  اما يف 
تلبية هذه االحتياجات،  ليبيا يف  �سعب  مل�ساعدة  اي جهد  اال ندخر  لنا  وينبغي  االقت�سادية.  والتنمية 

ال�سيما من خالل بعثة االمم املتحدة التي اجاز جمل�ش االمن ان�ساءها.

اطالق عملية سياسية تشاورية تهدف الى وضع دستور 
جديد للبالد يحمي الحقوق ويضمن الحريات االساسية.
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وي�سرين ان اعلن هنا ان لبنان وليبيا اتفقا على ان يعقد يف بريوت بتاريخ 24 ت�سرين الثاين القادم،
بناء  اجل  من  امل�سرتك  العمل  اهمية  على  منهما  تاأكيداً  ليبيا،  يف  اال�ستثمار  لت�سجيع  خا�ش  موؤمتر 

غد اف�سل.

سعادة االمين العام،
في هذه المناسبة التضامنية الجامعة،

يهم لبنان ان ي�سيد باجلهود الكبرية التي بذلتموها لدعم �سعب ليبيا وان ينّوه بدور كل من مبعوثكم 
ان  اهمية  على  يوؤكد  ان  لبنان  يود  كما   .  Ian Martin وم�ست�ساركم  اخلطيب،  االله  عبد  اخلا�ش 

حتافظ االمم املتحدة على دورها الريادي يف تن�سيق وادارة الدعم الدويل واالقليمي لليبيا.
و�سكراً.

على  للمساعدة  ممكن  جهد  كل  بذل  الدولي  المجتمع  على 
االقتصادية. والتنمية  المؤسسات،  وبناء  القانون،  سيادة  بسط 

ج- القسم الثالث :  في المنتديات الدولية
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لقاء رجال االعمال السعوديين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة  
جدة، السعودية - 13 تشرين األول 2008

اغتنم رئيس الجمهورية فرصة لقائه رجال األعمال السعوديين ليدعوهم الى مزيد من
االستثمار في لبنان الذي بقي، بفضل يقظة مؤسساته المالية والتشريعات والضوابط 
عن  بمنأى  فيه،  المال  وشركات  المصارف  قطاع  في  والمطبقة  المعتمدة  االقتصادية 

االنهيارات المالية العالمية.
 

ذاتية،  داخلية  قوة  بعناصر  وتمتعه  لحيويته  يعود  اللبناني،  االقتصاد  صمود  أن  واعتبر 
المملكة  المحتضنين  رأس  وعلى  واقتصاده،  للبنان  الدائم  العربي  االحتضان  إلى  اضافة 

العربية السعودية.

ايها السادة االصدقاء، 

اتينا من لبنان نحمل اليكم من ربوعه الغّناء، التي عرف معظمكم طيب ثمارها وهدوء افيائها، 
ال�سكر والتقدير.

 
اتينا وكلنا ثقة باأننا �سنلتقي �سفوة من رجال االعمال الذين يدفعون بوطنهم الكبري، اململكة العربية

املال  مدارات  يف  عالية  مكانة  حتتل  التي  القادرة،  االقت�سادية  املرجعيات  م�ساف  اىل  ال�سعودية، 
واالعمال يف العامل، برعاية جاللة خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، �ساحب 
و�ساحب  واملوؤ�س�ساتي،  واالن�ساين  واالجتماعي  ال�سيا�سي  العربي  العمل  حقول  يف  البي�ساء  االيادي 
املبادرات الرائدة التحريرية والتوحيدية التي جعلت من اململكة ركناً ثابتاً وا�سا�سياً ُيلجاأ اليه يف كل 
عملية بناء يتوق اليها املجتمع العربي واملنتدى العاملي، ويف كل حمنة يقع فيها بلد �سقيق و�سديق. فلبنان 
ال ين�سى وقوف اململكة منذ زمن بعيد، ملكاً وقادة و�سعباً اىل جانبه ب�سدق واخال�ش ودون تفريق بني 
مكّوناته، يف جميع االزمات امل�سريية واحلياتية التي تعّر�ش لها. وال ين�سى مبادراتها امل�ستمرة لرفع 

ال�سيم عنه معنوياً ومادياً.

اتينا ايها اال�سدقاء، ويف القلب وال�سمري ا�سداء خطوات على درب نهو�ش وطن �سامل بداأها لبنان 
من جديد عرب موؤ�س�ساته الد�ستورية واالدارية التي عادت ت�ستجمع ذاتها بعد �سبات مرحلي بات يفر�ش 
ا�سالحات عميقة وهادفة يف جماالت عديدة. فانطلقت عجلة امل�ساحلة التي ال بد منها، لراأب ال�سدع 
بني االخوة املتخا�سمني، وبو�سر باحلوار الذي عقدنا اوىل جل�ساته منذ ا�سابيع، والذي ناأمل ان يو�سلنا 
ب�سدقه وجديته اىل حل امل�ساكل املعقدة التي تعيق لقاء اطراف العائلة اللبنانية حول حرية و�سيادة 
وا�ستقالل وطنهم ومتابعة حتريره من ا�سرائيل، عدو جميع اللبنانيني، بكل الو�سائل املمكنة وامل�سروعة، 

وميّكن الدولة اللبنانية من الت�سدي موحدة ملوجات االرهاب املرتب�ش بنا. 

نهوض  درب  على  جديد  من  لبنان  سار 
واالدارية. الدستورية  مؤسساته  عبر  الوطن 
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من هذا امل�سهد الواعد اتوجه اليكم ايها اال�سدقاء، الأهنئكم على ما تقومون به من اجنازات كبرية
اال�ستثمار يف  والأدعوكم اىل مزيد من  اململكة وخارجها،  واالعمار يف  وال�سناعة  التجارة  ميادين  يف 
العامل  التي جتتاح  امل�سبق ملخاطر االزمات  وادراكها  املالية  الذي بقي، بف�سل يقظة موؤ�س�ساته  لبنان 
اليوم وبف�سل الت�سريعات وال�سوابط االقت�سادية املعتمدة واملطبقة يف قطاع امل�سارف و�سركات املال 

يف لبنان، بقي مبناأى عن االنهيارات التي ن�سهدها ون�سمع عنها. 

فمناخات احلرية واال�ستقرار ال�سائدة فيه االآن، و�سلة الت�سهيالت القانونية وامل�سرفية واالعفاءات 
الق�سرية  فيه  اال�ستثمارية  امل�ساريع  اقامة  على  االموال  روؤو�ش  ا�سحاب  ت�سجع  املتوافرة،  ال�سريبية 

والطويلة االمد.

ورغم كل ما حل بنا، لبنان ال يزال يختزن عنا�سر قوة اقت�سادية ا�سا�سية، ومل ن�سهد اي انهيار مايل 
يف اي حلظة، فيما وفت احلكومة بالتزاماتها املالية على الدوام. وهذا ما انعك�ش ا�ستقراراً نقدياً ملفتاً 
�ساحبته معدالت ت�سخم منخف�سة. وقد ظلت كل القطاعات االقت�سادية تعمل دون خلل يف املرحلة 

املا�سية، من القطاع امل�سريف، اىل القطاع العقاري، اىل ال�سناعة والزراعة وال�سياحة وغريها. 

وهناك �سببان براأيي ل�سمود االقت�ساد اللبناين، االول هو حيويته ومتتعه بعنا�سر قوة داخلية ذاتية.
اململكة  املحت�سنني  راأ�ش  وعلى  واقت�ساده،  للبنان  الدائم  العربي  االحت�سان  هو  االآخر  املهم  وال�سبب 

العربية ال�سعودية. 

وفت الحكومة اللبنانية بالتزاماتها المالية على 
وقت. اي  في  مالي  انهيار  اي  نشهد  ولم  الدوام 

ايها االصدقاء، 

كان لبنان وما يزال و�سيبقى مالذاً اآمناً الأي نوع من انواع اال�ستثمار اخلارجي، ويف كل القطاعات، 
اية  ا�سالً  نفر�ش  ال  ونحن  لبنان.  ا�ستثماره يف  ا�سول  امل�ستثمر  فيها  فقد  حالة  �سهدنا  ان  ي�سبق  ومل 
قيود على حركة دخول وخروج الر�ساميل والودائع ، ولدينا حر�ش دائم على �سن الت�سريعات وان�ساء 
Off-shore  وموؤ�س�سة  املوؤ�س�سات التي حتمي اال�ستثمارات االجنبية وت�سجعها ، كقانون االوف �سور 
ايدال وغريها. لذا، تظل ذراعا لبنان مفتوحتني باالأخ�ش لال�ستثمارات العربية التي هي مو�سع ترحيب 

دائم يف كل االوقات والظروف.

 
مرة اخرى احييكم وامتنى لكم ا�ستمرار النجاح يف اعمالكم وم�ساريعكم، وارحب بكم يف بلدكم 
الثاين لبنان وجوهاً نرية الإخوة اعزاء و�سيوفاً كراماً. وامتنى للملكة العربية ال�سعودية يف ظل قائدها 

احلكيم دوام العزة وال�سوؤدد والرخاء.
 

واخرياً انا انتظركم يف لبنان. 
ع�ستم، عا�ست اململكة العربية ال�سعودية، وعا�ش لبنان .

من  نوع  ألي  آمنًا  مالذاً  وسيبقى  يزال  وما  لبنان  كان 
حالة  شهدنا  ان  يسبق  ولم  الخارجي  االستثمار  انواع 
لبنان. في  استثماره  اصول  المستثمر  فيها  فقد 
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االجتماع التضامني مع غزة  
الدوحة، قطر - 16 كانون الثاني 2009

غزة تتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم وضعت خالله إسرائيل آلتها العسكرية الجرارة في
أرضه  من  ُطرد  شعب  فيها  ينحشر  األرض  من  محاصرة  صغيرة  رقعة  وتدمير  قتل  مهمة 

وُسلبت حقوقه.
 

قطر تدعو إلى قمة طارئة للتضامن مع شعب غزة، فتمتنع دول عربية بارزة عن الحضور،
ويتحفظ لبنان على أحد بنود مقررات القمة الذي يُشير إلى امكانية التخلي عن مبادرة قمة 

بيروت 2002 للسالم.

صاحب السمو، 
االخوة الرؤساء، 

اصحاب الدولة والمعالي، 
ايها الحضور الكريم، 

صاحب السمو، 

جنتمع اليوم، ي�سبقنا دفق الدماء الربيئة و�سراخ االج�ساد املمزقة وحلك الدخان العاتي جتبل بها 
تربة غزة العربية العزيزة، فيعتلي منرب اجتماعنا، حكما، هم اخلروج من هول ما ا�ساب قلب امتنا، 
واحلاجة املا�سة لوقف العدوان فوراً، وهم �سيانة م�ستقبلنا كمجموعة متجذرة يف االر�ش واحل�سارة 
اقليمية ودولية متعاظمة. والهمان داهمان، يتطلبان منا جميعا  والتاريخ يف وجه متغريات وحتديات 
وقفة �سمري واعية ووحدة موقف جامعة وارادة اقدام خمل�سة نظراً لهول امل�ساب ولفداحة اخل�سائر.

 
�سكانه،  ومنازل  التحتية  وبناه  من�ساآته  تدمري  ا�ستطاعت  ا�سرائيلية  العتداءات  لبنان  تعر�ش  لقد 
لكنها مل ت�ستطع تدمري ان�سانه وعنفوانه وروح املقاومة فيه، واآخرها كان عدوان متوز 2006 حيث وقف 
واملعنوية  املادية  الفادحة  اخل�سائر  وكبدوه  للعدو  وت�سدوا  واحد  �سف  يف  واملقاومة  واجلي�ش  ال�سعب 
واجربوه على القبول بقرار االمم املتحدة 1701، رغم انه لغاية االآن مل ينفذ جميع بنوده ويثابر على 

خرقه يومياً ويحتل جزءاً عزيزاً من ار�سنا. 

االول  اليوم  بذلتموها منذ  التي  والتقدير على اجلهود  ال�سكر  ل�سموكم عبارات  اوجه  ان  اوالً،  اود 
ولفك  العدوان  هذا  لوقف  �سعياً  طارئة،  عربية  قمة  لعقد  غزة  على  االجرامي  اال�سرائيلي  للعدوان 
لبنان غري  ابلغتكم حينها موافقة  املنكوبني. وقد  القطاع  االن�سانية عن �سكان  املعاناة  احل�سار ورفع 
امل�سروطة على امل�ساركة يف هذا اجلهد العربي امل�سرتك بعزم وثبات واندفاع، وذلك لو�سع حد فوري 
للهجمة اال�سرائيلية ال�سر�سة التي ت�سكل عدواناً على ال�سعب الفل�سطيني ككل، والتي اودت لغاية االآن 
واملوؤ�س�سات  املنازل  ملئات  والهمجي  املنهجي  التدمري  عدا  ما  اجلرحى  واآالف  ال�سهداء  مئات  بحياة 

واملرافق املدنية. 

واحداً  صفًا  والمقاومة  والجيش  الشعب  تصدى 
للعدو وكبدوه الخسائر الفادحة المادية والمعنوية.
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لقد كان لبنان يتمنى امام هول العدوان اال�سرائيلي وفظاعته، ان يجتمع ال�سمل العربي وان تتوحد 
العائلة العربية يف مواجهة العدوان ب�سورة عفوية وفورية بقطع النظر عن مكان انعقاد القمة او اجلهة 
الداعية اليها، يقيناً منه ان وحدة ال�سف العربي اىل جانب وحدة ال�سف الفل�سطيني كفيلة مب�ساعفة 
الإ�سعافنا  الهادفة  املخططات  وجممل  اال�سرائيلية  والتدمري  القتل  اآلة  مواجهة  يف  النجاح  حظوظ 

كمجموعة ول�سرذمة �سفوفنا. 

وبالرغم من عدم اكتمال العنا�سر الالزمة لعقد مثل هذه القمة العربية اجلامعة وفقا مل�ستلزمات 
ميثاق جامعة الدول العربية، فاإن اجتماعنا الت�سامني مع غزة اليوم ال يجب ان يظهر كاأنه تكري�ش 
لالنق�سام العربي ول�سيا�سة املحاور، بل كمدخل ملزيد من الوعي والت�ساور والتحاور. ال بد ان ننطلق 
من هذا االجتماع لبلورة موقف عربي موحد لي�ش فقط من م�ساألة العدوان على غزة، بل للتوافق على 
هذه  يف  العربي  العامل  على  املطروحة  التحديات  جممل  ملواجهة  وموحدة  �ساملة  عربية  ا�سرتاتيجية 
املرحلة املف�سلية احلرجة والإلزام العدو تطبيق مبادرة ال�سالم العربية التي اقرت باالإجماع يف بريوت 
العام 2002 واختبار نواياه وو�سعه على املحك. ولبنان جاهز يف هذا املجال لبذل ما ميكنه من جهد 
للتوفيق بني املواقف العربية وتوحيدها، وللعمل على حماية احلقوق الثابتة لل�سعب الفل�سطيني، انطالقاً 

من وعيه لدوره التوفيقي واللتزاماته القومية. 

ان عبارات ال�سجب والتنديد مل تعد كافية لتلبية حاجاتنا وتطلعات �سعوبنا اىل ال�سمود والعزة، 
بوقف  تبقى بدون فعالية مهما كانت قوية و�سادقة ان مل تقرتن بقرارات وتدابري عملية كفيلة  وهي 
على  العربي  املوقف  بتوحيد  تبداأ  العملية  واملواقف  البناء.  واعادة  ال�سمود  مكونات  وتوفري  العدوان 
خمتلف اال�سعدة، اأي بت�سامن فل�سطيني- فل�سطيني وبت�سامن عربي- عربي، فاإن مل نتمكن من حتقيق 
هذا الت�سامن نكون قد �سمحنا الإ�سرائيل –ال �سمح اهلل - بتحقيق اهدافها اال�سرتاتيجية وماآربها، اذ 
تكون قد جنحت يف ايقاع خ�سائر فادحة يف �سفوف ال�سعب الفل�سطيني وتغذية االنق�سام الفل�سطيني 
الداخلي وتعميق اخلالفات بني الدول العربية. وهذا ما يتوجب علينا جميعا تفاديه من منطلق واجبنا 

ان وحدة الصف العربي الى جانب وحدة الصف الفلسطيني كفيلة 
بمضاعفة حظوظ النجاح في مواجهة آلة القتل والتدمير االسرائيلية.

القومي جتاه الق�سية الفل�سطينية وجتاه �سعوبنا امام التاريخ. كما ميكن للمواقف العملية ان تتبلور يف 
نقاط ومقرتحات حمددة طرح بع�سها �سمو االمري و�ستكون مو�سع تداول يف ما بيننا. 

اكرر لكم �سمو االمري، �سكرنا على جممل مبادراتكم مل�ساعدة لبنان والوقوف اىل جانبه يف ا�سعب
اىل  للوقوف  اتينا  ولذلك  امل�سرتك،  العربي  العمل  ولتعزيز  الفل�سطينية  الق�سية  ولن�سرة  االوقات 
ومقا�سد  االمل  عنا�سر  تغذية  اإىل  اليوم  اجتماعنا  يوؤدي  باأن  االمل  مع  اليه،  ت�سبون  ما  جانبكم يف 

الوحدة والت�سامن يف ما بيننا خدمة لق�سية العدالة وال�سالم.

تبدأ المواقف العملية بتوحيد الموقف العربي على مختلف االصعدة، 
عربي.  - عربي  وبتضامن  فلسطيني   - فلسطيني  بتضامن  أي 
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مجلس الشيوخ الفرنسي
باريس، فرنسا - 17 آذار 2009

أبرز  أحد  يُشّكل  مواعيدها  في  الدستورية  االستحقاقات  انجاز  بأن  إيمانه  من  انطالقًا 
الشيوخ  مجلس  داخل  من  الجمهورية  رئيس  شدد  الحقيقة،  الديمقراطية  الممارسات 
بعد  إجراؤها  المقرر  النيابية  االنتخابات  تحصل  أن  على  العمل  التزامه  على  الفرنسي، 
أشهر قليلة،  في جو من الشفافية الكاملة والحرية، فتأتي تعبيراً عن تطلعات اللبنانيين، 
لبنان  سيادة  عن  الدفاع  على  وإصرارهم  الغني  تنوعهم  في  السابق  في  كما  المتحدين 

وديمومته.

حضرة رئيس مجلس الشيوخ،
السيدات والسادة اعضاء مجلس الشيوخ،

السيدات والسادة،

حضرة الرئيس،

اليوم، بناء على دعوة ممن هو من كبار اولئك الذين  ي�سرفني وي�سعدين ان اكون حا�سراً بينكم 
ال�سيا�سية  الرتاتبية  يف  العليا  الثالثة  املهمة  خلت،  قليلة  ا�سهر  منذ  اليه  اوكلت  وقد  الدولة،  خدموا 

الفرن�سية.

لقد انتخبتم منذ خم�سة ا�سهر رئي�ساً ملجل�ش ال�سيوخ، وقد خلفتم نتيجة ذلك �سخ�سيات عدة بارزة 
طبعت هذا املجل�ش الكرمي بطابع خا�ش. ان انتخابكم الالمع على راأ�ش ق�سر اللوك�سمبورغ �ساهد على 
الثقة التي يكّنها ل�سخ�سكم زمالوؤكم البارزون، وعلى مدى التزامهم العمل الغني بفرادته الذي مّيز 

م�سريتكم ال�سيا�سية. 

املجل�ش  �سري  ت�سهرون على ح�سن  �سفافون،  توافقيون،  انتم  به.  تتميزون  ما  معنا  يقدرون  كثريون 
انفتاحه على اخلارج بف�سل ديناميتكم وانفتاحكم على االآخر.  االعلى، ت�سعون على الدوام من اجل 
وميكنني ان ا�سهد، انا اي�ساً، على مدى االهتمام الذي تولونه للدول ال�سديقة، وب�سورة خا�سة على 
خمتلف ا�سكال االهتمام الذي تولونه للبنان، وذلك منذ �سنوات عدة، عرب روابط ال�سداقة التي عملتم 
على تطويرها مع اللبنانيني، وقد جتّلت خ�سو�ساً عرب تظاهرات الت�سامن التي نّظمت حتت اإ�سرافكم اأو 
جرت يف ظل رعايتكم املبا�سرة من دون اأن نن�سى الزيارات املتكررة لبريوت خ�سو�ساً يف اأق�سى ظروف 
احلرب ال�سر�سة، موؤكدين التزامكم وتعلقكم بوطن االرز، وا�ستقالله و�سيادته وا�ستقراره ورفاهيته.

واإن لبنان يقّدر كذلك التزام جمل�سكم الكرمي الوقوف اىل جانبه، من خالل اللقاءات املتنوعة التي 
تتيح الأع�ساء موؤ�س�ساتنا متتني اأوا�سر العالقات الثنائية، مل�سلحتنا امل�سرتكة. فلي�سمح يل اأن اأحيي كل 

تلك اجلهود املبذولة على هذا ال�سعيد وكافة املبادرات املتخذة يف هذا االطار.

تمتين  مؤسساتنا  ألعضاء  المتنوعة  اللقاءات  تتيح 
المشتركة. لمصلحتنا  بينها،  الثنائية  العالقات  أواصر 
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حضرة الرئيس،

حضرة الرئيس،

يف  الوفاء  مدر�سة  يف  وكذلك  عينها،  احلرية  مدر�سة  يف  كلبنانيني  اأي�ساً  تتلمذنا  الفرن�سيني،  كما 
ال�سداقة. اإن زيارة الدولة التي اقوم بها تندرج يف هذا ال�سياق، واأود اأن ت�ساهم يف تعميق عالقاتنا 
امل�سرتكة وت�سهد على التزام لبنان الرا�سخ بالقيم اال�سا�سية التي نتقا�سمها وندافع عنها. قيم االن�سانية 

واحلرية واالخوة والعدالة واحرتام التنوع الغني.

ا�سمحوا يل اأن اأرفع كاأ�سي متمنياً لكم دوام ال�سحة والهناء، وكذلك لكافة اأع�ساء جمل�ش ال�سيوخ
املوجودين هنا اليوم. ولتبَق ال�سداقة اللبنانية - الفرن�سية اأبدية وعا�سية على االهتزاز.

عا�ســت فرن�ســا!
عــا�ش لبنــــان!

في  االساسية  االنسانية  القيم  لبنان  يلتزم 
الغني. التنوع  واحترام  والعدالة  واالخوة  الحرية 

حضرة الرئيس،

تعرفون اأن لبنان ي�ستعد ال�ستحقاق يف غاية االهمية، حيث �سي�سهد اإجراء االنتخابات النيابية يف 
اال�ستحقاق دميوقراطياً  يكون هذا  اأن  اأجل  �سيتم من  به  القيام  يتوجب  اإن كل ما  املقبل.  7 حزيران 
ويجري يف اأف�سل الظروف التي من �ساأنها اأن توؤمن للمواطنني اللبنانيني ممار�سة حقهم اال�سا�سي على 
اأكمل وجه، وفق ما يكفله الد�ستور، عنيت حق اإي�سال الرجال والن�ساء الذين يختارونهم اىل الندوة 
الربملانية، والذين يرتجمون خياراتهم ويعك�سون تطلعاتهم امل�سروعة اىل اإعادة تكوين واإحياء احلياة 
ال�سفافية،  بكامل  متمتعاً  اال�ستحقاق  هذا  يكون  كي  العمل  الدولة  التزمت  وقد  البالد.  يف  ال�سيا�سية 
وباحلرية فياأتي تعبرياً عن تطلعات اللبنانيني، املتحدين كما يف ال�سابق يف تنوعهم الغني واإ�سرارهم 
على الدفاع عن �سيادة لبنان ودميومته، عاملني كذلك على مواجهة التحديات واجتياز كافة العقبات 

من اأجل بناء م�ستقبل زاهر الأجيالنا االآتية.

المجلس االقتصادي واالجتماعي الفرنسي
باريس، فرنسا  - 18 آذار 2009

من مقر المجلس االقتصادي واالجتماعي الفرنسي، أمل رئيس الجمهورية في تدعيم 
روابط التعاون القائمة بين هذا المجلس ونظيره اللبناني، بهدف التفكير معًا بالمسائل 

التي تهم عالم اليوم. 

تتالءم  والتي  لبنان  اعتمدها  التي  واالجتماعية  االقتصادية  االصالحات  أن  إلى  الفتًا 
ومؤتمر باريس-3، تفتح واسعًا المجال امام المجتمع المدني ليجعل من ذاته قوة داعمة 

ودافعة لجهود الدولة.
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حضرة الرئيس،
السيدات والسادة،

اين �سعيد للغاية ان اكون حا�سراً بينكم اليوم يف ق�سر ايينا، مقر املجل�ش االقت�سادي واالجتماعي
الذي هو املجل�ش الثالث ا�ستناداً اىل د�ستور اجلمهورية الفرن�سية. لقد بّت قادراً االآن ان ادرك ملاذا 
العارمة يف  ون�ساوؤه رغبتهم  املدين  املجتمع  فيه رجال  �ساحراً يظهر  الرائع مكاناً  الق�سر  ي�سكل هذا 

خدمة �سوؤون الدولة. 

ان موؤ�س�ستكم التي ت�سكل مكاناً ترت�سخ فيه قيم احلوار والت�ساور والتبادل، قد تركت ب�سكل خا�ش يف
نف�سي عميق االثر، كوين مقتنع انه عرب احلوار والت�ساور والتبادل ميكن التو�سل اىل حل اكرث امل�سائل 

تعقيداً و�سعوبة.

حضرة الرئيس،

ان املجل�ش االقت�سادي واالجتماعي اللبناين، على غرار موؤ�س�ستكم، يعمل ب�سكل ا�سا�سي على تقدمي
ابناء  خمتلف  فيه  يتناق�ش  منتدى  ميثل  وهو  واالجتماعية.  االقت�سادية  امل�سائل  يف  للحكومة  االر�ساد 
االقت�سادية  امل�سائل  حول  توافق  او�سع  حتقيق  على  ويعملون  احلوار،  يتبادلون  حيث  املدين  املجتمع 
ونظريه  الكرمي  جمل�سكم  بني  القائمة  التعاون  روابط  فاأكرث  اكرث  تدّعم  ان  اآمل  واين  واالجتماعية. 
اللبناين، بهدف التفكري معاً بامل�سائل التي تهم عامل اليوم، خ�سو�ساً ما هو حا�سل نتيجة االزمة املالية 

واالقت�سادية التي تعاين منها دول عدة. 

باري�ش-3،  وموؤمتر  تتالءم  والتي  اعتمدناها  التي  واالجتماعية  االقت�سادية  اال�سالحات  وان  هذا 
وهذه  الدولة.  جلهود  ودعم  اقرتاح  قوة  ذاته  من  ليجعل  املدين  املجتمع  امام  املجال  وا�سعاً  تفتح 

اال�سالحات �ستتيح املجال للقيام بخطوات كربى على طريق التطور والنمو.

التوصل  يمكن  والتبادل  والتشاور  بالحوار 
وصعوبة. تعقيداً  المسائل  اكثر  حل  الى 

حضرة الرئيس،

مل نتخلف يوماً عن التاأكيد على انه يف ما يخ�ش م�سرية ال�سالم يف ال�سرق االو�سط، فاإن ال�سالم
هو خيار ا�سرتاتيجي. ولقد اثبتنا، كمجموعة دول عربية ال�سعي اىل حتقيق هذه الغاية. وكنا جادين 

و�سادقني يف جهودنا يوم اعتمدنا مبادرة ال�سالم العربية يف العام 2002 اثناء قمة بريوت.

واود ختاماً ان ا�سكركم على ا�ستقبالكم، متمنياً لكم النجاح التام يف مهامكم اجل�سام واالكرث حيوية 
مل�ستقبل اجلمهورية.

عا�ست فرن�سا، عا�ش لبنان.

اعتمدناها  التي  واالجتماعية  االقتصادية  االصالحات  ان 
المدني  المجتمع  امام  واسعًا  المجال  تفتح 
الدولة. لجهود  ودعم  اقتراح  قوة  ذاته  من  ليجعل 
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مقر رئاستي مجلس الشيوخ والنواب االسبانيين
مدريد، اسبانيا - 19 تشرين األول 2009

للتقاليد  الوفاء  الجمهورية  رئيس  أكد  االسبانية،  الديمقراطية  صرح  قلب  من 
للسلطة  دوري  بتداوٍل  سمحت  والتي  االستقالل،  منذ  لبنان  بها  تمّيز  التي  الديمقراطّية 

المدنّية منذ عام 1943. 

المراقبة  التي كان قد جرت مؤخراً، القت تنويه بعثات  وأشار إلى أن العملية االنتخابية 
الدولّية التي كان من بينها بعثة االتحاد األوروبي، برئاسة االسباني »خوسيه ساالفرنكا«.

حضرة رئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب،
السادة أعضاء مجلس الشيوخ، السادة النواب،

السيدات والسادة،

ي�سّرين اأوالً اأن اأتقّدم منكم بال�سكر على حفاوة اال�ستقبال وعلى كلمات الرتحيب التي خ�سيتموين 
بها، والتي تعرّب يف الواقع عن م�ساعر الوّد وال�سداقة التي تكّنونها جتاه بلدي لبنان و�سعبه.

يغمرين واأنا اأخاطبكم اليوم �سعور باالرتياح، لي�ش فقط الأّنها املرة االأوىل التي يتحدث فيها رئي�ش
لبناين من على هذا املنرب اإىل من اختارهم ال�سعب االإ�سباين لتمثيله، بل نظراً ملا ميّثله هذا ال�سرح 
 ،1976 لعام  الد�ستوري  القانون  قواعدها  حدد  ملا  وفقاً  وقيمها،  بالدميقراطّية  تعّلق  من  اإليه  ويرمز 
دولة  اإر�ساء  تكفل  التي  الدميقراطّية  اإّنها  الكبار.  دولتها  ورجال  وملكها  اإ�سبانيا  �سعب  وحافظ عليها 

القانون وحتفظ وحدة البالد وم�ساحلها القومّية وخ�سو�سيات اجلميع وحقوقهم.

و�ساعد  والوحدة،  التكامل  باجتاه  اأوروبا  بدفع  �سمحت  التي  القرارات  الكرمي  اتخذ جمل�سكم  لقد 
على ارتقاء اإ�سبانيا اإىل مرتبة الدول ال�سناعّية الكربى واملتقّدمة، و�ساهم يف تعزيز اأوا�سر التعاون 

وال�سداقة بني لبنان واإ�سبانيا.

والتجارة  الثقافة  جمال  يف  عليها  التوقيع  اأو  بلدينا  بني  االتفاقيات  من  العديد  اإبرام  مّت  هكذا 
واقت�سادي  �سيا�سي  تعاون  اأفق  عن  البحث  ا�ستمرار  مع  وحمايتها،  اال�ستثمارات  وت�سجيع  وال�سياحة 
واالحتاد  لبنان  بني  ال�سراكة  اتفاق  اإطار  يف  منه  واال�ستفادة  تطبيقه  يتم  ما  مبوازاة  اأ�سمل.  وثقايف 
الكرميني،  جمل�سيكم  من  ومواكبة  مبوافقة  بثبات،  االإ�سبانّية  احلكومة  مت�ّسكت  كذلك  االأوروبي. 
مبوقفها الداعم دوماً ل�سيادة لبنان وا�ستقالله ووحدة اأرا�سيه، وان�سمت اإىل عداد الدول امل�ساركة يف 
قوات االأمم املتحدة العاملة يف جنوب لبنان، جتاوباً مع رغبتنا، ومع ما دعا اإليه قرار جمل�ش االأمن 
اال�ستباك  قواعد  �سمن  من  مندرجاته،  كامل  لتنفيذ  الدويل  املجتمع  مع  ن�سعى  الذي   ،1701 الرقم 

املوكولة اإىل هذه القوات. 

أو التوقيع عليها في مجال  إبرام العديد من االتفاقيات بين بلدينا  تّم 
مع  وحمايتها،  االستثمارات  وتشجيع  والسياحة  والتجارة  الثقافة 
أشمل. وثقافي  واقتصادي  سياسي  تعاون  أفق  عن  البحث  استمرار 
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قوات  يف  الفّعالة  اإ�سبانيا  مل�ساهمة  و�سعبه  لبنان  تقدير  عن  لكم  نعرّب  كي  الواقع  يف  منا�سبة  وهي 
واال�ستقرار  االأمن  ق�سية  عن  دفاعاً  �سقطوا  الذين  ال�سهداء  الأرواح  اإجالالً  ننحني  وكي  اليونيفيل، 

وال�سالم.
من جهتنا، بقينا اأوفياء للتقاليد الدميقراطّية التي متّيز بها لبنان منذ اال�ستقالل، والتي �سمحت

 بتداوٍل دوري لل�سلطة املدنّية منذ عام 1943. فبالرغم مما تعّر�ش له لبنان من حمن واعتداءات، فهو 
يبقى اأقدم دميقراطّية برملانّية يف ال�سرق، اإذ يعود د�ستوره اإىل عام 1926، وين�ّش �سراحةً على احرتام 

حرّية الراأي واملعتقد والتعبري حتت حماية القانون.

نزيهة وهادئة، اعرتف نيابّية حّرة،  انتخابات  اإجراء  املا�سي من  �سهر حزيران  وقد متكنا خالل 
 بنتائجها جميع االأطراف. وقد القت العملّية االنتخابّية يف جمملها، تنويه بعثات املراقبة الدولّية التي 
كان من بينها بعثة االحتاد االأوروبي، برئا�سة مواطنكم ال�سيد »خو�سيه �ساالفرنكا« وع�سوّية عدد من 
زمالئكم النواب االإ�سبان. وها نحن ن�سعى اليوم لت�سكيل حكومة احتاد وطني، مع ما يقت�سيه واجب 

البحث عن التوافق من جهد ووقت، يف حدود ما ي�سمح به الد�ستور ووفقاً لالأطر الدميقراطّية.

االستقالل،  منذ  لبنان  بها  تمّيز  التي  الديمقراطّية  للتقاليد  أوفياء  بقينا 
.1943 عام  منذ  المدنّية  للسلطة  دوري  بتداوٍل  سمحت  والتي 

حضرة الرئيس،

�سترتاأ�ش اإ�سبانيا جمل�ش االحتاد االأوروبي اعتباراً من االأول من كانون الثاين 2010، بالتزامن مع 
�سي�سّكل  مما   ،2011-2010 للفرتة  الدويل  االأمن  ملجل�ش  الدائمة  غري  الع�سوّية  اإىل  لبنان  ان�سمام 

فر�سة اإ�سافّية وجماالً اأو�سع للتوا�سل والت�ساور والتعاون.

ويف هذا املجل�ش، ي�سّرين اأن اأ�سري اإىل اأّن لبنان يحافظ على عالقات مميزة ومفيدة مع املجال�ش 
النيابّية يف جممل الدول الناطقة باللغة االإ�سبانّية، نظراً للعالقات التاريخّية التي تربطنا بهذه الدول، 

حضرة الرئيس،

اإذ اأثني على اجلهود التي تبذلها اإ�سبانيا لتعزيز فر�ش ال�سالم العادل وال�سامل يف ال�سرق االأو�سط 
الثنائّية  ولتعميق عالقاتنا  اإليه،  ا�ستندت  التي  لل�سالم  العربّية  واملبادرة  موؤمتر مدريد  ملرجعّية  وفقاً 
بني  تربط  التي  امل�سرتكة  وبالقيم  بال�سداقة  واعتزازي  �سكري  لكم  اأكرر  املجاالت،  خمتلف  يف 

بلدينا و�سعبينا.

عا�ست اإ�سبانيا، عا�ش لبنــان.

يثرون  لبناني  المتحدرين من أصل  النواب والمشرّعين  عشرات 
عالقات  من  المزيد  باتجاه  بها  ويدفعون  المجالس  هذه  أعمال 
ومؤسساته. وشعبه  لبنان  وبين  بينها  والتعاون  الصداقة 

ونظراً لوجود ع�سرات النواب وامل�سّرعني املتحدرين من اأ�سل لبناين الذين يرثون اأعمال هذه املجال�ش 
ويدفعون بها باجتاه املزيد من عالقات ال�سداقة والتعاون بينها وبني لبنان و�سعبه وموؤ�س�ساته.
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البيت العربي
مدريد، اسبانيا - 20 تشرين األول 2009

لفت رئيس الجمهورية إلى أن للبيت العربي في إسبانيا أسوة بنظيره في باريس، دوراً 
واالوروبي،  العربي  العالمين  بين  والتفاعل  العربية  القضايا  عدالة  على  الشهادة  في 

يضاف إلى دوره في التعريف على الثقافة والحضارة العربيتين.

أيها الحفل الكريم،
أصدقاء هذا البيت،

ي�سّرين بطبيعة احلال اأن اأكون اأّول رئي�ش عربي يزور البيت العربي يف مدريد، الذي متّكن ب�سرعة،
بالرغم من حداثة اإن�سائه يف �سباط 2007، من تثبيت وجوده كواحد من ال�سروح االأ�سا�سّية، يف تعميق 

عرى ال�سداقة والتقارب بني العامل العربي واإ�سبانيا.

هذا بف�سل جهودكم بطبيعة احلال، ونحن تربطنا باإ�سبانيا و�سائج اإن�سانّية وتاريخّية متعددة والكثري 
من العادات والقيم امل�سرتكة.

وال ي�سعني هنا اإال اأن اأنّوه بجهود القّيمني على هذه املوؤ�س�سة ب�سكٍل عام، وبتلك التي تبذلها وزارة
الدول  �سفارات  مع  بالتعاون  نظمتها،  التي  املتعددة  الثقافّية  لالأن�سطة  نظراً  االإ�سبانّية،  اخلارجّية 

العربّية، ومّكنت اجلمهور االإ�سباين من االطالع ب�سورة اأف�سل على الثقافة العربّية والتفاعل معها.

اإعجاب  نال  لبناين  ثقايف  اأ�سبوع  بتنظيم  متثـّلت  لبنان،  جتاه  ممّيزة  بلفتة  م�سكورين  قمتم  لقد 
اجلمهور االإ�سباين. وهذا جّيد، الأّن هدف مثل هذه البيوت لي�ش فقط توجيه الن�ساط الثقايف العربي 
اإ�سبانيا وح�سب، بل باجتاه اجلمهور االإ�سباين واالأوروبي االأو�سع وجمهور  العربي يف  باجتاه اجلمهور 
الغالب على هذا  الثقايف  اإىل عا�سمة البالد مدريد. وبالرغم من الطابع  الوافدين باملاليني  ال�سّواح 
البيت، فاإنـّه ال ميكنه بطبيعة احلال، بطريقٍة اأو باأخرى، اإال اأن ي�سهد على عدالة ق�سايانا، ويف طليعتها 
ق�سية فل�سطني، خا�سةً واأّن العا�سمة االإ�سبانّية ا�ست�سافت عام 1991، موؤمتر مدريد لل�سالم، �سعياً 

لتحقيق �سالم عادل و�سامل يف ال�سرق االأو�سط على قاعدة قرارات االأمم املتحدة ذات ال�سلة.

اأطر  لبلورة  املا�سي  العام  مدريد  من  انطلق  الذي  الن�ساط  مواكبة  يف  اأ�سا�سي  دور  ينتظركم  كما 
خا�سة ودينامّية حمددة ملا مّت ت�سميته "حتالف احل�سارات" عو�ساً عن ت�سادمها وت�سارعها، وفقاً ملا 
ينبئ به البع�ش. وميكن للبيت العربي يف جمال مزاولة ن�ساطه العام، اأن ي�ستنري باأعمال بيوت عربّية 

ينتظركم دور أساسي في بلورة أطر خاصة ودينامّية محددة لما 
تّم تسميته »تحالف الحضارات« عوضًا عن تصادمها وتصارعها.
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�سقيقة عاملة يف دول اأوروبّية اأخرى، اأقدم عهداً، كمعهد العامل العربي يف باري�ش، الذي اأ�سبح �سرحاً 
رئي�سّياً من �سروح التفاعل بني العامل العربي وامل�ساحة الفرن�سّية، ال بل االأوروبّية على امتدادها. 

وبع�سكم يعلم اأو يذكر هنا رمبا، الن�ساط املوؤثـّر الذي يقوم به معهد العامل العربي يف باري�ش، والذي 
نّظم على �سبيل املثال معر�ساً ثقافياً لبنانياً امتّد طيلة عام كامل يف مقّر املعهد، نقلت اإليه وعر�ست 
فيه اأبرز قطع املتحف اللبناين، ونّظمت على هام�سه اأن�سطة فنّية وثقافّية متعددة. وقد �سدر بنتيجته، 
 ،"  Liban l’autre rive " معنون  وكتاب  توثيقّية خا�سة،  اأ�سرطة  اللبنانّية،  مع احلكومة  بالتن�سيق 

ي�سّرين اأن اأهدي بيتكم العربي ن�سخة موقـّعة منه.

لكم منا كامل التقدير والت�سجيع، واإىل مزيد من اأن�سطة احلوار والتقارب والتعا�سد.

عا�ش البيت العربي يف مدريد، وعا�ست ال�سداقة العربّية االإ�سبانّية.

المنظمة العالمية للسياحة
مدريد، اسبانيا - 20 تشرين األول 2009

في  للسياحة  أن  الرئيس  فخامة  اعتبر  مدريد  في  للسياحة  العالمية  المنظمة  مقر  في 
الثقافات وتقريب وجهات النظر والمساهمة في صنع  اليوم دورا محوريًا في صهر  عالم 
التسامح  وجه  للبنان،  الحقيقي  الوجه  إبراز  في  المساهمة  إلى  فخامته   ودعا  السالم، 

واالنفتاح والحريّة والديمقراطّية، وجه الحضارة واألمن واالستقرار.
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سعادة األمين العام معالي الدكتور طالب الرفاعي،
أصحاب المعالي والسعادة،

السّيدات والسادة،
أيّها الحضور الكريم،

اإليكم بال�سكر اجلزيل على دعوتكم لنا لزيارة مقّر املنظمة العاملّية لل�سياحة، هذا ال�سرح اأتوجه 
ال�سياحي املهم الذي ُيعلَّق عليه الكثري من االآمال يف ت�سديد اخلطوات امل�سوؤولة ال�ساعية نحو ت�سجيع 

ال�سياحة وتفعيل دورها يف االأطر ال�سحيحة واملنا�سبة.

اإّن لبنان ع�سو موؤ�س�ش يف هذه املنظمة، وقد �سغل ومل يزل، منا�سب عّدة يف جمل�سها التنفيذي ويف
االأو�سط فيها. يف عامل  ال�سرق  ويراأ�ش حالياً جلنة  العام،  والربنامج  واملوازنة  للمال  الفرعّية  جلانها 
فكرة  ال�ستنها�ش  م�سى،  وقت  اأي  من  اأكرث  اليوم  احلاجة  تربز  نف�سه،  الوقت  ومتعار�ش يف  متداخل 
ال�سياحة ومفهومها، والرتويج لها كعامل اأ�سا�سي يف �سهر الثقافات وتقريب وجهات النظر وامل�ساهمة 

يف �سنع ال�سالم. 

وتبادل  والتعارف  ال�سعوب  بني  التوا�سل  عرب  الب�سري  اجلهد  توحيد  على  توؤكد  ال�سياحة  اأّن  ذلك 
والثقافة  االقت�ساد  يف  االإيجابّية  انعكا�ساتها  وعرب  واالهتمامات،  واالإمكانات  والطاقات  اخلربات 
من  واجتماعّية.  اقت�سادّية  �سيا�سة  لكّل  االأف�سل  املحّفز  ال�سياحة  اأ�سبحت  لقد  وال�سيا�سة.  والرتبية 
هنا تربز اأهمّية قطاع ال�سياحة يف البلدان كافة، وخا�سةً يف لبنان، وهو رائد يف حميطه، يف �سناعة 

ال�سياحة، مبا يختزنه من مقّومات طبيعّية، اأثرّية، ثقافّية، واإن�سانّية يف مفهومها ال�سامل.

يجب استنهاض مفهوم جديد للسياحة كعامل أساسي في صهر 
السالم. صنع  في  والمساهمة  النظر  وجهات  وتقريب  الثقافات 

أيّها الحضور الكريم،

لقد مّت ت�سليط االأ�سواء موؤخراً على مفهوم ال�سياحة امل�ستدامة وامل�سوؤولة، كونها ت�سّكل واحداً من 
اأهّم االأهداف اال�سرتاتيجّية ملنظمة ال�سياحة العاملّية، كما ت�سّكل طاقة كربى من اأجل ال�سالم عرب مّد 
ج�سور التفاهم والتوا�سل والت�سامن بني خمتلف ال�سعوب واملجتمعات واأمناط احلياة والتقاليد. وهذا 

اأمر جّيد، واإن كانت »ثقافة ال�سالم« ما زالت بحاجة لتعميق ومتتني ثقافة العدالة. 

أيّها الحضور الكريم،

أيّها الحضور الكريم،

املزيد الرئي�سي، طالباً  ملقّرها  زيارتي  لل�سياحة، مبنا�سبة  العاملّية  املنظمة  اإىل  اهتمام  بكّل  اأتوجه 
واحلرّية  واالنفتاح  الت�سامح  وجه  لبنان،  لوطننا  احلقيقي  الوجه  اإبراز  يف  قبلها  من  امل�ساركة  من 
والدميقراطّية، وجه احل�سارة واالأمن واال�ستقرار؛ وذلك من خالل الدور الذي ميكن اأن ت�سطلع به 
املنظمة يف جمال التوعية واالإعالم ال�سياحيني. وما نطالب به الأجل وطننا لبنان نطالب به الأجل الدول 

العربّية ال�سقيقة كافة.

اأمينها العام اجلديد، معايل الدكتور  نغتنم هذه املنا�سبة لنوؤكد للمنظمة العاملّية لل�سياحة، ب�سخ�ش 
طالب الرفاعي، التزامنا »بخريطة الطريق« التي اأقّرتها اجلمعّية العامة للمنظمة يف دورتها الثامنة 
وال�سفر  ال�سياحة  اإنعا�ش  �سبيل  يف  كازاخ�ستان،  يف  عقدت  والتي  امل�ستدامة  بال�سياحة  املتعلقة  ع�سرة 
كو�سيلة اأ�سا�سّية الإيجاد فر�ش العمل وازدهار االقت�ساد يف مرحلة حافلة بالتحديات اإثر االأزمة املالّية 

واالقت�سادّية العاملّية وتداعياتها على ال�سياحة.

اإّن ال�سياحة ت�سّكل قّوة حمّركة للتنمية االقت�سادّية واالجتماعّية التي توّفر فر�ش عمل جديدة وحتّفز 
الفردّية  العالقات  بلورة  النا�ش وت�ساعد على  وتنّمي املجتمعات املحلّية. وهي جتمع بني  اال�ستثمارات 

وجتعل من هذا العامل »قرية كونّية« �سغرية.

مّد  عبر  السالم  أجل  من  كبرى  طاقة  السياحة  تشّكل 
مختلف  بين  والتضامن  والتواصل  التفاهم  جسور 
والتقاليد. الحياة  وأنماط  والمجتمعات  الشعوب 



340341

العاملّية يف  ال�سياحة  ملنظمة  التنفيذّية  والربامج  االأن�سطة  دعم  بطبيعة احلال، يف  لبنان  وي�سرتك 
جمال مكافحة الفقر عن طريق تنمية ال�سياحة امل�ستدامة وامل�سوؤولة، وتطبيق اأحكام مدّونة االأخالقّيات 

يف القطاع ال�سياحي، والعمل على تنفيذ اأهداف االألفّية الثالثة للتنمية يف اإطار االأمم املتحدة.

العاملّية  ال�سياحة  منظمة  مع  للتعاون  كامل  ا�ستعداد  على  لبنان  �سيكون  العام؛  االأمني  �سعادة 
لتحقيق اأهدافها النبيلة بعد ت�سّلمه مهامه اجلديدة كع�سو غري دائم يف جمل�ش االأمن الدويل للفرتة

.2011-2010

ولنكن يداً واحدة يف �سبيل �سياحة نا�سطة ومزدهرة وواعية جتعل من العامل مكاناً اأف�سل، وتعيد 
الدور الرائد على اخلريطة ال�سياحّية العاملّية لبلد االأرز، وتخدم الب�سرّية جمعاء.

عا�ست املنظمة العاملّية لل�سياحة.
عــا�ش لبنــان.

وواعية  ومزدهرة  ناشطة  سياحة  سبيل  في  واحدة  يداً  ولنكن 
على  الرائد  الدور  وتعيد  أفضل،  مكانًا  العالم  من  تجعل 
جمعاء. البشريّة  وتخدم  األرز،  لبلد  العالمّية  السياحّية  الخريطة 

معهد »مغيمو« التابع لجامعة موسكو الوطنية
موسكو، روسيا - 26 شباط 2010

معهد   – الوطنية  موسكو  جامعة  رئيس  سليمان  للرئيس  منحها  فخرية  دكتوراه 
"مغيمو" الدولي الروسي للدراسات االستراتيجية والدبلوماسية والسياسية. 

في كلمته وصف رئيس الجامعة فخامة الرئيس بالشخصية االساسية البارزة في لبنان 
الذي وصل إلى سدة الرئاسة من قيادة الجيش اللبناني في فترة اتسمت بصعوبات بالغة 

في تاريخ لبنان.
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حضرة رئيس الجامعة،
السيدات والسادة األساتذة،

سعادة السفراء،
السيدات والسادة،

من  الفخرّية  الدكتوراه  �سهادة  مبنحي  �سعادتي  عن  لكم  اأعرّب  واالعتزاز،  ال�سداقة  م�ساعر  بكّل 
جامعتكم العريقة التي نكّن لها كّل تقدير. هذه اجلامعة ذات التاأثري العاملي الوا�سع، واملكانة العلمّية 
الفكر  ميادين  يف  كبار  منها  تخّرج  وقد  العظيم،  بلدكم  تاريخ  يف  ممّيزاً  دوراً  تلعب  والتي  املرموقة 
وال�سيا�سة والدبلوما�سّية، ودخلت موؤخراً جمموعة غيني�ش العاملّية، نظراً للرقم القيا�سي الذي �سّجلته 

يف تدري�ش اللغات.

اأتوجه بال�سكر اخلال�ش لرئي�ش اجلامعة واأ�ساتذتها والعاملني فيها على هذه املبادرة النبيلة التي 
طبعت يف نف�سي �سعوراً موؤّثراً واأظهرت مدى االهتمام والتقدير للُبعد العلمي والثقايف والفكري الذي 
ترتكز عليه العالقات بني بلدينا. واإنني من على هذا املنرب اأمتنى اأن يكون هذا اللقاء منا�سبة لتعميق 
العلمّية يف جماالت البحث والتعليم والتدريب كافة. كيف  التعاون والتوا�سل بني جامعاتنا ومعاهدنا 
ال، وقد تخّرج العديد من مفكرينا وعلمائنا من املدار�ش واجلامعات الرو�سّية التي اأعطت لبنان كوكبة 
رائدة من االأدباء والعلماء واالأطباء واملهند�سني واملو�سيقيني والر�ّسامني، كما �ساهمت جمموعة رائدة 
من امل�ست�سرقني الرو�ش، يف تعريف ال�سعب الرو�سي اإىل احل�سارة العربّية عامةً واللبنانّية خا�سةً طيلة 
�سعبينا  بني  التفاعل احل�ساري  وتعزيز  التثقيف  االأرثوذك�سّية يف جمال  الكني�سة  لدور  اإ�سافةً  عقود. 

عرب الع�سور.

أيّها األصدقاء،

عناصر  شعبها  نقل  وعريقة،  قديمة  حضارة  أرض  لبنان 
األوروبّية. القارة  إلى  اليونان، ومنها  إلى  أبجديّة متقّدمة 

اإّنها املرة االأوىل التي يقوم فيها رئي�ش للجمهورّية اللبنانّية بزيارة ر�سمّية اإىل رو�سيا منذ ا�ستقالله 
عام 1943، واإقامة العالقات الدبلوما�سّية بني البلدين عام 1944، وهي زيارة ميكن و�سفها بالتاريخّية 
اطالع  ب�سعة  املعروف  اجلامعي  االإطار  هذا  معكم يف  اأتوا�سل  اأن  بالتايل  وي�سّرين  املنطلق،  هذا  من 

امل�سرفني عليه وبامل�ستوى الرفيع لرّواده.

اأو �ُسّنت  لقد طغت على �سورة لبنان خالل العقود املا�سية م�ساهد العنف واحلروب التي �سهدها 
عليه. ويبقى من اأوىل واجباتنا اليوم اأن ن�سعى لالإ�ساءة على �سورة لبنان الفعلّية وامل�سرقة التي تكّونت 

عرب تاريخه الطويل ومّكنت �سعبه من ال�سمود بعّزة وكرامة يف وجه كافة التحديات.

اإّن لبنان، اأّيها االأعّزاء، اأر�ش ح�سارة قدمية وعريقة، نقل �سعبها، انطالقاً من �سواطئه املتو�سطّية
امل�ساملة، منذ اآالف ال�سنني، عنا�سر اأبجدّية متقّدمة اإىل اليونان، ومنها اإىل القارة االأوروبّية، مغّلباً لغة 

احلوار والتبادل احلّر يف تعاطيه مع العامل اخلارجي.

االأو�سط؛  ال�سرق  برملانّية يف  اأقدم دميقراطّية  العام 1926، ميّثل  اإىل  د�ستوره  يعود  الذي  ولبنان، 
ويعتمد حرّية الراأي واملعتقد، وتتعاي�ش على اأر�سه ثماين ع�سرة طائفة خمتلفة تت�سارك يف ال�سلطة على 
قاعدة ميثاقّية توافقّية. وقد عرف يف اإطار �سعيه ملمار�سة الدميقراطّية تداوالً لل�سلطة عرب انتخابات 
قدرة  لفرتة،  اأعاقت  وحروب  واعتداءات  اأزمات  من  له  تعّر�ش  مما  بالرغم  دورّية،  ورئا�سّية  نيابّية 

�سلطته املركزّية وح�سن عمل موؤ�س�ساته.

االإعالن  �سياغة  يف  و�سارك  العربّية،  الدول  وجلامعة  املتحدة  االأمم  ملنظمة  موؤ�س�ش  ع�سو  لبنان 
العاملي حلقوق االإن�سان، و�ساهم ب�سورة فعلّية يف النه�سة االأدبّية والفكرّية العربّية اأواخر القرن التا�سع 
ع�سر، واأم�سى منذ منت�سف القرن املا�سي مركزاً ثقافّياً وطبّياً وجامعّياً وم�سرفّياً و�سياحّياً لل�سرق 
املا�سية،  القرون  عرب  الرو�سي  ال�سعب  مع  اللبناين  ال�سعب  ن�سج  وقد  احلّر.  للراأي  ومنرباً  االأو�سط، 

و�سائج اإن�سانّية وفكرّية وروحّية ت�سهد عليها دور عبادتنا وحمفوظاتنا وكتب التاريخ.

اإال اأّن لبنان كدولة نا�سئة تعّر�ش النتكا�سة اأوىل من جّراء النكبة التي حّلت يف فل�سطني عام 1948، 
واأّدت اإىل تدّفق ع�سرات اآالف الالجئني الفل�سطينيني اإىل اأر�سه املحدودة امل�ساحة واملوارد. ثم عانى 
من اأزمات داخلّية وتعّر�ش منذ نهاية ال�ستينات اإىل اجتياحني اإ�سرائيليني وا�سعني عامي 1978 و 1982، 

ومصرفّي  وجامعّي  وطبّي  ثقافّي  مركز  لبنان 
الحرّ. للرأي  ومنبر  األوسط،  للشرق  وسياحّي 
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اأّديا الحتالل اأجزاء من اأر�سنا الغالية، واإىل �سل�سلة من االعتداءات االإ�سرائيلّية املدّمرة كان اآخرها 
عدوان متوز 2006، وهي اعتداءات ا�ستدعت �سدور القرار 425 عن جمل�ش االأمن الدويل عام 1978، 
االأرا�سي  اإ�سرائيل بدون �سروط من جميع  والتي دعت جميعها الن�سحاب  والقرار 1701 عام 2006، 
م�ساعدة  مبهمة  باليونيفيل،  املعروفة  اجلنوب،  يف  العاملة  املتحدة  االأمم  قّوة  اإىل  وعهدت  اللبنانّية، 
احلكومة اللبنانّية على ا�ستعادة �سيادتها وب�سط �سلطتها على كامل تراب الوطن. وقد وجد لبنان دوماً 

يف رو�سيا املنا�سر القوّي والداعم احلازم يف مواجهة هذه املحن.

هذا، وكان لبنان قد متّكن، بف�سل ت�سامن �سعبه ومقاومته وجي�سه من حترير معظم اأرا�سيه املحتلة
له  تبّقى  ما  وا�سرتجاع  مندرجاته،  بجميع   1701 القرار  تنفيذ  لفر�ش  اليوم  ي�سعى  وهو   ،2000 عام 
الطرق  بكاّفة  كفر�سوبا،  وتالل  �سبعا  ومزارع  الغجر  قرية  من  ال�سمايل  اجلزء  يف  حمتّلة  اأرا�ٍش  من 
املتاحة وامل�سروعة، وذلك بالتزامن مع �سعيه للتوافق على ا�سرتاتيجّية وطنّية دفاعّية �ساملة. وي�ستند 
االأمم  ومنظمة  ال�سديقة  الدول  دعم  وعلى  الذاتّية  قدراته  االأهداف على جممل  لتحقيق هذه  لبنان 
املتحدة امل�سوؤولة االأوىل عن املحافظة على االأمن وال�سلم الدوليني. كما متّكن من حت�سني معّدالت منّوه 
وا�ستقطاب املزيد من ال�سّواح وامل�ستثمرين وتفعيل حركته الثقافّية بحيث اأعلنت بريوت العام املا�سي 

عا�سمة دولّية للكتاب وُنّظمت يف ربوع لبنان موؤمترات ومهرجانات فنّية رفيعة امل�ستوى.

ومبوازاة هذا اجلهد، فاإّنكم تقّدرون باأّن توطيد ال�سالم واال�ستقرار والتقّدم يف لبنان، بفعل تداخل 
امل�ساكل االإقليمّية وت�سّعبها، يبقى بحاجة لتحقيق �سالم عادل و�سامل يف ال�سرق االأو�سط ككّل. وعنا�سر 
مدريد  موؤمتر  ومرجعّية  ال�سلة،  ذات  الدولّية  ال�سرعّية  قرارات  يف  ذاتها  بحّد  متوّفرة  احلّل  هذا 
و�سماناته، واملبادرة العربّية لل�سالم التي اعتمدها القادة العرب باالإجماع يف بريوت عام 2002، هذه 
واإن�ساء دولة  التي حتتلها منذ عام 1967،  االأرا�سي  اإ�سرائيل من كامل  التي تدعو الن�سحاب  املبادرة 
فل�سطينّية م�ستقّلة عا�سمتها القد�ش ال�سرقّية، و�سمان عدم توطني الالجئني الفل�سطينيني يف الدول 

كامل  من  إسرائيل  النسحاب  العربّية  المبادرة  تدعو 
دولة  وإنشاء   ،1967 عام  منذ  تحتلها  التي  األراضي 
الشرقّية. القدس  عاصمتها  مستقّلة  فلسطينّية 

أيّها األصدقاء،

قلت يف كلمتي اأمام اجلمعّية العامة لالأمم املتحدة يف اأيلول 2008 اإّن فل�سفة الكيان اللبناين تقوم 
م�ستندين  العريقة،  جامعتكم  يف  القول  هذا  نكرر  نحن  وها  امل�سرتك.  والعي�ش  والوفاق  احلوار  على 
يف ذلك اإىل اإمياننا العميق بدورنا االإن�ساين والعاملي، واإىل طموحنا االأكيد اإىل االإفادة من جتربتكم 
العلمّية والتقنّية احلديثة. اإّن التعاي�ش على قاعدة التوافق واحلوار، حتدٍّ يواجهه العديد من املجتمعات 
ه، من اإثبات مقدرته على رفع هذا التحّدي بنجاح،  القائمة على التعددّية. وقد متّكن لبنان، يف ما خ�سّ

وال�سرعي  اإ�سافةً حلّقهم الطبيعي  اأو�ساعها اخلا�سة، كلبنان، بتوطينهم،  لها  التي ال ت�سمح  العربّية 
اإىل ذلك خالل حمادثاتي  اأ�سرت  اأر�سهم وديارهم االأ�سلّية. ويف مطلق االأحوال، كما  اإىل  العودة  يف 
مع الرئي�ش مدفيديف، فاإّن خربة ال�سنوات الطويلة ت�سري اإىل �سعوبة حتقيق تقّدم جوهري على م�سار 

احلّل ال�سامل والعادل لق�سّية ال�سرق االأو�سط :

اإرادة �سيا�سّية فعلّية بااللتزام بخيار ال�سالم، الذي اعتربه العرب يف  1- اإذا مل تتوّفر لدى اإ�سرائيل 
بريوت خياراً ا�سرتاتيجياً.

2-  واإذا مل يعتمد املجتمع الدويل موقفاً �ساغطاً لتغليب هذا اخليار.
3- واإذا مل يتّم حتديد برنامج وا�سح ومهل زمنّية معقولة للتنفيذ.

 
ذلك، مع ا�ستمرار ال�سعي الإلزام اإ�سرائيل وقف بناء امل�ستوطنات وتهويد القد�ش وفر�ش احل�سار على 

غزة واعتماد املمار�سات املخالفة للقانون الدويل، كما اأ�سار اإىل ذلك تقرير "غولد�ستون".

العديد  يواجهه  تحدٍّ  والحوار،  التوافق  قاعدة  على  التعايش  إّن 
لبنان،  تمّكن  وقد  التعدديّة.  على  القائمة  المجتمعات  من 
بنجاح. التحّدي  هذا  رفع  على  مقدرته  إثبات  من  خّصه،  ما  في 
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بالرغم من ال�سعوبات، وبلورة مفاهيم امل�ساركة امليثاقّية يف ال�سلطة وتثبيت دعائمها.

والروؤى  امل�سرتكة،  امل�سالح  اإطار  بها يف  يدفعنا لالرتقاء  بلدينا  امل�سرتكة بني  العالقات  تاريخ  اإّن 
االإن�سانّية التي جتمعنا ونوؤمن بها يف عامل خاٍل من احلروب والنزاعات املدّمرة لل�سعوب. عامل يقوم 
على مكافحة االإرهاب والتمييز العن�سري والفقر والتلّوث واال�ستئثار املادي بالرثوات واملوارد الطبيعّية، 
ويعمل على احلّد من اأ�سلحة الدمار ال�سامل وجعل منطقة ال�سرق االأو�سط، بدون متييز، منطقة خالية 

من االأ�سلحة النووّية.

ال�سرق  بني  وثيقة  اأوا�سر  اإىل  ت�سري  الرو�سي  واالحتاد  لبنان  بني  واملعا�سرة  القدمية  العالقات  اإّن 
اأوروبي متو�سطي  الزاهرة، ونحن نعمل على تطويرها يف املجاالت كافة : يف جمال  العربي وبالدكم 
العاملّية، ويف جمال  النمو ومكافحة االأزمات  اإىل  اآ�سيوي يتطلع  لالحتاد الرو�سي دور فيه، ويف جمال 
عربي يعّول على عالقات �ساعدة مع بالدكم خدمةً لالإن�سانّية. يف اخت�سار، لبنان واالحتاد الرو�سي 
طرفان يف نه�سة عاملّية، ا�ستناداً اإىل معطيات التاريخ وحقائق اجلغرافيا. تاريخ موغل يف التاأ�سي�ش 

احل�ساري، ومعطيات املوقع اجلغرايف ذات التاأثريات العظمى يف الثقافة واالقت�ساد وال�سيا�سة.

اإّن ثقافة ال�سالم هي ثقافة اإن�سانّية يف جوهرها، تقوم على االعرتاف باالآخر مهما كانت معتقداته
االأ�سا�سّية  ال�سروط  من  ك�سرط  للعدالة  نف�سه  الوقت  يف  وت�سعى  امل�سروعة،  وم�ساحله  و�سيا�سته   

لهذا ال�سالم.

ولبنان امللتزم باحلوار بني احل�سارات، يوؤّكد على هذا اجلوهر بعيداً عن منطق االحتالل والعدوان؛ 
ونحن على يقني باأّن رو�سيا االحتادّية ت�ساركنا هذا االإميان. ولقد دعوت من على منرب االأمم املتحدة 
من هذا املنطلق، جلعل لبنان مركزاً دولّياً حلوار احل�سارات واالأديان والثقافات. فلبنان هو، كما تراه 

في  إنسانّية  ثقافة  هي  السالم  ثقافة  إّن 
جوهرها، تقوم على االعتراف باآلخر مهما كانت 
المشروعة. ومصالحه  وسياسته  معتقداته 

أيّها األصدقاء،

نواجه اليوم بو�سوح، حتديات واإ�سكالّيات �سعبة ومعّقدة حتّتم علينا مواكبتها ومعاجلتها بروؤى ثابتة
وعمل دوؤوب يرتكز حتماً على التقّدم العلمي ولكن مع احلفاظ على الهوّية الثقافّية والتاريخ احل�ساري 

لكّل جمتمع ب�سري.

يجب  التي  لل�سعوب  التاريخّية  الثوابت  من  هي  واالن�سهار  والتفاعل  والتنّوع  التعدد  مفاهيم  اإّن 
احلفاظ عليها وتر�سيخها وحت�سينها الأّنها هي وحدها الكفيلة باحلفاظ على القيم احلقيقّية لل�سالم 

والعدل وامل�ساواة والتعاون املبدع واخلالق بني خمتلف املجموعات واحل�سارات.

رو�سيا، موئالً ح�سارّياً يختزن طاقات اإن�سانّية وثقافّية واقت�سادّية تتجاوز م�ساحته، ونقطة رئي�سّية من 
نقاط ارتكاز دبلوما�سيتها الن�سطة يف ال�سرق االأو�سط.

اإّن �سالت لبنان ببالدكم قائمة على التعاون واالحرتام املتبادل والتفاعل االإيجابي. ونطمح الإقامة 
�سيكون  االأمن، حيث  اأو من خالل مداوالت جمل�ش  الثنائي  ال�سعيد  اإن على  العالقات معكم،  اأف�سل 
القانون الدويل وعن مبادئ  الدفاع عن  الدائمة يف املجل�ش، معكم يف  لبنان من خالل ع�سويته غري 
الرئي�ش  فخامة  مع  اأجريتها  التي  املحادثات  زادتني  ولقد  ومقا�سدها.  و�سرعتها  املتحدة  االأمم 
ميدفيديف وامل�سوؤولني الرو�ش، ولقاءاتي مع القيادات الروحّية خالل هذين اليومني، اإمياناً مب�ستقبل 
واعد للعالقات يف خمتلف املجاالت بني رو�سيا والعامل العربي عامةً، وبني لبنان ورو�سيا ب�سكٍل خا�ش.

الثوابت  من  هي  واالنصهار  والتفاعل  والتنّوع  التعدد  مفاهيم  إّن 
التاريخّية للشعوب التي يجب الحفاظ عليها وترسيخها وتحصينها.
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أيّها األعزّاء،

اإّن االإجنازات العلمّية والتطّور التكنولوجي يبقيان منقو�سني اإذا مل يقرتنا بالقيم االإن�سانّية، وقد
توافقنا منذ ع�سور على اأّن العلم هو اأ�سا�ش كّل تقّدم، واأّن القيم االأخالقّية هي التي تبعث فيه الروح 
كما تفعل باجل�سد. فالعلماء واملفكرون الذين حملوا عرب االأجيال م�ساعل املعرفة والنور و�ساهموا فعلياً 

يف تكوين احل�سارات والثقافات، اأدركوا اأهمّية التفاعل واحلوار بني خمتلف ال�سعوب.

كذلك، وبالرغم من اأهمّية التيار الذي تنامى اأواخر القرن املا�سي باجتاه عوملة االقت�ساد وتقنني 
الت�سامن  فاإّن  و�ساملة،  منطّية  تنظيمّية  اأطر  يف  الب�سرّية  املجتمعات  داخل  احلركة  اأوجه  خمتلف 
االأزمة  االإن�ساين بني املجموعات، من �سمن احرتام خ�سو�سياتها يبقى حاجة و�سرورة. وقد جاءت 
املالّية العاملّية لتوؤكد على �سرورة التعا�سد والتعّمق يف مفهوم اإدارتنا العامة للم�ساكل العاملّية، مبا يكفل 

حتقيق التقّدم االقت�سادي واالجتماعي املنا�سب ل�سعوبنا.

وتكافوؤ  الدميقراطّية  على  قائم  جديد  نظام  اإر�ساء  باجتاه  جريئة  جتربة  رو�سيا  يف  خ�ستم  لقد 
الفر�ش. وهذه اخلطوات تتماهى مع �سعينا الدائم الإعالء حقوق االإن�سان وتثبيت الدميقراطّية التي 

تعرّب عن راأي ال�سعب وخ�سو�سّية املجتمعات وفرادتها.

اإّن التم�ّسك بهذه الثوابت والقيم يوؤّدي فعالً اإىل حتقيق التنمية ال�ساملة والعادلة داخل جمتمعاتنا 
وبني دول العامل.

ووازن  مسؤول  بدور  القيام  العامة  السلطات  على 
لوضع ضوابط أخالقّية للنظام المالي والرأسمالي 
رحمة. وأكثر  تفّلتًا  أقّل  يصبح  بحيث  العالمي 

حضرة رئيس الجامعة،

�سادقة  اأخوّية  لفتة  واأعتربها  الفخرّية  الدكتوراه  �سهادة  مبنحي  اعتزازي  عن  تكراراً  لكم  اأعرّب 
اأويل  اأنني  واعلموا  وال�سداقة.  االحرتام  م�ساعر  اأعمق  لبلدكم  يكّن  الذي  اللبناين  لل�سعب  موّجهة 
االهتمام االأكرب لدور اجلامعات واملعاهد العلمّية ومراكز االأبحاث، الأين اأوؤمن باأّنها القاطرة القيادّية 

الأّي تقّدم، واملوئل الذي تنطلق منه �سيا�سات التنمية والتطوير والتنوير الأّي جمتمع.

وي�سّرين بهذه املنا�سبة، اأن اأوّجه اإليكم دعوة لزيارة لبنان ح�سرة الرئي�ش، لالطالع عن كثب على 
اأو�ساع بالدنا وعاملنا اجلامعي، واإثراء م�ساحة التعاون الثقايف واالأكادميي والفكري التي جتمعنا.

 
ع�ستـم، عا�سـت اجلامعة، وعا�ست ال�سداقة اللبنانّية - الرو�سّية.

كما اأكدت �سرورة قيام ال�سلطات العامة بدور م�سوؤول ووازن لو�سع �سوابط اأخالقّية للنظام املايل 
والراأ�سمايل العاملي بحيث ي�سبح اأقّل تفّلتاً واأكرث رحمة، اإ�سافةً ل�سرورات امل�ساهمة يف حتقيق اأهداف 
الدويل اجلديد  النظام  بلورة هذا  اأكيد يف  ولرو�سيا دور  املتحدة.  االأمم  التي و�سعتها  الثالثة  االألفّية 
اخلالفّية  االأيديولوجّية  االمتيازات  عن  نف�سه  الوقت  يف  يبتعد  اأن  يفرت�ش  والذي  دعائمه،  وتثبيت 

والت�سادمّية.
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جامعة الملك عبداهلل بن عبد العزيز للعلوم والتقنية
جدة، السعودية - 7 آذار 2010

يعتبر تأسيس جامعة الملك عبداهلل بن عبد العزيز للعلوم والتقنية، حدثًا علميًا وثقافيًا 
بارزاً ليس فقط للسعودية، بل للعالم أجمع، لما يتمتع  به هذا الصرح العلمي من إمكانات 
عالية ومتقدمة جداً للباحثين في مجاالت العلوم والتكنولوجيا. وأمل رئيس الجمهورية 
إزاء هذا االنجاز في توثيق عرى التعاون بين الجامعات اللبنانية والسعودية، وال سيما عن 

طريق تبادل الطالب والباحثين والخبرات في ما بينها.

حضرة رئيس الجامعة،
أيها األعزاء،

ميلوؤنا �سعور عميق بالغبطة واالعتزاز ونحن نزور اليوم جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية، هذا 
للحكمة  جديداً  بيتاً  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بقيادة  ال�سقيقة  اململكة  ارادته  الذي  الكبري  ال�سرح 
والبحث  الراقي  للتعليم  واالبداع ومنوذجاً  للتميز  عنواناً  ارادته  كما  والوفاق،  واالمل  لل�سالم  ومنارة 

العلمي املتقدم.

ان جاللة امللك ير�سي بذلك قاعدة لطاملا رنت اليها امانينا وهي ان يكون لنا بني االمم املتقدمة 
موقع يليق باأمتنا وح�سارتها املمتدة منذ اقدم الع�سور.

ان رهانكم على الرتبية عموماً، وعلى التعليم العايل املتفوق على وجه اخل�سو�ش، هو رهان �سائب 
ميادين  يف  ملجتمعاتنا  نوعية  نقلة  احداث  يف  والعلماء  العلم  باأهمية  را�سخة  قناعة  من  نابع  وحكيم 
ال�سقيقة كما  للمملكة  نعتربه ذخراً  الكبري  ال�سرح  ان �سرحاً متقدماً كهذا  والعلم.  والثقافة  التنمية 

نعتربه مدعاة فخر واعجاب من كافة �سعوبنا على امتداد الوطن العربي الكبري.

الع�سر  والتكنولوجيا يدل على فهم عميق ملتطلبات  العلوم  ان تخ�س�ش هذه اجلامعة يف ميادين 
الذي نعي�ش فيه وللتحديات الكربى التي تواجه جمتمعاتنا يف م�سائل العوملة والبيئة والطاقة، كما يدل 
على ادراك �سديد من قبل اململكة وقيادتها ان الولوج اىل عامل املعرفة وثورة املعلومات واالت�ساالت 
يتطلب جراأة يف حتقيق م�ساريع متطورة كهذا امل�سروع، واقداماً متميزاً نحو التحديث والتطوير من دون 
تردد. فلم تعد املعرفة حكراً على بلد دون بلد، ومل تعد التقنيات ح�سراً على جهة واحدة يف هذا العامل، 
بل ال بد لنا من االنفتاح العاقل والر�سيد على العلم واملعرفة لتكون لنا ا�سهاماتنا يف خري االن�سانية ويف 

رقّيها ورخائها.

ان اجلهود اجلبارة التي بذلها جاللة امللك من اجل بناء هذه اجلامعة واالمكانيات التي وّفرها من
كادرات علمية م�سهود لها عاملياً، وجتهيزات من ارفع امل�ستويات، هي خري دليل على االرادة القوية لدى 

العلم والمعرفة  العاقل والرشيد على  االنفتاح  لنا من  ال بد 
لتكون لنا اسهاماتنا في خير االنسانية وفي رقّيها ورخائها.
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لتاأخذ مكانها  اململكة ولدى خادم احلرمني ال�سريفني بالو�سول باجلامعة اىل اعلى املراتب العلمية، 
حا�سنة  املنظور  املدى  يف  اجلامعة  هذه  ت�سبح  وقد  العامل.  يف  الكربى  اجلامعات  بني  ت�ستحق  الذي 

للباحثني العرب ومنارة ي�سرت�سد بها علماوؤنا ومثالً يحتذى به للنمو والتقدم واالزدهار.

ان لبنان الذي يعتز برتاثه الثقايف والعلمي العريق، وبعدد ونوعية جامعاته التي يعود تاأ�سي�ش بع�سها 
اىل القرن التا�سع ع�سر، يتطلع اىل توثيق عرى التعاون بني جامعاتنا وجامعتكم الزاهرة، وال �سيما عن 

طريق تبادل الطالب والباحثني واخلربات يف ما بينها.

نهنئكم على هذا االجناز الكبري كما نهنئ انف�سنا والعرب جميعاً، ونتطلع اىل مزيد من االجنازات 
التي تليق مبكانة اململكة وبقيادتها احلكيمة والر�سيدة.

ونوعية  وبعدد  العريق،  والعلمي  الثقافي  بتراثه  يعتز  لبنان  ان 
عشر. التاسع  القرن  الى  بعضها  تأسيس  يعود  التي  جامعاته 

اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي
قطر - 4 نيسان 2010

التضامن  إن  على  الخليجي  التعاون  مجلس  غرف   اتحاد  أمام  الجمهورية  رئيس  شدد 
والعمل العربي المشترك بشقيهما السياسي واالقتصادي باتا اليوم، أكثر من أي وقت 

مضى، ضرورة ملحة للتخفيف من مستويات البطالة المرتفعة. 

واعتبر فخامة الرئيس أن النجاح الذي يحققه المسار التكاملي االقتصادي لدول الخليج
العربية سيسهم حكمًا في تعزيز التكامل االقتصادي العربي بشكل عام.
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صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه اهلل،
أيها الحفل الكريم،

خليفة  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخي  اليوم،  معكم  اأكون  اأن  واالعتزاز  ال�سعادة  دواعي  من 
اآل ثاين، يف االحتفالية الثالثني لتاأ�سي�ش احتاد غرف جمل�ش التعاون اخلليجي، التي ُتعقد هنا يف دولة 

قطر ال�سقيقة، ومب�ساركة هذا احل�سد النخبوي من قيادات الغرف اخلليجية والعربية والدولية.

اأود اأن اأغتنم هذه املنا�سبة الأوّجه كلمة �سكر وتقدير اإىل �سموكم، واإىل ال�سعب القطري ال�سقيق، على 
م�ساندتكم الكبرية واملتوا�سلة للبنان ولل�سعب اللبناين، يف كل املنا�سبات واال�ستحقاقات خالل ال�سنوات 

املا�سية.

اإجنازات وجناحات من  احتادكم من حتقيقه  ما متّكن  عالياً  نثّمن  الطّيبة  املنا�سبة  هذه  اإننا يف 
بني  التعاون  اأوا�سر  وتوثيق  اخلليجي،  اخلا�ش  القطاع  املا�سية يف خدمة  الثالثة  العقود  امتداد  على 
االقت�سادية  لالأهداف  دول اخلليج حتقيقاً  بني  االقت�سادي  التكامل  ودعم م�سرية  االأع�ساء،  الغرف 
الروابط  توثيق  دوركم يف  اإىل جانب  واالإقليمي. هذا  الوطني  ال�سعيدين  امل�سرتكة على  واالجتماعية 
مع  اخلليجي  اخلا�ش  القطاع  عالقات  ر�ّسخ  مما  املماثلة،  والدولية  والعربية  الوطنية  االحتادات  مع 

جمتمعات االأعمال االإقليمّية والدولّية.

وال �سك يف اأن االإعالن عن قيام ال�سوق اخلليجية امل�سرتكة، من �ساأنه اأن يزيد من دور احتادكم يف 
والتوجهات  ال�سيا�سات  �سوغ  يف  وتعزيزه  اخلليجية،  الر�سمية  اجلهات  اأمام  اخلا�ش  القطاع  متثيل 
ج�سور  وبناء  العاملية،  االقت�سادية  امل�ستجدات  �سوء  يف  القطاع  هذا  مبتطلبات  املتعلقة  االقت�سادية 
التعامل االقت�سادي بني دول اخلليج، وانطالقاً منها  التوا�سل مع اخلارج، والعمل على تعزيز نطاق 
مع الدول العربية جمعاء، وذلك يف �سياق ما ت�سعى جامعة الدول العربية لتحقيقه من تعاون وتكامل 

اقت�سادي واجتماعي بني دولنا و�سعوبنا.

التعاون  لتحقيق  العربية  الدول  جامعة  تسعى 
وشعوبنا. دولنا  بين  واالجتماعي  االقتصادي  والتكامل 

صاحب السمو،
أيها الحفل الكريم،

القطاع اخلا�ش يف  اإر�ساء دور  التعاون اخلليجي �سوطاً كبرياً على �سعيد  لقد قطعت دول جمل�ش 
احلياة االقت�سادية واالجتماعية، وعملية التنمية باجتاهاتها كافة، يف اإطار �سيا�سات التنويع والتطوير 
االأعمال  جمتمعات  دور  ودعم  اخلارجي،  اال�ستثمار  وت�سجيع  �سنوات،  منذ  تتبناها  التي  االقت�سادي 
واإ�سراكها يف �سنع التوجهات االقت�سادية والتنموية، ويف خطوات التكامل االقت�سادي املتوا�سلة على 

ال�سعد التجارية واال�ستثمارية والنقدية واملالية.

واملالحظ ت�ساعد دور القطاع اخلا�ش اخلليجي يف امل�ساركة يف م�سروعات البنية التحتية بقطاعاتها
كافة، وقيامه بزيادة نطاق اأعماله، وتو�سيع ن�ساطاته على ال�سعيدين الوطني واالإقليمي. وقد ت�سارع 
يف  جديداً  زخماً  ليعطي  املا�سي،  القرن  من  ال�سبعينيات  يف  بداأ  قد  كان  الذي  االقت�سادي  التطوير 
القطاع  ح�سة  يف  كبري  ارتفاع  اإىل  ذلك  واأّدى  احلايل.  والعقد  الت�سعينيات  يف  ويتطور  الثمانينيات، 

اخلليجي من الناجت املحلي االإجمايل.

اإن الروابط والت�سامن بني الدول العربية اخلليجية قوية جداً وتقوم على روؤية ا�سرتاتيجية بعيدة 
الأن  العربية،  الدول  كبرياً جلميع  ك�سباً  �سي�سّكل  الذي  اخلليجي،  االقت�سادي  التكامل  لتحقيق  النظر 
هذا التكامل بات اليوم طريق املواجهة االأوحد لكل ما اأفرزه الع�سر احلايل من تداعيات واإ�سكاليات 

معقدة.

�سي�سهم حكماً يف  العربية  لدول اخلليج  االقت�سادي  التكاملي  امل�سار  يحققه  الذي  النجاح  اأن  كما 
العالقات  تعزيز  انعكا�سات مهمة يف  له من  ملا  نظراً  ب�سكل عام،  العربي  االقت�سادي  التكامل  تعزيز 
االقت�سادّية بني الدول العربية. وال نن�سى هنا كيف اأّدى قيام االحتاد اجلمركي بني دول جمل�ش التعاون 
اخلليجي يف كانون الثاين )يناير( 2003 اإىل زيادة التبادل التجاري بينها مبعدل �سنوي جتاوز %20، 

مما مّهد الطريق الإقامة ال�سوق اخلليجية امل�سرتكة.

لتحقيق  النظر  بعيدة  استراتيجية  رؤية  إلى  العربية  الدول  تحتاج 
لكل  األوحد  المواجهة  طريق  بات  ألنه  االقتصادي  التكامل 
معقدة. وإشكاليات  تداعيات  من  الحالي  العصر  أفرزه  ما 
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صاحب السمو،
أيها األعزاء،

كلنا اأمل، باأن "قمة الكويت االقت�سادية والتنموية واالجتماعية" مبا اأقّرته من م�سروعات اأ�سا�سية
وحيوية للتكامل االقت�سادي العربي، اإىل جانب اخلطوات التي اتخذتها ب�ساأن التنفيذ الكامل ملنطقة 
نوعياً يف م�سرية  �ست�سّكل حتوالً  العربي،  وتاأ�سي�ش االحتاد اجلمركي  الكربى،  العربية  التجارة احلرة 

التكامل االقت�سادي العربي التي ت�ستهدف حتقيق ال�سوق العربية امل�سرتكة.

اإن لبنان يحفظ على الدوام وقفة اأ�سقائه العرب، �سعوباً وحكومات، اإىل جانبه يف جميع االأوقات، 
وعلى االأ�سعدة كافة. ونحن كلبنانيني نحمل ال�سكر والتقدير للدعم املتوا�سل الذي مت تقدميه لتثبيت 
الوفاق واال�ستقرار يف بلدنا، اإىل جانب الدعم االقت�سادي من الهبات والودائع وامل�ساعدات االإن�سانية 
لل�سعب اللبناين خالل املحن واالأزمات واالعتداءات االإ�سرائيلية عليه يف ال�سنوات املا�سية، وبخا�سة 
ما قدمته قطر يف جمايّل الدعم واعادة البناء غداة العدوان اال�سرائيلي على لبنان �سيف عام 2006 

حيث اقتحم اأمري قطر احل�سار االقت�سادي الذي كان مفرو�سا على بريوت.

 
كما ال ي�سعني اإال اأن اأ�سري اىل اتفاق الدوحة الذي حتقق برعاية �سموكم يف هذه الربوع العزيزة، 
وجمع االأفرقاء ال�سيا�سيني اللبنانيني، واأنتج وفاقاً يف ما بينهم، اأدى اىل اجناز اال�ستحقاقات الد�ستورية 
واطالق عمل موؤ�س�سات الدولة اىل جانب مبا�سرة احلوار الوطني من اجل �سياغة ا�سرتاتيجية وطنية 

للدفاع عن لبنان وكرامته.

ي�سهمان يف  امل�سوؤولني،  القائم على م�ستوى  والتعاون  التوافق  وجّو  املوؤ�س�سات  انتظام عمل  وها هو 
تعزيز مناخ اال�ستقرار ال�سيا�سي وميّهدان الطريق الإطالق ور�سة االإ�سالحات على ال�سعيدين ال�سيا�سي 

يمّهد انتظام عمل المؤسسات وجّو التوافق والتعاون إلطالق 
واالقتصادي. السياسي  الصعيدين  على  اإلصالحات  ورشة 

واالقت�سادي، ويفتحان اآفاقاً جديدة لي�ستعيد لبنان دوره الطبيعي واحليوي يف املنطقة والعامل.

التي متتلك  واحل�سارّية،  واالقت�سادّية  ال�سيا�سّية  الروؤية  بدولة قطر �ساحبة  نعم، هذا هو عهدنا 
اإرادة �سلبة للتقدم والنجاح والتطور، مّكنتها ومتّكنها من اأن تلعب دوراً مميزاً بني دول املنطقة وعلى 
الناجت املحلي  الفرد من  العامل من حيث ح�سة  اأكرب دولة يف  واأن تكون ثاين  اأي�ساً،  ال�سعيد الدويل 
جمموعة  رئا�سة  قطر  تتوىل  كما  امل�سيل،  الغاز  �سادرات  �سعيد  على  عاملياً  االوىل  والدولة  االإجمايل 

الدول امل�سدرة للغاز على م�ستوى عاملي.

ي�سّجل منواً م�سطرداً تراوح بني 8% و9%، رغم  اأن  بلدنا خالل عامي 2008 و2009  ا�ستطاع  لقد 
ال�سيا�سات  بف�سل  تداعياتها  بقي مبناأى عن  والتي  بالعامل،  التي ع�سفت  املالية  االقت�سادية   االأزمة 
االقت�سادية واملالية وامل�سرفية احلكيمة والفاعلة التي تبّناها. وهذا ما يوؤكد متانة االقت�ساد اللبناين، 
ويعك�ش االزدياد امل�سطرد يف حركة اال�ستثمار الوافدة، ومنو الودائع امل�سرفية، وتو�سع نطاق م�سروعات 
التطوير العقاري وغريها من الن�ساطات االقت�سادية، وباالأخ�ش ال�سياحية منها التي �سهدت وت�سهد 
ازدهاراً حيوياً الفتاً ي�ستند يف املقام االول اإىل اقبال االخوة العرب على زيارة لبنان وتلم�ش معطياته 

ال�سياحّية والتاريخّية واحل�سارّية.

اإننا يف لبنان، وخالل م�سريتنا االقت�سادية الطويلة، نوؤمن باأن القطاع اخلا�ش يعترب بالفعل �سريكاً 
القطاع  ا�ستطاع  وقد  واالجتماعية.  االقت�سادية  التنمية  عملية  تفعيل  يف  العام  القطاع  مع  حقيقياً 
عملية  وموا�سلة  �سموده،  على  احلفاظ  الظروف  اأ�سعب  وخالل  االأخريين  العقدين  خالل  اخلا�ش 
االإنتاج واال�ستثمار، واإبقاء لبنان حا�سراً يف كل الفاعلّيات واملحافل الدولّية، واإقامة �سراكات اأعمال 
مع القطاعات اخلا�سة العربية والدولّية التي عادت بالفائدة على لبنان واقت�ساده. ومن ال�سروري ان 
ن�سرك عن�سر ال�سباب واملراأة واالغرتاب اللبناين والعربي ب�سكل عام ب�سورة اأف�سل يف جهدنا ال�سامل 
لتحقيق النمّو، وقد متكن لبنان يف هذا املجال من تعزيز ثقة مغرتبيه با�ستقراره وبفر�ش منّوه. كما 

القطاع  مع  حقيقيًا  شريكًا  لبنان  في  الخاص  القطاع  يعتبر 
واالجتماعية. االقتصادية  التنمية  عملية  تفعيل  في  العام 
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اأن القّمة الثانية التي جمعت قادة الدول العربية ودول امريكا اجلنوبية يف الدوحة العام املا�سي فتحت 
الكثري من اآفاق التعاون والتكامل التي ال بد من االنكباب على درا�سة مقا�سدها وتو�سياتها و التح�سري 

منذ االآن للقمة الثالثة التي �ستعقد يف البريو مطلع العام القادم.

صاحب السمو،
أيها الحضور الكريم،

اإن الت�سامن والعمل العربي امل�سرتك ب�سقيهما ال�سيا�سي واالقت�سادي باتا اليوم، اأكرث من اأي وقت 
العربي  عاملنا  تواجه  التي  واخلارجية  الداخلية  التحديات  وخ�سو�ساً يف ظل   ، ملحة  �سرورة  م�سى، 

وعلى ال�سعد االأ�سا�سية االآتية:

التجاري واال�ستثماري،  التبادل  البطالة املرتفعة، وزيادة  التخفيف من م�ستويات  اأجل  - داخلياً، من 
وتنمية اال�ستثمار يف قطاعات التعليم وال�سحة، وحت�سني م�ستويات معي�سة املواطن ورفاهه االجتماعي.

اإقليمياً، ملواجهة التهديدات االإ�سرائيلية املتوا�سلة على لبنان وت�ساعد وتريتها يف االآونة االأخرية،   -
مما يهّدد اأمن وا�ستقرار املنطقة ككل، ا�سافة ال�ستمرار ممار�ساتها التع�سفّية �سد الفل�سطينيني ويف 
ح�سار غزة وبناء امل�ستوطنات والتعّر�ش ملقّد�ساتنا اال�سالمّية وامل�سيحّية. وقد جاءت "قمة دعم �سمود 
القد�ش" االخرية بقرارات وخطة عمل هادفة ملجابهة االنتهاكات اال�سرائيلية ملدينة القد�ش وحماوالت 

تهويدها ولتعزيز اآليات العمل العربي امل�سرتك.

مناطق  التي طالت  ال�سلبية  العاملية  – االقت�سادية  املالية  االأزمة  تداعيات  اأجل حتويل  من  دولّياً،   -
واأ�سواق ودول عدة، اإىل فر�ش حقيقية لنمو وتنمية اقت�سادات دولنا على ال�سعيدين الوطني والقومي، 

بشقيهما  المشترك  العربي  والعمل  التضامن  إن 
ظل  في  ملحة  ضرورة  باتا  واالقتصادي  السياسي 
العربي. عالمنا  تواجه  التي  والخارجية  الداخلية  التحديات 

تعاوننا  لزيادة  وحيوي  أساسي  شرط  السياسي  تضامننا  إن 
المشتركة. العربية  السوق  تحقيق  يستهدف  أن  يجب  الذي  االقتصادي، 

ولدعم كل جهد هادف الإن�ساء �سالم �سامل وعادل يف ال�سرق االأو�سط، يعالج كافة اأوجه النزاع، مبا 
يف ذلك م�سكلة الالجئني الفل�سطينيني على قاعدة قرارات ال�سرعية الدولية ومرجعية موؤمتر مدريد 
واملبادرة العربية لل�سالم يف جميع مندرجاتها، ا�سافة ل�سرورة اال�ستمرار يف حماربة االرهاب وتعزيز 

اطر احلوار واال�ستقرار والعدالة داخل جمتمعاتنا.

اأن ي�ستهدف اأ�سا�سي وحيوي لزيادة تعاوننا االقت�سادي، الذي يجب  اإن ت�سامننا ال�سيا�سي �سرط 
 حتقيق ال�سوق العربية امل�سرتكة، التي تو�ّسع تبادالتنا التجارّية واال�ستثمارية واملالية، ومبا يحقق الرفاه 
االقت�سادي واالجتماعي الذي تن�سده �سعوبنا، خ�سو�ساً واأن دولنا العربية  تختزن الكثري من املوارد 
والتكامل  التنمية  وترية  ت�سريع  ميكن  عليها  والبناء  جتميعها  عند  والتي  والطبيعية  واملالية  الب�سرية 

االقت�سادي يف ما بينها على اأ�س�ش ثابتة وم�ستدامة. 

هنيئاً الحتادكم اإجنازاته وجناحاته يف عيده الثالثني، متمنياً له م�سرية عمل حافلة بالتاألق والتقدم
والتطور.

�سكراً الحتادكم على دعوتكم الكرمية، وتقديري الكبري الأخي �سمو ال�سيخ حمد بن خليفة اآل ثاين 
على ح�سن اال�ستقبال وكرم ال�سيافة والوفادة.

ع�ستم وعا�ش العمل العربي امل�سرتك.



360361

لقاء مع وفد رجال االعمال المكسيكيين
مكسيكو، المكسيك - 28 إيلول 2010

أفريقيا"؛ هذه الشرق األوسط وشمال  المكسيكي في منطقة  "قاعدة متقدمة لإلنتاج 
األعمال  رجال  وفد  لقائه  خالل  للبنان  يرسمها  أن  الرئيس  فخامة  اراد  التي  الصورة  هي 

المكسيكيين  في مدينة مكسيكو في إطار زيارته الرسمية إلى المكسيك.

أيها الحضور الكريم،

نلتقي اليوم على اأر�ش هذا الوطن العظيم، الذي تربطنا به �سداقة تاريخية نعمل �سوياً على متتينها
وتدعيمها عرب العالقات الدبلوما�سية وعرب جاليتنا الكرمية هنا، التي برهنت عن حبها واإخال�سها 
والتنكر  االأم  وطنها  من  التن�سل  دون  املجاالت،  �ستى  يف  ون�ساطها  عملها  خالل  من  املك�سيك  لدولة 

جلذورها الثقافية واالن�سانية.

طالت  ومالية  اقت�سادية  باأزمة  االأخرية  ال�سنوات  يف  العامل  مر  لقد  االأعزاء،  اأيها  تعلمون  كما 
القطاعات االقت�سادية واملالية يف معظم البلدان وال تزال اآثارها ونتائجها تهدد اقت�ساد العديد من 
وال�سعاب مهما كانت كبرية.  االأزمات  لبنان مبواجهة  اإمكانات  اأن نربهن عن  ا�ستطعنا  الدول. وقد 
فباجلهد والعمل الدوؤوب وال�سيا�سة االقت�سادية واملالية احلكيمة ا�ستطعنا اأن نحافظ على ن�سب منو 
مرتفعة، و�سلت يف العام 2009 اىل 8% يف الوقت الذي كانت فيه معظم الدول تنوء حتت تاأثري االأزمة 

املالية العاملية.

كما ا�ستطاع قطاعنا املايل وامل�سريف، اأن ي�سجل ارتفاعا يف منو الودائع التي تخطت الـ100 مليار 
دوالر اأمريكي. وقد �سكلت مناعة القطاع امل�سريف يف لبنان خالل العقود املن�سرمة مادة د�سمة لكل 
اأحلك  يف  حتى  ن�ساطها  على  اللبنانية  امل�سارف  حافظت  وقد  الدولية،  املرجعية  املوؤ�س�سات  تقارير 
الظروف املحلية واخلارجية، يف ظل بيئة رقابية �سارمة. ان من �ساأن جتارب تلك احلقبات املتكررة 
اأي �سدمات  اإزاء  اللبنانية  اإ�سافية لل�سناعة امل�سرفية  من املناعة امل�سرفية ان ت�سكل عامل حماية 

م�ستقبلية.

وجذب  االقت�ساد  تدعيم  يف  اأ�سا�سياً  دوراً  لبنان  يف  وال�سيا�سي  االأمني  اال�ستقرار  يلعب  كما 
اال�ستثمارات االأجنبية التي و�سلت اىل 4،8 مليار دوالر يف العام 2009 بارتفاع 11% عن العام 2008. 
وقد برهن االقت�ساد اللبناين انه قادر على احلفاظ على وترية طويلة االأجل من الدميومة حيث وا�سل 
لبنان هذه ال�سنة ت�سجيل معدالت منو مرتفعة يف الناجت املحلي، بالرغم من ان االقت�ساد اللبناين ال 

مادة  لبنان  في  المصرفي  القطاع  مناعة  شكلت 
الدولية. المرجعية  المؤسسات  تقارير  لكل  دسمة 
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يزال يعمل يف حدود 70% من قدرته االإنتاجية الكاملة وعمالته املطلقة، اذ اأنه ميلك قدرات كبرية ميكن 
ا�ستغاللها، ما �سي�سمح له مبتابعة ت�سجيل معدالت منو مرتفعة يف ال�سنوات املقبلة، خ�سو�سا وان عامل 

الثقة يف الداخل قد عاد اىل م�ساره ال�سحيح.
 

ال�سرف، حيث حافظ  ل�سعر  ا�ستقرار  وعلى  ت�سخم منخف�سة  ن�سب  املحافظة على  ا�ستطعنا  كما 
لبنان ب�سكل ملحوظ على ا�ستقرار �سعر �سرف اللرية اللبنانية مقابل الدوالر االأمريكي والذي اأ�سبح 

يتما�سى مع االأ�سا�سيات املاكرو اقت�سادية للبنان، ومع واقعه االقت�سادي احلقيقي.

اأما على �سعيد اأو�ساع املالية العامة فعلى الرغم من ارتفاع  ن�سبة اال�ستدانة، فاإن لبنان جتنب ديناً 
غري قابل لالحتواء  قد يغذي عجزا ميكن ان يعر�ش اال�ستقرار املايل املحلي للخطر. ان هذه الدميومة 
لبنان  رفع ت�سنيف  العاملية اىل  الت�سنيف  موؤ�س�سات  موؤخرا  اللبنانية دفعت  العامة  املالية  اأو�ساع  يف 

ال�سيادي حول العامل.

املحلي  الناجت  اىل  الر�ساميل  هذه  متو�سط  جتاوز  فقد  لبنان  اىل  الوافدة  الر�ساميل  �سعيد  وعلى 
مليزان  كبريا  دعما  �سكل  ما  عامليا،  االأعلى  من  وهو  املا�سية،  ال�سنوات  خالل   %  20 ن�سبة  االإجمايل 
املدفوعات. اإن �سجل لبنان احلافل بالدميومة الطويلة االأجل يف �سوق ال�سلع و�سوق النقد و�سوق العمالت 
و�سوق التمويل يجعله مالذا ا�ستثماريا جذابا لعدد من امل�ستثمرين. ان هذه الدميومة االقت�سادية قابلة 

الأن ت�ستمر يف احلقبة املقبلة يف حال ا�ستمرار اال�ستقرار االأمني وال�سيا�سي يف املنطقة.

مؤسسات  لبنان  في  المالية  األوضاع  ديمومة  دفعت 
العالم. حول  السيادي  تصنيفه  رفع  الى  العالمية  التصنيف 

أيها الحضور الكريم،

اننا نتطلع عربكم اىل عالقات مميزة مع املك�سيك على جميع االأ�سعدة و�ستكونون اأنتم من دعائم 
هذه العالقات. فمن خالل اجلهد امل�سرتك �سنعمل على اإزالة اأهم املعوقات التي تواجه تطوير العالقات 
االقت�سادية والتجارية بني لبنان واملك�سيك. و�سنعمل �سوياً على ا�ستثمار الفر�ش املتاحة يف كال البلدين 
وتن�سيط العمل التجاري عرب خلق جمال�ش وجمعيات وموؤ�س�سات عمل م�سرتكة لتطوير �سبل االت�سال 

بني رجال االأعمال يف البلدين وتعريفهم على االأ�سواق والفر�ش اال�ستثمارية املتاحة.

ميكُن العمل على اأن ي�سّكَل لبنان قاعدةً متقّدمةً لالإنتاِج املك�سيكيِّ يف منطقِة ال�سرق االأو�سط و�سمال 
اأن  املك�سيكّيِة  لل�سادراِت  وميكُن  املنتجِة،  الدوِل  خمتلِف  من  حاجاتها  معظم  ت�ستورُد  التي  اأفريقيا، 
تناف�َش مثيالتها من حيُث اجلودِة واالأ�سعاِر. وت�ستفيُد الدوُل املجاورُة من الت�سهيالِت املرفئيِة واجلمركّيِة 

وو�سائِل النقِل التي ُعرَف بها لبنان و ميكن اعتماد املعار�ش و�سيلة لرتويج املنتجات املك�سيكية.

الفر�ِش  لالإفادِة من  الكثرية  االإمكانّيات  للجانبني  �ستك�سُف  االأعماِل  لرجاِل  املتبادلَة  الزيارات  اإنَّ 
هو  ال�ساأِن  اأ�سحاِب  بني  التوا�سَل  اإنَّ  ب�سكٍل عام.  واال�ستثمار  وال�سناعِة  التجارِة  املتوّفرِة يف جماالِت 
الذي يغرّيُ يف الواقِع القائِم ويزيد من  متانِة العالقاِت االجتماعية وال�سيا�سّيِة بني لبنان واملك�سيك، 

وميّكن حكومتْي البلدْين من  مواكبة التطّورات املن�سودة بتوفرِي االأطر القانونّيِة الالزمِة لذلك.

ع�ستم، عا�ست املك�سيك وعا�ش لبنان.

لإلنتاِج  متقّدمًة  قاعدًة  لبنان  يشّكَل  أن  على  العمل  يمكُن 
أفريقيا. وشمال  األوسط  الشرق  منطقِة  في  المكسيكيِّ 
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مجلس الشيوخ المكسيكي
مكسيكو، المكسيك - 28 إيلول 2010

بنى اللبنانيون األوائل الذين وطأت أقدامهم أرض المكسيك في نهاية القرن التاسع 
عشر، أسس عالقات انسانية وسياسية مميزة بين لبنان والمكسيك. 

وقد دعا فخامة الرئيس في كلمة وجهها إلى أعضاء مجلس الشيوخ المكسيكي إلى
والسياحة  والتجارة  الثقافة  اصعدة  على  البلدين  بين  االيجابية  المشاعر  هذه   تفعيل 

واالستثمار والتبادل العلمي.

السيد الرئيس،
السادة الشيوخ اعضاء الهيئة االدارية، 

السادة اعضاء مجلس الشيوخ،
السيدات والسادة،

لبنان، واعرّب  ال�سديق لوطني  املك�سيكي  لل�سعب  املوقر، كممثلني  لقاوؤكم يف هذا املجل�ش  ي�سعدين 
لكم عن تقديري للرتحاب الذي قوبلت به والوفد املرافق، يف اول زيارة ر�سمية لرئي�ش لبناين اىل هذا 

البلد العظيم.

لقاءاتنا املختلفة معهم  املك�سيكية، يف  وال�سخ�سيات  امل�سوؤولني  التي مل�سناها من كبار  ان احلرارة 
اهل  مع  تعاي�سوا  الذين  للبنانيني  املك�سيكيون  يكنها  التي  ال�سادقة  امل�ساعر  تعك�ش  واليوم،  االم�ش 
هذا البلد امل�سياف، منذ وطاأت اقدامهم هذه االر�ش، وتقا�سموا معهم االآمال واالآالم، واثبتوا نبلهم 
واالجتماعي  االقت�سادي  الن�سيج  يف  باهر،  ب�سكل  واندجموا  ال�سعوبات،  على  التغلب  على  وعزمهم 

والوطني للمك�سيك.

كاأمة  لبنان  اعالن  قبل  ما  واىل  االوائل،  الرواد  هوؤالء  اىل  تعود  بلبنان،  املك�سيك  عالقات  ان 
عام 1920. ومن هنا، فاإن املك�سيك، كانت بني اوائل الدول التي اقيمت معها العالقات الدبلوما�سية 

بعد اال�ستقالل عام 1943، والتي متيزت بثباتها على ال�سداقة والتعاون امل�سرتك يف املجال الدويل.

اننا نعتز بال�سورة امل�سرقة، التي متيز ابناء اجلالية اللبنانية واملتحدرين من ا�سل لبناين، وبثقة
النا�ش ب�سداقتهم، كما عرّب عنها الرئي�ش ادولفو لوبي�ش ماتيو�ش، ببالغته امل�سهودة قبل حوايل ن�سف 

قرن بقوله: "من لي�ش له �سديق لبناين فليبحث عنه".

على  تقوم  والتي  للمك�سيك،  التقليدية  اخلارجية  ال�سيا�سة  مّيزت  التي  املبادئ  نقدر  فاإننا  كذلك، 
احرتام �سيادة الدول، ومبداأ عدم التدخل، واحرتام القانون الدويل وميثاق االمم املتحدة. اإن لبنان، 
هذا البلد ال�سغري، الذي �ساهم يف ان�ساء االمم املتحدة ويف �سياغة االعالن العاملي حلقوق االن�سان، 
يعي�ش يف منطقة م�سطربة. وقد عانى وما زال من اال�ستهتار بهذه القواعد اال�سا�سية يف التعامل بني 
الدول، وهو يجد يف املوقف املك�سيكي املبدئي �سنداً ثابتاً، خا�سة اثناء ع�سوية املك�سيك ملجل�ش االمن، 

اللبنانية  ابناء الجالية  اننا نعتز بالصورة المشرقة، التي تميز 
بصداقتهم. الناس  وبثقة  لبناني،  اصل  من  والمتحدرين 
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التي ا�سرتك معها لبنان طيلة هذا العام يف ال�سعي لبلورة مقاربات مبنية على القانون الدويل وروح 
العدالة، ملعاجلة امل�ساكل املطروحة على ال�سعيد الدويل.

املنظمات  يف  ملر�سحيهما  املتبادل  التاأييد  يف  يظهر  الدولية،  الهيئات  يف  بلدينا  بني  التعاون  ان 
الفقر  مكافحة  من  االن�سانية،  تقلق  التي  الكربى  الق�سايا  حيال  املتطابقة  املواقف  ويف  املتخ�س�سة، 
وا�ستعمال  والتنمية  التقدم  يف  ال�سعوب  حقوق  و�سمان  االرهاب،  حماربة  اىل  واملر�ش،  واجلهل 
ال�سياق،  اهمية خا�سة. ويف هذا  املك�سيك  يوليه  الذي  املناخي  والتغري  والبيئة  التكنولوجيا احلديثة، 
حول  �ساملة  اتفاقية  اىل  التو�سل  بهدف  كنكون،  يف  عقده  املقرر  املوؤمتر  اىل  باهتمام،  لبنان  يتطلع 

هذا املو�سوع.

ان االو�ساع التي نعي�سها يف منطقتنا، تت�سم بالعنف والظلم واال�سطراب. فمنذ ان�ساء ا�سرائيل على 
ح�ساب احلق الفل�سطيني، تعاين �سعوب الدول املجاورة لها وقائع العدوان، ومفاعيل التو�سع ال�سهيوين 
امل�ستمر منذ ما يزيد على �ستة عقود. ومل توؤد جهود ال�سالم املتعددة واملتعرثة لغاية االآن، اال اىل مزيد 
الفل�سطيني، يف  ال�سعب  وبخا�سة  االو�سط خال�ساً،  ال�سرق  �سعوب  ولن جتد  والتطرف.  االحباط  من 
ظل نكران حقوقه اال�سا�سية يف تقرير امل�سري، واحلياة االن�سانية الكرمية. وما احوجنا يف منطقتنا 
اىل حكمة ال�سخ�سية املك�سيكية الفذة الرئي�ش بنيتو خواري�سن يف قوله: "بني االفراد، كما بني االمم، 

احرتام حقوق االآخر يعني ال�سالم".

ان لبنان يتابع املبادرة احلالية على �سعيد امل�سار التفاو�سي اال�سرائيلي الفل�سطيني، يف ظل وجود 
وعي دويل متزايد للحاجة امللحة الإيجاد ت�سوية عاجلة لل�سراع العربي- اال�سرائيلي. وهو يتطلع اىل 
�سالم عادل و�سامل لق�سية ال�سرق االو�سط، على جميع امل�سارات على قاعدة مرجعية موؤمتر مدريد، 

اال  اآلن،  لغاية  والمتعثرة  المتعددة  السالم  جهود  تؤد  ولم 
الشرق  شعوب  تجد  ولن  والتطرف.  االحباط  من  مزيد  الى 
االوسط خالصًا في ظل نكران حقوق الشعب الفلسطيني 
الكريمة. االنسانية  والحياة  المصير،  تقرير  في  االساسية 

وقرارات االمم املتحدة، واملبادرة العربية لل�سالم التي مت اقرارها يف بريوت باالإجماع من قبل القادة 
او  ما مت مبعزل عنه،  اذا  االو�سط  ال�سرق  لق�سية  باأي حل  ير�سى  لن  لبنان  لكن  العرب عام 2002. 
توطني  ا�سكال  من  �سكل  اي  رف�ش  يف  حقه  مقدمها  ويف  العليا،  الوطنية  وم�ساحله  تتعار�ش  ب�سورة 

الالجئني الفل�سطينيني على ار�سه.

ان لبنان يتوقع دعم هيئات املجتمع الدويل والدول ال�سديقة، ل�سيادته وا�ستقراره ومنوه، وبخا�سة 
الردع  عنا�سر  جتميع  على  ويعمل   .1701 رقم  الدويل  االمن  جمل�ش  قرار  لتنفيذ  ال�سعي  طريق  عن 

الكافية لثني ا�سرائيل، عن تهديداتها املتمادية �سد ار�سه و�سعبه.

كثرية يف  عائالت  بني  القربى  تعززها عالقات  والتي  واملك�سيك،  لبنان  بني  االيجابية  امل�ساعر  ان 
اجلانبني، واالميان بقيم م�سرتكة، واالنتماء اىل ح�سارات عريقة، تقت�سي تفعيلها على ا�سعدة الثقافة 
واملوؤ�س�سات  ال�سعبني  خري  فيه  مبا  البلدين،  بني  العلمي  والتعامل  واال�ستثمار  وال�سياحة،  والتجارة 
املجدي،  والتبادل  للتوا�سل  بيننا، ميثل ر�سيداً هاماً  ما  امل�سرتك يف  االن�ساين  العن�سر  ان  واالفراد. 

واالفادة اخلالقة من طاقات وميزات كل من البلدين.

ال�سيدات وال�سادة ال�سيوخ، ن�سكر لكم ا�ستقبالكم وح�سن ا�ستماعكم، وع�سى اأن تكون هذه الزيارة
 فاحتة الت�ساالت مبا�سرة عديدة بني كبار امل�سوؤولني، ولتعاون فعلي ومتزايد بني بلدينا.

عا�ست ال�سداقة اللبنانية املك�سيكية، عا�ش لبنان، عا�ش املك�سيك.

واستقراره  لسيادته  الصديقة،  والدول  الدولي  المجتمع  هيئات  دعم  لبنان  يتوقع 
.1701 رقم  الدولي  االمن  مجلس  قرار  لتنفيذ  السعي  طريق  عن  وبخاصة  ونموه، 
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الفصل الرابع: جناح لبنان في العالم

اللبناني  باالغتراب  استثنائيًا  اهتمامًا  سليمان  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  أولى 
التزامه  من  انطالقًا  واألجنبية،  العربية  الدول  إلى  زياراته  برامج  في  رئيسيًا  بنداً  حل  الذي 
الجنسية  استعادة  في  المغتربين  بحقوق  االعتراف  تأكيد  عبر  القسم،  خطاب  بمضمون 
في  قدمًا  المضي  وعبر  يقيمون،  حيث  من  النيابية  باالنتخابات  المشاركة  وفي  اللبنانية 
اإلجراءات اآليلة إلى تعزيز التصاقهم وتداخلهم بالوطن، واالستعانة بقدراتهم وتوظيفها، 
من خالل تحفيز  مؤسسة مجلس الوزراء  على تكريس هذا االلتصاق بين الوطن المقيم 

ومثيله المغترب، حتى ال يبقى المغتربون في غربة عن الوطن.
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أ– القسم األول: آسيا وأفريقيا

شّكل اللبنانيون المنتشرون في هاتين القارتين وتحديداً في الدول العربية الشقيقة،
سيما  ال  المختلفة،  المستويات  على  الدول  هذه  نهضة  معالم  رسم  في  مشرقة  عالمة 
في أبعادها االقتصادية والعمرانية والثقافية واإلنسانية. مما جعلهم محط تقدير وإعجاب 

األشقاء، وعكسوا الصورة المشرقة عن لبنان.
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الجالية اللبنانية في قطر    
الدوحة -2 إيلول 2008

أقامت الجالية اللبنانية في قطر حفل افطار على شرف فخامة الرئيس واللبنانية األولى
في إطار برنامج زيارته الرسمية إلى دولة قطر بتاريخ 2 أيلول 2008.

اللبنانية الكرمية واالخوة القطريني اليوم يف �سهر رم�سان الكرمي مع اجلالية  نلتقي  ي�سعدين ان 
اىل  قطر،  اىل  املبارك  ال�سهر  هذا  م�ستهل  يف  الزيارة  هذه  تكون  ان  ي�سعدين  كما  بيننا،  املوجودين 
امريها الذي لوال دوره الكرمي يف معاجلة االزمة اللبنانية، ملا كنا اليوم معاً يف عيد. ولكن هذا ال يثنينا 
عن التفكري وا�ستذكار �سهداء الوطن الذين �سقطوا حفاظاً على اال�ستقالل ودفاعاً عن االر�ش والوطن 
ال  كذلك،  لبنان.  ا�ستقالل  يحفظون  هوؤالء  االرهاب.  مواجهة  يف  كذلك  و�سقطوا  اال�سرائيليني،  �سد 
ي�سعنا اال ان نتوقف عند االطفال الذين عانوا، وما زالوا يعانون يف لبنان، واعني اطفال طرابل�ش وجبل 
حم�سن وباب التبانة، من �سوء الت�سرف من قبل املتقاتلني. كما اننا نتوقف اي�ساً عند اطفال فل�سطني 
الذين �سردهم االرهاب اال�سرائيلي وعاد االرهاب الدويل لي�سردهم يف نهر البارد من جديد، هذا ما 
يدفعنا جميعاً اىل ر�ش ال�سفوف ووحدة ال�سف لدرء االخطار عن الوطن العزيز اوالً �سد االرهاب 
اال�سرائيلي الذي يتم�سك بالتهديدات اليومية التي يطلقها �سد لبنان وكاأنه ال يحق لهذا البلد ان يكون 
املجتمع  ي�سرب  الذي  الدويل  االرهاب  ويدراأ خطر  يدافع عن كرامته،  وان  �سالحاً،  وان ميتلك  قوياً 
مبعنويات  مي�ش  كي  وللجي�ش  اللبنانية  االمنية  للقوى  االرهاب  يتعر�ش  واليوم،  واملوؤ�س�سات.  الدويل 

الوطن وال�سعب، هذا االرهاب اعطى �سورة �سيئة عن العرب وامل�سلمني وعلينا ان نحاربه.

اما نحن يف لبنان، فلدينا الكثري من العمل، حتى ن�ستطيع جتاوز اال�ستحقاقات التي جتابهنا. فمن
الناحية ال�سيا�سية، علينا ان نبادر باأ�سرع وقت ملعاجلة امل�ساكل وللجلو�ش اىل طاولة احلوار حتى نحل 
كل الق�سايا، ونذهب اىل اقرار قانون االنتخابات الذي يوؤمن احلقوق للجميع، واال�سالحات املتوجبة 
اللبنانية  الطاقات  من  ون�ستفيد  والع�سكرية،  ال�سيا�سية  لبنان  قوة  نبني  حتى  نتحاور  ان  علينا  فيه. 
املتعددة الكامنة يف �سبابنا، واملتمثلة اي�ساً يف املقاومة، حتى ن�ستطيع ان نحفظ لبنان اىل امد طويل.  

اما على امل�ستوى الداخلي واالداري، فعلينا ان نذهب اىل التعيينات يف خمتلف الوظائف والتي يجب
ان ترتكز على الكفاءة فقط، وتعادل الفر�ش بني ال�سباب اللبناين الذي يتمتع بطاقات كبرية، فوحدها 

الدولة اللبنانية واالدارة اللبنانية التي يجب ان ت�ستفيد من طاقات هوؤالء ال�سباب.

الصف  ووحدة  الصفوف  رص  الى  جميعًا  يدفعنا  ما  هذا 
لدرء االخطار عن الوطن العزيز اواًل ضد االرهاب االسرائيلي.
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وعلى امل�ستوى االقت�سادي واالجتماعي، فال خوف على لبنان الذي يتمتع بطاقات وامكانات متعددة 
ت�ستفيد منها الدول كما ي�ستفيد منها لبنان، لكن االولوية تبقى للوطن. لدينا قطاعات مهمة ن�ستطيع 
ان نح�سنها ونتميز فيها، كقطاع التعليم واال�ست�سفاء والقطاعني امل�سريف وال�سياحي، و�سبابنا ي�ستطيع 

بناء االقت�ساد باأ�سرع وقت، لكنه يطلب اال�ستقرار. 

ثقافة  التنوع  وهذا  التنوع  يف  لبنان  ميزة  مهم.  هو  ل�سنوات،  فقدناه  الذي  اخلارجي  دورنا  ان 
والثقافات يف لبنان مكون ح�سارة لبنانية مميزة. 

فاإذا اح�سنا ا�ستعمال هذا التنوع، ن�ستطيع ان نقوم بدور كبري، واذا اف�سدنا العمل، ي�سبح نقمة، 
اذا  ت�سره  لكنها  ا�ستعمالها،  اح�سنا  اذا  للبنان  الدول، هي خري  واملذاهب مبختلف  الطوائف  فعالقة 

ا�ساأنا ذلك. 

ادعو اجلميع اىل توظيف طاقاتهم لدى اال�سدقاء، اكانت ال�سداقة نابعة من االنتماء الطائفي او
الدور  يقت�سر هذا  ان  لبنان وال يجب  بناء  �سبيل  لتت�سافر يف  واالجتماعية،  ال�سيا�سية  العالقات  من 
على الداخل، الأن دور لبنان الر�سالة يجب ان ينطلق اىل خارج الوطن، ويجب ان نلعب دوراً بني الدول 
العربية، فن�سكل ج�سراً بينها وبني اخلارج. فمن اجدى من ال�سعب اللبناين يف القيام بهذا الدور؟ فال 
يجب ان نتخلى عن اهمية وطننا، الذي يتمتع جمتمعه برتكيبة فريدة اأ�سبحت حاجة للدول يف ال�سراع 
مع االرهاب. فقد بات لبنان والعي�ش امل�سرتك فيه ي�سكالن حاجة ور�سالة ومثاالً ومنوذجاً فريداً يف 

العامل. 
 

اإننا نتوجه بال�سكر الكبري اىل دولة قطر و�سمو االمري الذي بادر بعد حرب متوز اىل بل�سمة جراح
لبنان، واعاد اعمار قرى وبلدات اجلنوب، وامل�ساجد والكنائ�ش واملدار�ش فيه، كما بادرت دولة قطر 
اىل اقامة م�ساريع عديدة يف خمتلف انحاء لبنان ال جمال لتعدادها االآن الأن ال�سكر بني االخوة غري 

ثقافة  التنوع  وهذا  التنوع  في  لبنان  ميزة 
مميزة. لبنانية  حضارة  مكون  لبنان  في  والثقافات 

متوجب. واخرياً ولي�ش اآخراً، موؤمتر الدوحة الذي ار�سى ا�س�ش الوفاق وامل�ساحلة يف لبنان وعلينا نحن 
املتابعة والوفاء لهذا البلد ال�سقيق. 

ال اقول انكم مغرتبون، انتم يف وطنكم، فقطر هي الوطن الثاين لكم، واظهار وجه لبنان احلقيقي
مطلوب. واذا ا�ساأنا نحن الت�سرف يف لبنان، عليكم انتم ان حت�سنوه وتظهروا الوجه احلقيقي للبنان. 
و�سعائرها  القطرية  الدولة  وقوانني  لبنان  احب  الذي  الوطن  قوانني  احرتام  يف  ن�ساهم  ان  علينا 
بلبنان  اهالً  القطرية:  ال�سحف  احدى  يف  اليوم  قراأته  ما  انقل  الكالم،  اخت�سر  ولكي  وتقاليدها. 

التوافق يف دوحة اخلري. 

كل عام وانتم بخري.

يشكالن  فيه  المشترك  والعيش  لبنان  بات 
العالم. في  فريداً  ونموذجًا  ومثااًل  ورسالة  حاجة 
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الجالية اللبنانية في المملكة العربية السعودية    
جدة - 13 تشرين األول 2008

لقاء الجالية اللبنانية في جدة في إطار الزيارة الرسمية إلى المملكة العربية السعودية 
بتاريخ 13 تشرين األول 2008.

يغمرين فرح عظيم، وا�سعر باالعتزاز كلما التقيت مبجموعة من املغرتبني اللبنانيني، هوؤالء ال�سباب 
الذين �سدوا الرحال باكراً حاملني معهم علومهم وفنونهم وخرباتهم اىل ا�سقاع االر�ش، لي�سعوها يف 
خدمة جمتمعاتهم اجلديدة، فتعود باملنفعة والفائدة على هذه املجتمعات، كما وتعود باخلري العميم 

على الوطن الذي انبتهم واطلقهم يف هذه اال�سقاع. 

اما فرحتي فمردها الإمياين وثقتي مبا متتلكون من امكانات وقدرات دفعت بالكثريين من بينكم اىل 
واالجتماعية  والطبية،  واملالية،  االقت�سادية،  املجاالت  خمتلف  يف  املرموقة  املواقع  من  العديد  تبوء 
الدقة  من  بكثري  تنظروا  ان  ت�ستطيعون  تلك،  مواقعكم  من  انكم  بل  فح�سب،  هذا  لي�ش  وغريها... 
بتعزيز م�سريته  الكفيلة  الو�سائل واال�ساليب  تبتكروا  لبنان، وان  والواقعية للظروف املحيطة بوطنكم 

االنقاذية. 

اما اعتزازي فمرده لقناعتي باأنكم متثلون حيث انتم، النموذج اللبناين الفريد، املتعدد الثقافات، 
واملوؤمن باالنفتاح على احل�سارات على الرغم من �سغر م�ساحة وطنكم وقلة موارده. انه لبنان الر�سالة 
التي حملها االجداد منذ اقدم الع�سور. الر�سالة التي ارى انه �سيكون عليكم �سيانتها وتاأكيد دورها 
وحقوق  والدميقراطية  احلرية  مفاهيم  تعميم  ويف  احل�سارات،  بني  احلوار  ثقافة  ن�سر  يف  الرا�سخ 
تربيراً  عدونا  بها  احلقها  التي  ال�سوائب  نزيل  ان  ومغرتبني،  مقيمني  معاً،  ن�ستطيع  بحيث  االن�سان. 
لنموذجه املنغلق املتقوقع، واملعادي لكل ما يحيط به. انطالقاً من ذلك، ادعوكم لتكونوا عوناً لوطنكم 
يف م�سريته احلالية، وان تكملوا اجلهود التي نبذلها يف لبنان لتح�سني هذه امل�سرية، وان ت�سعوا هذا 
االمر يف مقدمة اولوياتكم، وت�سّخروا له ما ي�ستحق من تاأثريكم وعالقاتكم. وارى ان م�سروعكم يف 
بناء قن�سلية عامة للبنان يف هذه املدينة، يعرّب خري تعبري عن قناعتكم مبثل هذا التوجه، و�سيكون من 
دواعي �سروري ان ا�سرتك معكم يف و�سع اللبنة االوىل لهذا البناء، فريتفع ب�سواعدكم لي�سبح �سرحاً 

لبنانياً م�سرقاً، ولي�سكل اطاراً جامعاً تتوحد فيه جهودكم ومبادراتكم. 

وقدرات  امكانات  من  تمتلكون  بما  وثقتي  إليماني  فمردها  فرحتي  اما 
دفعت بالكثيرين من بينكم الى تبوء العديد من المواقع المرموقة في 
وغيرها... واالجتماعية  والطبية،  والمالية،  االقتصادية،  المجاالت  مختلف 
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طاملا اآمنت بدور االغرتاب اللبناين واهميته، فاأدرجته يف مقدمة اهتماماتي منذ اللحظات االوىل 
يبقوا  ال  حتى  بوطنهم  املغرتبني  الت�ساق  بتعزيز  والتزمت  للبنان،  توافقياً  رئي�ساً  انتخابي  تلت  التي 
يف غربة عنه. ينبع ذلك من ثقتي مبقدار حمبتهم له وا�ستعدادهم للوقوف بجانبه، وانا اعلم حجم 
امل�ساعب التي حتّملوها يف مغامرتهم االوىل بحثاً عن اآفاق النجاح، حتى حتقق لهم ما ارادوه، لكن 
لبنان ال يزال بحاجة اليهم، وعلى املغرتبني ان يغامروا جمدداً باجتاهه، وي�ستثمروا فيه جناحاتهم، 

ويراهنوا على اعادته "�سوي�سرا ال�سرق" كما كان دائماً. فلبنان ي�ستحق منا املغامرة. 

اجدد اليوم امياين بلبنان وبكم وبجميع املغرتبني اللبنانيني، واعدكم باأننا �سنبقى على هذه القناعة، 
و�سنعمل تباعاً لتحقيقها، ولتذليل العقبات التي قد تعرت�ش ذلك. لقد اردنا يف البداية ان نتيح لكم 
امل�ساركة من حيث انتم يف االنتخابات النيابية املقبلة، فحالت دون ذلك اآليات تقنية مل يكن باالإمكان 
الدورات  يف  ممار�سته  باإمكانكم  و�سيكون  لكم،  اقّر  قد  هذا  حقكم  لكن  املتاح،  الوقت  يف  جتاوزها 

الالحقة. 
 

  كما عملنا، وال نزال نعمل، على تعميم ثقافة امل�سارحة وامل�ساحلة بني جميع اللبنانيني يف الداخل، 
واطلقنا جمدداً موؤمتر احلوار الوطني �سعياً للتوافق على ا�سرتاتيجية دفاعية حتمي الوطن. ا�ستطيع 
القول ان م�سرية النهو�ش بلبنان ت�سري بخطى ثابتة، وانه ي�ستعيد يوماأً بعد يوم، �سورته املوحدة وموقعه 
على خارطة الدول االقليمية والدولية، وقد مل�ست ذلك من خالل زياراتي اىل دول القرار، ولقاءاتي مع 
م�سوؤوليها، ومع م�سوؤويل املنظمات الدولية الكربى. وكما يف امل�سرية ال�سيا�سية، كذلك يف االقت�ساد، 
وقد �سهد لبنان حت�سناً اقت�سادياً ملمو�ساً هذا ال�سيف، وا�ستطاع قطاعه املايل وامل�سريف، ان يحتفظ 
يف  جتدون  ولعلكم  العاملية.  املالية  اال�سواق  يف  يجري  ما  مع  باملقارنة  اال�ستقرار،  من  عالية  بدرجة 
ذلك حافزاً ا�سافياً مل�ساندة هذه امل�سرية ودعمها، فيعود لبناننا اىل عهوده ال�سابقة، ويكون لنا وطناً 

تفتخرون باالنتماء اليه، ولي�ش فقط مرقد عنزة. 

فيه  ويستثمروا  باتجاهه،  مجدداً  يغامروا  ان  المغتربين  وعلى 
دائمًا. كان  كما  الشرق«  »سويسرا  اعادته  على  ويراهنوا  نجاحاتهم، 

ايها االعزاء واالبناء،

يدعوين الواجب وانا احتدث اليكم يف اململكة العربية ال�سعودية، ان ا�ستذكر معكم واحداً من ابرز
رجاالت االغرتاب، ام�سى جزءاً مهماً من حياته يف هذه االر�ش الطيبة، ثم عاد اىل لبنان عامالً على 
اعادة بنائه، بداية من موقعه االقت�سادي وثم من موقعه يف رئا�سة احلكومة، انه الرئي�ش ال�سهيد رفيق 
احلريري، هذا املغرتب اللبناين املميز، الذي مل يتعب من ال�سعي يف �سبيل وطنه م�ستفيداً من عالقاته 
لبنان،  ل�سقوطه  فاهتز  الزمن،  الغدر يف غفلة من  يد  اليه  امتدت  والدولية، حتى  االقليمية  ومعارفه 

وافتقده كما افتقدته اّمتنا العربية جمعاء.  

يدعوين الواجب اي�ساً ان ا�ستذكر معكم ما لهذه االر�ش اخلرّية من مكرمات طالت اللبنانيني افراداً 
وجماعات على خمتلف م�ساربهم وفئاتهم، وما مللوكها وامرائها من مواقف ثابتة متحورت دائماً حول 
رعاية م�سرية الوفاق الوطني اللبناين، وحول تدعيم �سلطة الدولة وب�سط �سيادتها. ففي كنف اململكة، 
تعاهد اللبنانيون على انهاء حالة احلرب، وفيها توافقوا على وثيقة الطائف التي غدت د�ستور البالد. 
امل�ستويني  على  اي�ساً  بل  فح�سب،  ال�سيا�سي  امل�ستوى  على  لي�ش  االهلي،  ال�سلم  م�سرية  رعت  واململكة 
دعماً  املتاحة  الو�سائل  مبختلف  العون  يد  ملد  اال�ستعداد  دائمة  فكانت  واالقت�سادي،  االجتماعي 
لالقت�ساد، وحت�سيناً للقطاع املايل، وعوناً اجتماعياً وامنائياً يخفف عن اللبنانيني ماآ�سي االحداث، 
وي�سهم يف اعادة اعمار ما هدمته اآلة احلرب اال�سرائيلية الغا�سمة، وتعوي�ش اخل�سائر الفادحة التي 

ت�سببت بها. 

حتية �سادقة ابعث بها، با�سمكم وبا�سم جميع اللبنانيني اىل خادم احلرمني ال�سريفني، جاللة امللك 
عبد اهلل بن عبد العزيز، مرفقة باأ�سمى اآيات التقدير على هذا امل�سار الطويل من الدعم وامل�ساندة 
الثابتة وامل�ستمرة. وان كان يل ان ا�سدد على �سيء، فاإنني ادعوكم بكل ا�سرار، اىل ان تكونوا مواطنني 
�ساحلني، ملتزمني م�سالح وقوانني اململكة العربية ال�سعودية، وان تبذلوا كل ما ت�ستطيعون يف خدمتها 

كما لو انكم يف بلدكم لبنان.  

ع�ستم وعا�ش لبنان.

وقد شهد لبنان تحسنًا اقتصاديًا ملموسًا هذا الصيف، واستطاع 
قطاعه المالي والمصرفي، ان يحتفظ بدرجة عالية من االستقرار.

ايها االعزاء،
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الجالية اللبنانية في جمهورية مصر العربية    
القاهرة - 8 تشرين الثاني 2008

لقاء الجالية اللبنانية في مصر في إطار الزيارة الرسمية إلى جمهورية مصر العربية بتاريخ 
8 تشرين الثاني 2008.

تف�سلنا ب�سعة اأيام عن ذكرى اال�ستقالل، 
فاال�ستقالل يعني احلرية وال�سيادة. 

واال�ستقالل يعني الكرامة واالرادة الوطنية اجلامعة. 
اال�ستقالل ت�سونه دماء ال�سهداء، وقد دفع لبنان غالياً من هذه الدماء... 

دفع يف الت�سدي اال�سرائيلي... من خرية اأبنائه من اجلي�ش، من املقاومة، من ال�سعب االبّي. 
دفع من رجاله الوطنيني االحرار... من روؤ�ساء و�سيا�سيني، واإعالميني وع�سكريني ورجال دين ودنيا. 

�سكب الوطن �سالالت من دماء اجلي�ش اللبناين يف الت�سدي لالإرهاب وال يزال. 
ارتوى تراب االرز بالدماء، وقد حان للم�سرية الوطنية اأن تبداأ. حان للم�ساحلة اأن تثمر. وحان للحوار 

اأن ينبت... و�سي�ستمر مهما كانت العوائق. 
واأطمئنكم ، امل�سرية بداأت وبانت نتائجها على كافة ال�سعد ال�سيا�سية واالقت�سادية واالمنية.  

باإرادتها املح�سة، واملجل�ش  ال�سلطات الد�ستورية تعمل بانتظام، احلكومة جتتمع وتاأخذ القرارات 
اأو مقاطعة. وقد اقر قانون االنتخابات  اأي�ساً يجتمع ويناق�ش القوانني ويقرها، دون اإمالءات  النيابي 
مع بع�ش اال�سالحات واإن يكن مل ير�ش طموحنا ولكنه قابل للتطوير م�ستقبالً. واأقر قانون املجل�ش 

الد�ستوري الذي بدونه ال ت�ستقيم احلياة الدميقراطية. 

اأما يف ال�سيا�سة اخلارجية، فلبنان ي�ستعيد موقعه على خريطة العامل، ممثالً برئي�ش الدولة، الذي
والتنفيذية.  الت�سريعية  ال�سلطتني  ودعم  وموافقة  اللبنانيني  بتوافق  مت�سلحاً  لبنان  ق�سية  معه  يحمل 
يدخل من الباب العري�ش حامالً موقف لبنان اىل االمم املتحدة، واجلامعة العربية، واىل االحتاد من 
اأجل املتو�سط واىل الدول الفرنكوفونية، اىل الدول العربية ال�سقيقة وال�سديقة، اىل م�سر اأم الدنيا، 
اللبنانيني  املغرتبني  واىل  االمريكية،  املتحدة  والواليات  الغرب  دول  اىل  املوؤثرة،  االقليمية  الدول  اىل 
املنت�سرين يف اأ�سقاع العامل الإعادة الوطن اىل اأهله، متطلعاً اىل حل عادل و�سامل، ا�ستناداً اىل قرارات 
ال�سرعية الدولية ومبادرة ال�سالم العربية التي اقرت يف بريوت عام 2002. وي�سرين اأن ا�سكر الرئي�ش 

برئيس  ممثاًل  العالم،  خريطة  على  موقعه  يستعيد  فلبنان 
بتوافق  متسلحًا  لبنان  قضية  معه  يحمل  الذي  الدولة، 
والتنفيذية. التشريعية  السلطتين  ودعم  وموافقة  اللبنانيين 
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مبارك الذي رف�ش اأي تعديل على هذه املبادرة واعتربها غري قابلة للتفاو�ش، وخا�سة البند املتعلق 
برف�ش توطني الالجئني، ال بل منحهم حق العودة.

 
الع�سكرية متار�ش دورها وتقوي �سفوفها  واملوؤ�س�سات  تتعزز  اأي�ساً  ال�ساأن االمني، فامل�سرية  اأما يف 

وعتادها، مدعومة بالت�سامن ال�سعبي من حولها. 
 

اأن  لبنان  ا�ستطاع  العام يف كافة املجاالت، وقد  ال�ساأن االقت�سادي، هناك تقدم ملمو�ش هذا  ويف 
�سلفاً  املتخذة  وامل�سرفية  املالية  االجراءات  بف�سل  العامل  �سربت  التي  املالية  العا�سفة  امام  ي�سمد 
عواطفهم  على ح�ساب  وعرقهم  لبنان من جهدهم  ويدعمون  دعموا  الذين  املغرتبني  اأبنائنا  وبف�سل 

وغربتهم عن الوطن. وقد متيز الو�سع املايل بـ: 

-  التحويل من الدوالر اىل اللرية اللبنانية
-  حتويل الودائع من خارج لبنان

-  توفر ال�سيولة ب�سكل كاف 

فعاد لبنان ليثبت بعد غياب اأنه �سوي�سرا ال�سرق. ويقت�سي اال�ستفادة من هذا الو�سع لتح�سني فر�ش
اال�ستثمار وعودة الر�ساميل اللبنانية لزيادة االنتاج ومعاجلة الدين العام.  

فلن�سبك اأيدينا اأفراداً وجماعات لرن�سخ اال�ستقالل، ولن�ستفيد من دعم الدول ال�سقيقة، التي وقفت
اىل جانبنا واأخ�ش بالذكر جمهورية م�سر العربية التي تربطنا بها عالقات تاريخية وعاطفية وقومية 
وت�ستحق منا الوفاء واالخال�ش الأنها مل تبخل يوماً بالوقوف اىل جانبنا. وما زلنا نعتمد عليها لتعزيز 
البابا  الذي قال عنه  لبنان  وتعميم ر�سالة  لتنقية االجواء  امل�سرتك  العربي  والعمل  والت�سامن  الوفاق 

بينيديكتو�ش ال�ساد�ش ع�سر باالأم�ش القريب: "لبنان قلب وعقل العامل".

العالم. التي ضربت  المالية  العاصفة  امام  لبنان أن يصمد  وقد استطاع 

الجالية اللبنانية في المملكة االردنية الهاشمية    
عمان - 15 كانون األول 2008

لقاء الجالية اللبنانية في األردن في إطار الزيارة الرسمية إلى المملكة األردنية الهاشمية
بتاريخ 15 كانون األول 2008.
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مواطني االعزاء، 

وال�سالم،  النبوءات  مهبط  العزيزة،  الها�سمية  االردنية  اململكة  رحاب  معاً يف  ان جنتمع  لنا  يحلو 
وال�سواعد  والقلوب  بلقاء �سامل لكل االرادات  الواعد  واالآباء، يحدونا االمل  والكرامة  العروبة  وار�ش 
العربية حتقيقاً لالأهداف الواحدة لكل العرب يف التحرر والتقدم واالزدهار �سمن مبادئ الت�سامن 

والتاآزر وتبادل اخلربات. 
 

لقد جئنا اليكم ايها االعزاء بعدما قطعت اجلهود املبذولة الإعادة الو�سع يف لبنان اىل ح�سن الدولة
و�سرعيتها م�سافات مطمئنة تنفيذا التفاق الدوحة. فتمت االنتخابات الرئا�سية مبواكبة عربية ودولية، 
وقد اوفد جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني رئي�ش جمل�ش ال�سعب االردين حل�سورها، وتاألفت 
اىل  اخوية  رئا�سية  زيارة  وبعد  اللبناين.  ال�سعب  ممثلي  ثقة  ونالت  اجلامعة  الوطنية  االرادة  حكومة 
�سوريا ال�سقيقة، مت االتفاق على تبادل ديبلوما�سي و�سدر بيان م�سرتك �سار ا�سا�ساً لبّت م�سائل عديدة 

تنفذ تدريجاً. 

اما عجلة الت�سريع، فقد عادت اىل الدوران على ايقاع متطلبات وحاجات الوطن، و�سيت�سارع ايقاعها
ويتزايد انتاجها بعد اجراء االنتخابات النيابية التي �ستكون عنوانا للحياة الدميقراطية ال�سفافة.

 
وقد �سكلت احلكومة باالأم�ش هيئة اال�سراف على االنتخابات النيابية التي �سمت نخبة من رجال

القانون والفكر واالعالم.
 

ف�سالً عن ذلك، جمعت طاولة احلوار الوطني حولها من جديد، ويف الق�سر اجلمهوري، وجوه البيت 
اللبناين ملتابعة مناق�سة اال�سرتاتيجية الوطنية الكفيلة بالذود عن لبنان �سد االعتداءات اال�سرائيلية 
امل�ستمرة واملتمادية مبا اتيح جلي�سه ال�سجاع و�سعبه ال�سامد ومقاومته البا�سلة من و�سائل م�سروعة، 
الوطن  ابواب  ي�سرع  الذي  اخلطر  الت�سدع  من  واقيا  درعا  ت�سكل  كي  امل�ساحلات  يف  ال�سري  كذلك 

وفي  جديد،  من  حولها  الوطني  الحوار  طاولة  جمعت 
لمتابعة  اللبناني  البيت  وجوه  الجمهوري،  القصر 
مناقشة االستراتيجية الوطنية الكفيلة بالذود عن لبنان.

ايها المواطنون االعزاء، 

ايها المواطنون االعزاء، 

يعاين العامل اليوم من تداعيات اع�سار مايل غري عادي كاد يطيح باقت�ساد بلدان كثرية. وقد بقي 
وطننا حتى االآن مبناأى عن نتائجها بف�سل ال�سوابط املالية والرقابية املعتمدة، فتوجهت ر�ساميل كثرية 

لتجد موئال اآمناً ومربحاً يف لبنان يذكرنا ب�سوي�سرا ال�سرق. 

نهمل  ان  وال  للمواطن،  واالمنية  واحلياتية  املعي�سية  الهموم  عن  نغفل  يدعنا  لن  الواقع،  هذا  لكن 
االدارة  وتتناول  االدارية،  الالمركزية  بتطبيق  تبداأ  وا�سعة  ا�سالح  بور�سة  للمبا�سرة  امللحة  احلاجة 
والق�ساء واجلامعة وا�سالكاً اخرى، قد يكون طاولها ف�ساد قدمي م�ست�سر، مما يفتح االفاق وا�سعة امام 

ال�سباب القادر والطموح لياأخذ دوره، فال�سباب هم عماد الوطن. 

بتطبيق  تبدأ  واسعة  اصالح  بورشة  للمباشرة  ملحة  الحاجة 
االدارة والقضاء والجامعة واسالكًا اخرى. االدارية، وتتناول  الالمركزية 

به جي�سكم  انزلها  التي  القاتلة  املحدقة، على رغم اخل�سارة  والدويل واخطاره  املحلي  االرهاب  امام 
اال�سطوري ال�سجاع والرائع البطولة. 

وت�سدى ار�سه  االعتداءات على  قاوم  الذي  بان وطنكم  ان اطمئنكم  كلمتي،  يطيب يل، يف ختام 
للموؤامرات على �سعبه ووحدته وا�ست�سهد العديد من جنوده و�سبانه االبطال وكوكبة من رجاله االبرار 
جراء ذلك، يخطو بتوؤدة وثبات نحو اخلال�ش. فقد ثبت للعامل انه الوطن الر�سالة الذي يخت�سر حوار 
الثقافات واالديان، هو اي�سا داعم للق�سايا املحقة وق�سايا امته العربية، ويف طليعتها ق�سية قيام دولة 

فل�سطينية ومنع التوطني يف لبنان. 



386387

وايقن لبنان انه �سرورة مفيدة لنف�سه وملحيطه، ولن يكون كذلك اال اذا قامت فيه الدولة اجلامعة،
و�سار تعامل اجلميع معه من دولة اىل دولة. فالدولة القوية ت�ستطيع ان حتمي وتدعم اجلميع.

 

ندائي اليكم من اململكة االردنية الها�سمية حيث تعمد ال�سيد امل�سيح ان توحدوا �سفوفكم وتخل�سوا 
لوطنكم وان تكونوا اوفياء للبلد الذي ي�ست�سيفكم ومينحكم عطفه واهتمامه. 

امتنى لكم ولعائالتكم ميالداً جميداً وعاماً �سعيداً.

ولمحيطه،  لنفسه  مفيدة  ضرورة  انه  لبنان  وايقن 
الجامعة،  الدولة  فيه  قامت  اذا  اال  كذلك  يكون  ولن 
دولة. الى  دولة  من  معه  الجميع  تعامل  وصار 

الجالية اللبنانية في أمارة الكويت    
الكويت - 20 كانون الثاني 2009

بتاريخ الكويت  دولة  إلى  الرسمية  الزيارة  إطار  في  الكويت  في  اللبنانية  الجالية  لقاء 
 20 كانون الثاني 2009.
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اتوجه اليكم يف بلدكم الثاين الكويت، حيث ال ميكن ان اعتربكم من املغرتبني يف ظل وجودكم يف 
هذا البلد. كنت امتنى ان التقي بكم وتكون القمة العربية التي عقدت هنا، قد اتخذت قرارات كبرية 
من  دائماً  ت�ستفيد  كانت  التي  ا�سرائيل  جتاه  العرب  توحد  وقد  حت�سل،  التي  االحداث  م�ستوى  على 
انق�سامهم للقيام باعتداءاتها وارتكاب جمازرها يف حق ال�سعب الفل�سطيني وال�سعوب العربية عموماً، 

وال ميكن ان نن�سى حرب متوز عام 2006 حيث هزمت ا�سرائيل يف لبنان.
 

ولوال اخلالفات احلا�سلة على امل�ستوى الفل�سطيني - الفل�سطيني وعلى امل�ستوى العربي الداخلي، مل 
العربية، واذا مل نتمكن من جتاوز خالفاتنا يف  يكن ممكناً الإ�سرائيل ان تقوم مبا تفعله يف املنطقة 
ا�سرع وقت ممكن، وان نتوحد حول موقف واحد، ال ميكننا ارجاع الكرامة العربية. لقد بداأت يف خالل 
القمة التي انعقدت يف الكويت م�ساحلة علينا ان نعمل لتعزيزها، وانا ا�سعى منذ �سبعة ا�سهر لتحقيق 

امل�ساحلة العربية، بالتزامن مع �سعيي خالل هذه اال�سهر اي�ساً اإىل امل�ساحلة اللبنانية الداخلية. 

وام�ش، كان االمل كبرياً جداً يف هذا ال�سياق وانطلقت امل�ساحلة، اال انها مل تقرتن مبوقف عربي 
موحد �سجاع امام ا�سرائيل الطاغية املجرمة املحتلة. احلمد هلل ان املوقف يف لبنان كان موحداً، ولوال 
غزة  احداث  لكانت  غزة،  قطاع  يف  االحداث  جتاه  وال�سعب  اللبنانية  احلكومة  اتخذته  الذي  املوقف 
انعك�ست على لبنان. وكان هناك موقف جامع وموحد من قبل اجلميع اي رئي�ش اجلمهورية واحلكومة 

واملجل�ش النيابي وال�سعب واجلي�ش واملقاومة جتاه االعتداءات اال�سرائيلية. 

لقد نادى لبنان رئي�ساً وحكومة، منذ اليوم االول للعدوان اإىل اجتماع عربي، يف قمة عربية بغ�ش 
النظر عن مكان انعقادها، الأن املهم كان اجتماعنا وخروجنا بقرار واحد. لذلك، ذهبنا اىل الدوحة 
ا�ستعداد  على  ونحن  موقفاً مماثالً،  واتخذنا  اي�ساً  الكويت  اىل  واتينا  لغزة،  م�ساند  لنا موقف  وكان 
قلته  العربية، وهذا ما  الق�سايا  لبنان اىل جانب  ليكون  القائم  الو�سع  يتطلبه  اي مكان  للذهاب اىل 
اتفاق الدوحة وحتى االآن، تنطلق  اللبناين اي�ساً، ومنذ  الوفود العربية. على امل�ستوى  يف القمة با�سم 

يتطلبه  مكان  اي  الى  للذهاب  استعداد  على  ونحن 
الوضع القائم ليكون لبنان الى جانب القضايا العربية.

م�سرية الدولة وتتقدم، وكان ال بد من الذهاب اىل دول العامل واملنتديات الدولية اي االمم املتحدة 
وموؤمتر الفرنكوفونية وجامعة الدول العربية، وكل الدول التي �ساعدت لبنان خالل حمنته، وكان ال بد 
لنا ان نطل على العامل من جديد ب�سورة الدولة املوحدة املدنية التي تتمتع ب�سلطات د�ستورية موؤلفة من 
رئي�ش جمهورية ميثل لبنان ويحظى بتوافق اللبنانيني وميكنه قول كلمة لبنان التي متثل ارادة اللبنانيني 
جميعاً بحرية، وهو يحظى مبوافقة احلكومة اللبنانية بكاملها وقبول ال�سلطة الت�سريعية ور�سى ال�سعب 

اللبناين وهذا هو االهم.

ذهبت بعد فرتة 3 �سنوات �سعبة عرفها لبنان، �سهدت حرباً وتظاهرات كبرية وارهاباً، اىل دول 
بات  والفعل،  بالقول  الأنه،  عليها،  يكون  ان  ي�ستحق  التي  الدولية  اخلريطة  اىل  لبنان  الإعادة  العامل 
اليوم يف اف�سل املراكز يف املجتمع الدويل. كان من ال�سروري ان نطل جمدداً على العامل والقول باأننا 
ا�سبحنا ا�سحاب كلمة موحدة وم�ستقلة، كذلك االمر كان من ال�سروري تفقد املغرتبني، اخوتكم، يف 
دول العامل، الذين اعرتاهم اخلجل يف وقت من االوقات بوطنهم، واعتربوا انهم ال ميلكون وطناً على 
القرارات،  لتتخذ  جتتمع  مكتملة  وحكومة  منتظمة،  د�ستورية  �سلطات  من  موؤلفاً  االوطان  باقي  غرار 
وجمل�ش نيابي ي�سّرع، ورئي�ش يتكلم عن ال�سيا�سة اخلارجية اللبنانية باتفاق اجلميع. هذا ما �سعر به 

املغرتبون، اما انتم فل�ستم مبغرتبني، الأنكم يف قلب لبنان. 

انا متاأكد ان دولة قاومت ا�سرائيل وهزمتها، دولة ا�ستطاعت قهر االرهاب يف وقت مل يتمكن احد 
من القيام بذلك، دولة ح�سلت فيها تظاهرات مليونية من كل االطراف دون اي حادث يذكر، ميكنها 
الدولة  تركيبة  موؤهل ال�ستعادة  لبنان  ف�سباب  �سيء،  ينق�سنا  ال  بينهم.  ما  اهله يف  يتفق  ان�ساء وطن 
لبنان حاجة عاملية، من خالل  بات  لقد  للعامل.  ا�سبحنا مثاالً  ال�سحيحة، وقد  الدميقراطية  املدنية 
طريقة العي�ش امل�سرتك فيه وهو ما يبحث عنه العامل اليوم يف كل مكان، وعلينا ان ندرك قيمة بلدنا 

وان نكون مثاالً حقيقياً لكل الدول. 

التي  المدنية  الموحدة  الدولة  بصورة  جديد  من  العالم  على  نطل 
لبنان. يمثل  جمهورية  رئيس  من  مؤلفة  دستورية  بسلطات  تتمتع 
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نحن فخورون باأننا مرتبطون بعالقات مع دول العامل، وباأن الطوائف مرتبطة مبثل هذه العالقات، 
على غرار االحزاب والعائالت، وهذا م�سدر غنى كبري �سرط حتويله اىل م�سلحة الدولة. لقد جعلنا 
الدول تتعاطى مع الدولة اللبنانية مل�سلحة لبنان. قلنا للدول التي زرناها باأننا فخورون بعالقاتنا معها، 
ولكن هذه العالقات يجب اأن ت�سّب يف م�سلحة الوطن واجلميع، فالدولة القوية هي التي ت�ستطيع ان 
حتمي اجلميع يف لبنان، لذلك يجب التعاطي مع الدولة عرب رئي�ش الدولة وحكومتها. لقد انعك�ست هذه 
او االمنية. فلبنان ال  او االقت�سادية  ال�سيا�سية  الناحية  لبنان ان من  ايجاباً على  اجلوالت اخلارجية 

يحتاج �سوى اىل اال�ستقرار والطماأنينة والباقي يتوفر ب�سهولة. 

اال�ستعجال، عدم  ويجب  خري  باألف  احلوار  ان  اىل  فاأطمئن  االخرى،  املتعددة  املوا�سيع  يف  اما 
واال�سرتاتيجية الوطنية تاأخذ وقتاً ويف بع�ش دول العامل تتطلب �سنوات لو�سعها، امنا كونوا على ثقة 
باننا من خالل احلوار نعالج كافة االمور، مبواكبة من جمل�سي الوزراء والنواب، وما يح�سل هو مناق�سة 
االمور بدقة و�سراحة بني رئي�ش اجلمهورية ورئي�ش جمل�ش النواب ورئي�ش جمل�ش الوزراء وقادة الكتل 

النيابية، ويجب بالتايل ان يتمكن هوؤالء من خالل لقاءاتهم من ايجاد حل لكافة االمور.  

ويف مو�سوع اال�سرتاتيجية الوطنية، تظهر يف كل جل�سة نقاط م�سرتكة ن�سجلها، اىل ان يحني الوقت 
ويهداأ الو�سع ال�سيا�سي حولنا لن�ستطيع التخطيط ال�سرتاتيجية وطنية تكفل وجتمع قوة لبنان وقدراته 
من املغرتبني اىل املقاومة مروراً باالقت�ساد واجلي�ش لتقف يف وجه ا�سرائيل التي ال تريد اخلري للبنان، 

الن تركيبته تناق�ش تركيبتها كما هو معلوم. 

القطار و�سع على �سكته، و�سن�ستغل كل فر�سة ايجابية لتح�سني الو�سع. نحنا ل�سنا خائفني ولدينا 
طاقات ب�سرية كبرية جداً يف الداخل واخلارج، وهي الطاقات نف�سها التي تعمل يف الدول التي تتواجد 
فيها، فكم باحلري اذا عادت اىل لبنان وعملت من اجله؟ الباب مفتوح وكل من يعود اىل لبنان، ال 

وتجمع  تكفل  وطنية  الستراتيجية  التخطيط  نستطيع 
المقاومة  الى  المغتربين  من  وقدراته  لبنان  قوة 
اسرائيل. وجه  في  لتقف  والجيش  باالقتصاد  مروراً 

بد من ان يوؤ�س�ش عمالً، والدولة �ست�ساعده يف هذا ال�سياق. ثقتنا بكم كبرية، وعليكم اأن تكونوا ر�سالً 
للبنان يف الدول التي تتواجدون فيها، ر�سل ح�سارة وعي�ش م�سرتك، وان تكونوا اوفياء لهذه الدول. 

ويف ما يخ�سكم انتم، عليكم الوفاء لدولة الكويت التي مل تتخل عنكم يف اي حلظة، وكذلك امريها 
�سمو ال�سيخ �سباح االحمد ال�سباح، وم�ساهمات ال�سندوق الكويتي موجودة ب�سكل دائم يف كل املناطق 
اللبنانية وهي م�ستمرة و�ستزداد، وهناك اي�ساً م�ساهمة كويتية كبرية يف �سندوق التنمية العربي. لقد 
اتخذت يف ختام القمة االقت�سادية اليوم قرارات جيدة جداً ت�ساعد على التنمية، وهي جريئة ورائدة 
و�ستفتح الطريق لي�ساعد العرب بع�سهم يف اال�ستثمارات، الأنه لو توافرت �سبكة ا�ستثمارات �سحيحة 
بني الدول العربية، ملا تاأثر بع�ش هذه الدول باالأزمة املالية، وان �ساء اهلل نبا�سر يف اعتماد الطريق 
اجلديد يف هذا اخل�سو�ش، وامتنى لكم كل اخلري والرفاهية وال�سالم، واقول لكم ان لبنان بانتظاركم 

يف اي وقت ت�ساوؤون. 

ع�ستم، عا�ست الكويت، عا�ش لبنان.

ليساعد  الطريق  ستفتح  ورائدة  جريئة  قرارات  االقتصادية  القمة  اتخذت 
استثمارات  شبكة  توافرت  لو  ألنه  االستثمارات،  في  بعضهم  العرب 
صحيحة بين الدول العربية، لما تأثر بعض هذه الدول باألزمة المالية.
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الجالية اللبنانية في كل من مملكة البحرين واالمارات العربية المتحدة   
أبو ظبي - 10 شباط 2009

لقاء الجالية اللبنانية في مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة في إطار الزيارة 
الرسمية إلى دولة اإلمارات بتاريخ 10 شباط 2009.

ان االمل ال يكمن يف انتخاب الرئي�ش او يف احلكومة اللبنانية، بل فيكم انتم ايها املغرتبون. وعند 
زيارتي الأي بلد، ولدى روؤيتي اجلاليات اللبنانية، ات�ساءل: هل ي�سعب على بلد يح�سن هذا ال�سعب الذي 
�ساهم يف بناء دول االغرتاب، ان يبني نف�سه من جديد؟ وهل ي�سعب على بلد ميلك جي�ساً كاجلي�ش 
اللبناين حفظ الوحدة الوطنية وحارب االرهاب وحافظ على الدميوقراطية ودافع عن احلريات، ان 
يحمي نف�سه؟ ان ال�سعب اللبناين واجلي�ش واملقاومة ا�ستطاعوا ان يقهروا العدو اال�سرائيلي، وبالتايل 
ال ي�سعب على اللبنانيني حماية وطنهم. لذلك، فاإن الت�سحيات اجل�سام التي بذلها ال�سعب اللبناين 

باجلهد والدم والعمل، ال ميكن ان تذهب �سدى، ال بل على العك�ش فهي �ستوؤ�س�ش لوطن اكرث قوة.
 

التحتية، بجي�سه، وحاول ان يجعل منه دولة متال�سية ال  العدو �سرب لبنان بعنفوانه، ببناه  حاول 
الوطن.  بناء  اعادة  اللبنانيني قرروا منذ فرتة  ان  اال  واقت�ساد،  ونظام  وقانون  ملوؤ�س�سات  فيها  وجود 
ومنذ ثمانية اأ�سهر، بداأت الدولة ت�ستعيد قوتها و�سلطاتها الد�ستورية يف لبنان حيث ا�سبح هناك رئي�ش 

للجمهورية، وحكومة جتتمع وتتخذ القرارات، وجمل�ش نيابي ي�سّرع. 
 

انه  واالهم  النيابي،  واملجل�ش  احلكومة  من  مدعوماً  بحرية،  �سيا�ستها  عن  يعرّب  الدولة  رئي�ش  ان 
يحظى بر�سى ال�سعب اللبناين. لقد عاد لبنان للعب دوره الوطني ودوره اجلامع يف الت�سامن العربي 

بني دول اجلامعة العربية كما كان دوره منذ القدم. 

ال�سورة التي ا�ستعدناها يف دول العامل هي التي مّكنتنا من جتاوز ازمتني مهمتني: االزمة املالية التي 
توؤثر على لبنان بل زادت الودائع فيه، وقد بلغت موجودات امل�سرف  ع�سفت بدول العامل، والتي مل 
املركزي اكرث من 20 مليار دوالر، وذلك للمرة االوىل يف تاريخ لبنان. وقد زادت حتويالت املغرتبني 
بعدما زادت ثقتهم بالوطن، كذلك ادت زيادة الثقة بلبنان اىل زيادة التحويالت من الدوالر اىل اللرية 

اللبنانية. 

العربي  التضامن  الجامع في  لقد عاد لبنان للعب دوره 
القدم. منذ  كان  كما  العربية  الجامعة  دول  بين 
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االزمة الثانية كانت ازمة غزة، والتي جتاوزناها عرب �سبكة العالقات واالمان يف لبنان، فاحلرب 
على غزة مل تنعك�ش على لبنان، وهذا من االمور التي تدعو اىل التفاوؤل بقوة بلدنا يف امل�ستقبل. 

كنا وعدناكم مب�ساركة املغرتبني يف االقرتاع يف خالل االنتخابات املقبلة، ولكن مل ن�ستطع حتقيق 
هذا الوعد، اال اننا و�سعنا اال�س�ش الالزمة لذلك يف القانون الراهن، كي تتطور العملية االنتخابية يف 

امل�ستقبل.

يف اخلتام، امتنى عليكم ان تكونوا خمل�سني لبلدكم الثاين الذي يحت�سنكم، مملكة البحرين ودولة 
االمارات العربية املتحدة، ولل�سعب الذي ا�ستقبلكم يف ما بينه، ويكن لكم حمبة خا�سة، وهذا ما ات�سح 
يل يف خالل حمادثاتي مع كل من جاللة امللك حمد بن عي�سى بن �سلمان اآل خليفة وال�سيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان، وطلبت منهما احاطة اللبنانيني بعناية فائقة خ�سو�ساً يف هذه املرحلة.
 

وا�سطحاب  فيه  واال�ستثمار  لبنان،  االم  وطنكم  يف  التفكري  يف  ت�ستمروا  ان  اي�ساً  منكم  واطلب 
م�ستثمرين اليه، الأنه عندما يرون حما�ستكم وثقتكم بوطنكم، �سيثقون بدورهم بلبنان الذي ي�ستعيد 

�سورته التي ترغبون فيها.

في  المغتربين  لمشاركة  الالزمة  االسس  وضعنا 
المستقبل. االنتخابية في  العملية  االقتراع كي تتطور 

الجالية اللبنانية في سلطنة عمان    
مسقط - 28 شباط 2009

الزيارة الرسمية إلى السلطنة بتاريخ  لقاء الجالية اللبنانية في سلطنة ُعمان في إطار 
28 شباط 2009.
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مواطني االعزاء، 

انني �سعيد بهذا اللقاء، يجمعنا فوق ار�ش �سلطنة عمان املباركة، يف �سيافة جاللة االخ ال�سلطان 
التوفيقية،  امل�سارات  القيام بدور فاعل يف جميع  يوماً عن  يتوقف  الذي مل  �سعيد املعظم،  قابو�ش بن 
خ�سم  يف  املواقف  توازن  على  للحفاظ  العمل  عن  يوماً  يحجم  ومل  عربي،  جمهود  لكل  والداعمة 

التجاذبات الدولية.

ياأتي هذا اللقاء يف �سياق اللقاءات التي تتم مع جالياتنا العزيزة، خالل الزيارات التي نقوم بها اىل
الدول ال�سقيقة وال�سديقة، ل�سكرها على دعمها ال�سادق واملتوا�سل للبنان يف �ستى املجاالت، وحلثها 
على اال�ستمرار يف تقدميه، وللرتكيز على دور رئي�ش الدولة كرمز لوحدتها، موؤمتن على �سون د�ستورها، 
و�ساهر على ح�سن عالقاتها مع الدول االخرى، التي بات من الطبيعي ان تتعامل معها عربه، تعامل 

دولة مع دولة، دون ان تلغي �سداقات قد تربطها مع اية جمموعة من املجموعات املكّونة لها.

وللتدليل كذلك على ان لبنان احلر ال�سيد امل�ستقل الوثيق التعاون مع اجلميع هو �سانع لقراره.

بدعم من  تتم،  ان  قبل  واالنتظار،  الفراغ  �سا�سعة من  زمنية  االعزاء مب�ساحة  ايها  لبنان  مّر  لقد 
ت�سكيل حكومة احتاد وطني متثل  امام  الباب  التي فتحت  الرئا�سية  االنتخابات  اال�سقاء واال�سدقاء، 
االرادة الوطنية اجلامعة، وامام عودة املجل�ش النيابي اىل لعب دوره الت�سريعي والرقابي، وامام ار�ساء 
عالقات دبلوما�سية كاملة ومتبادلة مع ال�سقيقة �سوريا، وابعد من ذلك، اأمام ا�ستعادة دور لبنان املوحد 
ابنائها  الدولة اىل  العرب، وعودة  ا�سقائه  العربية وبني  العاملية ويف اجلامعة  واملوؤمترات  الندوات  يف 

املغرتبني واملقيمني قبل عودة املغرتبني اىل ربوع الوطن.

ا�سرتاتيجية  و�سع  للبحث يف  الق�سر اجلمهوري  الوطني يف  اقطاب احلوار  اجتماعات  وا�ستوؤنفت 
واملقاومة  اجلي�ش  جمهود  ت�سهر  واالقت�سادية،  والديبلوما�سية  الع�سكرية  االبعاد  لكل  �ساملة  واحدة 
وال�سعب ملواجهة اعتداءات ا�سرائيل على لبنان واطماعها يف ار�سه ومياهه ونواياها الهادفة اىل ازالة 

وضع  في  الجمهوري  القصر  في  الوطني  الحوار  اقطاب  اجتماعات  تبحث 
استراتيجية واحدة شاملة لكل االبعاد العسكرية والديبلوماسية واالقتصادية.

فكرة الدولة الفل�سطينية، ويف ما قا�سته غزة يف االم�ش، من �سفك للدماء وتدمري للبناء الدليل الدامغ. 
ويجري العمل على تعزيز القوى االمنية وعلى راأ�سها اجلي�ش اللبناين البطل الذي برهن بوحدته انه 
�سمام االمان لوحدة الوطن، على غرار ما قام به اعتباراً من العام 2005 على اثر ا�ست�سهاد الرئي�ش 
كما  الوطن،  ابناء  للوطن، جلميع  وانه  وللدميوقراطية  للحريات  احلامي  انه  واثبت  احلريري،  رفيق 
املقاومة يف حرب  اال�سرائيلي اىل جانب  للعدو  بت�سديه  الوطن  واملدافع عن  انه حامي احلمى  اثبت 
متوز عام 2006، حيث بذل ع�سرات ال�سهداء، كما بذل ال�سعب اللبناين املئات من خرية ابنائه، وذلك 
بت�سديه لالإرهاب عام 2007 حيث قدم الت�سحيات اجل�سام التي فاقت الـ150 �سهيداً واعطى امثولة 

للعامل يف الت�سحية وا�سارة االنطالق لنهاية ع�سر االرهاب.

وقت  كل  يف  فتحظى  كافة،  والق�سائية  والع�سكرية  املدنية  بقطاعاتها  اللبنانية،  االدارة  واقع  اما 
باهتمام الدولة ملا قد يعرتيها من �سوائب ان�سانية او تنظيمية، و�سي�سار حتماً اىل املبا�سرة يف تطبيق 
برنامج ا�سالحي وا�سع، يرتكز على مفاهيم العدالة والكفاءة والتجرد، يريح املواطن ويتيح لل�سباب 
فر�سة رفد االدارة بالعقول احلية والدماء الفتية، وذلك بعد االنتخابات النيابية التي �ستجرى يف الربيع 
القادم، و�ست�ساركون فيها حتماً، والتي نريدها مثاالً للنزاهة واحلرية، وناأمل ان تاأتي نتائجها على قدر 
متنيات املواطنني التواقني اىل اخلروج من قف�ش االرقام املحددة واملحدودة اىل رحاب الدميوقراطية 
الوا�سعة على تعدد وتنوع تنعك�ش يف حكومة ت�سبه الد�ستور وميثاقه وت�سمح لرئي�ش الدولة ح�سم االمور 
وابعاد التجاذب مبا فيه م�سلحة املواطن. وال بد ان ناأمل ع�سية افتتاح املحكمة الدولية، باإقفال ف�سل 
مظلم من تاريخ لبنان يف مناخ من العدالة، بعيداً عن الت�سيي�ش بعدما اعلن اجلميع قبولهم امل�سبق 

باأحكام املحكمة.

نظامهم  �سالمة  اىل  اللبنانيني  يطمئن  مما  موؤ�س�ساتها،  وفاعلية  الدولة  ح�سور  يعزز  ما  وهذا 
ال�سيا�سي وم�ستقبله، ويهدئ من خماوفهم االجتماعية وال�سحية والرتبوية والبيئية، ومن قلقهم على 
كرامة عي�سهم، و�سمان امنهم و�سالمتهم و�سالمة مقتنياتهم وممتلكاتهم، واي�ساً اىل ا�سالح قانون 

سيصار حتمًا الى المباشرة في تطبيق برنامج اصالحي 
والتجرد. والكفاءة  العدالة  مفاهيم  على  يرتكز  واسع، 
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اعتماد  باجتاه  االنتخابي  النظام  وا�سالح  االنتخابية  البطاقة  وتنظيم  املغرتبني  الإ�سراك  االنتخاب 
االتفاق  ا�ستكمال تطبيق هذا  الطائف، كذلك  اتفاق  ينطبق مع  الدوائر مبا  وا�سالح  الن�سبي  النظام 

والنظر مبو�سوعية اإىل االإ�سكاليات الد�ستورية التي حّدت من دور رئي�ش الدولة اجلامع الأبناء الوطن.

وتنوع يف  وانفتاحاً،  ال�سرق حترراً  رئة  الهادر يف ف�سائه مبلء  لبنان هو هواء احلرية  ان ما مييز 
مكوناته يغني حميطه ويهدي اىل العامل مثاالً يحتذى به، وتوهج يف الفكر واخليال يقود قوافل املبدعني 
يف الداخل واخلارج ويف كل امليادين. ولنا يف مغرتبيه على مدى الكون، ا�سدق دليل على ما نقول. فال 
تدعوا هذا االرث الثمني ي�سيع او يتبدد على ب�ساط النزوات الظرفية، بل احر�سوا انطالقاً منه على 
ن�سج املزيد من االجنازات واالبداعات. وعلى الدولة ورئي�سها االيفاء بالعهد املقطوع يف خطاب الق�سم 

باإعادة حقوق املغرتبني اليهم واجلن�سية ملن فقدها. 

ان ما يميز لبنان هو هواء الحرية الهادر في فضائه 
بملء رئة الشرق تحرراً وانفتاحًا، وتنوع في مكوناته 
يغني محيطه ويهدي الى العالم مثااًل يحتذى به.

ايها االعزاء،

مل تنق�ش �سوى ا�سابيع على االزمة املالية التي ع�سفت بالعامل ملحقة ا�سراراً ج�سيمة مب�سارف 
كبرية وبيوت مال عريقة وموؤ�س�سات اقت�سادية عمالقة، وقد بقي لبنان حتى االآن مبناأى عن مفاعيلها 
بف�سل الثقة التي ا�ستعادها لدى املجتمع الدويل ولدى املغرتبني وبف�سل ت�سريعاته املالية وال�سريبية 
التعر�ش  جنبه  مما  والقانونية،  النقدية  مرجعياته  تتخذها  التي  اال�ستباقية  واالجراءات  وامل�سرفية 
الواقع  اىل هذا  ننظر  وجعلنا  كثرية،  اجنبية  لر�ساميل  مربحاً  منه مالذاً  وجعل  االزمة  تلك  ملخاطر 

برتقب متفائل متوقعني من اللبنانيني املنت�سرين العمل على زيادة وزنات الوطن ا�سعافاً وا�سعافاً. 

انني اذ ا�سكر ح�سوركم وا�سجعكم على اال�ستمرار يف بذل جهودكم الرامية اىل تعزيز او�ساعكم
�سعيد،  بن  قابو�ش  ال�سلطان  االخ  جاللة  من  كرمية  برعاية  ي�ست�سيفكم  الذي  ال�سقيق  البلد  واو�ساع 
امل�سرع قلبه لكل الديانات واحل�سارات، واىل احرتام انظمته وقوانينه، اعرب عن ثقتي با�ستعدادكم 
ال�سادق والدائم للم�ساهمة يف ازدهار وطنكم وا�ستعداد القادرين منكم على اال�ستثمار فيه وت�سجيع 
والت�سامن  بالتاآزر  وحدتكم  حت�سني  اىل  وادعوكم  حذوكم،  حتذو  ان  على  العمانية  االموال  روؤو�ش 

وتوحيد االهداف لي�سلم لبنان.
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تدشين السفارة اللبنانية في الدوحة 
الدوحة - 23 تشرين الثاني 2010

يد شُّ قد  المبنى  وكان  قطر  في  لبنان  لسفارة  الجديد  المبنى  الرئيس  فخامة  دّشن 
بمساهمة من دولة قطر. جاءت مشاركة الرئيس في إطار الزيارة الرسمية إلى قطر بتاريخ 

23 تشرين الثاني 2010. 

سمّو األمير،

اإّنه ملن دواعي ال�سرور واالعتزاز اأن نلتقي دوماً بكم، وباأبناء اجلالية اللبنانّية االأحّباء، على مواعيد 
اخلري والت�سامن والبناء.

الكرمي،  بدعمكم  الدوحة،  يف  اللبنانّية  واملدر�سة  الكني�سة  ببناء  ال�سابق  يف  االحتفال  مّت  اأن  فبعد 
نحتفل اليوم ببهاء، باالنتهاء من ت�سييد ال�سفارة اللبنانّية اجلديدة يف هذه الرحاب، مب�ساهمة �سخّية 
اإطار جممل عطاءاتكم اخلرّية  تندرج يف  التي  املبادرة  االأمري على هذه  �سمّو  لكم  ف�سكراً  من قطر. 

ل�سالح لبنان و�سعبه.

اأن  �سبق  الذي  الرائد  االأخوّي  الدور  بالذكر  دائماً  نخ�ّش  اأن  اإال  ي�سعنا  ال  املنا�سبة،  هذه  مثل  ويف 
ا�سطلعتم به وكبار امل�سوؤولني القطريني جلمع االإرادات والقلوب واإنهاء االأزمة التي كانت تع�سف بلبنان 
عام 2008، من خالل االتفاق الذي ترا�سى وتفاهم عليه اأفرقاء موؤمتر احلوار اللبناين هنا يف الدوحة.

كذلك، يف زمن ال�سدائد واالأزمات، وبخا�سة يف مواجهة العدوان االإ�سرائيلي على لبنان �سيف عام
 2006،  مل تتوانوا �سمّو االأمري عن مّد يد العون وامل�ساعدة، و االإقدام على زيارة لبنان و�ساحية بريوت 
اإعادة  يف  وفّعالة  عاجلة  ب�سورة  وامل�ساهمة  عليهما،  فر�ش  الذي  احل�سار  وك�سر  املنكوبة،  اجلنوبّية 
اإعمار قرى اجلنوب املدمرة، وما تهّدم اأو ت�سّرر من م�ساجد وكنائ�ش على ال�سواء من جّراء الق�سف 

االإ�سرائيلي. وقد تركت هذه املبادرة ال�سجاعة والنبيلة، اأعمق االأثر يف نفو�ش اللبنانيني.

وت�سّنى لكم م�ساهدة ما مّت حتقيقه من اإجنازات يف هذا املجال خالل الزيارة الر�سمّية االأخرية التي
يتم بها اجلنوب اللبناين، حتيطكم مظاهر الرتحيب واالمتنان.  قمتم بها اإىل لبنان، واجلولة التي خ�سّ

واليوم، يف مواجهة املخاطر والتحديات التي عادت لتتهّدد م�سرية الوفاق الوطني وال�سلم االأهلي يف 
لبنان، ال بّد لنا من التاأكيد من على هذه االأر�ش اخلرّية، على اأهمّية اال�ستمرار بدعم اتفاق الدوحة 

العليا. لبنان  مصلحة  وتغليب  الحوار،  نهج  على  المضّي  أهمّية 
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ومتابعة تنفيذ اتفاق الطائف بدون ترّدد، وامل�سّي يف نهج احلوار، وتغليب م�سلحة لبنان العليا على اأّي 
م�سلحة فئوّية، واالحتكام يف كّل ظرف اإىل ال�سرعّية واملوؤ�س�سات الد�ستورّية، مبا ي�سمن عدم اخلروج 
عن النظام الذي ارت�سيناه الأنف�سنا وعن عقد ال�سراكة الوطنّية الذي يجمع بني خمتلف مكّونات ال�سعب 

اللبناين منذ اال�ستقالل.

وّفقكم اهلل �سمّو االأمري، واأدام دولة قطر ال�سقيقة و�سعبها امل�سياف بالهناء واالزدهار. وقد �سهدنا
اليوم، برعايتكم، على اإجناز معلم جديد من معامل التقّدم والعمران يف بالدكم الزاهرة، من خالل 

افتتاح اأكرب حو�ش جاف الإ�سالح ال�سفن وت�سنيعها يف العامل باأحدث التقنيات التكنولوجّية احلديثة.

اأكرر لكم �سكري على ح�سن وفادتكم ودعمكم الدائم للبنان وللق�سايا العربّية املحّقة، داعياً لكم
بكّل خري و�سوؤدد وعّزة.

ع�ستـــم، عا�ست دولة قطر ال�سقيقة، عا�ش لبنان. وكّل عام واأنتم بخري.
.

الجالية اللبنانية في جمهورية ارمينيا
ياريفان - 8 كانون األول 2011

كانون   8 بتاريخ  ارمينيا  إلى  الرسمية  الزيارة  إطار  في  ارمينيا  في  اللبنانية  الجالية  لقاء 
األول 2011.
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أيها االحباء،

التي  اأرمينيا  اللبنانية يف  اأبناء اجلالية  الزيارة مع  اللقاء االول يف بداية هذه  باأن يكون  اأنا �سعيد 
اللبنانيون  احت�سن  عندما  الفائت  القرن  مطلع  االو�سع  مداها  اتخذت  ان�سانية  عالقات  بها  تربطنا 
االرمن الوافدين اىل لبنان هرباً من اال�سطهاد واملجازر فوجدوا يف بالدنا ولدى اهلنا املالذ االآمن، 
فعا�سوا واندجموا وباتوا مكوناً ا�سا�سياً من مكونات ال�سعب اللبناين لهم دورهم ال�سيا�سي واالجتماعي  

منذ قبل قيام دولة  اال�ستقالل. كما لعب االرمن دورا مميزا يف عهد املت�سرفية عام 1861.

�سحيح اأن عدد افراد اجلالية اللبنانية هنا لي�ش بكبري، لكن ال�سحيح اأي�ساً اأن هذه اجلالية ت�سم 
طاقات وقدرات يف كل املجاالت، واعرف كم يعتمل يف نف�ش كل منكم من حمبة للبنان وكذلك الأرمينيا، 
ومن عزم على القيام بدور فاعل لتوطيد العالقة بني البلدين، وانتم ن�سطون يف العديد من املجاالت 
ا�ستثمارات  ولديكم  ال�سركات  من  العديد  ا�س�ستم  ومثقفني  و�سناعيني  وم�ستثمرين  اعمال  كرجال 
متنامية يف جماالت االت�ساالت وقطاع البناء وامل�سارف وم�ساريع زراعية و�سياحية وغريها، اإ�سافة 

اىل الدور الذي يلعبه رجال الدين احلري�سني على الرتاث والقيم. فلكم منا حتية اعتزاز وتهنئة.

و�سّرين اأن يكون فخامة رئي�ش اجلمهورية االرمينية اخي ال�سيد �سريج �سركي�سيان  قد قّلد عدداً من 
اللبنانيني من ا�سل اأرميني او�سمة ملنا�سبة الذكرى الع�سرين ال�ستقالل اأرمينيا، تقديراً منه لعطاءاتهم 
اأرمينيا  ونهنئ  الدين.  رجال  من  كوكبة  اىل  ا�سافة  واالجتماعية،  والثقافية  االن�سانية  املجاالت  يف 
اأن  والواقع  الع�سور  اقدم  منذ  واأمة  كدولة  قامت  وهي  حديثة  كدولة  ال�ستقاللها  الع�سرين  بالذكرى 
ملحمة االغرتاب االرميني �سبيهة يف وجوه كثرية مبلحمة االغرتاب اللبناين : بلدان �سغريان و�سعبان 
التاريخ اخرتعا ابجدية خا�سة بهما، تعر�سا لال�سطهاد والظلم وواجها ماآ�سي احلروب  عريقان يف 
واالحتالل وت�سكنهما قوة االميان نف�سه والطموح واالقدام. وكالهما جنح بالرغم من كل التحديات، يف 
املحافظة على هويته وروحه الوطنية ويف التاأقلم والتقدم والنجاح يف املجتمعات والدول التي هاجروا 
املجتمعات  ن�سيج هذه  االنخراط يف  ال�سواء من  واالرمن على  اللبنانيون  املغرتبون  اليها، حيث متكن 

وانتم نشطون  المجاالت،  الجالية تضم طاقات وقدرات في كل  أن هذه  الصحيح 
ومثقفين. وصناعيين  ومستثمرين  اعمال  كرجال  المجاالت  من  العديد  في 

أيها االحباء،

وامل�ساهمة ب�سكل ظاهر يف تقدمها وعمرانها، وبلوغ اأرقى املواقع واأعلى املراتب على ال�سعد ال�سيا�سية 
بتعلقهم  نف�سه  الوقت  اختاروها حمتفظني يف  التي  للدول  الوالء  ملتزمني  فيها،  واملهنية  واالجتماعية 

بوطنهم االم.

عرى  وتوثيق  المشترك  االنتشار  بتعزيز  للمساهمة  عليكم  نعّول 
الى لعب دور  الصداقة والتكامل االنساني والثقافي. وأدعوكم 
البلدين. بين  والثقافية  االقتصادية  العالقات  آفاق  لتوسيع  اكبر 

اأرميني املوجودين يف  لبنان، ودنيا االنت�سار ي�سكلون ج�سر توا�سل طبيعي اأ�سل  اللبنانيني من  اإن 
بني لبنان واأرمينيا وكالنا نعّول عليهم للم�ساهمة بتعزيز االنت�سار امل�سرتك بني البلدين وتوثيق عرى 
ال�سداقة والتكامل االن�ساين والثقايف. واإن ما تقومون به هو مدعاة اعتزاز واأدعوكم اىل لعب دور اكرب 

لتو�سيع اآفاق العالقات االقت�سادية والثقافية بني البلدين.

اأعلم اأن هناك �سعوبات وم�سكالت تعّوق فر�ش التوا�سل واال�ستثمار كعدم وجود خط جوي مبا�سر 
البلدين وتكثيف وترية  التوقيع على االتفاقات امل�سرتكة بني  اأن  اإال  اأخرى،  ف�سالً عن معّوقات ادارية 

الزيارات املتبادلة على كل امل�ستويات من �ساأنه امل�ساعدة يف اإيجاد اطار اف�سل لتعزيز العالقات.

اإن مو�سوع ت�سيري خط مبا�سر بني بريوت ويريفان مازال مو�سع اهتمام ودر�ش، كذلك ال بد من 
اال�ستثمار  وجماالت  ال�سياحي  التبادل  وتن�سيط  البلدين  بني  الب�سائع  نقل  كلفة  تخفي�ش  على  العمل 

فيكون لبنان بوابة اأرمينيا اىل الدول العربية وتكون اأرمينيا بوابة لبنان اىل رابطة الدول امل�ستقلة.

حاجة  هناك  اأن  اإال  الدولتني  م�ستوى  على  ممتازة  كانت  واإن  االرمينية   - اللبنانية  العالقة  اإن 
خليل  جلربان  متثال  اإقامة  اإن  ال�سعبني.  بني  القائمة  العالقة  حجم  م�ستوى   على  لت�سبح  لتعزيزها 
جربان و�سط مدينة يريفان يف حديقة " كريوف" املال�سقة ل�سارع بريوت مثال عن املبادرات واالن�سطة 
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الواجب ت�سجيعها اىل جانب تنظيم زيارات متبادلة �سيا�سية واقت�سادية وتربوية وكذلك تنظيم ان�سطة 
ريا�سية وثقافية م�سرتكة، و�سنقوم بتفعيل عمل جلان ال�سداقة الربملانية ورجال االعمال. فنحن هنا 
�سل�سلة  خالل  من  ومتجدد،  دائم  م�ستقبلي  تعاون  دعائم  وتثبيت  املميزة  ال�سداقة  عالقات  لتعزيز 

اتفاقات تعاون �سيتم التوقيع عليها بني اجلانبني.

أيها االحباء،

أيها االحباء،

اأن  ما يجري يف العامل العربي ويف �سوريا من تطورات يلقى منا ومنكم متابعة خا�سة ورمبا قلقة 
حر�ساً على م�ستقبل اال�ستقرار يف هذه الدول وهناء �سعوبها ومن دون التدخل يف �سوؤونها الداخلية. كما 
ناأمل ان تذهب هذه التطورات يف اجتاه اال�سالح ودميوقراطية منفتحة على احلداثة وب�سكل يحافظ 

على حقوق االن�سان واحلريات العامة بعيدا عن العنف.

الهادفة  اجلهود  اإحياء  الإعادة  لل�سالم  املحبة  والدول  اأرمينيا  مع  نعمل  االحوال  مطلق  يف  ونحن 
بعيداً عن  والفل�سطينية،  العربية  يحفظ احلقوق  االو�سط  ال�سرق  ودائم يف  عادل  �سالم  اىل  للتو�سل 
اأي �سكل من ا�سكال التوطني، وي�ستند اىل قرارات ال�سرعية الدولية ومرجعية موؤمتر مدريد واملبادرة 

العربية لل�سالم.

الدميوقراطي  نظامه  بف�سل  والنقدي  االمني  ا�ستقراره  على  املحافظة  من  متكن  الذي  لبنان  اإن 
جديد  قانون  اقرار  طريق  عن  اال�سالح  من  ملزيد  يتح�سر  امل�سريف،  قطاعه  عن  امل�سوؤولني  وحكمة 
الكهرباء  لالنتخابات واعتماد الالمركزية االدارية وحت�سني قطاع اخلدمات خ�سو�ساً على �سعيدي 

على  منفتحة  وديموقراطية  االصالح  اتجاه  في  التطورات  هذه  تذهب  ان  نأمل 
الحداثة وبشكل يحافظ على حقوق االنسان والحريات العامة بعيدا عن العنف.

أيها االحباء،

ال يمكن للبنان ان يحيا من دون جناحه المغترب ويقع على 
االغتراب. مع  متطورة  حديثة  تعاون  اطر  بناء  الدولة  عاتق 

الغازية  الرثوة  با�ستثمار  املقبلة  ال�سنوات  خالل  يف  املبا�سرة  باإمكان  االمل  ن�سوء  اىل  ا�سافة  واملياه، 
والنفطية التي مت اكت�سافها يف مناطقنا البحرية والتي  �سنبداأ رحلة التنقيب عنها قريباً وما يواكب 
على  والعمل  احلوار  نهج  اعتماد  اىل  الدعوة  يف  و�سن�ستمر  ا�ستثمار.  وجماالت  عمل  فر�ش  من  ذلك 
تطبيق مقررات موؤمتر احلوار الوطني وحت�سني ادائنا الدميوقراطي واللجوء اىل املوؤ�س�سات ال�سرعية 
حلل اي خلل طارئ بعيداً عن اي عنف، وموا�سلة اجلهد لتعزيز قدراتنا الوطنية املقاومة والرادعة 
بكل  القرار 1701  لتنفيذ  ا�سرائيل  ال�سغط على  وامل�سي يف  او عدوان،  تهديد  اي  وتوحيدها يف وجه 
مندرجاته وا�ستعادة كامل �سيادتنا على اأر�سنا و�سيطرة القوات الع�سكرية اللبنانية من دون �سواها على 
مقدرات الوطن. ولبنان لن يتوانى عن العمل لدى املراجع الدولية الإلزام ا�سرائيل التعوي�ش عن كل ما 

ت�سببت به اأعمالها العدوانية وحروبها من قتل وتدمري واإيذاء.

حديثة  تعاون  اطر  بناء  الدولة  عاتق  على  ويقع  املغرتب  جناحه  دون  من  يحيا  ان  للبنان  ميكن  ال 
يف  الت�سويت  يف  املغرتبني  حق  اىل  و�سوالً  االغرتابية  البطاقة  من  تنطلق  االغرتاب،  مع  متطورة 

االنتخابات وهذا ما ن�سعى اليه ب�سكل حثيث.

ويف اخلتام، انتم يف كنف دولة �سديقة وبني �سعب احت�سنه االآباء واالجداد فانخرط يف جمتمعنا 
دائماً  واحتفظوا  لكم،  االرمينية  الدولة  باحت�سان  انتم  فانعموا  فيه،  اأ�سا�سياً  مكوناً  واأ�سبح  ون�سيجنا 

بجذوركم اللبنانية التي هي ر�سالة حمبة وانفتاح ووفاء واخال�ش. 
وال�سالم عليكم

ع�ستم، عا�ش لبنان، عا�ست اأرمينيا.
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الكبيرة،  المشقات  وتحملوا  اللبنانيين  من  األوائل  المهاجرون  دخلها  التي  الدول  هي 
ليبدأوا من الصفر وكأنهم ابصروا نور الحياة من جديد، فبنوا األمجاد وارتقوا إلى المواقع 
العليا في السياسة واالقتصاد كما في الثقافة واإلبداع،  ولم تنكسر اراداتهم  بل استعصت 

اكثر ألنهم رسل خير ومحبة.
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الجالية اللبنانية في الواليات المتحدة األميركية
واشنطن - 25 أيلول 2008

المتحدة  الواليات  إلى  الرسمية  الزيارة  إطار  في  واشنطن  في  اللبنانية  الجالية  لقاء 
األميركية بتاريخ 25 أيلول 2008.

انا �سعيد بلقائي بكم يف هذا ال�سهر الف�سيل، وكل عام وانتم بخري. يف كل مرة نلتقي، يقوى امياننا
بلبنان ونعود اليه موؤمنني بوحدته وقوته.

 
ومثلما حزمتم حقائبكم وتوجهتم اىل بلدان العامل طلبا للعي�ش وللحرية، عليكم اليوم جمدداً ان

حتملوا ق�سايا لبنان اىل العامل لتدافعوا عن حقه يف حريته ووحدته وار�سه وكل ق�ساياه. 

انا واثق من ان وطناً كلبنان ينت�سر ابناوؤه يف ا�سقاع العامل، لي�ش بحاجة اىل االمم املتحدة ليدافع
االمانة  وا�سعا  بكم  الألتقي  هنا  اىل  الوطن، جئت  الدفاع عن  واجبي يف  اىل  وباالإ�سافة  ق�سيته،  عن 
بني ايديكم، كي تدافعوا عن حق الوطن على رغم ال�سعوبات التي اعرت�ستكم يف حياتكم، وعلى رغم 

امل�سقات ومرارة االبتعاد والغربة عن االهل وعن القرية وعن كل ما تعلقتم به يف زمن الطفولة. 

الدول الكربى، دول االمم  لبنان وحقه ومياهه. جئت الأ�سال  الدفاع عن ار�ش  جئت الأطلب منكم 
املتحدة، ان متنع التوطني من اجل لبنان ومن اجل فل�سطني اي�سا، فالد�ستور اللبناين مينع التوطني 
واتفاق الطائف كذلك، وجمل�ش االمن وافق على اتفاق الطائف وا�سبح وثيقه دولية تلتزم بها االمم 

كافة وهذا ما قلته اليوم للرئي�ش االمريكي جورج بو�ش خالل اجتماعي به. 

العي�ش  �سيغة  ي�سرب  ان  يريد  الذي  االرهاب  ملكافحة  امل�سلحة  وقواته  لبنان  دعم  اطلب  جئت 
امل�سرتك. جئت اي�سا الأطلب دعم اجلي�ش ليدافع عن لبنان، وقد قامت الواليات املتحدة بذلك مرات 
عدة وهي ما زالت م�ستمرة يف دعم اجلي�ش، وطلبت من الرئي�ش بو�ش ان يزود اجلي�ش باأ�سلحة حديثة 
�سبيل  فال  اال�سرائيلية،  واالعتداءات  االرهاب  �سد  ار�سه  ويدافع عن  مهمته  ينجز  ان  ي�ستطيع  حتى 

للوطن اال اذا حفظت كرامته. 

كذلك االمر ذهبت اىل �سوريا الأقول لهم نحن ا�سقاء واخوة، ويجب ان نبني عالقاتنا على ال�سراحة 

اصقاع  في  ابناؤه  ينتشر  كلبنان  وطنًا  ان  من  واثق  انا 
قضيته. عن  ليدافع  المتحدة  االمم  الى  بحاجة  ليس  العالم، 
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التي  ان ن�سلح االخطاء  زيارتي اىل دم�سق  الهدف من  الكذب. كما كان  ولي�ش على  ال�سداقة  وعلى 
ارتكبت يف املا�سي والتي ال يجوز ان ترتكب بني �سقيقني جارين.

 
جئت اي�سا اىل الواليات املتحدة االمريكية واىل الرئي�ش بو�ش الأقول ان بني لبنان والواليات املتحدة

قيما م�سرتكة هي قيم ان�سانية معا�سرة، قيم الدميقراطية واحلريات العامة وحقوق االن�سان وحماربة 
الطائفية والتع�سب والت�سدي لالإرهاب. جئت الأقول لالأمريكيني: عبثاً حتاولون ن�سر الدميقراطية اذا 
مل يزدهر لبنان ويقوى، وعبثاً تبحثون عن الدميقراطية يف ال�سرق االو�سط اذا كان لبنان يعاين من 
�ساأتابع جوالتي،  الغرب.  يريدها  التي  الدميقراطية  تدعم  لبنان حتى  و�سعوبات. يجب دعم  م�ساكل 
وكل  وق�سيتكم  لبنان  ق�سية  معي  حامالً  اليه،  اتوجه  �سوف  موجودا  لبنانيا  هناك  ان  ا�سعر  وحيثما 

االماين التي تتمنونها لوطنكم االم لبنان. 

ارى يف وجوهكم ال�سوق واحلنني والرغبة يف العودة اىل الوطن، والعتب على امل�سوؤولني اللبنانيني.
الربح  ميزان  يف  لنختلف.  ولي�ش  قوته،  ونعزز  الوطن  ونبني  نت�سالح  كي  الينا  امل�سوؤولية  اوكلتم  انتم 
واخل�سارة، امل�ساحلة هي ربح للجميع، وقطار امل�ساحلة قد انطلق وال�سعب �سيحا�سب كل من يتخلف 
عن ال�سعود اليه، �سيحا�سبه يف االنتخابات ويف االعالم ويف النظرة اىل امل�سوؤول، نظرة العتب التي 

يحملها املواطن. 

يف  تتج�سد  ان  ويجب  قوته،  م�سدر  هي  التي  لبنان  وحدة  تعزيز  يف  الرغبة  نفو�سكم  يف  حتملون 
ت�سرفاتكم كافة. ان انتماءنا اىل دول اخرى، بغ�ش النظر عن طبيعة هذا االنتماء اكان �سيا�سياً او 
طائفياً او عرقياً، يجب اال يحول دون تعزيز كرامة الوطن وتف�سيل م�سلحته على االوطان االخرى، بل 
على العك�ش، نحن نعتقد ان هذه العالقة يجب ان تزيد من قوة لبنان، فنطلب من الدول التي لنا عالقة 
بها، ان تقوم مب�ساعدة الوطن االم ولي�ش العك�ش. ال تنقلوا خالفات لبنان اىل هذه الدول، بل يجب ان 

ن�ستفيد مما ت�ستطيع هذه الدول تقدميه للبنان. 

والحريات  الديمقراطية  قيم  هي  مشتركة  قيم  المتحدة  والواليات  لبنان  بين 
لإلرهاب. والتصدي  والتعصب  الطائفية  ومحاربة  االنسان  وحقوق  العامة 

نكون  ان  علينا  تطورات،  من  حولنا  يجري  ما  ملتابعة  واال�ستعداد  اجلهوزية  على  نبقي  ان  علينا 
موحدين ون�سلح موؤ�س�ساتنا وخطابنا وكالمنا ال�سيا�سي ونت�سالح كي ن�ستطيع اال�ستفادة من التطورات 

االيجابية يف حال ح�سولها، واحلد من اال�سرار اذا ما ف�سلت عملية ال�سالم يف املنطقة ال �سمح اهلل.
 

ال، لن ا�سمح باالقتتال، فقد انتخبت رئي�ساً توافقياً من اجلكم ومن اجل جميع النا�ش، ولن ا�سمح 
للعابثني باالأمن اأن يقوموا بذلك من جديد، فرئي�ش اجلمهورية هو املوؤمتن على الد�ستور ويلتزم ارادة 

ال�سعب الذي هو م�سدر ال�سلطات، وبالتايل يجب ان تنت�سر ارادته على كل االرادات. 

 
يف خطاب الق�سم، قطعنا عهوداً على انف�سنا، و�سنبداأ بتنفيذها. وها نحن اليوم يف �سدد درا�سة 
امنا  املغرتبون  �سيمار�سه  احلق  وهذا  االقرتاع،  يف  للمغرتبني  احلق  �سيعطي  الذي  االنتخابات  قانون 
لي�ش يف االنتخابات املقبلة الأنه ال ميكن و�سع االآلية الالزمة لذلك ب�سبب �سيق الوقت، ولكن كونوا على 
ثقة اننا �سنبذل، خالل ال�سنوات املقبلة، جهداً وا�سعاً بالتعاون معكم لكي ن�سع االآلية التي ت�سمح باأن 

تنتخبوا ممثليكم يف اول ا�ستحقاق انتخابي نيابي يلي هذا اال�ستحقاق. 
 

نحن نعمل على منحكم البطاقة االغرتابية لتاأمني بع�ش الت�سهيالت للراغبني يف احل�سول عليها. 
اما بالن�سبة اىل اجلن�سية وا�ستعادتها للذين فقدوها، فاإن وزارة الداخلية تدر�ش حالياً 7 اآالف ملف 
تعود اىل 7 اآالف عائلة كانت مهملة يف ادراج الوزارة، وقد مت در�ش جزء مهم منها و�سيمنح كل م�ستحق 
جن�سيته يف اقرب وقت ممكن حتى ننتقل اىل و�سع اآلية اخرى للذين مل يتقدموا بامل�ستندات املطلوبة 

للح�سول على اجلن�سية. 

"اقتل �سخ�ساً ترهب ع�سرة اآالف" بهدف ارهاب ان االرهاب ي�سرب يف كل مكان، وعقيدته هي 
املواطنني وامل�ستثمرين واملغرتبني ملنعهم من العودة اىل وطنهم، فال تخافوا، امنا يجب ان نقف جميعاً، 
لي�ش كقوى ع�سكرية فقط، بل كمواطنني مدنيني وع�سكريني، يف وجه االرهاب لنتحداه ونهزمه، فهو ال 

الذي هو  ارادة الشعب  الدستور ويلتزم  الجمهورية مؤتمن على  رئيس 
االرادات. كل  على  ارادته  تنتصر  ان  يجب  وبالتالي  السلطات،  مصدر 
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ي�ستطيع ان يهزمنا. لقد حافظتم طيلة فرتة اغرتابكم على الروابط العائلية مع لبنان، وعلى التقاليد 
العائلية الب�سيطة، تقاليد املحبة التي ورثتموها عن وطنكم، وابقيتم على ات�سالكم بكل ما يربطكم بهذا 
واال�سواق  القرى  و�ساحات  والنوادي  وامل�ساجد  بالكنائ�ش  ات�سال  وبقيتم على  امل�ساعر،  احلنني وهذه 
القدمية، فال تغريوا عاداتكم، وابقوا عليها الأن لبنان بحاجة اليكم وهو يفتخر بكم ويعتز باملغرتبني. 

انتم ثروة لبنان ورئته التي يتنف�ش بها، فحافظوا على عالقتكم به. 

اطلب منكم، كما غامرمت وخاطرمت حني اتيتم اىل بالد االغرتاب، ان تخاطروا جمدداً وتعودوا اىل 
لبنان، فوطنكم ي�ستحق منكم الكثري. 

 
ع�ستم وعا�ش لبنان.

يجب ان نقف جميعًا كمواطنين مدنيين وعسكريين، في 
يهزمنا. ان  يستطيع  ال  فهو  ونهزمه،  لنتحداه  االرهاب  وجه 

الجالية اللبنانية في كندا
مونتريال - 19 تشرين األول 2008

لقاء الجالية اللبنانية في مونتريال في إطار مشاركة فخامة الرئيس في أعمال القمة
الفرنكوفونية الثانية عشرة بتاريخ 19 تشرين األول 2008.
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تغامروا  ان  المغتربين  انتم  قدركم  ان  القتناعي  قلته  ان  لي  سبق  ما  امامكم  اكرر 
الوطن. باتجاه  هي  الجديدة  مغامرتكم  تكون  وان  سابقا  غامرتم  كما  مجددا 

ق�سـة هذا  انظر يف وجوهكم  وا�ستعيد عندما  املقدام،  اللبناين  بهذا  االفتخار  م�ساعر  تتجدد يفَّ 
ال�سعب االبي الذي حمل االبجديـة اىل ارجاء االر�ش منذ اقدم الع�سور، والذي عجزت كل امل�سقات 
القريـة  �ساحات  يافعا يف  او ان حترمه حتقيق حلم داعب خياله منذ كان  ان تقف يف وجه طموحــه 
العتيقــة. واحمل اليكم من القرية العتيقة من لبنان اطيب التحيات واطيب التمنيات. كل لبنان يعتز 
مبغرتبيه ويعتز بكم. انتم ايها املغرتبون اللبنانيون م�سدر اعتزاز للوطن جندكم على امتداد املعمورة 
اينما ذهبنا تبحثون عن كل الفر�ش املتاحـة للنجاح، ال يثنيكم عن حتقيقها كد او تعب وال ت�ست�سلمون 
لل�سعاب على الرغم من ات�ساع هذا العامل وتعقيداته االقت�سادية واملالية، وعلى الرغم من ا�ستداد 

املناف�سة ومن قدرات املناف�سني وامكاناتهم. 

ايها االعزاء،

هذه هي �سورة لبنانكم، ر�سالة منوذجية يف احل�سارة والعلم واحلوار، ر�سالة تعر�ست للكثري من
اال�ساءة والت�سويه يف املراحل ال�سابقة، لكنها ا�ستطاعت ان تقاوم املعتدين وان حتتفظ لنف�سها بطابعها 
الفريد بف�سل الت�سحيات الغالية التي قدمها مواطنوكم، وبف�سل ما قدمتموه انتم من دعم وم�ساعدة. 
لكن الطريق ال يزال طويالً و�ساقا، وال يزال يحتاج اىل الكثري من الت�سحيات واجلهود، وال يزال الوطن 
روا الأجلـه كل طاقاتكم ومواقعكم. واجدين اكرر امامكم ما �سبق يل ان قلته  بحاجـة اليكم واىل ان ت�سخِّ
القتناعي ان قدركم انتم املغرتبني ان تغامروا جمددا كما غامرمت �سابقا وان تكون مغامرتكم اجلديدة 
ال�سرق كما كان  هي باجتاه الوطن، وان ت�ستثمروا جناحاتكم وتراهنوا على اعادته جمددا �سوي�سرا 
دائما، فهو ي�ستحق منكم ذلك. وا�ستطيع ان اطمئنكم اىل ان الو�سع امل�سريف يف لبنان على رغم هذه 
املحنة العاملية الكبرية، هو بخري، وفعال ميكننا اليوم ان نقول ان لبنان هو �سوي�سرا ال�سرق، الأن الودائع 
ازدادت يف اال�سابيع االخرية من كافة دول العامل وكرثت التحويالت من الدوالر اىل اللرية اللبنانية، 

كذلك االمر فال�سيولة متوفرة واال�ستثمار اي�سا بخري و�سي�سهد لبنان فرتة ذهبية قريبا ان �ساء اهلل. 

الكبير  ايماني  لوال  المغامرة  هذه  الى  الدعوكم  كنت  ما 
اللبنانيين  بقدرة  الراسخ  اعتقادي  ولوال  وبلبنان،  بكم 
مقيمين ومغتربين على انقاذ وطنهم والمحافظة عليه.

ايها االعزاء،

ايها االعزاء،

ما كنت الدعوكم اىل هذه املغامرة لوال امياين الكبري بكم وبلبنان، ولوال اعتقادي الرا�سخ بقدرة 
اللبنانيني مقيمني ومغرتبني على انقاذ وطنهم واملحافظة عليه. ولعلكم اذ تنظرون اىل املا�سي القريب 
ت�ست�سعرون مدى التح�سن امللمو�ش الذي �سهده الوطن، حيث عمت م�ساعي التوافق، وامل�ساحلة وحلت 
ادبياتها بدال من ادبيات الفرقة والتباعد، وا�ستطاع لبنان من خالل اطالالتنا يف عوا�سم القرار، ويف 
االحتاد من اجل املتو�سط، ويف االمم املتحدة، ويف القمة الفرنكوفونية، ويف العاملني العربي والغربي، 
ان يجمع توافقا اقليميا ودوليا معقوال ي�سب يف خدمـــــة امل�سالح الوطنية ويعزز موقع الدولة الر�سمي 
ودورها اجلامع بني خمتلف الفرقاء. ا�ستطعنا، و�سنحاول حيثما يوجد مغرتب لبناين ان نذهب اىل 
دول العامل، لنعيد لبنان اىل موقعه الطبيعي يف اخلريطة الدولية، فيعود كما كان منوذجا ور�سالة حوار 
للعامل اجمع، والعامل اليوم بحاجة اىل ذلك. ومن هنا تاأتي جوالتنا وياأتي دوركم املهم يف اظهار هذه 
اليوم ان  ال�سورة يف اي امر تقومون به، جتتمعون متوحدين الإعطاء �سورة جيدة عن لبنان. واملهم 
نعيد لبنان اىل اهله ولي�ش فقط اىل موقعه على اخلريطة الدولية ولكن اىل اهله، ان نعيده اليكم، اىل 

اللبنانيني، اىل املغرتبني حتى ميكننا القول للمغرتبني عودوا اىل لبنان فلبنان بخري. 

لقد انطلقت م�سرية االنقاذ الوطنية وبداأت ب�سائرها بالظهور �سريعا وتباعا، وقد اجنز العديد من 
امل�ساحلات بني فرقاء طاملا مت�سكوا مبواقع متباعدة. وما مل ينجز بعد، يتم حت�سريه بدقـة و�ستظهر 
نتائجه يف وقت قريب. ثم اعيد اطالق احلوار على ا�س�ش ومبادئ وطنية يف ظل اجواء توافقية م�سجعــة 
ونحن ناأمل يف االتفاق على ما تبقى من موا�سيعه بكل ايجابية يف اجلل�سات املقبلة مما �سي�سب يف 
خانة تعزيز �سيادة الدولة اللبنانية و�سلطتها، ويف خانة تعزيز قدرتها على الت�سدي لتهديدات العدو. 
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اما امل�ساحلة فهي لي�ست خياراً �سيا�سياً للزعماء وامل�سوؤولني اللبنانيني، بل واجب وطني جتاه الوطن
وال�سعب الذي اوالهم ثقته. اما احلوار، ف�سورته املثلى يف الوحدة الوطنية جتلت باأبهى مظاهرها يف 
تطويب االب يعقوب الكبو�سي منذ ب�سعة اأ�سهر، كما جتلت باالأم�ش يف تد�سني وافتتاح م�سجد حممد 
االمني يف املكان نف�سه، وجتلت اليوم كذلك يف كني�سة ابر�سية مار مارون برعاية �سيادة املطران وح�سور 
امل�سايخ االجالء. هذا هو وجه لبنان الذي يجب ان حتر�سوا عليه، وت�سكلوا قوة �سغط حيث انتم على 
دول القرار لتحقيق م�ساحله والدفاع عن ق�ساياه املحقة وامل�سريية. وهذا ال يتحقق اال بوحدتكم يف 

كل املجاالت. 

 
خاليا  احدى  ك�سف  فا�ستطعنا  االمنية،  قدراتنا  تدعيم  يف  مبا�سرة  م�ساهمة  ا�سهم  قد  ذلك  كل 
االرهاب اخلطرية، وناأمل يف ان ي�سفر تفكيكها عن ت�سييق احل�سار حول مثيالتها ونتو�سل تباعا اىل 
امل�سرية،  االقليمية النطالقة هذه  املوؤ�سرات  ابرز  احد  ولعل  قدراتها.  على  والق�ساء  منابعها  جتفيف 
البيان ال�سوري اللبناين امل�سرتك حول العالقات الدبلوما�سية بني البلدين. وهذا البيان، وان اكد قيام 
تلك العالقات اعتبارا من تاريخ �سدوره، فهو موؤ�سر على مدى جناحه يف االرتقاء بالعالقات يف ما 

بينهما مبا ي�سمن حتقيق امل�سالح احلقيقية لكل منهما.
 

قانون  اقر  لقد  تتمنون.  ما  لتحقيق  �سنجهد  ولكن  كبري،  واجب  الدولة  وعلى  الكثري،  علينا  لكم 
التقنية واالدارية.  للتجريب وحت�سري االمور  الوقت  للمغرتبني ولكن تنفيذه �سيتطلب بع�ش  االنتخاب 
والبطاقة   .2013 العام  يف  ال�سيا�سية  احلياة  يف  امل�ساركة  يف  كبري  دور  الأ�سواتكم  يكون  ان  يف  وناأمل 
اىل  ا�سافة  فيه،  واالقامة  لبنان  اىل  للدخول  للت�سهيالت  يحتاجها  ملن  االعداد  قيد  هي  االغرتابية 
م�ستحقيها،  اىل  اجلن�سيـة  منح  الإعادة  القدمية  اجلن�سيـة  ملفات  تدر�ش  كذلك  اخرى.  ت�سهيالت 

و�سننكب على و�سع قانون جديد ي�سهل ا�ستعادة اجلن�سية الأ�سحابها اللبنانيني. 

في  كبير  دور  ألصواتكم  يكون  ان  في  نأمل 
.2013 العام  في  السياسية  الحياة  في  المشاركة 

ايها االعزاء،

ان امياين بكم كبري، وامياين بلبنان را�سخ ر�سوخ جباله، وثقتي بال�سعب اللبناين ثابتة ال تتزعزع،
واملي بكم ي�ساعف رجائي بامل�ستقبل الزاهر، ومن هذه املنطلقات، ادعوكم اىل ان نعقد معا العزم 
ون�سبك ال�سواعد ونعمل �سوياً لبناء وطن تتوحد فيه مواطنية جميع ابنائه دون متييز او ا�ستثناء، وطن 

يكون حمط اآمالهم ويفتخرون باالنتماء اليه، فال يبقى مرقد عنزة ملا تبقى من رو�سة العمر. 

ع�ستم وعا�ش لبنان.
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الجالية اللبنانية في البرازيل
برازيليا - 22 نيسان 2010

اللبنانيين  ماليين  تضم  ألنها  مميز،  وقع  البرازيل  في  اللبنانية  الجالية  للقاء  كان 
والمتحدرين من أصل لبناني، فكانت المشاعر مفعمة بالشوق والحنين لألجداد واآلباء. 

ووصف رئيس الجمهورية الذين قدموا الى البرازيل باألبطال الذين غامروا بالسفر كي
يحافظوا على وجود لبنان.

اإن من ياأتي من بريوت اىل الربازيل اليوم ال ي�ستطيع اإال اأن يفكر باأجدادكم الذين اأتوا اليها منذ 
اأكرث من مئة �سنة عرب البحر واىل غريها من الدول ، بهوؤالء االبطال الذين �ساقت بهم �سبل العي�ش 

واحلرية يف بلدهم، فغامروا بال�سفر اىل بلدان اأخرى كي يحافظوا على وجود لبنان. 

اأتينا اليوم اليكم كما ذهبنا اىل �سائر املغرتبني يف دول العامل لكي نوؤمن التوا�سل معكم ونطلعكم 
على و�سع لبنان.

املعاملة  على  الربازيلي  والرئي�ش  واحلكومة  الربازيلي  ال�سعب  اإىل  العميق  بال�سكر  اأتوجه  اأن  اأريد 
الطيبة لكم.

هذا ال�سعب الذي اأحب ال�سعب اللبناين، ففتح قلبه وذراعيه ليح�سنه وقد حفظ لكم الدور الكبري 
لبناء الربازيل احلديثة. كما وقفت الربازيل اىل جانب لبنان والق�سية العربية، وهي حتتل اليوم موقعها 
املهم يف املجتمع الدويل �سيا�سياً واقت�سادياً، لذلك كان ال بد اأن نزورها وجنري حمادثات مع رئي�سها  

للتن�سيق وتعزيز م�سرية نهو�ش لبنان التي بداأت يف العام 2008.

اإن لبنان متكن يف العام 2009 من حتقيق اإ�سالحات عدة ، منها العالقات الديبلوما�سية مع �سوريا 
ن�ستمر يف  ونحن   . دولة  دولة اىل  البلدين من  التعاطي بني  اأ�سبح  وقد  اال�ستقالل،  �سنة من  بعد 60 
بناء عالقات الثقة بني ال�سعبني ال�سوري واللبناين لتجاوز العالقة الديبلوما�سية اىل عالقة اأخوة بني 
البلدين.كما انتخب لبنان ع�سوا غري دائم يف جمل�ش االمن لعامي 2010 -2011 ب�سبه اإجماع دويل، 
كما انتخبت الربازيل لهذا املوقع. لذا ي�ستطيع البلدان التن�سيق يف ما بينهما يف الق�سايا التي تهمهما 

وتهم �سائر دول العامل.

وا�ستعاد لبنان مكانته الدولية وموقعه على خريطة الدول وثقة العامل به.

سوريا  مع  الديبلوماسية  العالقات  منها   ، عدة  إصالحات  تحقيق  من  لبنان  تمكن 
دولة. الى  دولة  من  البلدين  بين  التعاطي  أصبح  وقد  االستقالل،  من  سنة   60 بعد 
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ر  ي�ستعيد مركزه املايل ما يذكِّ اأن  لبنان  ا�ستطاع  بالعامل  التي ع�سفت  املالية  وبالرغم من االزمة 
بت�سميته �سوي�سرا ال�سرق.

و�سهد الو�سع ب�سورة عامة ا�ستقراراً على امل�ستويات ال�سيا�سية واالمنية واالقت�سادية . فاالنتخابات 
جترى يف مواعيدها . وكذلك اال�ستحقاقات الد�ستورية االخرى وذلك دون تاأخري اأو تاأجيل. واجلي�ش 

والقوى االمنية يحافظون على االمن ب�سكل جيد.

اأما على امل�ستوى االقت�سادي فقد حقق لبنان يف العام 2009 منواً اقت�سادياً بني 8 و9% وجتاوزت 
الودائع يف امل�سارف اللبنانية مئة مليار دوالر.

وبلغ االحتياطي يف م�سرف لبنان 27 مليار دوالر. كل ذلك بف�سل ثقة املغرتبني بوطنهم الذي زاره 
ال�سيف املا�سي العديد منهم، وقد يكون بع�سكم من بينهم،  و�ساهدوا املهرجانات الفنية والثقافية 

املزدهرة يف كل انحائه.

اإن الو�سع االمني امل�ستقر هو ما يوؤمن اال�ستقرار االقت�سادي، ورغم التهديدات اال�سرائيلية اليومية
�سد لبنان اإال اأنها ال ت�سكل �سوى هروب اإ�سرائيلي اىل االمام، للتخل�ش من ال�سغط الذي ميار�ش عليها 
للقبول باملبادرة العربية لل�سالم. وال يكون الرد على التهديدات اال بوحدة ال�سف واجلهوزية للت�سدي 
الأي حماولة لالعتداء على لبنان. واإ�سرائيل تعرف اأن االعتداء عليه مل يعد اأمراً �سهالً. لذلك تلتئم 
هيئة احلوار يف لبنان، لو�سع ا�سرتاتيجية وطنية للدفاع عنه وحمايته، ترتكز اإىل ت�سافر قدراته مبا يف 

ذلك قدرات اجلي�ش وال�سعب واملقاومة.

يف هذا الوقت ي�ستمر العمل من اجل بناء املوؤ�س�سات والقيام باالإ�سالحات على كافة امل�ستويات الأن 
املوعودة عديدة، من  االإ�سالحات  اإن  ال�سيادة.  وتعزز  اال�ستقالل  ت�سمن  التي  املوؤ�س�سات وحدها هي 

كافة  على  باإلصالحات  والقيام  المؤسسات  بناء  اجل  من  العمل  يستمر 
السيادة. وتعزز  االستقالل  تضمن  التي  هي  وحدها  المؤسسات  ألن  المستويات 

قانون االنتخاب مروراً بخف�ش �سن االقرتاع اإىل 18 �سنة، واإعطاء املغرتبني حق االنتخاب يف اأماكن 
اإقامتهم، وا�ستعادة اجلن�سية ملن فقدها. وتقوم االجهزة االمنية املخت�سة حالياً بفرز امللفات املوجودة 
يف وزارة الداخلية والتي تعود للعام 1948 ، ويبلغ عددها 7 اآالف ملف. وقد فرزت الوزارة نحو اأربعة 
اآالف منها، من بينها 950 الأبنائنا يف الربازيل، اأي ما يعادل 3 اآالف �سجل قيد، من اأ�سل 2700 ملف. 
اآلية ت�سهل انتخابهم، وهي تعمل  اأما بالن�سبة النتخاب املغرتبني، فهناك جلنة با�سرت بدرا�سة و�سع 
بني وزارتي الداخلية واخلارجية واالمم املتحدة. والذين فقدوا جن�سيتهم، هناك قانون ال�ستعادتها مع 

ت�سهيل اأوراقهم الثبوتية، هو قيد املناق�سة يف جمل�ش النواب.

اإهمال  هو عدم  منكم  املطلوب  اأن  اإال  اال�سالحات،  اإجناز هذه  �سرورة  الوزاري  البيان  لقد حدد 
ت�سجيل اأنف�سكم واأوالدكم يف ال�سفارات والقن�سليات. اإن الذي فقد جن�سيته يجب اأن يعمل ال�ستعادتها، 

وكل �سكان العامل ي�سعون اىل احل�سول على جن�سية، فلماذا ال يريد اللبناين ذلك؟ 

كونوا على ثقة اأن لي�ش هناك ما ي�سعب على اللبناين. فلبنان اأعطى احلرف ون�سر العلم والفل�سفة 
يف العامل، ورجال ال�سيا�سة يف كل دول العامل هم بن�سبة كبرية من اأ�سل لبناين. ان لبنان القوي بانت�ساره 

ال ي�سعب عليه اال�سالح يف الوطن.

اأ�سكر ح�سوركم، وال �سيما من جاء منكم من بعيد. اأ�ساألكم التعاون يف ما بينكم وتوحيد جهودكم، 
الأنه ال يجب وجود اي انق�سام يف اجلامعة الثقافية يف العامل التي نعمل على توحيدها ب�سكل م�ستمر. 
كما ا�ساألكم تعزيز االندية لتاأمني التوا�سل يف ما بينكم. نحن بانتظاركم يف لبنان، عليكم ان تزوروه 
يف ال�سيف و�ساأكون والوزراء بانتظاركم. نريد ان نراكم يف بعلبك، بيت الدين ، جبيل، طرابل�ش و�سور 

و�سنكون على موعد معكم.

العالم. العلم والفلسفة في  الحرف ونشر  لبنان  أعطى 
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الجالية اللبنانية في المكسيك
مكسيكو - 28 إيلول 2010

هي امتداد للتاريخ اإلغترابي في األميركيتين حيث ابدع اللبنانيون في صناعة حياتهم
اجداد  قاربها  التي  الكبيرة  األعمال  تمجيد  على  الجمهورية  رئيس  وحرص  الجديدة. 
الى إطالق  ادولفوا لويس ماتيوس سنة 1962  المكسيكي  الرئيس  المغتربين، مما دفع 

كلمته الشهيرة »من ال يحظى بصديق لبناني فليبحث عنه«.

أيّها األصدقاء،

ولنحّييكم  الوطنيتني  مبئويتيها  لتهنئتها  والرحبة،  اجلميلة  املك�سيكّية  الديار  يف  اليوم  جنتمع 
اأجدادكم  قا�ساها  التي  الطويلة  املعاناة  �سريط  الوفية  الذاكرة  وم�ستعيدين عرب  اأحوالكم  م�ستطلعني 
االغرتاب،  مغامرة  يف  املرهقة  امل�سافات  وقطعوا  العاتية  االأمواج  اعتلوا  الذين  املجاهدون،  واآباوؤكم 
وظلوا على تعلقهم بار�ش اجدادهم ومقد�ساتهم وقدي�سيهم يفاخرون  باأ�سولهم وجذورهم، وِلُنمّجد 
االأعمال الكبرية التي قامت بها اجيالكم التي تعاقبت على هذه االر�ش امل�سيافة ويف بلد االأ�سل، لبنان، 
الوزنات  فكاثرت  والفنون  والعلوم  والتجارة  االقت�ساد  ميادين  يف  حققتها  التي  الباهرة  والنجاحات 
اللبناين يف  للنادي  اأ�سعافاً، ما دفع الرئي�ش املك�سيكي ادولفو لوبي�ش ماتيو�ش اىل القول عند زيارته 

مك�سيكو �سنة 1962 لتد�سينه اىل اطالق كلمته ال�سهرية :

عنه". فليبحث  لبناين،  ب�سديق  يحظى  ال  "من 
”kienn no tennga ounn amigo libaness que lo bousque“

كلمة  الرئي�ش  يوجه  حيث  املك�سيك  جمهورية  روؤ�ساء  قبل  من  ال�سنوية  النادي  زيارة  �سارت  وقد 
ا�سا�سية اىل االمة تقليدا عزيزا نفتخر به جميعا.

اآٍن، اخلري والفائدة امل�ستقبل، ونر�سم له طموحات �سا�سعة حتمل يف كل  لُن�سيء على  جنتمع هنا 
الذي  االأّم  وللوطن  بنائها،  و�ساركوا يف  التي غمرتهم بحنانها وخرياتها،  املك�سيكية  وللبالد  ملغرتبينا 
يعتز بهم واملتعّط�ش دائماً للقائهم.، ولن�ستعر�ش واإّياكم االأجواء التي ت�سود لبنان يف ال�سيا�سة واالأمن 

واالقت�ساد و�سوؤون احلياة.

ولكن  بتوؤدة  مراميه  نحو  ي�سري  البال،  تقلق  عنه  �سوراً  االإعالم،  و�سائل  اأحياناً  تنقُل  الذي  فلبنان 
اأو  فيه  تهّب فجاأةً،  التي  العوا�سف  ورغم  املنطقة  دول  تعي�سها  التي  امل�سطربة  الظروف  بثبات، رغم 

عليه، فتثري غباراً كثيفاً، لكّنها �سرعان ما تهداأ وتعود قافلة الدولة لتتابع �سريها.

رغم  بثبات،  ولكن  بتؤدة  مراميه  نحو  لبنان  يسير 
المنطقة. دول  تعيشها  التي  المضطربة  الظروف 
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فاجلي�ش اللبناين يقوم بواجب الدفاع عن احلدود اجلنوبية ويت�سدى للعدو اال�سرائيلي بكل ب�سالة 
كما ت�سدى لعدوانه الهمجي وهزمه عام 2006 اىل جانب املقاومة.

كما ان جي�سكم الوطني يقوم مع القوى االمنية االخرى بالت�سدي ومطاردة فلول االرهابيني الذين
اعتدوا عليه عام 2007 حيث قام يف حينه بالق�ساء على تنظيمهم واقتالعهم من اوكارهم ومنعهم من 

تنفيذ خمططاتهم.

لقد قطعنا، اأّيها االأعّزاء، منذ ما يزيد على ال�سنتني، مراحل كثرية يف الطريق اإىل اإعادة بناء الدولة
وتفعيل دورها. وما زالت اأمامنا مراحل عديدة اأخرى نعمل بت�سميم على حتقيقها.

لقد اأعدنا تكوين هيئة احلوار الوطني واأطلقنا اأعمالها يف مناخ من التفاهم والتناغم بني اجلميع، 
بهدف  لبنان،  عن  للدفاع  وطنّية  ا�سرتاتيجّية  و�سع  مقّدمها  يف  اأ�سا�سّية،  وطنّية  موا�سيع  تعالج  كي 
ل�سيادته  عليه خرقا  امل�ستمرة  اعتداءاته  ومن  واملياه  االر�ش  اال�سرائيلي يف  العدو  اطماع  حمايته من 
وحرمة حدوده واخرتاقا لن�سيج مواطنيه بالعمالء واجلوا�سي�ش، وال�ستبعاد ومنع اي خطة ترمي اىل 
توطني الفل�سطينيني على ار�سه الذي يحّرمه الد�ستور اللبناين، ول�سون حقوقهم امل�سروعة يف ار�سهم 

املغت�سبة.

العالقات  جانب  اإىل  �سوريا  ال�سقيقة  مع  وثابتة  وكاملة  وا�سحة  دبلوما�سّية  عالقات  واأر�سينا 
التفاهم  تر�سيخ  وت�ساهم يف  �ساهمت  والتي  م�سوؤوليها  وكبار  بقيادتها  تربطنا  التي  املتينة  ال�سخ�سّية 
والتعاون ال�سيا�سي واالقت�سادي واالأمني بني دولتينا ال�سقيقتني. وارتفع العلم اللبناين يف دم�سق كما 

ارتفع العلم ال�سوري يف بريوت.

دورها. وتفعيل  الدولة  بناء  إعادة  إلى  الطريق  في  كثيرة  مراحل  قطعنا  لقد 

األزمة  تجاوز  من  لبنان  مّكنا  ومتانة  استقراراً  واالقتصادي  المالي  الوضع  شهد 
الحائرة. أو  الخائفة  للرساميل  ومريحًا  آمنًا  موئاًل  منه  وجعال  العالمّية،  المالّية 

والراأي فيها  امل�ساركون  �سالمتها  على  �سهد  بلدّية  وانتخابات  ت�سريعّية  انتخابات  تباعاً،  واأجرينا 
العام املحلي والدويل، ويعمل املجل�ش النيابي احلايل على �سياغة قانون انتخاب جديد اأكرث ع�سرّية 

ودميوقراطّية.

لقد اعتمدنا كذلك، برنامج زيارات للدول ال�سقيقة وال�سديقة، وّثق روابط لبنان معها واأعاده اإىل
لل�سنتني  الدائمة ملجل�ش االأمن الدويل  الع�سوّية غري  ُمعّززاً ح�سوره، فاأثمر فوزاً يف  املجتمع الدويل، 

2010 و 2011، حيث يتجاور مع املك�سيك ع�سو املجل�ش احلايل.

كما فتح لبنان اأبواب عا�سمته اأمام زيارات موؤّثرة ومنتجة لروؤ�ساء واأمراء تلك الدول، كان اآخرها 
زيارات امللك عبد اهلل بن عبد العزيز والرئي�ش ب�سار االأ�سد وال�سيخ حمد بن خليفة اآل ثاين امري قطر، 

وننتظر اي�ساً زيارة فخامة الرئي�ش فيليبي كالديرون اىل لبنان.

االأزمة  جتاوز  من  لبنان  مّكنا  ومتانة  ا�ستقراراً  وي�سهد  �سهد  فقد  واالقت�سادي،  املايل  الو�سع  اأما 
املالّية العاملّية، وجعال منه موئالً اآمناً ومريحاً للر�ساميل اخلائفة اأو احلائرة، فلجاأت اإليه كثيفة، مما 

�ساعد على ارتفاع معدل النمّو فيه اإىل نحو 7،50%، واعاد تذكرينا بلبنان ك�سوي�سرا ال�سرق.

أيّها األعزّاء،

مهما عملنا يف حقل الوطن، يبقى اأمامنا عمل كثري، واننا لفاعلون، بالرغم مما يواجهنا من عقبات 
التي  وامل�ساحلات  �سي�ستمر  اللبنانية  االطراف  بني  فاحلوار  واخلارج.  الداخل  يف  وعرقلة  و�سعاب 

نن�سجها بني املتخا�سمني، احزابا وطوائف وقرى وزعماء، �ست�ستمر.
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كما اأننا نويل ال�سوؤون االجتماعّية والرتبوّية وال�سحّية والبيئّية وغريها من االأمور التي مت�ّش حياة 
النا�ش مبا�سرةً، كّل اهتمام وكّل جهد يف حدود االإمكانات املتاحة.

اأما اأنتم اأّيها املغرتبون االأحّباء، فلم ولن تغيبوا هنيهة عن �سمائرنا وعقولنا. لقد تناولت �سخ�سّياً 
ال�ساأن االغرتابي يف جزء بارز من خطاب الق�سم. واملجل�ش النيابي اأقّر حّقكم يف انتخاب اأع�سائه لكي 
االآن ب�سدد  ة هي  املخت�سّ والدوائر  للبالد،  وال�سيا�سّية  الت�سريعّية  باآخر يف احلياة  اأو  ب�سكٍل  ت�ساركوا 

التح�سري لو�سع اآلّية العملّية االنتخابّية لتطبيقها عندما يحني موعدها عام 2013.

وبني يدي املجل�ش حالياً اقرتاح قانون يق�سي با�ستعادة اجلن�سّية مل�ستحقيها ممن فاتهم احل�سول 
عليها �سمن املهل ال�سابقة، اآمل اأن ي�سلك م�ساراً اإيجابياً، وان تبادروا اىل تقدمي الطلبات يف حينه، وقد 
اجنزت وزارة الداخلية التدقيق يف 120 ملف من ا�سل 256 مقدمة من املك�سيكيني من ع�سرات ال�سنني 

ا�سفرت عن ادراج 507 قيود يف ال�سجالت اللبنانية.

اإّن لبنان، اأّيها االأعّزاء، حري�ش على اأن يجمع �سمل االغرتاب وكلمته، ويوّحد طاقاته القادرة، ليكون
وهو حري�ش كذلك على حماية م�سالح مغرتبيه  املهمة يف حياته.  املنعطفات  عليه يف  ُيتكاأ  خمزوناً 

واملحافظة على امالكهم ومقتنياتهم وحقوقهم املادية واملعنوية.

لقد دعوت املغرتبني مراراً، اإىل الوحدة واالحتاد الكت�ساب املزيد من القّوة والفاعلّية يف كّل مكان
اأو�ساع  درا�سة  املكّلفة  اللجنة  مع  واملغرتبني  اخلارجّية  وزارة  حالياً يف  جاٍر  والعمل  �سعيد،  كّل  وعلى 
االغرتاب، للو�سول اإىل منوذج جديد ملقاربة ال�ساأن االغرتابي  يواكب التطور والتغيري املتناميني على 
ال�ساحة االغرتابية يف العامل، مبا ي�سمن توا�سل الوطن مع اجلميع حتت �سقف االحرتام خل�سو�سّية 

البلدان امل�سيفة.

إّن لبنان حريص على أن يجمع شمل االغتراب وكلمته، ويوّحد طاقاته 
القادرة، ليكون مخزونًا يتكأ عليه في المنعطفات المهمة في حياته.

انتهز منا�سبة هذه الزيارة، وهي االوىل التي يقوم بها رئي�ش لبناين اىل املك�سيك الأكرر ترحيبي بكم
واأ�سكر ح�سوركم كما اأ�سكر القائمني على هذا املقّر، والذين �ساهموا يف بنائه ومنظمي هذا اللقاء، 
يف  لبنانّية  عائالت  من  واملتحّدرين  اللبنانيني  جميع  اإىل  اأخرى  مرة  عربكم  واأتوجه  جهودهم،  على 
املك�سيك، الأدعوهم اإىل البقاء �سّفاً واحداً يف خدمة الدولة املك�سيكّية وااللتزام باأنظمتها ومب�ساحلها 
والعمل لتحقيق اأهدافها وامل�ساهمة يف متتني العالقات الثقافّية والتجارّية وال�سياحّية التي مل تبلغ بعد، 
بينها وبني لبنان، احلّد الذي يجب اأن تبلغه، فحقل التبادل الثقايف مثالً بني جامعات البلدين وطالبها، 

ما زال قابالً لزرع كثري وحل�ساد وفري.

القارة ودول  العربّية  والدول  املك�سيك  التجاري بني  التعاون  رائد يف  دوٍر  لعب  اإىل  اأي�ساً  واأدعوهم 
االفريقية  مما يعود باخلري على اجلميع. كما اأحّثهم على الت�سامن مع بع�سهم البع�ش والتاآزر ال�سادق 

لكي ي�ستطيعوا تقدمي كّل دعم وم�ساعدة للبنان واملحافظة على تراثه وقيمه.

واأكرر دعوتهم لزيارته والتوا�سل امل�ستمّر معه وانا �ساأ�ستقبلهم يف ق�سر بعبدا. فذراعاه مفتوحتان 
اأبداً ال�ستقبالهم بفرح واعتزاز. 

ع�ستم، عا�ش لبنان، وعا�ست املك�سيك.

لكي  الصادق  والتآزر  البعض  بعضهم  مع  التضامن  على  المغتربين  أحّث 
تراثه وقيمه. للبنان والمحافظة على  يستطيعوا تقديم كّل دعم ومساعدة 

أيّها األعزّاء،
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ج– القسم الثالث: أوروبا

ورسموا  والثقافية  العلمية  بإبداعاتهم  األوروبية  الدول  في  اللبنانيون  المغتربون  تمّيز 
مساحة خاصة  أبهرت األوروبيين، ناهيك عن األدوار التي لعبوها بنجاح كبير على الصعد 
التأقلم  سريع  كان  اللبناني  فإن  والغرب،   الشرق  بين  الوصل  نقطة  لبنان  وكون  كافة.  
في هذه البيئة المألوفة والتي ينظر إليها اللبنانيون على أنها الداعم لهم في مواجهة 

األخطار المحدقة بوطنهم.
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الجالية اللبنانية في فرنسا
باريس - 12 تموز 2008

لقاء الجالية اللبنانية في فرنسا في إطار الزيارة الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية بتاريخ 
12 تموز 2008.

اإن هذه االطاللة اليوم مهمة بالن�سبة اإىل لبنان بعد ال�سعوبات التي مر بها. وهي تاريخية ب�سبب 
وجودكم اأنتم هنا. يف الواقع وجدت من ال�سعب جميئي اىل فرن�سا من دون ت�سكيل حكومة، واأن اآتي 

الأراكم ويف نف�سي �سعور بالتق�سري جتاهكم اذا مل تت�سكل. 

كنا نرغب اأن يكون عن�سر ال�سباب يف احلكومة اأكرث عدداً واأن تكون ح�سة ال�سيدات اأكرب، لكن كان 
وجود  ب�سبب  اجلامعة  الوطنية  االرادة  متثل  احلكومة  اأن  واثق  واأنا  الظرف.  هذا  يف  املمكن  هو  هذا 
كل االطراف فيها، وهذا اأمر يف غاية االهمية، اإ�سافة اإىل وجود كفاءات جيدة ونوعية فيها، علماً اأن 
ن�سف اأع�سائها عينوا وزراء للمرة االوىل. اأنا اعتربها حكومة جيدة اإذا ما عملنا من خاللها لتحقيق 
طموحات اللبنانيني. وعلينا اأال جنعل منها حلبة �سراع، بل يجب توحيد االآراء حول االمور التي نتفق 
ب�ساأنها كي يتمكن لبنان من التقدم. نحن باأيدينا اأن جنعل منها حلبة �سراع اأو مكاناً لالتفاق. وكل 
قرار تتخذه هذه احلكومة يوؤمن الوحدة الوطنية اللبنانية وي�سونها يكون قراراً جيداً، واي قرار يفرط 

بالوحدة الوطنية هو غري جيد للبنان مهما كان فا�سالً.

قد ال تكون احلكومة اجلديدة بقدر طموحاتكم لكنها يف كافة االحوال جيدة، ويجب علينا اأن نعمل 
على ف�سل الوزارة عن النيابة كي ياأتي الوزير ليوؤمن م�سلحة وطنه ولي�ش م�سلحة �سيا�سته ال�سخ�سية. 
اأعباء كثرية يف وقت ق�سري، من هنا وجوب اال�سراع يف  تعلمون، تقع على عاتق هذه احلكومة  وكما 
العمل واالهتمام مبا اأوردناه يف خطاب الق�سم. اأنا اعلم اأن هذا اخلطاب مل ياأت بجديد، وكل ما ورد 
ب�سبب  اإما  ق�سراً،  الوطن  عن  االبتعاد  اىل  ا�سطروا  الذين  وال�سباب  اللبنانيني  اآراء  خال�سة  هو  فيه 
الو�سع االمني اأو بداعي املطلب املعي�سي. علينا االهتمام بال�سباب وباإ�سالح اال�سكاليات الد�ستورية كي 
ال يحني موعد االنتخابات ويكون لدينا �سوء فهم يف تف�سري الد�ستور. فلننطلق يف تف�سري واحد �سواء 

جلهة الن�ساب اأو املهل الزمنية، او جلهة جعل مبداأ ف�سل ال�سلطات اأمراً واقعاً.
 

اليوم نحن ب�سدد اإجناز عملية تبادل اال�سرى، وهو اأمر كبري للبنان يدخل �سمن اإطار تنفيذ القرار

يجب فصل الوزارة عن النيابة كي يأتي الوزير ليؤمن 
الشخصية. سياسته  مصلحة  وليس  وطنه  مصلحة 
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 1701. و�ستبداأ م�ساحلة اللبنانيني مع بع�سهم البع�ش، وننطلق يف احلوار انطالقاً مما تو�سلنا اإليه 
يف املرة االخرية، يف بيت ال�سعب اللبناين يف بعبدا، حيث �سيجتمع الكل حتت اأبّوة رئي�ش لبنان. علينا 

اأن ن�سل اإىل اتفاق حول كافة املوا�سيع على اأن ننطلق للتنفيذ معاً.

ننتظر اي�ساً حترير مزارع �سبعا، وهذا امللف بات مفتوحاً على الطاولة، ولكن لي�ش فقط مزارع �سبعا 
اإمنا تالل كفر�سوبا اي�ساً. وكما قلت، ان ا�سرائيل مل تن�سحب بعد عدوانها االخري من الغجر، وجزء 
كبري من هذه البلدة اأرا�ش لبنانية. ونحن ننتظر كذلك رفع الظلم عن الفل�سطينيني وتاأمني حق العودة 
تاأمني هذا  نريد حق عودتهم اىل ديارهم، فمن دون  التوطني نحن  الكالم عن رف�ش  لهم، الأنه قبل 
احلق يبقى االرهاب اال�سرائيلي قائماً على ال�سعب الفل�سطيني وال�سعوب العربية. ونحن نعلم جيداً اأن 
االرهاب اليوم الذي اتخذ من اال�سالم غطاءً، يّدعي رفع الظلم عن الفل�سطينيني لكن هذا غري �سحيح 
ابداً . اإن ا�سرائيل واأعداءنا هم الذين يغذون االرهاب املوجود اليوم من جراء اإرهابهم امل�ستمر منذ 
نحو خم�سني عاماً. وقد حتدثت عن االمر يف لبنان مع الرئي�ش �ساركوزي، وهو قال يل باحلرف انه ال 
يفهم كيف ميكن اإعطاء الفل�سطينيني دولتهم اىل جانب الدولة اال�سرائيلية وال ي�سمح لهم بالعودة اىل 

ديارهم. فهذا اأمر غري مقبول ومرفو�ش متاماً.

اأن  نريد  ال  بالطبع نحن  االبواب.  باتت على  فهي  �سوريا،  مع  الديبلوما�سية  للعالقات  بالن�سبة  اأما 
ن�ستخدم عبارة "تطبيع العالقة" مع �سوريا، فعالقاتنا معها كانت دائما طبيعية واإذا ما اعرتاها اأحياناً 

خلل معني فيجب علينا اإزالته. 

�سننطلق جمدداً يف عالقتنا مع �سوريا، ولبنان امل�ستقر وال�سيد على اأر�سه هو اأف�سل �سديق ل�سوريا 
يف دول العامل، وهو ي�ستطيع اأن يخدم ق�سية العرب جميعاً كونه وطن ر�سالة كما قال عنه البابا القدي�ش 
اىل  العراق  من  اليوم  العامل  يف  يجري  ما  اىل  اتطلع  وعندما  عدة.  �سنوات  منذ  الثاين  بول�ش  يوحنا 
افغان�ستان وفل�سطني من �سدامات واإرهاب اأجد اأن لبنان اأ�سبح ر�سالة اليوم اأكرث من اأي وقت م�سى، 

الموجود  االرهاب  يغذون  الذين  هم  وأعداءنا  اسرائيل  إن 
عامًا. خمسين  نحو  منذ  المستمر  إرهابهم  جراء  من  اليوم 

اإذا  نقمة  وت�سبح  منها،  االفادة  عرفنا  ما  اإذا  نعمة  التعددية  وهذه  ال�سعبية.  مكوناته  تعددية  ب�سبب 
الثقافات  اليوم بحاجة اىل دليل دامغ لتفاعل  اإن عامل  للبنان و�سعبه.  ما فرطنا بهذه الهبة من اهلل 
واالديان كي تن�ساأ فيه ح�سارة فريدة �سبيهة باحل�سارة اللبنانية امل�سعة يف كافة اأرجائه. وبالرغم من 
اننا قد نحبط احياناً ب�سبب ما يجري من احداث، لكن اإذا التفتنا من حولنا ويف حميطنا القريب جند 
اأننا اأف�سل حاالً ويكفينا ان ت�ستقيم االمور ال�سيا�سية حتى تعود املياه اىل جماريها وي�سود الوئام بني 

خمتلف فئات املجتمع اللبناين.

عليكم ومطلوب  يرتكز  فاالغرتاب  املغرتبون،  ال�سباب  اأنتم  لبنان،  دوركم كبري جداً يف خدمة  اإن 
اأن تنقلوا �سورة وطنكم املوحدة والغنية اىل الدول التي ت�ست�سيفكم. فكل لبناين براأيي، يولد  منكم 
مثقفاً وموؤمناً بالتكامل بني الطوائف. العامل ا�سبح اليوم قرية �سغرية وللدولة اللبنانية واجب كبري 

جتاه مغرتبيها، وهناك واجب على املغرتبني اىل جانب الديبلوما�سيني لتاأمني م�سلحة الوطن. 

 
االنتخابات  ويف  الوطن،  اأمور  كل  يف  اإ�سراكهم  عملية  وت�سهيل  املغرتبني  حقوق  تاأمني  علينا  نحن 
حتديداً. اأنا ال اأقطع وعوداً بل اأقطع عهداً بالعمل من اأجل حتقيق هذا االمر. اإن اإ�سراك املغرتبني يف 
احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية واملنا�سبات الوطنية والدينية التي نعتز بها اأمر �سروري. الواجب الثاين 
هو دور املغرتبني يف طريقة نقل هذه ال�سورة، عرب ت�سرفهم وخطابهم وعملهم واإخال�سهم لوطنهم 

كي يعطوا �سورة جيدة عن لبنان.  

توحيد  جلهة  اأكرث  العمل  منكم  مطلوب  العامل.  دول  يف  المعة  املغرتبني  �سورة  باأن  جميعاً  نفتخر 
النوادي واملنتديات واجلمعيات االغرتابية بحيث يبقى اجلميع على توا�سل دائم مع الديبلوما�سيني من 
�سفراء ومفو�سني ومنتدبني من قبل لبنان، فيتكامل العمل ويطلع اجلميع على امل�ستجدات احلا�سلة يف 

وطنهم االم، وينقلون ال�سورة ال�سحيحة عنه.

منها. االفادة  عرفنا  ما  إذا  نعمة  لبنان  تعددية 



436437

ال�سيا�سي  واخلطاب  االمور  جمريات  على  باأنف�سهم  ليطلعوا  لبنان  اإىل  �سنوياً  ال�سفراء  �سيدعى 
للم�سوؤولني اللبنانيني ويزوروا رئي�ش الدولة ورئي�ش احلكومة ورئي�ش جمل�ش النواب ووزارتي االقت�ساد 
التي  الدول  ملواطني  ومعهم  وعربهم  للمغرتبني  حقيقية  �سورة  نقل  باإمكانهم  يكون  لكي  وال�سياحة، 
على  اطلعت  وعندما  االغرتاب،  عن  الكالم  من  اأكرثنا  نحن  فيها.  ويعملون  ويعي�سون  ت�ست�سيفهم 
خطابات الق�سم وجدت اأنها تكلمت كلها عن االغرتاب. اأنا اعلم اأن مهمتنا �سعبة لكننا �سن�سعى يداً 

بيد لتاأمني م�سلحة هذا الوطن. 
 

ع�ستم وعا�ش لبنان.

أمور الوطن. المغتربين وتسهيل عملية إشراكهم في كل  علينا تأمين حقوق 

الجالية اللبنانية في ايطاليا
روما - 29 تشرين األول 2008

لقاء الجالية اللبنانية في إيطاليا في إطار الزيارة الرسمية إلى إيطاليا بتاريخ 29 تشرين
األول 2008.
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أيها االخوة اللبنانيون،

انه ملن دواعي �سروري اأن األتقي بكم يف روما والفاتيكان، على اأر�ش ايطاليا البلد االوروبي االقرب
يف  ترجع  التي  واجلغرافية،  والتاريخية  والثقافية  الروحية  العرى  اأوثق  به  تربطه  والذي  لبنان  اىل 
الزمن اىل قرون غابرة، يوم جاء اىل روما يف القرن الثالث ع�سر، حرب لبناين قدي�ش، من بلدتي، هو 
البطريرك اإرميا العم�سيتي، بدعوة من البابا زخيا الثالث، وبقي فيها من �سنة 1213 اىل 1215، تاريخ 
"�سانتا  كني�سة  اإحداهما  �سهدت  اأعجوبتان،  اآنذاك  يديه  على  حتققت  وقد  الالتراين.  املجمع  انتهاء 
ماريا ماجيوري" . ثم تبعه من وطن القدا�سة والقدي�سني اأحبار وكهنة ورهبان عديدون بنوا على هذه 
االر�ش املعطاء، املدار�ش واالديار والكنائ�ش، منها ال يزال اىل اليوم منهالً للعلوم والفنون وموئالً للورع 
والتقوى. ومن بالد االرز جاء اىل هذه البالد واحد من كبار بناة الوطن اللبناين، االمري فخر الدين 
احلقول،  جميع  يف  البلدين  بني  واخلربات  املنافع  تبادل  اأمام  وا�سعاً  الباب  فتح  الذي  الكبري  املعني 
فتاأثر لبنان واللبنانيون بالثقافة االيطالية يف �سلوك حياتهم ونهج عي�سهم، ماأكالً وملب�ساً وعمارة ولغة 

وجتارة. 

اإن اإيطاليا مل تغب يوماً عن لبنان ولن تتقاع�ش عن متابعة تفا�سيل احلياة الوطنية وال�سيا�سية فيه، 
ومل ترتدد يف تقدمي امل�ساعدات االمنائية واالن�سانية والرتبوية جلميع اأبنائه يف جميع مناطقه. فدعمها 
للجي�ش اللبناين البطل مل ينقطع، وقد كانت اإيطاليا اىل جانبه يوم ان�سكبت �سالالت الدم يف متوز ونهر 
البارد دفاعاً عن الوطن الغايل ووجودها ماثل دائماً وال�سيما يف قوات اليونيفيل، وب�سماتها ظاهرة 
يقال  اإيطاليا،  عن  يقال  والزراعية.وما  ال�سناعية  وامل�ساريع  واملاء  كالكهرباء  احليوية  املرافئ  على 
كذلك عن دولة الفاتيكان، التي مل يتوقف باباواتها القدي�سون عن منح الربكات ال�سماوية والدنيوية 
والدعم االبوي املعنوي واملادي الفاعل للبنان، كل لبنان، م�ساركني على الدوام يف حمل عذاباته واآالمه، 
وموؤمنني اأنه وطن ر�سالة ال بديل عنها يف املعمورة. فاإيطاليا ديناً ودنيا ت�ساعدنا ب�سّتى الو�سائل لرت�سيخ 
ملعاجلة  وزخم  بثقة  االنطالق  من  ميّكننا  ما  الكرمي،  والعي�ش  االمان  ركائز  وتثبيت  وال�سلم  االمن 
م�ساكلنا الكيانية، وي�سمح لنا باإمتام امل�ساحلات ال�سادقة التي اأ�سبحت حاجة لبنانية مّلحة ال منا�ش 

الوطن  بناة  كبار  من  واحد  البالد  هذه  الى  جاء  االرز  بالد  ومن 
واسعًا  الباب  فتح  الذي  الكبير  المعني  الدين  فخر  االمير  اللبناني، 
الحقول. جميع  في  البلدين  بين  والخبرات  المنافع  تبادل  أمام 

أيها االخوة اللبنانيون،

منها، بني اإخوة يكّونون املجتمع الوطني، الأن لبنان املت�سالح، يعني لبنان املّوحد، ولبنان احلري�ش على 
متازج احل�سارات، يعني لبنان القادر على حماية نف�سه من االعا�سري التي تع�سف مبنطقتنا والعامل، 
وتطويعها ل�ساحله. كما ميّكننا ذلك من متابعة ور�سة احلوار الوطني حول الو�سائل االجنع لتح�سني 
الوطن والدفاع عنه ب�سّتى الو�سائل املتاحة، �سد العدو اال�سرائيلي واأطماعه، �سد االرهاب واإجرامه، 
التوطني وخماطره، لننتقل بعد ذلك من امل�ساحلة اىل اال�سالح الذي بات �سرورة ملحة يف  و �سد 

جماالت عديدة لكي يتم بناء �سروح الدولة احلديثة على اأ�س�ش ثابتة و�سليمة. 

االمني  واستقراره  الوطن  سالمة  لتوطيد  جاهدون  إننا 
والتربوي. االقتصادي  تقدمه  وتوفير  واالجتماعي  والسياسي 

دعوين اأرحب بكم مرة اأخرى، واأرحب ب�ساحب الغبطة بيننا ومعنا وا�سكر ح�سوركم وا�سارع اىل 
طماأنة قلوبكم باأننا جاهدون لتوطيد �سالمة الوطن وا�ستقراره االمني وال�سيا�سي واالجتماعي وتوفري 
عاد  املا�سي،  اأيار   25 يف  الرئا�سية  االنتخابات  منذ  لبنانكم،  اأن  واىل  والرتبوي،  االقت�سادي  تقدمه 
جديد،  من  للعمل  الد�ستورية  موؤ�س�ساته  لتنطلق  تبدد،  بعد  ذاته  وي�ستجمع  تراٍخ،  بعد  قواه  ي�ستنه�ش 
اللبنانيني  اىل  لبنان  الإعادة  واالنتاج،  للدوران  عجالتها  ودفع  الدولة  اإدارات  تفعيل  ور�سة  ولتبداأ 

و�سوي�سرا ال�سرق، وم�سفاه وجامعاته. 

وتفعيل  اأعمالكم  لتطوير  جهودكم  متابعة  على  الأ�سجعكم  لقائنا  �سانحة  اأغتنم  كذلك  دعوين 
ن�ساطاتكم، والأعرب لكم عن ثقتي باأن لبنانيي اإيطاليا، اإكلرييكيني وعلمانيني، هم هنا، ر�سل حمبة 
ووجودهم  و�سلواتهم  باأدعيتهم  وانهم  امل�سيف،  والبلد  لبنان  وفاعلة بني  و�سل �سادقة  و�سلة  و�سالم 

املثمر، ي�سّكلون دعامة كربى لوطنهم االم. 

  ع�ستم وعا�ست اإيطاليا وعا�ش لبنان.
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الجالية اللبنانية في المانيا
برلين - 3 كانون األول 2008

» ال تسمحوا ببناء جدار يفصل بينكم ويضطر أبناؤكم إلى تحطيمه كجدار برلين« هكذا 
الزيارة  إطار  في  التقاهم  الذين  المانيا  في  اللبنانية  الجالية  أبناء  الرئيس  فخامة  أوصى 

الرسمية إلى المانيا بتاريخ 3 كانون األول 2008.

تالقت اطراف العائلة اللبنانية حول طاولة الحوار لالتفاق 
العدو  بوجه  لبنان  عن  للدفاع  وطنية  استراتيجية  على 
والمتاحة. المشروعة  بالوسائل  ارضه  وتحرير  االسرائيلي 

غداة ذكرى اال�ستقالل اخلام�سة وال�ستني، وع�سية عيد اال�سحى املبارك وامليالد املجيد، اقف اليوم
بينكم على ار�ش املانيا، الدولة ال�سديقة وال�سريكة يف العمل من اجل اخلري وال�سالم يف كل مكان، 
يغمرين ال�سرور للقائكم وخماطبتكم وانا مدرك كم انتم متعط�سون ملعرفة ما يدور يف وطنكم على كل 

�سعيد ولالطالع على ما اعرتى امل�سافة التي اجتازها حتى االآن، يف طريقه اىل حتقيق اهدافه.

 �ستة ا�سهر م�ست على االنتخابات الرئا�سية، جهد خاللها لبنان للملمة ذاته يف الداخل وال�ستعادة 
الوهج يف اخلارج ولتاأييد دوره بلد احلوار والعدالة والت�سامح �سمن ثوابت احلرية وال�سيادة واال�ستقالل. 
وارف  وزاريا  بيانا  اعتمدت  وطنية،  وحدة  حكومة  اجلامعة"  الوطنية  "االرادة  �سعار  حتت  فتاألفت 
املحتوى �سامل االهتمامات وا�سع املرامي. واأعيدت احلرارة اىل العالقة مع ال�سقيقة �سوريا ف�سارت 
�سريحة ووا�سحة وثابتة جنمت عنها عالقات دبلوما�سية غري ملتب�سة، وهي ترجمة جلزء من البيان 
امل�سرتك الذي �سدر عن اجلانبني اللبناين وال�سوري يف ختام الزيارة الرئا�سية، واعترب خريطة طريق 

يرجع اليها يف خمتلف املوا�سيع امل�سرتكة.

كما عاد املجل�ش النيابي اىل لعب دوره كمحراب للت�سريع والرقابة واملحا�سبة و�سي�ستمر هذا الدور
لها  املنظم  القانون  �سدر  بعدما  موعدها  يف  �ستجري  التي  املقبلة  النيابية  االنتخابات  بعد  و�سيتعزز 
وقانون املجل�ش الد�ستوري ال�سامن ل�سالمتها و�سي�سارك معظمكم فيها و�ستكون منوذجاً للدميقراطية 

والنزاهة.

وتالقى كذلك من جديد يف الق�سر اجلمهوري، اطراف العائلة اللبنانية حول طاولة احلوار ملتابعة 
ما بداأوه يف موؤمتر احلوار الوطني وال�ستكمال تنفيذ ما اتفق عليه يف موؤمتر الدوحة، ويف املقدمة االتفاق 
على ا�سرتاتيجية وطنية للدفاع عن لبنان بوجه العدو اال�سرائيلي وحترير ار�سه بالو�سائل امل�سروعة 
اي  يبطل  دولته مما  بناء  الفل�سطيني يف  ال�سعب  لتاأكيد حق  والدوؤوب  ال�سادق  ال�سعي  يليه  واملتاحة، 
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باتت  م�ساحلات  الإمتام  واجلهود،  امل�ساعي  تزال،  وما  ذلك،  جانب  اىل  ن�سطت  كما  للتوطني.  �سعي 
لها من خماطر  ووحدتها وحت�سينا  للبالد  �سونا  الوطنية،  ال�سخ�سيات  املتخا�سمني من  بني  ملحة، 
عديدة، اولها خطر االرهاب، املحلي والدويل، املاثل تهديده ابدا عندنا، والذي ك�سره بفرادة و�سجاعة 
املتمثل  االآخر  االرهاب  وال�سعب  اجلي�ش  من  املدعومة  البا�سلة  املقاومة  ك�سرت  كما  البطل.  جي�سكم 

بالعدو اال�سرائيلي.

لمحاربة  قصوى  ضرورة  االصالح  بمسيرة  المباشرة  باتت 
اخرى. عديدة  واسالك  والقضاء  االدارة  في  الفساد 

أيها االخوة اللبنانيون،

مل يغب عن البال يوما، الهم االقت�سادي واملعي�سي رغم هبوب العا�سفة املالية العاملية العاتية التي 
مل توفر ا�سرارها اقت�سادات كربى والتي ا�ستطاع لبنان رغم اعبائه، وبف�سل ت�سريعاته املالية وبف�سل 
دراية وخربة ويقظة مرجعياته امل�سرفية والنقدية، اجتيازها دون ا�سرار تذكر مما �سكل قطبا جاذبا 

لروؤو�ش اموال جديدة تلجاأ اليه.

فالدولة م�سممة، رغم ذلك على توفري االمان املعي�سي واالجتماعي للجميع �سمن حدود امكانياتها
والبيئية  امل�ساكل االقت�سادية وال�سحية والرتبوية  تنميتها لكي متكنها من معاجلة  توا�سل بجد  التي 

فت�ساهم يف رفع اثقالها عن كاهل املواطن الذي ينوء حتتها ب�سرب و�سمت وتوج�ش وانفة.

ولن نن�سى يف هذا ال�سياق م�سرية اال�سالح التي باتت املبا�سرة بها �سرورة ق�سوى ملحاربة الف�ساد 
يف االدارة والق�ساء وا�سالك عديدة اخرى ما ي�ستدعي معاجلة عميقة وفاعلة و�سفافة وعادلة لت�ستقيم 

االمور بني يدي احلكم كما بني يدي املواطن.

به  تقومون  وبما  وبنجاحكم  بكم  فخورون  اننا 
انتم وبما تقدمونه ألهلكم هنا وفي لبنان. حيث 

أيها االخوة اللبنانيون،

لبنان،  ويف  هنا  الأهلكم  تقدمونه  ومبا  انتم  حيث  به  تقومون  ومبا  وبنجاحكم  بكم  فخورون  اننا 
فاإجنازاتكم ر�سيد مهم ميكن توظيفه يف الوطن ا�ستثمارات لكم او ل�سركاء اجانب معكم، مما ي�ساهم 
فا�ست�سافكم  املانيا،  به  عنيت  ا�ستقبلكم،  الذي  البلد  الر�سيد  بهذا  وتخدمون  وازدهاره.  تقدمه  يف 
�سك،  دون  له،  و�سرتدون  الرغيد،  والعي�ش  الكرمية  واحلياة  واالمان  االمن  لكم  موفرا  واحت�سنكم 
اجلميل احرتاما لقواعد العمل فيه والتزاما دقيقا بقوانينه وانظمته وتقديرا �سادقا لعاداته وتقاليده 

وامناط عي�سه فتحافظون على م�سلحتكم وم�سلحة ذويكم وعلى �سمعة وطنكم.

 ختاما، ر�سالتي اليكم ايها االعزاء، هي ان تطمئنوا.

فالوطن عاد ي�سلك الطريق ال�سليم.

ويف هذا املكان قرب جدار برلني الذي حطمته ارادة الوحدة لدى ال�سعب االملاين، ندائي اليكم ان
 تبقوا موحدين وال ت�سمحوا ببناء جدار يف�سل بينكم ي�سطر ابناوؤكم اىل حتطيمه.

فوحدتكم هي قوتكم وبها جناحكم .

ع�ستم، عا�ست املانيا، وعا�ش لبنان.



444445

البيت اللبناني في المدينة الجامعية في باريس
باريس، فرنسا - 18 آذار 2009

زيارة البيت اللبناني في المدينة الجامعية في باريس له اهمية استثنائية كونه احتضن 
نخبة األسماء اللبنانية التي أبدعت في كل المجاالت، ووصف الرئيس سليمان هذا البيت 

خالل زيارته إلى فرنسا بتاريخ 18 آذار 2009 بأنه صاحب رسالة سامية.

ابناؤه  حملها  التي  للمعرفة  حية  وعصارة  للعلم  رمزاً  المكان  هذا  غدا 
االرض. بقاع  اربع  في  والمال  والفنون  واآلداب  العلوم  ميادين  الى 

ايها االصدقاء،

انني �سديد احلبور ان اكون يف هذا املكان بالذات، واقفاً اليوم معكم، حماطاً بال�سبيبة اللبنانية
احلاملة معها االمل بالتجدد.

ان البيت اللبناين لي�ش مقراً فح�سب، انه رمز اي�ساً. فالأكرث من نحو ن�سف قرن تعاقبت اجيال 
لت تعليمها العايل، اىل لبنان او اىل بقاع العامل حيث �ساهمت يف  عا�ست بني جدرانه لتعود، وقد ح�سّ
البناء، و�سمت رواداً معلمني، واطباء �سفوا املر�سى، ودافعوا عن ق�سايا االن�سان، عاملني على اغناء 
وب�سورة  واي�ساً،  اغنياء مبعرفتهم،  وهم  عدة،  بلدان  ومنو  تطوير  وم�ساهمني يف  املتنوعة،  الرتاثات 
خا�سة، بتعلقهم بالقيم. انهم �سباب ون�ساء ي�ستحقون كل التقدير، النهم وبرغم ظروفهم املالية التي 
غالباً ما كانت متوا�سعة، جنحوا بف�سل الفر�ش التي اتاحها لهم النظام اجلامعي الفرن�سي، وكذلك 

بف�سل �سكنهم حتت �سقف هذا البيت، يف احل�سول على ارفع م�ستويات العلوم. 

لقد قاربوا كبار اال�سماء التي غدت رموزاً يف �ستى امليادين، وتابعوا درا�ساتهم يف اكرث املوؤ�س�سات 
فرن�سا،  ار�ش  ا�ست�سافتهم،  التي  االر�ش  لهذه  ليقدموا  هنا  ا�ستقروا  بينهم  من  وكثريون  عراقة، 
النقدي  والتحليلية كما باحل�ش  الفكرية  والطاقات  االكادميية  باملعارف  اغنوها  خدماتهم اجلّلة وقد 

لوه هنا. امل�ستقى من التعلم العايل الذي ح�سّ

التي حملها  للمعرفة  للعلم وع�سارة حية  وب�سكل يتخطى حجارته، رمزاً  املكان،   هكذا، غدا هذا 
ابناوؤه اىل ميادين العلوم واالآداب والفنون واملال يف اربع بقاع االر�ش.

واالرادة  واال�سرار  للمثابرة  رمز  اآخر،  برمز  ن�ساأته،  منذ  الفرن�سي  اللبناين-  البيت  ارتبط  وقد 
ال�سلبة والتق�سف وحمبة االآخر. فيكتوريا خزامي التي ادارت الأكرث من خم�سة عقود هذه املوؤ�س�سة اىل 

ان فارقتنا منذ قرابة ال�سنة.



446447

لقد دعمت اجياالً عدة من ال�سبان اللبنانيني: حمامني، اطباء، فنانني، م�سرفيني، ا�ساتذة، رجال 
اقت�ساد، ومهند�سني، يف بحثهم عن التقدم والتفوق.

اىل  عمدوا  وقد  احييهم،  ان  يف  ارغب  متطوعون  يوماً،  يتعب  مل  الذي  ا�سرارها  بعدها  وحمل 
احل�سول لدى مواطنيكم يف لبنان وفرن�سا، على جزء من القيمة ال�سرورية لعملية اعادة تاأهيل كاملة 
ملجمل اق�سام هذا املكان. واود با�سم فاعلي اخلري هوؤالء ان اقدم لكم امل�ساهمات الهادفة اىل اطالق 

االعمال، والتي تبلغ قيمتها 316 الف اورو.

فكتوريا  روح  ولتبق  ال�سامية،  ر�سالته  بعد،  طويلة  ولفرتة  واي�ساً  اي�ساً  اللبناين،  البيت  فليوا�سل 
خزامي تبث كل الوحي يف نفو�ش نزالئه وابنائه وخ�سو�ساً املتربعني له كي يوا�سل دوره، ويبقى الرمز 

احلي للطاقات ال�سابة الفاعلة ب�سخاء، هذا الرمز الذي يبقى لبنان مثاله االكرث متايزاً.

المساهمات  لكم  اقدم  ان  هؤالء  الخير  فاعلي  باسم  اود 
الهادفة الى اطالق االعمال، والتي تبلغ قيمتها 316 الف اورو.

الجالية اللبنانية في بريطانيا
لندن - 30 نيسان 2009

لقاء الجالية اللبنانية في بريطانيا في إطار الزيارة الرسمية إلى المملكة المتحدة بتاريخ
 30 نيسان 2009.
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طالما  سوريا  مع  كاملة  دبلوماسية  عالقات  ارساء  تم 
غداً  ممكنًا  يصبح  اليوم  مستحياًل  يبدو  وما  البلدان،  انتظرها 
المشتركة. والمصلحة  المتبادل  واالحترام  الثقة  قاعدة  على 

ايها المواطنون االحباء،

انه ملن دواعي �سروري ان جنتمع يف هذه االم�سية يف ربوع اململكة املتحدة لربيطانيا، التي ت�سدنا 
التاريخ،  ذاكرة  يف  ماثلة  تزال  ال  بعيدة  عهود  اىل  تعود  ومتينة  عميقة  وتعاون  �سداقة  روابط  اليها 

وبريطانيا مل حتجم ابداً عن م�ساعدة بلدنا يف الظروف ال�سعبة التي مررنا بها.

ال اخالكم، ايها االعزاء، اال متابعني ملا يدور على اخل�سبة اللبنانية منذ االنتخابات الرئا�سية وما 
النيابي،  للمجل�ش  الد�ستوري  للدور  وا�ستئناف  اجلامعة،  الوطنية  االرادة  حلكومة  تاأليف  من  اعقبها 
اىل  ت�ستند  وطنية  ا�سرتاتيجية  لو�سع  الوطني،  احلوار  طاولة  انعقاد  اىل  الق�سائي،  للج�سم  وتفعيل 
قدرات ال�سعب واجلي�ش واملقاومة، للدفاع عن لبنان وحمايته من اعتداءات ا�سرائيل ونواياها العدوانية 
القرار  ملنطق  خالفاً  املزروعة  التج�س�ش  وب�سبكات  والبحرية  اجلوية  اليومية  باخلروقات  تتجلى  التي 
1701، واأهنئ يف هذا املجال، قوى االمن الداخلي على اكت�سافها واقتالعها، وذلك برغم الهزمية التي 
احلقت باجلي�ش اال�سرائيلي يف العام 2006 والتي جتعل ا�سرائيل تفكر الف مرة قبل ان تعتدي على 

لبنان على غرار ما كانت تقوم به مطلع كل �سيف لتخريب حركة ال�سياحة واال�سطياف.

ا�سافة اىل ذلك، مت ار�ساء عالقات دبلوما�سية كاملة مع �سوريا طاملا انتظرها البلدان، ونحن ن�سري
اليوم ي�سبح  يبدو م�ستحيالً  وبيني، وما  اال�سد  الرئي�ش  الثنائية بني  القمة  تنفيذ مقررات  قدماً نحو 

ممكناً غداً على قاعدة الثقة واالحرتام املتبادل وامل�سلحة امل�سرتكة.

وانطلقت احلمالت النيابية حت�سر الناخب اللبناين للم�ساركة يف اال�ستحقاق املنتظر يف 7 حزيران 
املقبل، والذي �سي�ساهم فيه معظمكم من دون �سك، اىل جانب مواطنيكم من مقيمني ومغرتبني، خا�سة 
جيل ال�سباب منكم، على امل ان جند ال�سيغة املنا�سبة لت�سهيل ا�سرتاك املغرتبني يف االنتخابات املقبلة 

يف العام 2013.

وحكومة  نيابي  مجلس  عنها  ينبثق  النتخابات  نعمل  
يمّكنه  اساسي  دور  فيها  البالد  لرئيس  يكون  فاعلة، 
وتطبيقه. الدستور  حفظ  في  مسؤولياته  ممارسة  من 

فاال�ستحقاق االنتخابي، الذي نريد له النزاهة واحلرية وال�سفافية وامل�ساواة، كما نريد من الناخب
فيه ان يكون عفيفاً عن مغريات املال، وان يحرتم القانون وحق الغري يف التعبري عن راأيه، �سيكون بعد 
اجنازه على النحو الذي نتوخاه، من�سة متقدمة الإطالق ور�سة اال�سالح يف جميع اجهزة الدولة االدارية 
واملالية والق�سائية والدبلوما�سية، لتنه�ش من �سباتها وتتخطى احلواجز وت�ستعيد مواقعها بعد تغّيب 

او تغييب، ارادي او ق�سري، خلدمة املواطنني جميع املواطنني، من دون طمع بجزاء او انتظار ل�سكر.

ا�ستحقاق نريده دميوقراطياً حقيقياً،  ال تخوين فيه، وال تهمي�ش، وال ا�ستخفاف، وال �ستائم وازدراء.
انتخابات يحا�سب فيها كل الذين مل يحرتموا م�ساعر النا�ش وارادة املواطنني. انتخابات ينبثق عنها 
جمل�ش نيابي وحكومة فاعلة، يكون لرئي�ش البالد فيها دور ا�سا�سي ميّكنه من ممار�سة م�سوؤولياته يف 

حفظ الد�ستور وتطبيقه.

ف�سل  وتعزيز  االدارية،  الالمركزية  واعتماد  والف�ساد،  الهدر  حماربة  على  م�سممون  فنحن 
ال�سلطات، وايالء �سوؤون الرتبية وال�سحة والبيئة كل االهتمام، وتبني كل ما ي�سيف لبنة على مداميك 

اال�سالح، وبناء الدولة املدنية.

كما اننا لن ن�سمح، الأننا اقوياء مبحبة النا�ش، باأن ي�ستغل ت�ساحمنا للنيل من امن املجتمع ومن امن 
اي لبناين، او امل�ش بحالل رزقه او بخبز يومه املعجون بعرق �سواعده و�سهر عينيه.

ل�سربه  اجلميع،  من  واملدانة  االآثمة  املحاوالت  رغم  البطل،  بجي�سه  قادر،  فوطنكم  تخافوا،  ال 
ان يكون على مدى  البا�سلة، قادر على  ال�سامد ومقاومته  و�سعبه  ال�ساهرة  وتقوي�سه، وبقواه االمنية 
اللبناين ويف  الداخل  ذاته، م�ساحة حتاور بني اجلميع، يف  الوقت  للجميع، ويف  متيناً  الزمن، ح�سناً 

املحيط العربي، ولي�ش �ساحة �سراع ملن يفت�ش عن �ساحة.
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.2006 متوز  يف  ح�سل  كما  اال�سرائيلي  احلقد  اآلة  يقهر  عميق  واميان  �سلبة  ارادة  • وطنكم 
ودولياً. حملياً  وللحق،  للعدالة  دعماً  الظلم  بوجه  ت�سهر  قوية،  • وقب�سة 

البارد. نهر  يف  فعل  كما  وي�سرعه  لالإرهاب  يت�سدى  ما�ش  • و�سالح 
العالية. االن�سانية  والقيم  التحررية  الوطنية  امل�ساعر  املالأ،  على  ين�سر  مدو،  • و�سوت 

فلم يعد مقبوالً ان ت�سبح كل ق�سية وان حيوية، مثار خالف ومبعث خ�سام.  ومل يعد مقبوالً ان 
ي�سبح اخل�سام منط �سلوك يف بلدنا، ف�سرنا نبحث عن الرتف يف ان ي�سود الوئام بيننا.

ويبقى االهم اجلهد الذي نبذله يف زياراتنا التي نقوم بها لتاأكيد الدور الد�ستوري لرئي�ش الدولة 
مي�سي  لكي  ووحدته،  ل�سيادته  ورمز  الوطن،  اطراف  لكل  وجامع  وراع  كمرجع  الدويل  املجتمع  جتاه 
التعاطي العاملي عربه مع لبنان، تعاطي دولة مع دولة اخرى، حيث عملنا الإعادة الوطن ال�سغري اىل 
موقعه على اخلريطة الدولية، �سوته يدوي دفاعاً عن حقوقه ومعرّباً عن راأيه بحرية وا�ستقاللية كما 

ح�سل يف موؤمتر حوار االديان وقمتي الدوحة وغريها.

واالهم تأكيد الدور الدستوري لرئيس الدولة تجاه المجتمع الدولي 
ووحدته. لسيادته  ورمز  الوطن،  اطراف  لكل  وجامع  وراع  كمرجع 

ايها االحباء،

لقد قطع لبنان اىل اليوم معظم امل�سافة التي تو�سله اىل ا�ستعادة نف�سه بعدما تخل�ش من م�ساحة 
الفراغ التي كانت حتا�سره.

 
ال�سقيقة  الدول  وم�ساهمة  اال�ستعادة،  تلك  يوؤّمن  الدويل  املجتمع  اعتمده  الذي   1701 فالقرار 
ال�سمانة  ت�سكل  الواقع،  ار�ش  على  وتطبيقه  القرار  هذا  وتنفيذ  اقرار  يف  بريطانيا،  مثل  وال�سديقة 
امللمو�سة ل�سون احلدود مع العدو اال�سرائيلي، وخا�سة بعدما اظهر لبنان التزامه بالقرارات الدولية 

وعدم ال�سماح الأي كان بجعل لبنان من�سة خلرق هذه القرارات.

بفعل  اليه  لجأت  كثيرة  رساميل  الستثمار  ومقر  امينًا  مالذاً  شكل 
السنة  في  هّبت  التي  الهوجاء  واالقتصادية  المالية  العاصفة 
وعالية. متينة  كانت  مالية  صروحًا  معها  جارفة  العالم  على  الفائتة 

ايها االعزاء،

كما انها حتول دون ان يقدم اي كان على التخطيط لتوطني اال�سقاء الفل�سطينيني يف لبنان الذي 
من  مغامرة  اية  الدولية  بال�سرعية  والدائم  ال�سارم  لبنان  التزام  مينع  كما  التوطني،  د�ستوره  مينع 

هذا النوع.

واين اذ ارحب باإطالق املحكمة الدولية لل�سباط االربعة، فاإين كذلك ا�سعر باالرتياح واالعتزاز كلما 
ثبت يل عدم اخالل الع�سكريني بالق�سم الع�سكري، وامتنى ان ي�سكل القرار خطوة يف ت�سويب م�سلك 
التحقيق والو�سول اىل حقيقة اغتيال الرئي�ش ال�سهيد رفيق احلريري و�سائر االغتياالت ويف طليعتها 

ال�سهيدان اللواء فران�سوا احلاج والرائد و�سام عيد وحما�سبة املجرمني.

ان هذا الواقع االيجابي ي�سمح لنا بك�سب ثقة اللبنانيني مقيمني ومغرتبني وثقة العامل.

لقد عاي�ستم العا�سفة املالية واالقت�سادية الهوجاء التي هّبت يف ال�سنة الفائتة على العامل جارفة 
معها �سروحاً مالية كانت متينة وعالية، وخّلفت تداعيات �سيئة اثرت على تكوينات اجتماعية عديدة، 
وقد بقي لبنان بعيداً عن اآثارها ال�سيئة، ال بل �سكل مالذاً اميناً ومقر ا�ستثمار لر�ساميل كثرية جلاأت 

اليه.

نقول هذا ل�سببني: االول، لطماأنتكم وطماأنة القادرين منكم الراغبني يف اقامة م�ساريع منتجة يف
الوطن، والوطن يعتمد عليكم.
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والثاين، لدعوة الر�ساميل ال�سديقة اىل التوظيف واال�ستثمار فيه.
ونفتخر ان لبنان  هو يف طريق العودة اىل كونه �سوي�سرا ال�سرق.

ختاماً، احييكم، وا�سكر ح�سوركم، وادعوكم اىل االنخراط يف املجتمع الربيطاين، وااللتزام الكامل
 باأنظمته، ومما�ساة امناط عي�سه، وامل�ساركة مع افراده وموؤ�س�ساته يف بنائه وتطويره، وحّث الربيطانيني 

على امل�ساعدة يف م�سرية التطوير التي بداأها لبنان اقت�سادياً وثقافياً واجتماعياً.

كما ادعو لبنانيي بريطانيا اىل التوحد والتعاون مع بع�سهم، ليعظم افتخارنا باإجنازاتهم، وخا�سة 
الرفيعة يف  املراتب  وتبواأ  العالية  املهمات  وادى  املرموقة  املراكز  ولبنان  بريطانيا  منهم يف  توىل  من 

ال�سيا�سة واالدارة واالقت�ساد والعلوم واالآداب والفنون.

نحن نفتخر ونعتز بكم وباإخوانكم املنت�سرين على م�ساحة الكرة االر�سية، �سبكة امان حتر�ش لبنان
وتقيه ا�سعب املخاطر.

املا�سي ولن يوقف  امل�ستقبل متحرراً من ا�سفاد  اآفاق  واثق اخلطى نحو  يتقدم  اليوم،  لبنانكم  ان 
�سريه اي عائق.

فهلموا ملواكبته، لبلوغ املبتغى.

ع�ستم، وعا�ست بريطانيا، وعا�ش لبنان.

مساحة  على  المنتشرين  وبإخوانكم  بكم  ونعتز  نفتخر  نحن 
الكرة االرضية، شبكة امان تحرس لبنان وتقيه اصعب المخاطر.

الجالية اللبنانية في قبرص
نيقوسيا - 12 شباط 2010

لقاء الجالية اللبنانية في قبرص في إطار الزيارة الرسمية إلى قبرص بتاريخ 12 شباط 2010.
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سيمّكنه  الدولي  األمن  لمجلس  الدائمة  غير  العضوية  الى  لبنان  انتخاب 
والشعوب. للدول  المشروعة  الحقوق  عن  للدفاع  اكبر  بدور  االضطالع  من 

سيادة المطران يوسف سويف،
 ،Antonio Hadgi Roussos حضرة النائب انطونيوس حاجي روسوس

أيها األعزّاء،

ي�سّرين اأن األتقيكم هنا يف دار املطرانية املارونية يف قرب�ش، اجلارة املتو�ّسطية واالأوروبية االأقرب 
اىل لبنان، والتي يعود تاريخ عالقات ال�سداقة معها ومع �سعبها اإىل اأقدم الع�سور، وان اأ�سكركم على 
الدعوة التي وجهتموها ايّل لزيارة دار املطرانية، ولقاء اجلالية اللبنانية واأبناء الطائفة املارونية يف 

قرب�ش.

وطقو�سها  باأ�سولها  نف�سه  الوقت  ويف  القرب�سية،  بهّويتها  تعتّز  كرمية  مارونية  طائفة  وجود  اإن 
جيل،  اإىل  جيل  من  بيننا،  ما  يف  تعّمقت  التي  االإن�سانية  الو�سائج  عمق  على  ح�ّسي  دليل  هو  الدينية، 
وم�سدر ثروة وغنى روحي وثقايف وح�ساري م�سرتك، واإن كانت تعاين اليوم من م�سكلة تهجري، و�سعوبة 

توا�سل يف ما بينها ومع قراها.

وامل�سلحة  وال�سداقة  الطّيبة  اجلرية  باب  من  كثب،  عن  قرب�ش  واأو�ساع  اأو�ساعكم  نتابع  نحن 
اإن يف عوا�سم  با�ستمرار،  نلتقيهم  الذين  امل�سوؤولني  كبار  مع  وُندخلها يف �سلب حمادثاتنا  امل�سرتكة، 

الدول املوؤّثرة او يف املحافل الدولية، وبخا�سة يف االأمم املتحدة.

القادمني، �سيمّكنه من للعامني  الدائمة ملجل�ش االأمن الدويل  الع�سوية غري  انتخاب لبنان اىل  اإن 
اال�سطالع بدور اكرب للدفاع عن احلقوق امل�سروعة للدول وال�سعوب، ولدعم ق�سية العدالة وال�سالم يف 

البلدان التي تعاين من النزاعات وتتعّر�ش للحروب ولكافة اأ�سكال الظلم والعدوان.

اإن جماالت التعاون بني بلدينا مفتوحة على اأكرث من �سعيد، اأكان ذلك من خالل ا�ستثمار الرثوات
امل�سرتكة، او تبادل اخلربات، او تاليف الكوارث ومواجهة تداعياتها، ومعاجلة م�ساكل التلّوث واالأمن 
الغذائي. وقد جنحتم يف قرب�ش يف بناء اقت�ساد قوّي، ويقوم بيننا وبينكم تبادل جتاري ن�سط، ونبقى 

على ا�ستعداد يف كل وقت ت�ستدعيه احلاجة ملّد يد العون وتبادل امل�ساعدة.

اكّرر لكم اعتزاز لبنان بكم وب�سداقته لقرب�ش، ومتنياتي لكم وجلمهورية قرب�ش بالوحدة وال�سالم
 والهناء.

لبنان وماليني  الذي احتفل  املارونية، مار مارون،  الطائفة  ولنا عيد �سفيعكم و�سفيع  مربوك لكم 
املوارنة يف عامل االنت�سار بالذكرى االألف و�ستمائة النتقاله اإىل الديار ال�سماوية.

مع متنياتي لكم با�ستعادة موقعكم وحقوقكم وهناء عي�سكم، يف اإطار قرب�ش موّحدة، بتوافق اأبنائها، 
وم�ستقّرة ومزدهرة.

ع�ستم، وعا�ست ال�سداقة اللبنانية القرب�سية.
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أمام الجالية اللبنانية في روسيا
موسكو - 25 شباط 2010

الزيارة الرسمية األولى التي يقوم بها رئيس  اللبنانية في روسيا في إطار  لقاء الجالية 
جمهورية لبنان إلى االتحاد الروسي وذلك بتاريخ 25 شباط 2010.

موقعه  استعادة  لبنان  واستطاع  الدولة  مسيرة  انطلقت  لقد 
العالم  دول  على  جوالتنا  خالل  من  نهدف  ونحن  وبدولته،  به  والثقة 
ونهضته. لبنان  موقع  تعزيز  الى  اللبنانية  الجالية  ابناء  وعلى 

اأنا �سعيد جداً لوجودي معكم يف رو�سيا ويف مو�سكو بالتحديد ، وبدفء اال�ستقبال بالرغم من الرداء 
االبي�ش الذي يغطي االر�ش.

هذه هي الزيارة االوىل لرئي�ش جمهورية لبنان اىل رو�سيا، وتعترب تاريخية و�ستوؤ�س�ش لعالقات طيبة. 
نحن نعرف دور رو�سيا يف لبنان منذ القرن الثامن ع�سر حيث �ساهمت يف بناء مدار�ش وم�ست�سفيات 

وكنائ�ش، وهي ع�سو دائم يف جمل�ش االمن ومدعوة لدور �سيا�سي كبري اىل جانب لبنان.

اإن هدف الزيارة بداية هو �سكر رو�سيا لوقوفها اىل جانب لبنان وخا�سة خالل حرب متوز 2006 
حني �ساهمت يف اإ�سدار القرار الدويل 1701 واأر�سلت كتيبة هند�سية ع�سكرية رممت اجل�سور والطرقات 
مع  التن�سيق  هو  الزيارة  من  االآخر  والهدف  اللبنانية.  والقرى  املدن  تربط  والتي  واملدمرة  املقطوعة 
لعامي  اليوم ا�سبحنا ع�سواً غري دائم يف هذا املجل�ش  رو�سيا نظراً لدورها يف جمل�ش االمن، ونحن 
2010- 2011، واي�ساً للتن�سيق معها للو�سول اإىل حل يف ال�سرق االو�سط، وهذا احلل يعنينا بالدرجة 

االوىل ولن نقبل ابداً ان يح�سل على ح�ساب لبنان. 

وجئنا كذلك لنبحث التعاون الثنائي مع رو�سيا يف املجاالت كافة، وتعزيز العالقات وتفعيل االتفاقات 
املوقعة. وقد وقعنا اليوم اتفاق تعاون ع�سكري يوؤدي اىل تعاون م�ستمر بالتجهيز والعتاد والتدريب بني 

اجلي�سني اللبناين والرو�سي.

ويف جولتنا على دول العامل وعلى ابناء اجلالية اللبنانية، نهدف اىل تعزيز موقع لبنان ونه�سته بعد
انطالق م�سرية الدولة اللبنانية. وخالل العام 2009، ا�ستطاع لبنان ا�ستعادة موقعه والثقة به وبدولته. 

بداأت االمور مع اقرار العالقات الدبلوما�سية مع �سوريا، وللمرة االوىل منذ اال�ستقالل يقوم هذا 
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النوع من العالقات، ويرتفع العلم ال�سوري يف لبنان والعلم اللبناين يف �سوريا. ولن نكتفي بهذه العالقة 
الدبلوما�سية، الن عالقتنا مع �سوريا هي عالقة ثقة تاريخية تربط ال�سعبني اللبناين وال�سوري.

وقد انتخب لبنان ع�سواً غري دائم يف جمل�ش االمن لعامي 2010 و2011 وهذا �سيجعله موجوداً على 
الطاولة التي متكنه من الدفاع عن ق�ساياه ومن امل�ساهمة يف ايجاد احللول للق�سايا العاملية. وا�ستعاد 
بلدنا مكانته الدولية وعالقاته مع الدول واأ�سبح هناك احرتام للحكومة اللبنانية ولرئي�ش اجلمهورية 
اللبنانية، واأ�سبح الرئي�ش اللبناين ي�ساأل عن موقفه وراأيه يف احللول التي تتعلق باملنطقة ودور لبنان 

يف هذه احللول.

�سوي�سرا  بلبنان  يذكرنا  الذي  املايل  لبنان مركزه  ا�ستعاد  العامل  التي �سربت  املالية  االزمة  ورغم 
تنفيذ  عرب  وذلك  واالقت�سادي،  واالمني  ال�سيا�سي  ا�ستقراره  لبنان  ا�ستعاد  عامة  وب�سورة  ال�سرق. 
اال�ستحقاقات الد�ستورية من انتخاب رئي�ش جمهورية اىل انتخابات نيابية وت�سكيل احلكومات املتعاقبة. 
واإن تاأخر ت�سكيل احلكومة فهذا االمر يوؤ�سر اىل ممار�سة اللعبة الدميوقراطية، فربغم هذا التاأخري 
�ساد جو دميوقراطي ممتاز يف البلد، وكان هناك حوار، ولقاءات بني االطراف كافة، وحت�سن الو�سع، 

وتفهم معظم اللبنانيني مواقف بع�سهم البع�ش ووجدوا م�ساحات م�سرتكة وكبرية بني بع�سهم.

اأما اال�ستقرار االمني فيعترب جيداً، وقوى االمن واجلي�ش اللبناين ب�سورة خا�سة يقومان بواجبهما 
يف هذا امل�سمار ب�سكل حمرتف وممتاز.

وعلى ال�سعيد االقت�سادي، حقق لبنان منواً يف العام 2009 بلغ 9% وهذا االمر عظيم جداً ويجب اأن
نحافظ عليه. وتدفقت الر�ساميل وخ�سو�ساً من املغرتبني املنت�سرين يف العامل، ولوال ثقة هوؤالء بالو�سع 

اللبناين ملا حولوا اأموالهم اىل لبنان.

وانعك�ش اال�ستقرار على الداخل اللبناين عرب تدفق ال�سياح وعقد املوؤمترات الثقافية واملهرجانات 

حقق لبنان نمواً في العام 2009 بلغ 9% وهذا االمر عظيم جداً ويجب أن نحافظ عليه.

العام  يف  للكتاب  عاملية  عا�سمة  بريوت  واختريت  الفرنكوفونية.  االلعاب  وال�سيما  لبنان،  يف  العديدة 
2009. وهذا كله بف�سل اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�سادي واالمني الذي ال تريده اإ�سرائيل للبنان، الأن 
�سيغته مناق�سة لها. وكما تعرفون فهي ت�سوق ليهودية ا�سرائيل وحتاول تهويد القد�ش، لذلك يزعجها 
كثرياً وجود نظام �سيا�سي دميوقراطي يف بلد مثل لبنان ي�سم ثماين ع�سرة طائفة تعي�ش �سوياً. فذريعة 
اللبناين، من هنا علينا  النظام  ا�ستقر  اذا  ت�سقط  القد�ش  وتهويد  الفل�سطينيني  قبول  لعدم  ا�سرائيل 
املراكز  يحولون  كيف  �ساهدنا  وباالأم�ش  النظام.  وهذا  ال�سيغة  هذه  �سرب  ملحاوالتها  التنبه  جميعاً 
اللبنانية اتخذت قراراً يف اال�سبوع املا�سي  الدينية اىل مراكز اثرية الإ�سرائيل، يف حني ان احلكومة 
م�سبوقة  وغري  اوىل  مبادرة  وهذه  اللبنانيني.  جلميع  وطنياً  عيداً  مرمي  العذراء  ب�سارة  عيد  باعتماد 
ال�سارع  يف  فتنة  اإحداث  لبنان،  باجتاه  تطلق  التي  التهديدات  هدف  اأن  ندرك  اأن  وعلينا  العامل.  يف 
اللبناين بني القائلني ب�سرورة ال�سمود والت�سدي والذين يعتربون اننا نت�سرر من هذا املوقف، وطبعاً 
لي�ش من ال�سهل حتقيق هذا االمر. والهدف الثاين هو �سرب االقت�ساد اللبناين الأن التهديدات تخيف 
امل�ستثمرين، لذلك حتاول ا�سرائيل دائما زعزعة الو�سع االقت�سادي الذي ميكن اأن يوؤدي اىل زعزعة 
الوطن  للدفاع عن  الدائمة  ال�سف واجلهوزية  بوحدة  يكون  والرد على حماوالتها  االمني.  اال�ستقرار 

بكافة الو�سائل امل�سروعة بدءاً بالديبلوما�سية و�سوالً اىل و�سائل القتال وال�سمود.

اجلي�ش اللبناين جاهز للت�سدي الإ�سرائيل على احلدود اللبنانية اىل جانب اليونيفيل وفقاً للقرار
1701، ولكن اذا مل ي�ستطع اجلي�ش واليونيفل ذلك، وحاولت ا�سرائيل االعتداء علينا واحتلت جزءاً من 
لبنان، فكل ال�سعب اللبناين �سيقاومها. والرد اي�ساً هو يف امل�سي يف بناء الدولة الذي يتم عرب االلتزام 
بذلك  تق�سي  فالدميوقراطية  ال�سلطة.  وتداول  النيابية  االنتخابات  ومنها  الد�ستورية  باال�ستحقاقات 
الطائفية  القوانني واالنظمة. وال معنى الأي كالم عن  اللبناين يحفظ هذا احلق، واحرتام  والد�ستور 
اأ�سا�ش املحا�س�سة، وهذا امر ال يجوز. ال يرغب  التعيينات جتري على  ال�سيا�سية والغائها اذا بقيت 
اجلميع  العك�ش،  على  بل  الطوائف،  مل�ساركة  الغاء  ال�سيا�سية  الطائفية  الغاء  يكون  ان  يف  اللبنانيون 

االقتصادي  الوضع  زعزعة  اسرائيل  محاوالت  على  الرد 
عن  للدفاع  الدائمة  والجهوزية  الصف  بوحدة  يكون 
بالديبلوماسية. بدءاً  المشروعة  الوسائل  بكافة  الوطن 
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يرغب يف احلفاظ على امليزة اللبنانية مب�ساركة الطوائف يف احلياة ال�سيا�سية ويف املوؤ�س�سات الكربى 
وقياداتها، مع اخلروج من املذهبية ال�سيا�سية اي من املارونية ال�سيا�سية وال�سيعية ال�سيا�سية وال�سنية 
ال�سيا�سية... هذا ما يطلبه اللبنانيون، فوجود الطوائف لي�ش مزعجاً بل هو تفاعل ح�ساري مهم ومميز.

هناك امور عدة ت�ساعد على اخلروج من املذهبية ال�سيا�سية، اولها قانون االنتخاب والن�سبية فيه امر 
ا�سا�سي، وتو�سيع الدائرة اىل حد الدائرة الواحدة رمبا، كي ال يدخل احلياة ال�سيا�سية من يفوز فقط 
باأ�سوات ال�سارع الذي يقطنه، وحتت ذريعة دفاعه عن هذا املذهب او ذاك، بل ب�سوت لبناين وطني 

عام ولي�ش ب�سوت �سارع او طائفة.

اقرارهما،  يتم  ان  يجب  فاالأمران  اجلن�سية،  وا�ستعادة  االقرتاع  �سن  تخفي�ش  بني  رابط  يوجد  ال 
واقرتاع املغرتبني امر ن�ش عليه البيان الوزاري وت�سمنه قانون االنتخابات النيابية، وهذا حق للمغرتبني 
الذين �سيقرتعون. ال يجوز ان نعيد اجلن�سية ملن فقدها من باب التوازن الطائفي، ولذلك قلت بعدم 
ال�سيا�سية،  احلياة  يف  وم�ساركة  بوطنه  تعلقاً  اكرث  وجعله  املغرتب  جلذب  بل  امل�ساألتني،  بني  الربط 
واي�سال لبنان ب�سكل اكرب اىل اللبنانيني الذين فقدوا جن�سيتهم جراء االهمال، وتو�سيع قدرة لبنان يف 

عامل االنت�سار الذي نتغنى به دوماً، وهذا يتم با�ستعادة اجلن�سية. 

تكون  للتعيينات،  اآلية  و�سع  علينا  بينها.  ربط  اي  دون  الثالثة  املوا�سيع  هذه  اقرار  يجب  لذلك، 
من�سفة وتو�سل الكفوء اإىل املكان املنا�سب، متاماً كما يح�سل يف تعيينات اجلي�ش اللبناين. فاملنا�سب 
القيادية يف اجلي�ش موزعة منا�سفة امنا لي�ش على ا�سا�ش االنتماء املذهبي لل�سابط او ال�سيا�سي، بل 
على العك�ش الأن من يظهر انتماء اىل املذهبية او ال�سيا�سة، يتم ا�ستبعاده عن الوظيفة يف اجلي�ش، من 
هنا نقول ان الوحدة الوطنية حمققة يف اجلي�ش ب�سكل ممتاز، وهذا ما يجب ان ت�سبح عليه الدولة، 
احرتاماً لل�سباب وخياراتهم ال�سيا�سية، كي ال ي�سعرون ان املر�سح اختار انتماء �سيا�سياً او حزباً الأجل 
الو�سول اىل من�سب ما، واحرتاماً للمن�سب الذي يدفع ال�سعب �سرائب يف �سبيل املحافظة عليه، فال 

المذهبية  من  الخروج  على  تساعد  عدة  امور  هناك 
السياسية، اولها قانون االنتخاب والنسبية فيه امر اساسي.

ي�سل امل�سوؤول اىل املن�سب عرب انتمائه ال�سيا�سي بل الوطني، ووفقاً للت�سحيات التي قدمها يف �سبيل 
الوطن، وهذا يحتاج اىل اآلية تعيينات تبعد الطائفية ال�سيا�سية.

يجب ا�سالح قانون االحزاب وقانون النقابات، وا�سالح الق�ساء الأنه يبعد الطائفية ال�سيا�سية وذلك
عرب ا�ستقالليته حتى ال يتم تعيني القا�سي ب�سبب انتمائه ال�سيا�سي املذهبي، امنا لكفاءته وجدارته. 
ويجب تعديل قانون االحوال ال�سخ�سية وهو مو�سوع كبري وعميق يف لبنان، ولكن يجب النظر مبا ميكن 
تعديله يف هذا القانون. وهذا ينطبق على كتاب التاريخ والتن�سئة الوطنية والنظام الرتبوي مبجمله، 
الالمركزية  اىل  بالن�سبة  االمر  وكذلك  ال�سيا�سية،  املذهبية  ابعاد  طريق  يف  عديدة  خطوات  فهذه 

االدارية واال�سالح االداري.

ويف ور�سة بناء املوؤ�س�سات، علينا عدم اغفال القوى االمنية عرب تعزيزها بالعتاد وال�سالح واملكانة
والقدرة االجتماعية، خ�سو�ساً ان اجلي�ش اللبناين وقوى االمن يدفعان ثمناً غالياً من ارواح �سبابهما 
ملعاجلة اي احداث امنية تقع، ونهر البارد مثال قريب على ذلك حيث �سقط يف �سفوف اجلي�ش ال�سهيد 
تلو االآخر يف املعركة �سمن االمكانات ال�سعيفة، لكنه كان ميتلك امكانات االرادة الوطنية. ويف حرب 

متوز اقحم اجلي�ش نف�سه يف احلرب و�سحى بخم�سني �سهيداً الأخذ دوره الوطني.

الت�سريعات  على  املحافظة  مع  امل�ستدامة  االقت�سادية  التنمية  ت�سجع  التي  االنظمة  ا�سالح  علينا 
االقت�سادية، يجب ا�سالح بع�ش االنظمة التي توؤثر يف الع�سر احلايل على اال�ستثمار. 

اال�سالح عملية �سعبة وهو عملية حتدي، مل يدخل احد يف هذه العملية اال و"ك�سر راأ�سه" وتراجع، 
علينا اال�ستمرار رغم التعقيدات لكننا م�سرون على ح�سول اال�سالح ومنتلك ال�سرب الطويل، وهذا 
ب�سرورة  ويقتنع  يريده،  ال  من  يخجل  حتى  اال�سالح  على  م�سرين  و�سنظل  باالأمل،  مرتبط  ال�سرب 
ودول  كافة،  املجاالت  يف  واملبدعني  احلرف  االن�سانية  اعطى  الذي  للبنان  حيوي  امر  وهذا  اجرائه، 

النقابات،  وقانون  االحزاب  قانون  اصالح  يجب 
واصالح القضاء ألنه يبعد الطائفية السياسية.
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االغرتاب ت�سهد على ذلك. وهو ال ي�ستطيع التخلف عن احل�سارة وال التقاع�ش، ويقف يف مكانه عاجزاً 
عن بناء دولة مدنية عادلة وقوية تعطي احلقوق جلميع ابنائها، ولبنان الذي قاوم ا�سرائيل ال يعجز عن 
التطور والنهو�ش نحو دولة مدنية معا�سرة وال ينق�سنا �سيء من عنا�سر القدرات القومية. وم�سرية 
ا�سرارنا م�ستمر،  لكن  وقتاً  �سناأخذ  تعطيلها.  ي�ستطيع احد  وال  و�ست�ستمر  بداأت  اللبنانية  الدولة  بناء 
وبناء الدولة �سيتحقق تدريجياً وكل يوم اف�سل من ال�سابق. ومن يقول ان هذا امل�سروع مل مي�ش وهذا 
ا�ستقراراً  ي�سهد  لبنان  والو�سع يف  �سائرة  االمور  اإن  العك�ش،  على  نقول  االمور،  �سري  على عدم  دليل 

ممتازاً على امل�ستويات ال�سيا�سية واالقت�سادية واالمنية.

التي يعي�سها البع�ش وجت�سيد معاين الوحدة  للتعاون بني بع�سكم  اليوم وادعوكم  ا�سكر ح�سوركم 
دائماً باحل�سن  لها. وفكروا  تكونوا خمل�سني  واأن  فيها،  املوجودين  الدولة  بقوانني  وااللتزام  الوطن، 

اال�سا�سي: الوطن االم لبنان.

ع�ستم وعا�ش لبنان.

وسنظل  االصالح،  حصول  على  مصرون 
مصرين على االصالح حتى يخجل من ال يريده.

الجالية اللبنانية في سويسرا
مونترو - 25 تشرين األول 2010

القمة أعمال  في  الرئيس  فخامة  مشاركة  خالل  سويسرا  في  اللبنانية  الجالية  لقاء 
الفرنكوفونية الثالثة عشرة بتاريخ 25 تشرين األول 2010.
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اربعين  مدة  الديموقراطية  ممارسة  في  لضعف  لبنان  تعرض 
االوسط. الشرق  في  الديموقراطيات  اقدم  من  انه  رغم  سنة 

ان وجودنا هنا هو للم�ساركة يف القمة الفرنكوفونية الثالثة ع�سرة، تعبرياً عن ح�سورنا الدويل يف
 منتديات العامل كافة. ومل�ساركتنا يف هذه القمة اهمية كبرية تكمن يف التاأثري بالقرارات التي تهم لبنان 

والدول العربية والعامل، اإ�سافة اىل الفر�سة التي اأتيحت لنا لالجتماع بكم. 

وقد اتخذنا يف هذه القمة العديد من القرارات املهمة، وابرزها ما يتعلق باحلل العادل وال�سامل يف
ال�سرق االو�سط وفقاً للمبادرة العربية لل�سالم التي اقرت يف بريوت. وهذا ما نعتربه اجنازاً مهماً. كما 
وا�سالح  االقت�سادية،  بال�سوؤون  يتعلق  ما  اىل  باالإ�سافة  الدميوقراطية  بتعزيز  تتعلق  قرارات  اتخذت 

النظام املايل العاملي، وكذلك اال�سالح يف جمل�ش االمن.

كما وقعنا على اتفاقية او �سرعة لتعزيز اللغة الفرن�سية ومتابعة تعليمها وتنميتها يف لبنان الذي كان
الدولة الفرنكوفونية االوىل التي وقعت هذه االتفاقية. 

يف  انعقد  وقد  وت�سبهه.  لبنان  ي�سبهها  احلوار،  بلد  لكونها  نظراً  اهمية  �سوي�سرا  يف  لوجودنا  ان 
�سوي�سرا العديد من موؤمترات احلوار وال �سيما ما يتعلق منها باملجتمع اللبناين، من �سيا�سية واجتماعية 

وثقافية وغريها، وحتديداً يف مدينة لوزان التي �سهدت موؤمتراً للحوار.

ان هذا الو�سع يدفعنا الأن نفكر ملياً ون�ستعر�ش ما مير به لبنان، وهو ي�سغل بالكم احياناً رغم انكم 
ل�ستم مبغرتبني بل تعملون هنا لتعودوا وتعي�سوا هموم لبنان ب�سكل دائم.

فرغم ان لبنان دولة عريقة يف الدميوقراطية، ال بل هو اقدم دولة دميوقراطية يف ال�سرق االو�سط، 
قبل ع�سرين  اهلية  �سهدنا حرباً  الدميوقراطية.  ل�سعف يف ممار�سة  �سنة  اربعني  ملدة  تعر�ش  انه  اال 
حروب  اىل  اإ�سافة  املوؤ�س�سات،  يف  وانق�ساماً  ا�سطرابات  وكذلك  الطائف،  اتفاق  بتوقيع  انتهت  �سنة 
بني الطوائف وداخلها، وحروب مع الفل�سطينيني واحتالالت ا�سرائيلية، حيث اجتاحت ا�سرائيل لبنان 

ونحن  سليمة.  اسس  على  الثالثة  الجمهورية  نبني  لبنان،  نبني  اليوم 
في  نشارك  متعددة  كطوائف  اننا  لنثبت  كلبنانيين  كبير  تحد  امام 
البلد. وتطوير  انجاحه  وباستطاعتنا  ديموقراطي  سياسي  نظام 

مرتني. يف هذه الفرتة مل يتح للبنانيني ممار�سة الدميوقراطية، حتى مت توقيع الطائف يف العام 1990 
الذي كان مهماً الإر�ساء ا�س�ش د�ستورية للبنان. اال ان تطبيقنا اتفاق الطائف منذ العام 1990 وحتى 
باإ�سراف �سوري مبا�سر، وهو ا�سراف م�سكور، اال اننا مل نكن يف تلك الفرتة ندير  العام 2008  كان 

امورنا باأنف�سنا.

ما اريد قوله، اننا كلبنانيني ومنذ العام 2008،  م�سوؤولون يف كل حني عن ادارة �سوؤون لبنان. �سحيح 
ان قدر الدول ال�سغرية واملتنوعة كلبنان ان يكون عليها تاأثري من الدول املجاورة، ومن الدول الكربى، 

اال ان الـتاأثري �سيء والتدخل املبا�سر �سيء اآخر.

اليوم نبني لبنان، نبني اجلمهورية الثالثة على ا�س�ش �سليمة. ونحن امام حتد كبري كلبنانيني لنثبت 
اننا كطوائف متعددة ن�سارك يف نظام �سيا�سي دميوقراطي وبا�ستطاعتنا اجناحه وتطوير البلد. وهذا 
ما يختلف به لبنان عن الدول ذات التنوع الطائفي التي ال تتمتع مب�ساركة الزامية يف احلياة ال�سيا�سية. 
فما مييز الد�ستور اللبناين عن كل الدول هو امل�ساركة االلزامية للطوائف كافة، دون النظر اىل العدد 

من اجل اجناح هذا النظام.

هذا التحدي ال يقع على عاتق لبنان فح�سب بل اأي�ساً على عاتق الدول العربية اي�ساً التي عليها ان
 تربهن للعامل اجمع ان باإمكانها ا�ستيعاب نظام تعددي كالنظام اللبناين، وان توؤمن له ظروف جناحه. 
وهنا ا�سدد، على ان جناح التجربة اللبنانية جعل منها حاجة عاملية يف بداية االلفية الثالثة نظراً لتفاقم 
مظاهر العن�سرية التي نراها يف ا�سرائيل التي بداأت علنا، وهي كانت كذلك يف ال�سابق، بالتحول اىل 
يهودية. وهذا ما  لها كدولة  الوالء  يق�سم على  اال من  املواطنة فيها  ي�ستحق  يهودية عن�سرية ال  دولة 
يتناق�ش مع ر�سالة لبنان التي حتدث عنها البابا يوحنا بول�ش الثاين، حني و�سف لبنان بوطن الدور 

والر�سالة. اننا امام حتدي النجاح، وامام الدول العربية حتدي امل�ساعدة والت�سهيل.



466467

كذلك، تناق�ش ظاهرة لبنان االرهاب، الذي بداأ يف مطلع االلفية الثالثة، والذي ال يعرتف باالآخر، 
ان بدينه، او ب�سيا�سته، وحتى من ال يواليه يف مذهبه.

كما اننا، ولالأ�سف، ن�سمع اي�ساً يف اوروبا بع�ش االفكار التي تقول بف�سل التعددية الثقافية، وهو امر
خطري. علينا يف لبنان اثبات التعددية الثقافية، خا�سة ان لدينا كل الظروف املوؤاتية لذلك.

كما ذكرت، اننا منذ العام 2008 نعالج امورنا باأنف�سنا، حيث عدنا للممار�سة الدميوقراطية ب�سكل 
�سحيح وادارة نظام دميوقراطي يت�سع للجميع. ماذا فعلنا منذ العام 2008 وحتى يومنا؟ املطلوب امتام 
الكثري من االمور وقد امتمنا اإىل االآن جزءاً ال باأ�ش به، حيث اعدنا اال�ستقرار اىل ربوع الوطن، الذي 
كان يف ال�سابق بتغطية غري لبنانية فيما هو اليوم يف عهدة اللبنانيني، والقوى الع�سكرية اللبنانية، من 
جي�ش وقوى امن، التي تقوم بدورها ب�سكل ممتاز. وقد اثبت اللبنانيون قدرتهم على اجتياز حمطات 
اكرب  على  والق�ساء  لالإرهاب  الت�سدي  ا�ستطاعوا  حيث  و2008،   2005 العامني  بني  وخا�سة  كبرية 

منظمة ارهابية كانت تعمل على ار�ش لبنان.

كذلك ا�ستطاع اللبنانيون احلفاظ على احلريات والدميوقراطية وحرية التعبري اثناء التظاهرات 
الكربى التي دامت ل�سنوات. ومتكنوا من الت�سدي للعدو اال�سرائيلي، الذي بات يقيم ح�ساباً للبنان، 
فلم يعد باإمكانه القيام باعتداء عليه مطلع كل �سيف او ا�ستهداف املوؤ�س�سات وامل�سانع والبنى التحتية 
فيه. واليوم ينت�سر اجلي�ش اللبناين على احلدود اللبنانية، وعليه ترتكز اال�سرتاتيجية الدفاعية، وهو 
امل�سوؤول عن الدفاع عن الوطن و�سيادته، وكل القدرات املوجودة هي بت�سرفه، كما ح�سل يف العدي�سة، 
يوؤ�س�ش  ما  وهذا  الطلب.  عند  مل�ساندته  جهوزية  على  املقاومة  كانت  فيما  الإ�سرائيل  ت�سدى  حيث 
لال�سرتاتيجية الدفاعية التي نعمل عليها يف هيئة احلوار الوطني، مع حق االحتفاظ با�سرتجاع االر�ش 

املحتلة بكل الو�سائل املتاحة وامل�سروعة.

الثقافية،  التعددية  بفشل  تقول  التي  االفكار  بعض  اوروبا  في  نسمع 
الثقافية. التعددية  نجاح  اثبات  لبنان  في  وعلينا  خطير،  امر  وهو 

ان �سمود لبنان يرتكز اىل ثالثة بنود ا�سا�سية:

البند االول: تنفيذ القرار 1701 والزام ا�سرائيل تنفيذ كامل بنوده.

كان  مهما  لبنان  يف  الفتنة  الإثارة  متتد  التي  اليد  وقطع  الوطنية  الوحدة  على  احلفاظ  الثاين:  البند 
نوعها، مذهبية او طائفية او غري ذلك.

اما البند الثالث فهو ما يتمثل بالتنمية االقت�سادية التي متكن املواطن من ال�سمود حتى حتقيق احلل 
ال�سلمي.

ان اال�سا�ش هو ا�ستعادة اال�ستقرار، واذا ما ح�سلت حوادث احيانا كما ح�سل يف برج ابي حيدر التي 
�سغلت بال اجلميع، فهي لن تتو�سع من االآن و�ساعداً، وقد اعطيت االوامر للجي�ش الذي ال يبخل عن 

تقدمي الت�سحيات، ل�سبط كافة االمور يف البلد.

واىل  الدولية،  اخلريطة  اىل  لبنان  اعادة  من  اللبنانيني  �سائر  وم�ساعدة  مب�ساعدتكم،  متكنا  لقد 
 2010 لعامي  فيه  الدائمة  غري  الع�سوية  لبنان  ي�سغل  الذي  االمن  كمجل�ش  املهمة،  الدولية  املنتديات 
املتو�سط،  اجل  من  كاالحتاد  الدولية  املنظمات  كل  يف  وامل�ساهمة  احل�سور  اىل  باالإ�سافة  و2011، 
والفرنكوفونية، واملوؤمتر اال�سالمي، وموؤمتر منظمة دول عدم االنحياز، وجامعة الدول العربية وموؤمتر 
الدول العربية الالتينية التي ت�سهم جميعاً باإبراز لبنان الذي يتمتع داخلها بكلمة م�سموعة. ان ما مييز 
لبنان عن �سائر الدول على رغم م�ساحته ال�سغرية هو قدرته الكبرية جداً من خالل االنت�سار اللبناين 

يف كافة ا�سقاع العامل.

متكن لبنان اأي�ساً من ا�ستعادة العالقات الديبلوما�سية مع �سوريا وقد ارتفع العلم اللبناين يف دم�سق

المهمة. الدولية  المنتديات  والى  الدولية،  الخريطة  الى  لبنان  اعدنا 
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 كما ارتفع العلم ال�سوري يف لبنان. وهو امر مهم جداً حيث اننا نبحث مع �سوريا عن عالقات اف�سل 
الدولتني،  وا�ستقالل  �سيادة  ومعرّب عن  انها مظهر �سحيح  الديبلوما�سية على رغم  العالقات  تتجاوز 

واحرتام الدول ل�سيادتهما وا�ستقاللهما.

ان لبنان، كما تعلمون ي�ستقبل الكثري من املوؤمترات العلمية وال�سيا�سية والثقافية ومنا�سبات فنية، 
وهذا دليل عافية متيز بها خالل ال�سنتني االخريتني.

الد�ستورية،  اال�ستحقاقات  الدميوقراطي فهو اجراء  النظام  با�ستقرار  ينبئ  الذي  املهم  االمر  اما 
كاالنتخابات على انواعها كافة، من رئا�سية اىل نيابية وبلدية ونقابية وحزبية، باالإ�سافة اىل االنتخابات 
الطالبية، وهذا اكرب دليل على الدميوقراطية وتداول ال�سلطة، وهو ما متكنا من حتقيقه خالل ال�سنتني 

املا�سيتني، ومن كان مرتدداً يف ال�سري بهذه اال�ستحقاقات اجربناه على االنخراط فيها.

بكل  ع�سفت  التي  املالية  االزمة  اجتاز  فلبنان  اللبناين.  االقت�ساد  انتعا�ش  هو  اآخر  مهم  امر  ثمة 
املالية  البيوت  ب�سهادة  ايجابية  اقت�سادية  موؤ�سرات  على  احل�سول  الفرتة  هذه  يف  وا�ستطاع  العامل، 
واملوؤ�س�سات الدولية من البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل، اىل موؤ�س�سات الت�سنيف العاملية التي 
ا�سارت اىل تقدمه اقت�سادياً، بعدما حقق ن�سبة منو جيدة يف العام 2009 هي 8 % ال بل اكرث بقليل، كما 
نتوقع هذا العام ن�سبة منو اكرث من 7% وقد تبلغ 8%. وهذا امر جيد و�سن�سعى لتح�سني ماهية هذا النمو، 
على اال يرتكز اىل العقارات فح�سب بل اىل منو م�ستدام، خ�سو�ساً يف قطاعات ال�سناعة والت�سدير 
وال�سياحة، ف�سالً عن زيادة الودائع يف امل�سارف اللبنانية التي فاقت مئة مليار دوالر ما يدل على ثقة 

بالنظام امل�سريف اللبناين.

من  املحلي  الناجت  اىل  ن�سبته  وانخف�ست  �سخامته،  رغم  العام  الدين  احتواء  لبنان  ا�ستطاع  كما 

العالم،  بكل  عصفت  التي  المالية  االزمة  لبنان  اجتاز 
ايجابية  اقتصادية  مؤشرات  على  الحصول  واستطاع 
الدولية. والمؤسسات  المالية  البيوت  بشهادة 

لبنان على  ي�سكل دليالً على قدرة  الت�سخم 3،5%، وهو ما  ن�سبة  تتجاوز  185 % اىل 130%، فيما مل 
جتاوز املحن، وهذا لي�ش بف�سل احلكومة بل بف�سلكم انتم، بف�سل ال�سعب اللبناين وال�سباب املنت�سر يف 

ا�سقاع العامل.

كذلك حققنا تقدما يف عمل املوؤ�س�سات رغم بع�ش التعرث موؤخراً اال اننا �سننطلق جمدداً، وهو تعرث 
يعود اىل �سنوات خلت ناجت عن امور عديدة منها الف�ساد، واالنتماء ال�سيا�سي وعدم الكفاءة، و�سغور 
للتعيينات  جيدة   اآلية  اعتماد  اىل  جلاأنا  ومبادئ  ا�س�ش  دون  ال�سواغر  ملء  نريد  ال  والأننا  الوظائف. 
تتيح لل�سباب املجال للتقدم من دون اللجوء اىل الزعيم، وتعطي نتائج جيدة، وهي مرهونة بالوزراء 
واجلهات ال�سيا�سية التي يرتبط بها الوزراء. اال انني افرت�ش ح�سن النية، و�سنتابع تطبيق هذه االلية، 

ليتم تعيني م�سوؤولني كفوئني يف املواقع االدارية باإمكانهم تاأمني عمل املوؤ�س�سات ب�سكل دائم. 
 

لقد قمنا بالتعيني يف العديد من الوظائف احل�سا�سة وب�سرعة ويف حينها، كقيادة اجلي�ش، وجمل�ش 
وجمل�ش  الدولة،  �سورى  وجمل�ش  لبنان،  م�سرف  حاكم  ونواب  الد�ستوري  واملجل�ش  االعلى،  الق�ساء 
ال�سيا�سية  امل�ستجدات  وتوؤخر  تراكماً كبرياً،  ان هناك  اال  االنتخابات،  وهيئة مراقبة  املدنية  اخلدمة 
البحث يف بع�ش االمور. ما حتدثت عنه جيد اال انه ال يكفي، فما نريده هو التاأ�سي�ش للبنان دميوقراطي 

وحديث ومتطور ودولة مدنية، و�سن�سعى لهذا الهدف الذي ال يتم اال باالأمور التالية:

ا�ستكمال تطبيق الطائف دون خوف او تردد، وهناك الكثري من االمور من الالمركزية االدارية، اىل
 جمل�ش ال�سيوخ والقانون االنتخابي وغريها.

الكثري من  �ستني عاماً، فهناك  يعود منها اىل  التي  �سيما  القوانني وال  املبادرة اىل ا�سالح  وعلينا 
االمور التي تغريت يف العامل بل ان العامل كله تغري. لقد مت حت�سري العديد من امل�ساريع ان على �سعيد 

لجأنا الى اعتماد آلية جيدة  للتعيينات تعطي نتائج جيدة 
وتتيح للشباب المجال للتقدم من دون اللجوء الى الزعيم.
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الوزارات او االدارات او املوؤ�س�سات ويجب اال�سراع يف تعديل القوانني، وا�سالح قانون االنتخاب عرب 
على  حري�سون  ونحن  ال�سيقة.  الطائفية  من  للخروج  االنتخابية  الدوائر  وتو�سيع  الن�سبية  اعتماد 
املنا�سفة اال اننا ال نريدها ان تاأتي على ا�سا�ش طائفي او تع�سبي بل على ا�سا�ش وطني. كما نريد اتاحة 
حق االنتخاب ملن هم يف �سن الثامنة ع�سرة، فمن املعيب اال يتم ذلك او ان نفكر طائفياً اذا ح�سلت 
زيادة عددية لفئة على اأخرى. فاالنتخاب الزامي يف بع�ش الدول، ويف الربازيل حق االنتخاب اختياري 
يف عمر ال�ساد�سة ع�سرة وي�سبح الزاميا يف �سن الثامنة ع�سرة. ونريد اتاحة حق االنتخاب للمغرتبني 
بعدما اقر ذلك من حيث املبداأ يف القانون ال�سابق. وانا مدرك ان املغرتبني لن ينتخبوا بن�سبة مرتفعة 
يف املرة االوىل. يف بريوت ن�سبة االنتخاب 25%، فاإذا انتخب 10% من املغرتبني يف املرة االوىل لن ي�سكل 

االمر م�سكلة، واملهم ان يح�سلوا على حق االنتخاب واالمور ت�سحح تدريجياً.

و�سوء  واحلروب  االهمال  ب�سبب  فقدوها  الذين  للبنانيني  اجلن�سية  ا�ستعادة  كذلك،  املهم  ومن 
التوا�سل بينهم وبني ال�سفارات. انا ال اطرح هذا املو�سوع بهدف حت�سني الو�سع الطائفي الأن الن�سب 
�ستكون هي نف�سها يف اخلارج كما يف لبنان، بل هدفنا ين�سب على قدرة لبنان يف اخلارج. فهل نهمل 
هذه القدرة ونتخلى عنها ونحن منلكها يف كل دول العامل؟ من هنا، يجب ا�سالح القوانني وتطبيقها، 

واين م�سر على ذلك، ولن اترك قبل ت�سليم الراية اىل غريي ليكمل الطريق.

ان ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية امر يف غاية االهمية، فال يجوز ان يكون الق�ساء خا�سعاً لل�سغط 
القطاعني  وال�سراكة بني  االقت�سادية  القوانني  ومنها  امل�ساريع  العديد من  لقد مت حت�سري  ال�سيا�سي. 

العام واخلا�ش وحتديث االدارات التي لكل منها قانون تخ�سع له، وعليها واجب حتديث ذاتها.

انطالقاً من ذلك، يجب امل�سي قدماً يف ا�سالح القوانني، وعلينا كذلك واجب و�سع خطط لقطاعات
اخلدمات واالنتاج. فاليوم ياأتي وزير ويبا�سر و�سع خطة، ثم حني ياأتي �سخ�ش اآخر مكانه يعمل على 

و�سع خطة جديدة.

االهمية،  غاية  في  امر  القضائية  السلطة  استقالل  ان 
السياسي. القضاء خاضعًا للضغط  ان يكون  فال يجوز 

االدارة  فتقوى  مبوجبها،  العمل  يتم  والنواب  الوزراء  من جمل�سي  مقررة  هناك خطة  تكون  ان  يجب 
بتنفيذ اخلطة تدريجيا. 

واالقت�ساد  وال�سناعة  والزراعة  واملياه  والنفط  والطاقة  بال�سحة  تتعلق  اأي�ساً و�سع خطط  وعلينا 
وال�سياحة، كما يجب علينا و�سع خطة لت�سليح اجلي�ش اللبناين وجتهيز االمن الداخلي كي يتمكنا من 

القيام باملهام امللقاة على عاتقهما.

كل هذه اخلطط هدفها االنتاج ورفع م�ستوى اخلدمات التي يتم تقدميها، ويجب ان تقر لكي نبداأ 
العمل من دون ارجتال.

بعد ع�سرين عاماً من تطبيق اتفاق الطائف، برزت ا�سكاالت د�ستورية يف التطبيق يجب النظر فيها
بهدوء. ال احد ي�سعى اىل نزع �سالحية من �سلطة معينة ليعطيها اىل �سلطة اخرى، امنا امل�ساألة تتعلق 
امور عرقلت  ال�سالحيات. هناك  ننتزع  ولي�ش كيف  امل�سوؤوليات  نوزع  : كيف  �سوؤال هو  باالإجابة على 
م�سار الدولة وال تزال، علينا ايجاد مفاتيح حللولها وو�سع احلل يف يد �سلطة معينة. فاإن كانت هذه 
ال�سلطة تعود لرئي�ش اجلمهورية فليكن وان كانت لغريه فليكن االمر اي�ساً. املهم ايجاد احللول لكافة 
اال�سكاالت التي منر بها يف لبنان وهذا يحتاج اىل توافق ونحن لن ن�سع مثل هذا االأمر يف منت�سف 
الطريق لعرقلة م�سرية البلد على االطالق. لكننا �سن�ستمر باحلديث فيه والتح�سري له حتى ياأتي يوم، 
رئي�ش  ان  �سحيحاً  لي�ش  اجلميع.  من  قناعة  نتيجة  الد�ستورية،  اال�سكاالت  لكافة  احللول  فيه  تو�سع 

اجلمهورية ي�سعى لتقوية �سالحياته امنا ليتحمل ب�سورة اأف�سل  عبء امل�سوؤولية امللقاة على كتفيه.

ما اقوله يعني اننا اذا ا�ستكملنا تطبيق اتفاق الطائف واجنزنا ا�سالح القوانني وو�سعنا اخلطط
املطلوبة وبداأنا التفكري ب�سكل �سحيح الإيجاد احللول لالإ�سكاالت الد�ستورية فاإننا نكون فعالً يف طور 

تاأ�سي�ش اجلمهورية الثالثة، جمهورية الطائف مع اال�سالحات والتح�سينات املتوجبة عليها.

النظر فيها بهدوء  الطائف يجب  اتفاق  برزت اشكاالت دستورية في تطبيق 
صالحيات. انتزاع  بهدف  وليس  المسؤوليات  نتوزع  أن  يجب  كيف  لنرى 
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هذا وقت اال�سالحات وقد بداأنا بها، وال يت�سورن احد ان اي حادثة او ا�ستنفار �سيا�سي ميكن اأن 
ي�سكال نهاية املطاف. كل ازمة ال بد اأن متر، ونكمل بعدها الطريق �سويا.

اأطمح اإىل حتقيق امور كثرية مما �سبق وقلته واعلم انني لن ا�ستطيع حتقيقها كلها، لكن اذا و�سعنا
اال�س�ش لها نكون فعالً قد ا�س�سنا لوطن يعي�ش فيه ابناوؤنا براحة وطماأنينة من دون خوف، منطلقني نحو 

اآفاق العطاء واالبداع، وهذا �ساأن لبناين منذ فجر التاريخ.

ان لبنان جمهورية حوار لالأديان، وقد بات العامل بحاجة ملثل هذا احلوار اكرث من اي وقت م�سى.
وحقوق  العامة  واحلريات  بالدميوقراطية  توؤمن  كما  عنها،  وتدافع  بالقيم  توؤمن  جمهورية  ولبنان 

االن�سان. ويف خ�سم ال�سعوبات التي اجتازها لبنان، بقي اجلميع ملتزما هذه املبادئ.

نحن جمهورية ال توؤمن بالطائفية وتناق�ش االرهاب، كما انها ال توؤمن بالتع�سب العرقي او الطائفي 
او الطبقي، فتاريخ لبنان مبني على احلوار، وكل املحطات ال�سعبة التي مر بها وطننا انتهت باجللو�ش 
حول طاولة واحدة. فمرحلة ما قبل العام 1943 انتهت بامليثاق الوطني، ومرحلة 1958 انتهت بال غالب 
الت�سعينيات انتهت بالطائف ومرحلة 2005 حتى 2008  ال�سبعينيات حتى  وال مغلوب، ومرحلة اواخر 

انتهت باتفاق الدوحة. فاىل اين �سنذهب؟ 

ان من واجبنا الذهاب فوراً اىل احلوار الإيجاد م�ساحات م�سرتكة تفيد الوطن، واأي م�سكلة تواجهنا
يجب ان تدفعنا اىل اجللو�ش مع بع�سنا البع�ش والتحاور ب�ساأنها الإيجاد احلل املنا�سب لها.

ان الطائف اعطانا الكثري، وهو ن�ش يف البند "ي" ان ال �سرعية الأي �سلطة تناق�ش �سيغة العي�ش 
امل�سرتك، هذا امر مهم جدا الأنه مينع اخلوف لدى اي كان يف لبنان. ولكن علينا اال ناأخذ من هذا 
امليثاق و�سرعته احل�س�ش الوزارية والنيابية والوظيفية وغريها، فهو يفر�ش علينا م�سوؤولية امل�ساركة 

العالم  بات  وقد  لألديان،  حوار  جمهورية  لبنان 
مضى. وقت  اي  من  اكثر  الحوار  هذا  لمثل  بحاجة 

يف ال�سلطة من قبل اجلميع كما امل�ساركة يف احل�س�ش. علينا اذن العودة اىل روحية الد�ستور التوافقية، 
وروحية اتفاق الطائف، وامل�ساركة احلقيقية، الأن امل�ساركة يف امل�سوؤولية جتعل لبنان ي�سرتجع ما كان 
ال�سرق  �سوي�سرا  الوطن هو  لبنان، وهذا  له مرقد عنزة يف  "نيال من  يوم قيل عنه:  املا�سي  عليه يف 

وباري�ش العرب".

ما  يسترجع  لبنان  تجعل  المسؤولية  في  المشاركة 
العرب. وباريس  الشرق  سويسرا  الماضي  في  عليه  كان 
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المؤسسة المارونية لالنتشار في الفاتيكان
الفاتيكان - 23 شباط 2011

ترأس فخامة الرئيس حفل إزاحة الستار عن تمثال القديس مارون في احدى حنايا بازيليك 
القديس بطرس في الفاتيكان  بتاريخ 23 شباط 2011، ودعا خالل حفل غداء أقامته المؤسسة 

المارونية لالنتشار إلى المحافظة على استقالل لبنان وسالمته ووحدة أبنائه وأراضيه.

غبطة البطريرك مار نصر اهلل بطرس صفير الكلّي االحترام،
معالي الوزير ميشال اده،

أيّها الحفل الكريم،

في  النجاح  على  والكيان  الدولة  لبنان  إقامة  تعتمد 
إرسائه على قواعد ميثاقّية بين شركاء في الوطن.

اإّنه ليوم �سعيد فعالً اأن تلتقي العائلة املارونّية امل�سيحّية، واللبنانّية عموماً، يف روما، مبنا�سبة اإزاحة
ال�ستار عن متثال القدي�ش مارون، الذي اأ�سبح مرفوعاً اأبداً يف اإحدى حنايا بازيليك القدي�ش بطر�ش، 
هذه  ا�ستمرارية  على  نف�سه  الوقت  يف  وي�سهد  وللبنان،  املارونّية  للكني�سة  عظيم  عاملي  تكرمي  وهذا 
فكرّية  طاقات  من  تختزنه  ما  بجميع  الثالثة  االألفّية  على  تنفتح  وهي  التاريخ،  يف  وجتّذرها  الكني�سة 

وروحّية يف الوطن ويف دنيا االنت�سار.

لقد متّكن املوارنة من التكّون واالزدهار طيلة قرون، خارج اإطار ال�سلطة، بالرغم من حقبات الظلم 
واال�سطهاد؛ فكانت منهم قافلة من الفال�سفة واالأدباء والعلماء والقدي�سني، و�ساهموا يف حفظ اللغة 

العربّية، ويف حتقيق النه�سة العربّية بالذات اأواخر القرن التا�سع ع�سر ومطلع القرن الع�سرين.

وعندما عملوا الإقامة لبنان الدولة والكيان، حيث يكون لهم ح�سور ودور، جنحوا يف امل�ساهمة يف
اإر�سائه على قواعد ميثاقّية مع �سركائهم يف الوطن، من خالل امليثاق الوطني واالإرادة احلّرة بالعي�ش 

امل�سرتك والتفاعل احل�ساري.

�سبه  فرتات  عرفت  اأّنها  اإال  والنمّو.  واالزدهار  اال�ستقرار  من  فرتات  اال�ستقالل  دولة  عرفت  لقد 
متوا�سلة من التاأّزم والتقاتل والت�سرذم، عدا ما واجهته من حروب واعتداءات واحتالل اإ�سرائيلي، بعد 
اأن كّنا قد عجزنا يف الواقع عن التاأقلم مع املتغرّيات التي طراأت على ال�ساحتني الداخلّية واالإقليمّية بعد 

اال�ستقالل واأحجمنا عن تطوير النظام الذي �سبق اأن توافقنا عليه يف العام 1943.

وما القلق الذي ينتاب اللبنانيني يف هذه املرحلة الدقيقة �سوى انعكا�ش لل�سكوك التي ت�ساورهم حول 
قدرة الدولة واملوؤ�س�سات الد�ستورّية على ا�ستيعاب جممل التحديات واملخاطر التي ي�ست�سعرونها. لذا، 
فاإّن الوحدة املتجلّية يف هذا اللقاء اجلامع يجب اأال تكون �سكلّية اأو ظرفّية، بل اأن ت�سّكل منطلقاً للتفكري 
وال�سعي ل�سمان عنا�سر اال�ستقرار الدائم والوحدة الفعلّية والعي�ش الكرمي الذي نطمح اإليه، وال�سيما 
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من خالل العمل على امل�ستويات الرئي�سّية االأربعة التالية :

اأوالً: على ال�سعيد امل�سيحي-امل�سيحي وداخل الطوائف:

املجتمعات  �سمات  من  �سمة  الواحدة  والطائفة  الواحد  الفريق  �سمن  بالراأي  والتمايز  التنّوع  اإّن 
اأّن اعتماد لغة املنطق ونهج احلوار واأ�سلوب التخاطب احل�ساري،  اإال  املنفتحة على التطّور والتغيري. 
واحرتام الراأي االآخر، ال بل احرتام االآخر وحّقه يف االختالف من �سمن الثوابت الوطنّية، هو نتيجة 
فكر  ل�سيوع  تالفياً  داخل طوائفنا وجمتمعاتنا،  النفو�ش،  وتعزيزها يف  تنميتها  بنا  االأجدر  ثقافة من 
بالذات وغريها  الكرمية  املارونّية  الطائفة  الراأي. وقد عانت  بالتقاتل والعنف كو�سيلة لفر�ش  ي�سمح 
من الطوائف، من ماآ�سي التناحر والتنازع واالقتتال الداخلي طيلة عقود، وهذه حالة تدمريّية تقع على 

عاتق كّل واحد منا م�سوؤولّية عدم ال�سماح بالوقوع يف �سركها يف اأّي ظرف من الظروف.

ثانياً: على �سعيد عالقة املوارنة وامل�سيحيني مع الطوائف االأخرى:

لقد كان للطائفة املارونّية الدور االأ�سا�ش يف قيام لبنان الكبري عام 1920 وبعدها دولة اال�ستقالل.

وهي اإذ ت�سعى ب�سورة م�سروعة للمحافظة على موقعها ومكانتها، فاإّن االأولوّية تبقى للمحافظة على
ر والتفكري والت�سحية واجلهد. لبنان ال�سيغة والكيان. وهذا يتطّلب الكثري من التب�سّ

والواقع اأّن امليثاق الوطني الذي جاء ليكّمل الد�ستور وعاد واأ�سبح يف جوهره جزءاً ال يتجّزاأ منه، ال 
يقوم فقط على مبداأ العي�ش امل�سرتك جنباً اإىل جنب، بل على جمموعة مبادئ واأن�سطة يتوّجب على 

جميع الطوائف وخ�سو�ساً الطائفة املارونّية ال�سعي لتحقيقها ومنها:

واحترام  الحضاري،  التخاطب  وأسلوب  الحوار  ونهج  المنطق  لغة  اعتماد  أّن 
النفوس. في  وتعزيزها  تنميتها  بنا  األجدر  من  ثقافة  نتيجة  هو  اآلخر،  الرأي 

نفو�ش  يف  لبنان  عليها  يقوم  التي  امل�سرتكة  والقيم  واالأهداف  والثوابت  املبادئ  جمموعة  جتذير   -1
اللبنانيني، من خالل الرتبية ال�ساحلة واملمار�سة اليومّية.

بل  واملحا�س�سة،  للم�ساومة  كم�ساحة  اأو  خمترب،  كمجّرد  لي�ش  لبنان،  على  املحافظة  على  العمل   -2
كنموذج ناجح للحوار والتفاعل والتكامل، ومل�ساركة جميع الطوائف يف ال�سلطة ويف حتّمل امل�سوؤوليات.

واأكرث حتديداً من ذلك، فاإّنه يتوّجب على الطوائف امل�سيحّية بالذات، يف هذا الظرف املتاأّزم، العمل 
على التوفيق بني خمتلف الطوائف واملذاهب وتعزيز القوا�سم امل�سرتكة يف ما بينها، بعيداً عن »لعبة 
اأّي جهد هادف لتغليب فريق  اأو يف  باأّي �سكٍل من االأ�سكال يف �سيا�سة املحاور  االأمم«، وعدم الدخول 

لبناين عزيز على فريق اآخر.

ثالثاً: على �سعيد النظام الذي نريد العي�ش يف كنفه:

لقد انتهى لبنان من عهد االنتداب عام 1946، وقاوم االحتالل االإ�سرائيلي وجنح يف حترير معظم
االأر�ش عام 2000، واأ�سبح بدون وجود ع�سكري �سوري يف ربوعه منذ العام 2005، وبات عليه اإدارة 

�سوؤونه بنف�سه من �سمن الد�ستور ومبادئ وثيقة الوفاق الوطني التي اأقّرها يف العام 1989.

على  قائماً  نظاماً  لنف�سه  يرت�ش  ومل  التق�سيم  اأو  الدكتاتورّية  اأ�سكال  من  �سكل  اأّي  رف�ش  اإذ  وهو 
االأكرثّية العددّية نظراً لطبيعة جمتمعه القائمة على التعددّية والتنّوع الطائفي، فهو مل يقم لغاية االآن 
خالل  برزت  خمتلفة  د�ستورّية  اإ�سكاالت  واأّن  خ�سو�ساً  التوافقي،  نظامه  عمل  اآلّية  تفا�سيل  بتحديد 

املمار�سة  منذ انتخابات الرئا�سة عام 2008 اأعاقت ح�سن عمل الدولة وفعالّية موؤ�س�ساتها.

بنوده  يف  الطائف  اتفاق  تنفيذ  يف  قدماً  وللم�سّي  االإ�سكالّيات  هذه  لتو�سيح  احلاجة  تبدو  لذا، 

والتكامل،  والتفاعل  للحوار  ناجح  كنموذج  لبنان  على  المحافظة  علينا 
المسؤوليات. تحّمل  وفي  السلطة  في  الطوائف  جميع  ولمشاركة 
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وااللتزام  االجتماعّية  والعدالة  الدميقراطّية  اأّن  على  دوماً  والرهان  خوف،  اأو  ترّدد  دون  املتكاملة، 
بحقوق االإن�سان وباحلريات العامة ومنها حرّية التعبري والعبادة يف اإطار نظام دميقراطي �سليم، هي 
خري �سامن جلميع املكّونات الروحّية والطائفّية والفكرّية للوطن. وال يجب علينا يف هذا املجال اأن نبقي 
خارج اأفق طموحنا واالآمال، اأهمّية العمل من اأجل حتقيق م�ستلزمات الدولة املدنّية الكفيلة بامتياز، 
باأن ت�سالح ال�سعوب مع نف�سها ومع قادتها ومع االأنظمة التي من املفرت�ش اأن تعمل خلريها وتقّدمها 

وهنائها. وال بد اأن يكون لل�سباب دور قيادي رائد يف هذا املجال.

رابعاً: يف العالقة مع املحيط:

لقد التزم لبنان بالق�سّية الفل�سطينّية وبق�سايا العرب يف مواجهة العدوان واالحتالل االإ�سرائيلي 
الأّنها ق�سايا عادلة، ومن باب الت�سامن وااللتزام القومي. و�سهد على اإقرار املبادرة العربّية لل�سالم 
يف قمة بريوت عام 2002 �سعياً للو�سول اإىل حّل عادل و�سامل لكافة اأوجه النزاع العربي االإ�سرائيلي، 
هذه  بنود  اأبرز  واأحد  واملتاحة،  امل�سروعة  بالو�سائل  وحتريرها  اأر�سه  عن  الدفاع  يف  بحّقه  حمتفظاً 
املبادرة �سمان عدم توطني الالجئني الفل�سطينيني يف الدول العربّية التي ال ت�سمح اأو�ساعها، كما هو 

احلال يف لبنان، مبثل هذا التوطني.

وراهن على ال�سعيدين الفكري والعملي منذ البدء على االنفتاح وقد�سّية احلرّيات العامة واأهمّية
احلّق  دولة  باأحكام  االلتزام  و�سرورة  لل�سلطة  ال�سلمي  والتداول  الد�ستورّية  اال�ستحقاقات  احرتام 

والقانون.

وملا كانت املنا�سبة اليوم ت�ستدعي ا�ستح�سار واقع امل�سيحيني ودورهم يف بلدانهم وحميطهم، تبقى 
القناعة لدينا باأّن م�سري امل�سيحيني يف لبنان، كم�سري اأّي جمموعة اأخرى يف هذا ال�سرق، غري مرتبط 
مبنطق احلماية الذاتّية اأو اخلارجّية، اأو مبقدرتهم على جتميع عنا�سر القّوة املادّية اأو ال�سعي للتقوقع 

الديمقراطّية  بناء  في  رائد  قيادي  دور  للشباب  يكون  أن  بد  ال 
العامة. وبالحريات  اإلنسان  بحقوق  وااللتزام  االجتماعّية  والعدالة 

النزاعات قبل حدوثها،  يبقى علينا اكثر من اي وقت مضى واجب تالفي 
وأراضيه. أبنائه  ووحدة  وسالمته  لبنان  استقالل  على  والمحافظة 

واالنعزال، بل يف جناحهم يف االن�سواء �سمن حركات واأنظمة منبثقة من الفكر امل�ستنري، يف كنف دولة 
عادلة وحا�سنة، �سامنة للحرّيات العامة، ومواجهة لالإرهاب، وحماربة للف�ساد، و�ساعية للخري العام 

على قاعدة املواطنة. 

أيّها الحفل الكريم،

التاريخ ال ي�سّجل عادةً احلروب واملاآ�سي التي ننجح يف تالفيها بل يخرب دوماً عن املاآ�سي واحلروب 
حدوثها،  قبل  النزاعات  تاليف  واجب  م�سى  وقت  اي  من  اكرث  علينا  ويبقى  �سركها.  يف  وقعنا  التي 
واملحافظة على ا�ستقالل لبنان و�سالمته ووحدة اأبنائه واأرا�سيه مهما كانت الت�سحيات، وامل�سي قدماً 

يف �سبيل تقدمه وعزته واإبائه.

ولعل ما يحدث حولنا يدعونا اىل التم�سكك بفل�سفة الد�ستور اللبناين وتوفري امل�ستلزمات الكفيلة
باإجناح �سيغته.

بطر�ش  اهلل  ن�سر  مار  البطريرك  لغبطة  والتقدير  واالحرتام  املحّبة  عبارات  بتوجيه  اأخرياً  اأختم 
اإىل  بال�سكر  اأتوّجه  كما  وللموؤ�س�سات؛  للدولة  الدائم  ودعمه  وعطاءاته،  ت�سحياته  جممل  على  �سفري 
املوؤ�س�سة املارونية لالنت�سار على هذا اللقاء العابق بروح املحّبة والفرح والرجاء، والذي ن�سعر فيه اأّن 

م�ساحة لبنان متتّد من خالل اأبنائه املنت�سرين اإىل اأرجاء املعمورة، عالمة للتمّيز والتاأّلق والنجاح.

ع�ستم وعا�ش لبنان.
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الفصل الخامس: الحضور الوطني

لم  تمر مناسبة وطنية إال وأطلق فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مواقف
تؤكد وجوب االلتزام بمشروع وطني يلتقي عليه الجميع، بذهنية متقدمة، وتقديم ما يخدم 
الوطن ومصلحته كأولوية على المصالح الفئوية والطائفية ومصالح اآلخرين، والتمسك 
بالميثاق الوطني وروحيته. ولذلك أعاد إحياء مناسبات وطنية جامعة ال سيما في بعدها 
الروحي، وهل من مكان أصلح من القصر  الجمهوري الحتضان هكذا مناسبات، وكل ما من 

شأنه ان يشحذ الروح الوطنية ويحض على التفاؤل والطمأنينة لدى المواطنين؟
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أ– القسم األول: الرئيس الجامع

والتالقي  الواحد  والعيش  الوطن  تحصين  على  العمل  على  الجمهورية  رئيس  دأب 
الجمهوري محطات  ولقاءات وطنية جامعة عكست  القصر  الحوار، وشهد  ضمن ثقافة 

حقيقة الصيغة اللبنانية الفريدة.
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القمة الروحية 
القصر الجمهوري - 24 حزيران 2008

الظروف كل  تهيئة  بأهمية  منه  وإيمانًا  رئيسًا،  انتخابه  على  شهر  من  أقل  مضي  بعد 
النطالقة جديدة في الحياة العامة اللبنانية، بادر الرئيس العماد ميشال سليمان بتاريخ 24 
حزيران 2008  الى  لقاء كافة  الرؤساء الروحيين للطوائف اللبنانية،  وكانت له كلمة شاملة  

ألجل لبنان الواحد الموحد.

الساسة  القيم واألخالق وسيادة السالم والمحبة، وأن  إن وطننا مبني على 
المشترك. والعيش  السالم  ورسل  القيم،  هذه  أبناء  يكونوا  أن  يجب  فيه 

أصحاب الغبطة والسماحة والسيادة، 

ايها األجالء، 

يكرب قلبي اليوم، واأنا اأرحب بكم يف ق�سر بعبدا، بيت جميع اللبنانيني، الأن وجودكم يخت�سر وجه 
لبنان احل�سارة، والر�سالة واالإن�سان.

 
وال ي�سعني اإال اأن اأ�سكر تلبيتكم لدعوتي، وكّلي ثقة اأن ثمار هذا اللقاء �ستكون ثمار خرٍي وبركة للبنان

وجلميع اللبنانيني. 

ن�سعر جميعاً بوقع االأخطار املحدقة بلبنان، وخ�سو�ساً بعد اأ�سهر طويلة ومريرة من ال�سحن الطائفي 
على كل امل�ستويات: يف ال�سارع، كما يف ال�سيا�سة. يف االإعالم كما يف باحات اجلامعات. وما يقلقنا حقاً، 
لي�ش فقط النتائج املبا�سرة لهذا ال�سحن، والتي ترتجم على االأر�ش عنفاً، وتنابذاً، وخماوف متنقلة. 
بل ابعد من ذلك، يقلقنا اأن يرتاجع دور لبنان يف حميطه والعامل، واأن تت�سوه ر�سالته، وت�سبح تالياً علة 

وجوده اال�سا�سية عر�سة للخطر ال�سديد. 

ر�سالتكم قوية جدا اليوم اأيها االأخوة. فبلقائكم، واأنتم رجال دين من اديان وطوائف خمتلفة، حتت 
�سقف �سيا�سي، تقولون للبنانيني والعامل، اإن وطننا مبني على القيم واالأخالق و�سيادة ال�سالم واملحبة، 
واأن ال�سا�سة فيه يجب اأن يكونوا اأبناء هذه القيم، ور�سل ال�سالم والعي�ش امل�سرتك، الذي �سهدنا باالأم�ش، 

يف �ساحة ال�سهداء، مع تطويب االأب يعقوب احلداد الكبو�سي منوذجاً م�سرفاً له. 

لقاوؤكم يحت�سن هدفاً كبرياً وهو جمع اللبنانيني، وت�سميد جراحهم، وترميم ما ت�سدع من ج�سور
بينهم، وتاأ�سي�ش اأر�سية متينة للحوار بينهم. مبثل هذه الروؤية فقط، يقوى الوطن وينتف�ش من كبوته، 

ويحمل من جديد ر�سالته، م�سعالً يف العامل، ولالأجيال االآتية. 
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لبنان  وحدة  الأن  اإن�سانية،  �سرورة  اإنه  اأكرث.  اأقول  وطنية،  �سرورة  انه  اللقاء  هذا  عن  قالوا  واإذا 
الوطنية اإذا ما حتققت باأبهى �سورها، ت�سكل منوذجاً للقاء احل�سارات والثقافات، ولتحويل التعددية 

والتنوع اإىل نعمة بناء وتوا�سل ولي�ش اإىل نقمة حروب و�سراعات. 

السياسات  عجزت  كلما  متينًا،  الداخلي  البناء  كان  كلما 
الضيقة،  دوائرها  إلى  اللبنانيين  استمالة  عن  الصغيرة، 
ومصالحها الذاتية، واهدافها المشبوهة، ووعودها العقيمة.

ايها األخوة،  

لي�ش غريباً اأن يكون للمرجعيات الدينية يف لبنان ح�سور فاعل يف ال�ساأن الوطني، فاالحرتام الفائق
لهذه املرجعيات ما زال يرتبى يف قلب كل لبناين، اليوم كما يف املا�سي. فخطابكم املنفتح، وال�سمح، 
واملرتكز على قيم الوفاق والقربى والتعاون واحلوار، هو �سمام االأمان للمجتمع اللبناين، وعن�سر جمع 

ال تفرقة.
 

من الكنائ�ش واجلوامع واخللوات الروحية، تنبع الكلمة التي ت�ساهم يف تاأ�سي�ش �سخ�سية االإن�سان
العي�ش يف وطن واحد. وتتعزز هذه  التنوع، و�سراكة  اإىل االنفتاح، واحرتام  لبنان، وت�سقل دعوته  يف 
ال�سخ�سية يف قلب العائلة امل�سوؤولة، واملدر�سة واجلامعة حيث يجب اأن يتلقى �سبابنا خمرية االن�سهار 

الوطني مع الثقافة والعلم. 

اإىل  اللبنانيني  ا�ستمالة  عن  ال�سغرية،  ال�سيا�سات  عجزت  كلما  متيناً،  الداخلي  البناء  كان  وكلما 
دوائرها ال�سيقة، وم�ساحلها الذاتية، واهدافها امل�سبوهة، ووعودها العقيمة. 

والتوا�سل تعاليم اخلري  لبنان، من قربهم من  النا�ش يف  وعافية  نا�سه.  الوطن، من عافية  عافية 
واالنفتاح التي تبثونها يف قلوبهم. ال نقول ذلك، لنعفي ال�سا�سة من دورهم، والدولة من واجباتها، اأن 
ن املوؤ�س�سات العامة من دوران عجلتها ب�سكل �سليم وفّعال. لكن ما تزرعونه، له قيمة االأ�سا�ش يف  متكِّ

ايها األجالء، 

ال يجدر بنا اليوم اأن نتعامى عن الدرك الذي و�سل اإليه لبنان، يف ال�سيا�سة، واالقت�ساد، واالأمن.
البداية لالنطالق نحو  واالأهم القلق على الوجود وامل�ستقبل. علينا على االأقل ان نبداأ بتحديد نقطة 

معاجلة امل�ساكل وت�سميد اجلروح، والتعايف. 

هل ن�ست�سلم لواقعنا املرير وننتظر املعجزات من اخلارج اأو من اأي مكان اآخر؟ 

وحتى املعجزة اإذا مرت بنا، لن تتمكن من �سفاء دائنا امل�ست�سري. فاهلل ال يغرّي يف النا�ش، ما مل 
يغريوا ما يف انف�سهم. واآن االوان ليقول كل لبناين لنف�سه: ما هو دوري يف تغيري الواقع واإنها�ش البالد؟

 
َدَعوُتكم، ويل اأمل واحد ي�ساركني به جميع اللبنانيني، وهو اأن يوؤ�س�ش لقاء اليوم، الإطالق ور�سة حوار 
وطني تر�ّسخ ر�سالة لبنـان ودوره وتعزز وحدة م�سيـــر اأبنائه من جميع الفئات واالأطياف والطوائف. 
علنا ندرك جميعاً، اأنه اإذا تاأمل ع�سو يف اجل�سد، تاأمل اجل�سد باأ�سره. واإذا عانت فئة واحدة يف لبنان، 

اأو طائفة، يعاين الوطن باأ�سره.
 

خالفات اللبنانيني اليوم و�سلت اإىل حد االنتحار. وهل من خالف على هذه االأر�ش ال يحله احلوار
والنقا�ش بقلب مفتوح ونوايا �سادقة؟ فلنعمل منذ هذه اللحظة على اإبعاد ما هو داهم من اخلالفات 
وال�سراعات على االأر�ش يف لبنان، ملنع انعكا�سها خالفات مذهبية وطائفية، ال تخدم اال م�سلحة العدو 
االإ�سرائيلي، ثم ننطلق بعدها اإىل البحث يف خمتلف امللفات اخلالفية، و�سبل دفع البالد يف م�سرية 

النهو�ش واالإ�سالح والرقي. 

بناء يطمح اإىل الوقوف يف وجه الريح والعوا�سف. 

لبنـان  رسالة  ترّسخ  وطني  حوار  ورشة  إلطالق  اليوم،  لقاء  يؤسس  أن  أملي 
والطوائف. واألطياف  الفئات  جميع  من  أبنائه  مصيـــر  وحدة  وتعزز  ودوره 
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أصحاب الغبطة والسماحة والسيادة، 

اأن هذا  ثقة  على  وانا  تعملون،  املوّحد  الواحد  لبنان  والأجل  التقيتم،  والت�سامن  الوحدة  ا�سم  على 
يقيني  ويف  الغائبني.  اأو  اليوم،  بيننا  احلا�سرين  الروحيني،  امل�سوؤولني  جميع  توجه  نف�سه  هو  التوجه 
الف�سل  الكلمة  بجعل  كفيل  واإداراتها،  الد�ستورية  موؤ�س�ساتها  وانتظام عمل  الدولة  قيام  ا�ستكمال  اأن 
للقوانني املرعية االإجراء، فتتعزز امل�ساهمة الوطنية وتت�سابك كل اخلنا�سر يف �سبيل الهدف االأ�سمى، 

وهو وحدة لبنان وطوائفه. 

ولعل التعبري االأقوى عن هذه الرغبة، يكون من خالل االإ�سراع يف ت�سكيل احلكومة اجلديدة على
ال�سيا�سية  القيادات  ارتقاء  عن  اي�سا  ويعرّب  اف�سل،  غد  اإىل  وتطلعاتهم  اللبنانيني  ارادة  يعك�ش  نحو 
اىل م�ستوى امل�سوؤولية الوطنية احلقيقية جتاه بلدهم و�سعبهم، حتى لو تتطلب ذلك تقدمي ت�سحيات 
الدقة تفر�ش  بالغــــة  يواجه ظروفاً  الذي  الوطن  اأمام م�سلحة  فاإنها ترخ�ش  وتنازالت، مهما غلت، 

وقفة �سمري ومبادرات �سجاعة..... قبل فوات االأوان. 

مرة اخرى �سكراً حل�سوركم وتلبيتكم الدعوة، ولكل اجلهود التي تبذلونها، جمتمعني ومنفردين،
ملعاجلة ما يواجه وطننا من حتديات. 

وفقكم اهلل ملا فيه مر�ساته.  

الدستورية  مؤسساتها  عمل  وانتظام  الدولة  قيام  استكمال  أن 
اإلجراء. المرعية  للقوانين  الفصل  الكلمة  بجعل  كفيل  وإداراتها، 

مئوية تأسيس معهد االخوة المريميين
بازيليك سيدة حريصا - 18 نيسان 2009

»تسألونني إلى أين نأخذ لبنان؟ نأخذ لبنان معًا إلى المكان الذي حلمنا به دائمًا عندما 
فخامة  أطلقها  القلب  من  كلمات  نستطيع....«  معًا  نعم  نستطيع؟  هل  صغاراً....  كنا 
معهد  لتأسيس  المئوية  الذكرى  في   2009 نيسان   18 بتاريخ  حريصا  بازيليك  من  الرئيس 

األخوة المريمين حيث التحق به في العام 1953 لتّعلم القراءة والكتابة واألخالق والقيم.
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والغرب. للشرق  اشعاع  منارة  والثقافي  الحضاري  لبنان  دور  نسترجع  معي  تعالوا 

جنتمع اليوم معاً يغمرين �سعور مزدوج. االول هو التالقي جمدداً مع العديد من الوجوه الطيبة التي
تعود بي الذاكرة معها اىل رفقة درب يف رحاب اكت�ساب العلم. والثاين هو العودة اىل اجلذور الثقافية 
والرتبوية التي �سهدها لبنان مطلع القرن املن�سرم، حيث كان �ساحة انفتاح امام االر�ساليات الثقافية 
التي ان�ساأت ورّبت اجياالً من اللبنانيني، ويف طليعة هذه االر�ساليات االخوة املرمييون الذين افتتحوا يف 

عم�سيت ومنذ مئة �سنة بالتحديد، اول مدر�سة تابعة لهم يف منطقة ال�سرق االو�سط.

قدا�سة  على  �سنوات  ع�سر  ومبرور  ار�ساليتهم،  لتاأ�سي�ش  املئوية  بالذكرى  املرمييني  االخوة  اأهنئ 
املوؤ�س�ش االب مار�سالن �سامبانييه، متمنياً اال�ستمرار يف العطاء والتن�سئة الرتبوية والثقافية والوطنية 
الأبنائنا و�سبابنا ليبقى لبنان وطناً ي�ستحقه اهله، ومنارة ثقافية و�سرحاً تربوياً عالياً يف هذه املنطقة.

ارى يف وجوهكم ت�ساوؤالً لرفيق ال�سف الذي التحق مبدر�سة الفرير يف عم�سيت عام 1953 ليتعلم 
الريا�سية.  والريا�سة  ال�سريفة  واملناف�سة  الربيء  اللعب  ليتعلم  والقيم.  واالخالق  والكتابة  القراءة 
ليتعلم املحبة، حمبة اجلميع والتعليم الديني ال�سمح. وليتعلم الرتبية الوطنية اللبنانية، اللبنانية فقط.

ت�ساألونني اىل اين ناأخذ لبنان؟ احالمنا الربيئة ما زالت هي هي.

ناأخذ لبنان معاً اىل املكان الذي حلمنا به دائماً عندما كنا �سغاراً، على وقع دقات قلوبنا الطاهرة 
لدى �سماع الن�سيد الوطني. 

لبنان  دور  ن�سرتجع  تعالوا  االرز.  كعنفوان  وعنفوانه  و�سيادته  كرامته  للبنان  نعيد  معي  تعالوا 
كبلد  موقعه  من  لبنان  من  اأُخذ  ما  ن�سرتد  تعالوا  والغرب.  لل�سرق  ا�سعاع  منارة  والثقايف  احل�ساري 
ا�ستقطاب وك�سوي�سرا ال�سرق. تعالوا نكّر�ش وطننا اجلميل، وطن حوار يوؤمه اجلميع، ال �ساحة تنابذ 

و�ستم.

موقعه  استعاد  ألنه  يُرتهن،  او  يؤخذ  ان  الوطن  على  خوف  ال 
دولة. الى  دولة  من  معه  التعاطي  واصبح  العالم  خريطة  على 

تعالوا معاً ن�ستعيد الدميوقراطية احلقيقية ونرتك جانباً اال�سطفاف املقيت والتجاذب االعمى. هل
ا�ستطيع؟  نعم، معاً ن�ستطيع. 

واملقاومون واالبطال  لبنان،  بيوت  بيت من  كل  كلها موجودة يف  واال�سالح  وال�سفافية  فاال�ستقامة 
موجودون عند كل االطراف واالحزاب والعائالت. ف�سهولنا وجبالنا تعج بهم.

اجلميع يتقنون ثقافة احلياة ولي�ش فريقاً من دون فريق. اأومل تو�سف بريوت بباري�ش العرب؟

كثريون على مّر الع�سور ثاروا من اجل االرز وانتف�سوا من اجل اال�ستقالل.

 
ال ت�سمحوا الأحد باحتكار هذه القيم وهذه ال�سفات، فهي من �سمات ال�سباب اللبناين الذي ا�ستطاع 

ان يبني دول العامل قاطبة وقد التقيتهم يف دنيا االغرتاب وافتخرت بهم.

ال ت�سمحوا الأحد باأن يفّرق هوؤالء، بل تعالوا نناديهم وجنمعهم يف �سفوف واحدة موحدة. فالزمن 
مل�سلحتهم والزمن مل�سلحتنا. ال خوف على الوطن ان يوؤخذ او ُيرتهن، الأنه ا�ستعاد موقعه على خريطة 

العامل وا�سبح التعاطي معه من دولة اىل دولة.

خطاب الق�سم التزم به كعهد امام اهلل وامامكم. 

ع�ستم وعا�ش لبنان
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االفطار الرمضاني السنوي
القصر الجمهوري - 9 إيلول 2008

تقليد وطني أعاد فخامة الرئيس إحياءه من جديد فدعا بتاريخ 9 أيلول 2008 إلى  إفطار 
رسمي في القصر  الجمهوري. يومها فاجأ الرئيس الحضور بإطالق  الدعوة إلى استئناف  

طاولة الحوار الوطني تنفيذاً لمقررات  اتفاق الدوحة.

دولة رئيس مجلس النواب، 
دولة رئيس مجلس الوزراء، 

اصحاب الغبطـــة والسماحة والمعالي والسيادة والسعادة، 

ايها الكرام، 

من دواعي �سروري ان نلتقي هنا يف منا�سبة �سهر ال�سيام، �سهر اخلري والف�سيلـة الذي ترتقي فيه
نفو�ش املوؤمنني اىل ذرى القيم التي نادى بها ر�سول اهلل وهي االعت�سام بالكلمة ال�سواء واالمر باملعروف 

والنهي عن املنكر واالنت�سار للمظلوم على الظامل واإطالق يد الرحمـة.
 

هذه الف�سائل تدعونا جميعا اإىل الكف عن التحري�ش واالتهامات والتم�سك بامل�ساحلة ونبذ االحقاد
تعلبايا  يف  الر،  �سيخ  يف  حم�سن،  وجبل  التبانـــة  باب  يف  االطفال  وفرحـــة  الفقراء  لقمة  تلتهم  التي 

و�سعدنايل، يف بريوت، يف اجلنوب وعني احللوة وغريها... يف كل لبنان. 

فامل�ساحلة هي �سجاعة واإقدام وقلوب اللبنانيني وبيوتهم منفتحة عليها ومفتوحـة لها، وبيت ال�سعب،
اعني ق�سر بعبدا، مت�سوق كذلك الحت�سان ال�سجعان املبادرين. فدماء ال�سهداء الذين �سقطـــوا دفاعاً 
عن الوطن وا�ستقالله ت�ست�سرخ �سمائرنا الإمتام هذه امل�ساحلـة بغيـة التمكن من درء االأخطار التي 
ال�سمال  بادروا اىل امل�ساحلة يف  الذين  ال�سجعان  اال ان احيي  املنا�سبة  ي�سعني يف هذه  تواجهنا. وال 
ووقعوا "وثيقة طرابل�ش"، وهذا مثال يجب اأن يحتذى به، وحافز للقوى الع�سكرية واالأمنية كي تعمل 

على حت�سني هذا االتفاق وال�سرب بيد من حديد، كل من يحاول االإخالل به.

اأرا�سيه و�سد عدوان متوز 2006، ما زال اخلطر االأبرز هو بعدما متكن لبنان من حترير معظم 
للقرارات  فا�سحاً  خرقاً  كونها  اإىل  باالإ�سافة  هي  التي  وامل�ستجدة  الدائمة  االإ�سرائيلية  التهديدات 

الدولية، ت�سكل ا�ستهدافاً مبا�سراً ل�سيادتنا وموؤ�س�ساتنا. 

اإن م�سلحــــة اإ�سرائيل هي ان يبقى لبنان متوتراً امنياً وم�سرذماً �سيا�سياً، مبا ي�سهل عليها �سعيها

سياسيًا. ومشرذمًا  امنيًا  متوتراً  لبنان  يبقى  ان  هي  إسرائيل  مصلحــــة  إن 
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لتمرير املخططات واملوؤامرات والتن�سل من تنفيذ القرارات الدولية امللزمــــة واأبرزها القرار 1701.
 

الذي يطاول  الدويل  االإرهاب  االإ�سرائيلي، فهو  االإرهاب  الذي ال يقل �سوءاً عن  الثاين  اأما اخلطر 
العامل ولبنان باأوجه خمتلفــــة، من طريق ارتكاب االعتداءات واملجازر حتت �سعارات ينبذها الدين وهو 

براء منها، الن الديانات ال�سماويـــة تدعو اإىل املحبــــة والت�سامح. 

واخلطر الثالث هو اال�ستمرار يف حرمان الالجئني الفل�سطينيني حقهم يف العودة اإىل وطنهم، حيث 
ال ميكن للبنانيني والفل�سطينيني ان ير�سخوا الأي اأمر واقع تفر�سه اإ�سرائيل. 

التوطني والتجزئة والتق�سيم. وهذا ميثاق وطني  اللبناين ين�ش يف مقدمـته على رف�ش  فالد�ستور 
ووثيقة دولية التزمت بها االمم املتحدة كما يلتزم بها جميع اللبنانيني وممثلوهم يف املجل�ش النيابي 
وا�ستقالله  لد�ستوره  وحامي  الوطن  لوحدة  كرمز  م�سوؤوليته  منطلق  من  الدولة  ورئي�ش  وحكومتهم، 

و�سالمة اأرا�سيه.

بحسب  تتحدد  آلياته  ولكن  احداً  يستثني  ال  ان  يجب  الحوار  ان 
الوطن. شركاء  بين  وبالتوافق  المتوافرة  المعطيات 

ايها االجالء، 

منها  والقيادي  الر�سمي  املوقف  لتاأكيد  وطني  نقا�ش  مو�سع  تكون  اأن  يفرت�ش  كلها  االأخطار  هذه 
وت�سليب االإرادة الوطنية اجلامعة حيالها. 

وجميعنا حري�سون يف هذا املجال على ان ال ت�سوب انطالقة احلوار اأي �سائبــــة كي تن�سحب اأثاره 
اإيجابا على اللبنانيني وتفتح الباب وا�سعا امام فر�ش النهو�ش احلقيقي. ان احلوار يجب ان ال ي�ستثني 

احداً ولكن اآلياته تتحدد بح�سب املعطيات املتوافرة وبالتوافق بني �سركاء الوطن. 

والتزموا  الدوحـــة  اتفاق  وقعوا  الذين  الكرام  ال�سادة  اأدعو  اجلامعـــة  الوطنية  املنا�سبة  هذه  ويف 
ا�ستئناف احلوار برئا�سة رئي�ش اجلمهورية، اىل االجتماع هنا يف ق�سر بعبدا بتاريخ 16 اأيلول 2008 

ال�ساعة 11 قبل الظهر. 

ايها السادة، 

يطلب  الذي  �سعبنا  طموحات  قيا�ش  وعلى  جميعاً  به  نحلم  وطن  قيام  اجل  من  اأيدينا  فلتت�سافر 
وينتظر منا املزيد من اجلهد والتعاون، الأنه �سعب ي�ستحق كل خري ونحن يف �سهر اخلري والربكات. 

اهال و�سهالً بكم وكل عام وانتم بخري.
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االفطار الرمضاني السنوي
القصر الجمهوري - 1 إيلول 2009

اإلفطار الرسمي الثاني في القصر الجمهوري – بعبدا بتاريخ 1 ايلول 2009. 

لفت فخامة الرئيس في كلمته إلى وجوب مباشرة عملية اإلصالح ومقاربة االشكاالت
الدستورية التي تعوق عمل السلطات الدستورية كافًة بما فيها رئيس الجمهورية.

إليجاد  السعي  في  التواصل  منطق  الحوار  طاولة  كرّست 
الوطن. مساحة  على  المطروحة  للمسائل  وعاقلة  عادلة  حلول 

دولة رئيس مجلس النواب،
دولة رئيس مجلس الوزراء،

دولة الرئيس المكّلف،
أصحاب الدولة،

أصحاب الغبطة والسماحة والمعالي والسيادة والسعادة،
أيّها الحضور الكريم،

�َش  يف نهارات هذا ال�سهر الف�سيل ولياليه ترتفُع قلوُب اللبنانيني يف �سلواتها وتاأمالتها اإىل من اأ�سَّ
احلياة على فرح التعاون والتعا�سد والعطاء الزاخر باملحبة.

امل�سلمني بني  والوطنّية  الروحّية  ال�سراكة  مائدة  حول  الغروب،  هذا  يف  لقاءنا  باأنَّ  يقني  على  واأنا 
اأبهى جتليات �سهر رم�سان املبارك، واإرَث لبنان االأ�سالة والتنّوع ووحدة القلوب  وامل�سيحيني، يج�ّسد 

وامل�سري والروؤية.

ال�سيا�سي  اال�ستقرار  نحو  طريقنا  نتلم�ش  كنا  املباركة،  املنا�سبة  هذه  مثل  ويف  الفائت  العام  يف 
واالأمني. فاأ�سدلنا ال�ستار على احلوادث املتنّقلة بني طرابل�ش وعكار و�سعدنايل وتعلبايا واجلنوب وعني 

احللوة وغريها .

واأعلَّنا من هذا املكان بالذات انطالق طاولة احلوار الوطني التي انكّبت على مناق�سة اال�سرتاتيجّية 
الدفاعّية ومواكبة ال�سلطات الد�ستورّية واملوؤ�س�سات الوطنّية يف جهودها املبذولة لتجاوز اال�ستحقاقات 
والتهديدات  غزة  على  الهمجّية  احلرب  خا�ش  ب�سكل  ونذكر  بنا.  اأحاطت  التي  واالأزمات  الكربى 
االإ�سرائيلّية والتجاذبات واالنق�سامات ال�سيا�سّية االإقليمّية والعربّية واالأزمة املالّية العاملّية واالنتخابات 
حلول  الإيجاد  ال�سعي  يف  واحلوار  التوا�سل  منطق  �سيء  كل  قبل  احلوار  طاولة  كّر�ست  وقد  النيابّية. 
واأثبتنا  املواطنني.  لدى  ارتياحاً  عملها  والقى  الوطن.  م�ساحة  على  املطروحة  للم�سائل  وعاقلة  عادلة 
اأّن ما ميكننا اإجنازه معاً جمتمعني اأكرب بكثري مما ميكننا حتقيقه منفردين. يطّل علينا �سهر رم�سان 
واملغرتبني.  املقيمني  اللبنانيني  ثقة  بنا وكذلك  العامل  وثقة  االأهلي  ال�سلم  ا�ستعدنا  وقد  اليوم  املبارك 
اأن نعود بعد  وانطلقت عجلة االقت�ساد والنمّو تب�ّسر مب�ستقبل واعد. فال يجوز باأّي حال من االأحوال 

االآن اإىل الوراء.
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اإذا كان حّق النا�ش علينا ال�سري قدما يف التنمية واالإ�سالح فلي�ش من حقنا الت�سّرف بوكالتهم لنا اأو
التفريط باأمنهم ولقمة عي�سهم.

نيابّية  انتخابات  اإجراء  اأ�سهر من  بعد ثالثة  ت�سكيل حكومة وحدة وطنّية  ترانا عاجزين عن  فهل 
دميقراطّية و�سفافة ؟

اأم اأّن اال�ستحقاقات الدولّية وهموم النا�ش واأو�ساعهم االقت�سادّية واالجتماعّية ال ت�ستاأهل الت�سحية 
والتعاون للخروج بت�سكيلة حكومّية ترعى �سوؤون الوطن ؟

اإّن اال�ستحقاقات تدهمنا ويقت�سي اال�ستعداد لها، للتخفيف من االأ�سرار التي قد تتاأتى عن  نعم، 
ال�سيء منها ولالإفادة من اإيجابيات فر�ش االنفتاح واحلوار ال�سائدين.

لقد اآن االأوان لكي مينح كل واحد منا جزءاً من عنفوان �سخ�سه وم�سلحة فريقه لتعزيز عنفوان 
لبنان ووحدته وعّزته وا�ستقراره.

فنت�سّدى جمتمعني ملخططات العدو االإ�سرائيلي واعتداءاته املتمادية، ون�سافر قدراتنا القومّية يف
اأ�سابع  ونقطع  وحقده.  غ�سبه  من  جمعاء  واالإن�سانّية  اأهلنا  ونحمي  االإرهاب  نكافح  كما  ذلك.  �سبيل 
الفتنة التي قد متتد لتعبث باأمن عائالتنا. وعلينا اأي�ساً واجب تاأمني امل�ستلزمات املعي�سّية واحلياتّية 
للمواطنني يف ظّل الغالء امل�ست�سري واالأوبئة الفّتاكة وانح�سار امل�ساحة اخل�سراء وتدهور البيئة. فنعمل 
على توفري املناخ املالئم للعمل والنمو ومعاجلة تنامي الدين العام ون�سّهل على اأوالدنا التعليم والطبابة 

و�سبل التقّدم واالرتقاء.

اإ�سافةً اإىل ذلك، فاإّن واجبنا القومي والوطني يفر�ش اأن تكون لدينا حكومة تواكب م�سعانا ع�سّية 

أيّها الكرام،

من  فليس  واإلصالح  التنمية  في  قدما  السير  علينا  الناس  حّق  كان  إذا 
عيشهم. ولقمة  بأمنهم  التفريط  أو  لنا  بوكالتهم  التصرّف  حقنا 

أيّها السادة،

وموقعنا،  حلّقنا  ن�سهد  كي  بالذات،  ال�سهر  هذا  منت�سف  يف  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعّية  انعقاد 
اأننا نتاأّهب لالن�سمام اإىل ع�سوية جمل�ش االأمن الدويل لعامي 2010-2011 مع ما حتمل  خ�سو�ساً 
اأّي حّل قد يطرح ومنعاً  اأهمّية كربى يف احلفاظ على حّق لبنان وعدم جتاوزه يف  هذه امل�ساركة من 

لل�سري باأّي ت�سوية قد تاأتي على ح�سابه اأو �سّد م�ساحله الوطنّية.

االأمن  تهدد  التي  للم�سكالت  املنا�سبة  احللول  اإيجاد  يف  فاعل  دور  لعب  اإىل  مدعوين  نكون  فكيف 
وال�سلم الدوليني، وقد عجزنا لغاية االآن عن تاأليف حكومة وحدة وطنّية ينتظرها املواطنون؟

اإّن تقاذف تهم التعطيل واملماطلة يف اأجواء الت�سّنج ال�سائدة لن يجدي نفعاً، بل �سيزيد من حّدة
االنق�سام ولن يخدم م�سلحة اأّي طرف من االأطراف.

اإذا كان الد�ستور الذي نلتزمه وندافع عنه هو حدود �سالحياتنا، فال حدود الإرادة الوحدة الوطنّية، 
ناط  لقد  ال�سّيقة.  امل�سالح  نحو  االنكفاء  اأو  اال�ستئثار  ولي�ش  وامل�ساركة  الت�سحية  اإىل  تدفعنا  التي 
الد�ستور برئي�ش اجلمهورّية حمايته وال�سهر عليه ولعب الدور ال�سامن للحياة الدميوقراطّية؛ كما اأّكد 
اأّن ال�سعب م�سدر ال�سلطات؛ واأّن ع�سو جمل�ش النواب ميّثل االأمة جمعاء. ومل يغفل يف اأحكامه �سرورة 

الت�ساور بني الرئي�ش املكّلف والنواب وكذلك التعاون مع رئي�ش اجلمهورّية لتاأليف احلكومة.

اتخاذ  اإىل  الوطن  وحدة  على  املحافظة  وواجب  الد�ستورّية  م�سوؤولياتي  موقع  من  اأدعوكم  لذلك، 
مبادرات بّناءة وهادئة بعيداً عن اخلطاب املت�سّنج ومن خالل احلوار املبا�سر لت�سهيل تاأليف حكومة 

تخدم اخلري العام.

فال  صالحياتنا،  حدود  هو  عنه  وندافع  نلتزمه  الذي  الدستور  كان  إذا 
والمشاركة. التضحية  إلى  تدفعنا  التي  الوطنّية،  الوحدة  إلرادة  حدود 
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عملّية  ومبا�سرة  املوؤ�س�سات  �سري  ح�سن  لتاأمني  العتيدة  احلكومة  تاأليف  يف  ون�سرع  العزم  فلنعقد 
االإ�سالح ومقاربة االإ�سكاالت الد�ستورّية التي اأ�سرنا اإليها مراراً بروح وفاقّية، بغية �سّد الثغرات التي 
تعيق عمل ال�سلطات الد�ستورّية كافة مبا فيها رئي�ش اجلمهورّية. وهذا يتطلب من اجلميع وبال ا�ستثناء 
التعايل على االأنانيات وامل�سالح ال�سّيقة وتبادل تقدمي الت�سحيات مل�سلحة الوطن قبل كّل �سيء، الأّن 
كّل تاأخري من االآن و�ساعداً ينعك�ش �سلباً على خمتلف امل�ستويات ويف �ستى املجاالت، وتالياً ال م�سلحة 
الأحد على االإطالق يف ذلك حتى يف عّز اخلالف واخل�سام ال�سيا�سي. ولنعمل على ا�ستكمال تطبيق 
العي�ش امل�سرتك وتر�سيخه، وذلك مبواكبة حثيثة من طاولة  اتفاق الطائف بغية احلفاظ على ميثاق 
الدور  وا�ستكمال  ملتابعة  اال�ستحقاقات  بالتزامن مع هذه  تاأليفها  نعيد  اأن  ينبغي  التي  الوطني  احلوار 

الذي اأن�سئت من اأجله.

أيّها السادة،

يقول االإمام علي، يف نهج البالغة »من كرثت نعم اهلل عليه كرثت حوائج النا�ش اإليه، فمن مل يقم 
اإلينا  النا�ش  فتنتفي حاجة  الوطني  بدورنا  نفّرط  اأن  والفناء«. حذار  للزوال  عّر�سها  فيها مبا يجب، 
وت�سود روح القبلّية وننق�سم يف اإمارات متناحرة بعيدة عن روح الدميوقراطّية ومنطق الدولة املدنّية. 

وهذا ما لن ي�سمح به ال�سعب اللبناين ولن ي�سامح.

اأهالً و�سهالً بكم يف هذا اللقاء اجلامع وكّل عام واأنتم بخري.

الناس  حاجة  فتنتفي  الوطني  بدورنا  نفرّط  أن  حذار 
إلينا وتسود روح القبلّية وننقسم في إمارات متناحرة.

االفطار الرمضاني السنوي
القصر الجمهوري - 26 آب 2010

اإلفطار الرسمي الثالث في القصر الجمهوري في بعبدا بتاريخ 26 آب 2010.
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دولة رئيس مجلس النواب،
دولة رئيس مجلس الوزراء،

أصحاب الغبطة والسماحة والمعالي والسعادة،
أيّها الحفل الكريم،

ي�سّرين اأن اأرّحب بكم متمنياً لكم وجلميع اللبنانيني ا�ستكمال اأّيام رم�سانّية هادئة غنّية بالتقوى
والتاأّمل وعمل اخلري.

واإذ ن�ستلهم معاين الرحمة والت�سامح واملحّبة يف اأّيام ال�سوم املبارك، نلتقي يف هذه االأم�سية لنوؤكد
على اإمياننا بحياتنا الوطنّية امل�سرتكة، والتزامنا بالقيم الروحّية واالإن�سانّية التي مُتّيز لبنان يف فرادته 

وتعدديته.

لقد اأَطلْقُت الدعوة لعقد هيئة احلوار الوطني مبنا�سبة االإفطار الذي جمعنا يف هذه القاعة بتاريخ
ل�سياغة  امل�ستمّر  �سعيها  حيث  من  فقط  لي�ش  وفائدتها  اأهميتها  الهيئة  اأثبتت  وقد   .2008/9/9
الراأي  وجتاه  اأع�سائها  بني  نهجاً  اأر�ست  الأّنها  بل  عنه،  والدفاع  لبنان  حلماية  وطنّية  ا�سرتاتيجّية 
العام، يعّزز منطق احلوار والتوافق. فواكبت ا�ستحقاقات د�ستورّية ووطنّية كربى و�ساهمت يف تر�سيخ 
مناخات التهدئة وتثبيت اال�ستقرار الذي ال هناء لل�سعب اللبناين دونه، وال اإ�سالح وال تنمية اقت�سادّية 

واجتماعّية.

كما ال يغيب عن بالنا اأّن جهد الدولة االإمنائي والعمراين يبقى حمفوفاً باملخاطر يف ظّل التهديدات 
االإ�سرائيلّية املتمادية �سّد لبنان وموؤ�س�ساته وبنيته التحتّية، مما ي�ستوجب علينا امل�سّي قدماً يف بناء 
قوة دفاعّية وردعّية ذاتّية، اإىل جانب �سعينا املوازي لتنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته، وحت�سني 
الوحدة الوطنّية، وحماربة االإرهاب وتفكيك �سبكات التج�ّس�ش، واإقامة �سبكة اأمان �سيا�سّية ودبلوما�سّية 

على ال�سعيدين االإقليمي والدويل.

من هنا دعوتي لت�سليح اجلي�ش، ُبعيد ت�سّديه البطويل للعدوانّية االإ�سرائيلّية يف »عدي�سة«، مدعوماً 
بجهوزّية املقاومة واحت�سان ال�سعب، مما يوؤ�ّس�ش ال�سرتاتيجّية دفاعّية وطنّية متكاملة تعتمد على جممل 

قدراتنا الوطنّية.

يتوجب علينا المضّي قدمًا في بناء قوة دفاعّية وردعّية ذاتّية، 
مندرجاته. بكامل   1701 القرار  لتنفيذ  الموازي  سعينا  جانب  إلى 

أيّها السادة،

اإّن الربنامج االأ�سا�سي لت�سليح اجلي�ش يقع على عاتق الدولة. و�سنعمل على اإقراره يف االأ�سابيع املقبلة. 
وتبقى احلاجة اإىل م�ساعدات الدول ال�سديقة وال�سقيقة لتمكني اجلي�ش، بعيداً عن اأّية �سروط عليه، 
ب واالإرهاب.  من تعزيز ثوابته املتمّثلة بعقيدته الع�سكرّية ومت�ّسكه بالقيم الدميقراطّية وت�سّديه للتع�سّ
اأما م�ساهمات املواطنني الطوعية، فهي تهدف، فيما تهدف، اإىل اإظهار التفاف ال�سعب حول جي�سه، 
مع ما ي�ستتبع ذلك من تعزيز لل�سعور الوطني، ومن بلورة الأطر تاأثري معنوي و�سيا�سي ايجابي يف هذا 

املجال على حكومات الدول.

الكفيل  الوحيد  السبيل  هو  والتوافق  الحوار  نهج  أّن 
األخطار. ودرء  األهلي  السلم  وتثبيت  التشّنج  بوقف 

ال�سبيل  اأّن نهج احلوار والتوافق هو  اأكدت على  التي  حفلت االأ�سابيع املا�سية باالأن�سطة واالأحداث 
الوحيد الكفيل بوقف الت�سّنج وتثبيت ال�سلم االأهلي ودرء االأخطار واإيجاد املقاربات الهادئة واملنا�سبة 

ملعاجلة امل�سائل اأو امل�ساكل الطارئة.

والواقع اأّن ر�سالة التالقي بني اللبنانيني على تعّدد معتقداتهم الدينّية، من خالل التفاعل بني 
النموذج  نقي�ش  على  والغرب،  ال�سرق  يف  ح�سارّية  بر�سالة  للقيام  وطننا  توؤّهل  واملذاهب،  االأديان 
االإ�سرائيلي املمعن يف انتهاك حقوق االإن�سان واحلقوق الثابتة لل�سعب الفل�سطيني، وعلى نقي�ش العقائد 

املتطّرفة الراف�سة لالآخر.

والتحدي الذي يجب ان نرفعه على الدوام هو ان نثبت ان طوائف متعددة ميكنها ان ت�سرتك معا 
يف �سلب نظام �سيا�سي ودميوقراطي وفقا ملا هو احلال يف لبنان، ولي�ش فقط ان تعي�ش يف ظل نظام 

دميوقراطي ال جمال لها او لبع�سها للم�ساركة فيه.
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الفتنة  باللبنانيني نحو  اأن يدفع  اأو حدث  اأو ظرف  اأن ن�سمح الأّي طرف  لذلك، مل يعد من اجلائز 
الروؤية،  املواطنني يف غرف مقفلة ومنف�سلة، وحتجب  اأو نحو طرق عي�ش حتجز  واملذهبّية  الطائفّية 

وتخنق ال�سوت والذاكرة، وتعّمم اخلوف من االآخر وال�سعي للنيل منه واإلغائه. 

وبالتايل، فاإنه ال ميكن للدولة ان ت�سمح ملثل االحداث التي ح�سلت منذ يومني يف �سوارع العا�سمة
ان تتكرر يف اية بقعة من بقاع لبنان، فاإىل جانب امل�سوؤوليات التي تقع على عاتق القيادات ال�سيا�سية 
ملواجهة  اجلي�ش  مبوؤازرة  بدورها  �ستقوم  االمنية  القوى  فان  التهدئة  نهج  وتغليب  االحتقان  لتخفيف 

اعمال العنف وفر�ش االمن ب�سورة مت�سددة و�سارمة واحالة املرتكبني اىل املحاكم املخت�سة.

اإّن اخلوف ال ي�سنع وطناً وال دولة. وهو خوف مفتعل وم�سطنع يف جوهره يف مطلق االأحوال. فاإىل 
مزيد من الثقة ببع�سنا البع�ش وباأنف�سنا ومبقدرتنا على تخّطي ال�سعاب وحّل امل�ساكل الطارئة عن 

طريق احلوار واالحتكام اإىل املوؤ�س�سات.

لقد متّكن املجل�ش النيابي منذ اأّيام، من اإقرار م�ساريع قوانني مهمة، كم�سروع قانون النفط الذي 
يفتح اآفاقاً جديدة على �سعيد قدراتنا الوطنّية ويحيي لدى اللبنانيني اآماالً م�سروعة بتح�سني اأو�ساعهم 

االقت�سادّية واالجتماعّية؛ وم�سروع القانون اخلا�ش ب�سوؤون الالجئني الفل�سطينيني.
 

ويهّمني اأن اأوؤكد بهذه املنا�سبة، اأّنه اآن االأوان كي تكون عالقة الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان مع 
بو�ِسر  ما  منها  م�ستلزمات،  توفري  يتطّلب  وهذا  وهادئة.  �سليمة  عالقة  اللبناين  ال�سعب  ومع  الدولة 
عليها  ت  ن�سّ ما  ومنها  التوطني،  على  ي�ساعد  قد  توجه  اي  عن  بعيدا  النيابي  املجل�ش  يف  مبعاجلتها 
مقررات موؤمتر احلوار الوطني ب�ساأن اإنهاء ال�سالح الفل�سطيني خارج املخيمات ومعاجلة ق�سايا االأمن 

وال�سالح داخل املخيمات، واحرتام ال�سيادة والقوانني اللبنانّية النافذة.

بشأن  الوطني  الحوار  مؤتمر  قررات  تنفيذ  يتوجب 
المخيمات  خارج  الفلسطيني  السالح  إنهاء 
المخيمات. داخل  والسالح  األمن  قضايا  ومعالجة 

ويف هذا املجال، علينا اأن ناأخذ دوماً يف االعتبار، امل�سوؤولّية الرئي�سّية التي تقع على عاتق املجتمع
الدويل، يف جمالني اثنني:

-  يف جمال توفري احلاجات احلياتّية واالإن�سانّية االأ�سا�سّية لالجئني الفل�سطينيني اأوالً، من خالل دعم 
ميزانّية وكالة االأونروا التي اأن�سئت خ�سي�ساً لهذه الغاية عام 1948.

-  وثانياً، من خالل اإيجاد حّل عادل و�سامل لق�سية ال�سرق االأو�سط، وجوهرها ق�سية فل�سطني، يوؤكد 
على حّق العودة، وذلك ا�ستناداً لقرارات ال�سرعّية الدولّية ومرجعّية موؤمتر مدريد واملبادرة العربّية 
ل اإليه يف هذا املجال  لل�سالم يف جميع مندرجاتها، علماً باأّن لبنان لن يوافق على اأّي حّل قد يتم التو�سّ

اإذا ما ح�سل مبعزل عنه او ب�سورة متعار�سة مع م�ساحله الوطنّية العليا.

نحن مدعوون جميعًا إلى متابعة الجهد والعمل في ورشة 
والمؤسسات. الدولة  وبناء  اإلصالح  نحو  والتقّدم  الداخل 

أيّها السادة،

نحن مدعوون جميعاً يف هذا ال�سهر املبارك، اإىل متابعة اجلهد والعمل يف ور�سة الداخل والتقّدم 
االئتالف  الوزاري حلكومة  البيان  اعتماده يف  مّت  ما  واإجناز  واملوؤ�س�سات،  الدولة  وبناء  االإ�سالح  نحو 

الوطني بالتعاون مع املجل�ش النيابي.

ويف غمرة النقا�ش ال�سيا�سي ال ميكننا اأن نن�سى بالطبع، اأّن الأبناء الوطن علينا حّق االهتمام الل�سيق 
والكهرباء  واملاء  وامل�سكن  والدواء  اخلبز  يف  وم�ستقبالً،  حا�سراً  امللّحة،  واحلياتّية  اليومّية  بهمومهم 
والكتاب ونظافة البيئة و�سالمة الطرقات، خا�سةً واأّن هناك جمموعة خطط وم�ساريع اإمنائّية وقطاعّية 
تنتظر التنفيذ �سمن االإمكانيات املتوافرة، وتعيينات اإدارّية باتت ملّحة، وقد و�سعت لها معايري وا�سحة 

تعتمد االأحقّية والكفاءة وتعادل الفر�ش.
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لبنان،  في  ونهائّية  دائمة  حالة  األهلي  السلم  أّن 
الوطني  الديمقراطّية، والميثاق  الممارسة  تكفلها 
الدستوريّة. والمؤسسات  الشرعّية  إلى  واالحتكام 

أيّها األعزّاء،

�سلطة  الأّي  �سرعّية  ال  واأن  اأبنائه،  نهائي جلميع  لبنان وطن  اأّن  اتفقوا على  قد  اللبنانيون  كان  اإذا 
ونهائّية يف  دائمة  حالة  االأهلي  ال�سلم  اأّن  يعتربوا  كي  االأوان  اآن  فقد  امل�سرتك،  العي�ش  ميثاق  تناق�ش 
م�سلحة  اأّية  على  الوطنّية  امل�سلحة  وتغليب  الوطني،  وامليثاق  الدميقراطّية،  املمار�سة  تكفلها  لبنان، 
والتوافق  واعتماد منطق احلوار  الد�ستورّية،  واملوؤ�س�سات  ال�سرعّية  اإىل  واالحتكام  فئوّية،  اأو  �سخ�سّية 

بعيداً عن منطق العنف، الذي مل يجلب للبنان واللبنانيني �سوى الدمار والهجرة والتخّلف والعوز.

ي�سبح  كي  اجلاّد  للعمل  اخلرّية،  املنا�سبة  هذه  يف  للبالد،  كرئي�ش  م�سوؤوليتي،  موقع  من  اأدعوكم 
التوافق يف لبنان توافقاً دائماً ال ظرفياً وموقتاً، ولينبع من قناعات لبنانّية ذاتّية، ال اأن ينتج فقط عن 
م�ستمّر،  حياة  ونهج  متجّدد  اإميان  فعل  امل�سرتك  العي�ش  وي�سبح  م�سكورين،  اأخويني  ودعم  احت�سان 

فنحفظ الوطن، ويتعّلق به اأبناوؤه، ويت�سّبثون باأر�سه الطّيبة، ويعود اإليه مغرتبوه ب�سعادة وفخر.

هذا ما اأدعوكم اإليه بكل ثقة واندفاع وعزم،
عـا�ش لبنـان،

وكّل عام واأنتم بخري.

االفطار الرمضاني السنوي
القصر الجمهوري - 11 آب 2011

اإلفطار الرسمي الرابع في القصر الجمهوري في بعبدا بتاريخ 11 آب 2011.
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أبنائه،  بين  الميثاقّية  الروح  تعزيز  على  دومًا  وقادر  عازم  لبنان 
وانفتاح. مشترك  وعيش  حريّة  رسالة  منه  تجعل  والتي 

دولة رئيس مجلس النواب،
دولة رئيس مجلس الوزراء،

أصحاب الغبطة والسماحة والدولة والمعالي والسعادة،
أيّها األعزّاء،

أيّها األعزّاء،

لقاوؤنا، غروب هذا اليوم الكرمي من �سهر رم�سان املبارك، يف م�سهدّيته ورمزّيته، تعبري عن روح
التوافق والتكامل واالإخاء التي جتمع خمتلف العائالت الروحّية اللبنانّية، وفعل اإميان متجّدد بلبنان.

يف  عزيزة  كرمية،  بوحدتها،  قوّية  تنّوعها،  يف  متمّيزة  بالدهم  باأّن  اأوالً  اللبنانيني  اإىل  ر�سالة  هو 
ا�ستقرارها ومت�ّسكها بالثوابت والقيم؛

اأبنائه،  امليثاقّية بني  الروح  تعزيز  وقادر دوماً على  لبنان عازم  باأّن  العامل اخلارجي،  اإىل  ور�سالة 
والتي جتعل منه، على �سغر م�ساحته، بلداً، يحمل يف قلب هذا ال�سرق وعلى �سفاف املتو�ّسط، ر�سالة 

حرّية وعي�ش م�سرتك وانفتاح.

اأن اتفقنا يف العام 1943،  اأنف�سنا، ونتحّمل م�سوؤولّية اإجناحه، منذ  هذا خيار وعهد، اأخذناه على 
على اإن�ساء لبنان امل�ستقّل، على قاعدة الدميوقراطّية والتعددّية وااللتزام باأحكام الد�ستور وموجبات 

امليثاق الوطني.

تلوح يف اأفق الوطن م�ساعب وحتديات ال ميكن اال�ست�سالم لها اأو ترك �سبل حّلها ملا ميكن اأن تف�سي 
اإليه موازين القوى املتقّلبة.

وب�سريح العبارة، فاإّن تطّور االأحداث يف حميطنا العربي، وتداعياتها املمكنة على الن�سيج اللبناين، 
وحال الرتقب املرتافقة مع م�سار املحكمة الدولّية اخلا�سة بلبنان، وما يعمل على تاأجيجه من ع�سبّيات، 
وزرعه يف ظهرنا ومن حولنا، من بذور فتنة طائفّية ومذهبّية، يثري قلقاً عميقاً لدى املواطنني ب�ساأن 

دفعًا. األطراف  إليها  يدفع  تفاوضّية  عملّية  ال  وطنّية  إرادة  فعل  الحوار  على  اإلقبال 

أيّها الكرام،

اأمنهم و�سالمتهم، ويت�سّبب بانكما�ش على ال�سعيدين االقت�سادي واالجتماعي، على الرغم من ثقتنا  
بحيوّية االقت�ساد اللبناين ومقدرته على التاأقلم والنهو�ش، كما ح�سل حتى االآن. وي�ستدعي من قبلنا، 
وعياً خلطورة املرحلة، وا�ستدراكاً للمخاطر املحدقة بالوطن وب�سلمه االأهلي؛ ف�سالً عن واجب التح�ّسب 

دوماً لعدوانّية اإ�سرائيل وموؤامراتها التي ت�ستمر يف اقامة الوف الوحدات ال�سكنية اال�ستيطانية.
  

هذا ما �سبق اأن حر�ست على توجيه العناية اإليه، يف جمال الدعوة اإىل احلوار. وقد اأظهرت املواقف
وامل�ساورات التي اأجريتها لغاية االآن، احلاجة اىل املزيد من البحث واملتابعة بهذا ال�ساأن.

الدعوة اإىل احلوار، اأّيها االأعّزاء، ال تهدف بطبيعة احلال اىل حت�سني �سروط فريق بعينه يف وجه
العالقة،  امل�سائل اخلالفّية  �سبل معاجلة  التوافق على  اإىل  بل  اآخر،  تغليب منطق على  اأو  اآخر،  فريق 

وا�ست�سراف احللول املمكنة للم�سكالت امل�ستقبلّية قبل تفاقمها وا�ستفحالها.

وح�سبي اأّن االإقبال على احلوار، فعل اإرادة وطنّية، ال عملّية تفاو�سّية، يدفع اإليها االأطراف دفعاً، 
نتيجة �سغط االإرادات اخلارجّية اأو االأحداث الدامية واملكلفة.

لذلك، ومهما تراكمت ال�سعوبات يف وجه عملّية بلورة االأطر املنا�سبة الإعادة اإطالق احلوار الذي 
اأ�سعى اإليه، فما زلت ال اأرى بديالً منه، وال اأرى خال�ساً من دونه؛ و�ساأ�ستمّر تالياً ببذل اجلهود الالزمة 

�سعياً لتوفري العنا�سر وال�سروط الكفيلة باإجناحه.

اإذا كان ال بّد لنا من حت�سني اأنف�سنا يف وجه تداعيات �سلبّية ممكنة لالأحداث يف حميطنا العربي، 
فاإّنه ال بّد لنا كذلك من التاأقلم مع ما قد تاأتي به من وقائع جديدة واإيجابّيات.
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ذلك اأّن حركات االعرتا�ش املطلبّية القائمة من حولنا، منذ �سهور عدة، على تنّوع خلفّياتها ودرجات 
قواعد  واإر�ساء  االإ�سالح  منطق  تغليب  اإىل  املطاف،  نهاية  يف  املختلفة  معاجلاتها  �ستوؤّدي  حّدتها، 

الدميوقراطّية.

واإذا ما تقّدمت الدول العربّية باجتاه الدميوقراطّية، فاإّنه �سيتوّجب على امل�سوؤولني واملفّكرين وقادة
الراأي، اإعادة قراءة موقع لبنان ودوره يف هذا املجال، وبحث �سبل حت�سني دميوقراطيته التي كّر�سها 

الد�ستور اللبناين منذ العام 1926، و�سابها مذ ذاك بع�ش �سوء ممار�سة واأداء.

�سحيح اأّن لبنان جمهورّية دميوقراطّية برملانّية يحرتم اال�ستحقاقات الد�ستورّية والتداول الدوري 
والبحث عن  واحلوار  التعددّية  يقوم على  وبنظام  ملتزم كذلك مبيثاق وطني،  لبنان  اأّن  اإال  لل�سلطة؛ 
التوافق العام، وواجه طوال �سنوات اال�ستقالل، اأزمات وحروباً داخلّية، هّددت اأ�س�ش نظامه، وزعزعت 

ثقة اللبنانيني مبا �سبق اأن توافقوا عليه.

لذلك، فاإّن واجب البحث الدائم عن اال�ستقرار والتوافق العام يحتاج اأوالً من حيث املبداأ اىل اطر 
حوارّية خا�سة ورمبا دائمة؛ واإن كانت دميوقراطيتنا، حمتنا يف املطلق، على الرغم من �سوائبها، من 

خماطر كيانّية خمتلفة وجّمة.

يعرّب  جديد  انتخابي  قانون  على  التوافق  ثانياً،  علينا،  يتوّجب  دميوقراطيتنا،  حت�سني  اأجل  ومن 
املنا�سفة  التي ت�سمن  القواعد  يراعي  قانون  وتطلعاته؛  وتوازناته  ال�سعب  راأي  الف�سلى عن  بال�سورة 
ال�سعبّية وفاعلية هذا  الفئات  ل�سّتى  ال�سيا�سي  التمثيل  ويوؤّمن �سّحة  اللبنانيني،  امل�سرتك بني  والعي�ش 

التمثيل؛ فيكون ال�سعب فعالً، م�سدر ال�سلطات و�ساحب ال�سيادة، ميار�سها عرب املوؤ�س�سات.

ومن اأجل رفع من�سوب الدميوقراطّية وتو�سيع جماالتها، يجدر بنا ثالثاً امل�سّي قدماً يف و�سع ت�سّور 

قراءة موقعه وبحث سبل تحسين ديموقراطيته  إعادة  لبنان  على 
الديموقراطّية. باتجاه  العربّية  الدول  تقّدم  ضوء  في 

�سامل ملو�سوع الالمركزّية االإدارّية، و�سوالً ل�سوغ م�سروع قانون يرفع اإىل جمل�ش الوزراء، ومن ثّم اإىل 
جمل�ش النواب العتماده؛ فننجح فعالً يف التوفيق بني الوحدة، يف ظّل دولة مركزّية وقوّية، والتنّوع الذي 
هو م�سدر غنى ومتايز يف لبنان، ون�سرك املناطق واملجال�ش املحلّية يف بناء الدولة واالإمناء املتوازن 

على م�ساحة الوطن.

كما يتوّجب علينا دائماً واأبداً، العمل على تطبيق اتفاق الطائف بكل بنوده، وموا�سلة بحث مواٍز،
حول اإمكانات قيام الدولة املدنّية، دولة املواطنة واحلقوق والواجبات املت�ساوية التي حتلم بها اأجيالنا 

الطالعة.

وتوسيع  الديموقراطّية  منسوب  رفع  أجل  من  بنا  يجدر 
اإلداريّة. الالمركزيّة  أن نضع تصّوراً شاماًل لموضوع  مجاالتها، 

أيّها األعزّاء،

بداأت تربز يف عدد من دول الغرب بع�ش التّيارات املتطّرفة الداعية اىل التزّمت واالنغالق ورف�ش
االآخر، متّثلت ذروة تعبرياتها يف العمل االإجرامي الذي طاول ع�سرات االأبرياء اخرياً يف الرنوج، البلد 

الذي يوؤمن بالتعددية ويحرتم القيم االإن�سانية . 

وبخا�سة العبادة،  دور  على  االعتداءات  املن�سرمة،  ال�سنوات  خالل  ال�سرق  دول  بع�ش  يف  وتتالت 
امل�سيحّية منها، والتي اأّدت اإىل مقتل مئات املوؤمنني امل�ساملني، وتهجري مئات الوف املواطنني، بعيداً عن 
اآخر هذه  وقد جاء  الع�سور.  اأقدم  ثقافّية وح�سارّية، منذ  فيها، كطوائف وجمموعات  اأر�ش جتّذروا 

االعتداءات امل�سينة لي�ستهدف الكنائ�ش يف مدينة كركوك.

وبالرغم من اأننا على يقني باأّنه �ستغلب يف م�سرقنا العربي، ال حمال، الروح امل�ستنرية واملت�ساحمة 
اأ�سا�ش نه�ستنا؛ وباأّن القوى الدميوقراطّية ما زالت هي االأقوى يف الغرب يف ظّل دولة  التي كانت يف 
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القانون؛ فاإّنه يقع يف �سلب ر�سالة لبنان، اإ�سافةً اىل واجب حت�سني دميوقراطيته والثبات على موقعه 
كبلد �سامن للحرّيات، العمل على تعزيز حوار االأديان والثقافات واحل�سارات، انطالقاً من جتربته 
العدالة  مقا�سد  لتحقيق  و�سوالً  والغرب،  ال�سرق  بني  وتكامل  توا�سل  ج�سور  وربط  الفريدة؛  وخربته 
التطرف والظلم  ا�سكال  بعيداً من اي �سكل من  الب�سرّية جمعاء،  اإليها  التي تطمح  والتقّدم  وال�سالم 

واالإرهاب.  

أيّها األعزّاء،

�سبق اأن اأّكد بيان القمة الروحّية التي انعقدت يف ق�سر بعبدا بتاريخ 25 حزيران 2008، ومن بعدها يف 
بكركي بتاريخ 12 اأّيار الفائت، املبادئ الكفيلة بخدمة اخلري العام.

ورّكزت بيانات هيئة احلوار الوطني التي انعقدت يف بعبدا اعتباراً من 16 اأيلول 2008، على �سروط 
الوفاق الوطني وم�ستلزمات الوحدة الوطنّية وال�سلم االأهلي، اإ�سافةً اىل اهتمامها مبو�سوع اال�سرتاتيجّية 
الدفاعّية؛ كما حّددت البيانات الوزارّية للحكومات املتعاقبة، االأ�س�ش الكفيلة بخدمة املواطن وحماية 

لبنان والدفاع عنه وعن �سيادته الكاملة على اأر�سه وثرواته الطبيعّية.

واالأ�س�ش،  املبادئ  هذه  وحي  من  العمل  جميعاً  التزامنا  نوؤكد  كي  منا�سبة  امل�ساء  هذا  لقاوؤنا  فليكن 
وابتكار احللول  واتفقنا عليه،  �سبق  ما  لتطبيق  وال�سعي اجلاد  واخت�سا�سه،  كّل يف جمال م�سوؤولّياته 
املنا�سبة للم�سكالت العالقة اأو امل�ستجّدة، انطالقاً من واجب التم�ّسك بالثوابت الوطنّية والقيم، وتغليب 
امل�سلحة اللبنانّية العليا على اأّي اعتبار فئوّي اأو خا�ش. فلنقدم االآن، والوقت مل يفت، كي ال يطاولنا 

الندم، عندما ال ينفع الندم.

األديان  حوار  تعزيز  على  العمل  لبنان  رسالة  صلب  في  يقع 
الفريدة. وخبرته  تجربته  من  انطالقًا  والحضارات،  والثقافات 

ل  وقد اأظهرت نقا�سات فريقّي الغالبية واملعار�سة يف جمل�ش النواب االأ�سبوع الفائت ا�ستعداداً للتو�سّ
اإىل فهم م�سرتك للم�سلحة العامة، ومقدرة على اتخاذ القرارات الالزمة يف �سبيلها، فتّمت امل�سادقة 
على م�سروع القانون اخلا�ش بتحديد املناطق البحرّية، وانفتحت اأمام اللبنانيني اآفاق مرحلة واعدة 
على ال�سعيدين االقت�سادي والتنموي. فلنثبت على مثل هذا التوّجه والعزم وااللتزام، ولنعِل دوماً �ساأن 

لبنان.

اأهالً و�سهالً بكم، وكّل عام واأنتم بخري.

العالقة  للمشكالت  المناسبة  الحلول  ابتكار 
التمّسك  واجب  من  انطالقًا  المستجّدة،  أو 
بالثوابت الوطنّية والقيم، وتغليب المصلحة 
خاص. أو  فئوّي  اعتبار  أّي  على  العليا  اللبنانّية 
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عشاء على شرف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي
عمشيت - 16 تموز 2011

ما يربط الرئيس سليمان بالبطريرك الراعي عميق يمتزج فيه الديني بالوطني، وانسجام 
في األفكار والتوجهات التي تصون لبنان.  أقام فخامة الرئيس حفل عشاء في دارته في 
عمشيت على شرف  غبطة البطريرك لمناسبة الزيارة الراعوية التي قام بها  الى ابرشية 
جبيل المارونية.  أكد فخامته خالل الحفل على البحث عن رؤى مشتركة تحفظ للبنان الدور 

والكيان.

دولة رئيس مجلس النواب االستاذ نبيه بري، 
دولة رئيس مجلس الوزراء االستاذ نجيب ميقاتي،

غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي،
نيافة الكاردينال البطريرك مار نصر اهلل بطرس صفير،

نيافة الكاردينال ليوناردو ساندري،
أصحاب الفخامة والدولة والمعالي والسعادة والسيادة،

األهل واألصدقاء،

بكثري من البهجة واالعتزاز املفعم باالأمل ن�ستقبل هذا امل�ساء غبطة البطريرك مار ب�سارة بطر�ش
الراعي، البطريرك ال�سابع وال�سبعني للطائفة املارونّية، ملنا�سبة الزيارة الراعوّية التي يقوم بها اإىل 
اأبر�سّية جبيل املارونّية، هذه املنطقة اجلميلة املتجّذرة يف التاريخ، التي اأحّبها ورعاها �سنني طواالً قبل 

تبّوئه ال�سّدة البطريركّية، وهي ما زالت تبادله املحّبة وتكّن له عميق التقدير واالحرتام.

اأبنائكم وحمّبيكم، ويف  فاأهالً و�سهالً بكم غبطة البطريرك، راعياً موّحداً وبطريركاً جامعاً، بني 
هذه الدار بالذات، التي جتاور دار املطرانّية منذ عقود طويلة، والتي التقت دائماً معكم على مقا�سد 

االإخال�ش للوطن والتعّلق امل�سرتك بالثوابت والقيم.

واإذا كانت الطريق ال�سّيقة التي تف�سل جغرافّياً البيت الوالدي عن دار املطرانّية عن�سر قرب ووّد 
بني الدارتني؛ فاإّن امل�سافة اجلغرافّية االأبعد التي تف�سل بعبدا عن بكركي لن ت�سّكل بالتاأكيد عن�سر 

ُبعد وانقطاع، بل عن�سر توا�سل ولقاء م�ستمّرين لتوحيد ال�سفوف وخدمة اخلري العام.

�سعار  حتت  الراعوّية  خدمتكم  و�سع  البطريرك،  غبطة  لتن�سيبكم  االأّول  اليوم  منذ  اأعلنتم  لقد 
على  توافق  عن  بحثاً  املارونّية،  الطائفة  قادة  جمع  على  العمل  اىل  �سريعاً  وبادرمت  واملحّبة؛  ال�سركة 
وطني  للقاء  وكمدخل  واملتغرّيات،  واملخاطر  التحديات  زمن  يف  والكيان،  الدور  حتفظ  م�سرتكة  روؤى 
�سامل. وجتاوبتم مع الدعوة لعقد قمة روحّية اإ�سالمّية – م�سيحّية يف ال�سرح البطريركي للتاأكيد على 
خ�سو�سّية لبنان والتزامه ر�سالة احلرّية واحلوار والعي�ش امل�سرتك؛ وبا�سرمت �سل�سلة زيارات راعوّية يف 
الوطن، وقريباً يف دنيا االنت�سار، مظهرين على الدوام اهتماماً خا�ساً بفئة ال�سباب، وحر�ساً عطوفاً 

على اأحوال املر�سى والفقراء واملتاأملني وامل�ست�سعفني.

والقيم. بالثوابت  المشترك  والتعّلق  للوطن  اإلخالص  مقاصد  تجمعنا 
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الوطني  الوفاق  روح  وتعزيز  الد�ستورّية  واملوؤ�س�سات  ال�سرعّية  لدعم  الدعوة  عن  يوماً  تتوانوا  ومل 
هذه  البطريرك  غبطة  فهنيئاً  امل�ستدامة.  الب�سرّية  والتنمية  واال�ستقرار  العدالة  م�ستلزمات  وحتقيق 

الهّمة الر�سولّية العالية وهذا االلتزام ال�سجاع.                            

للسلطة. الديموقراطي  التداول  مبدأ  والتزام  الدستوريّة  االستحقاقات  احترم  علينا 

أيّها األعزّاء،

واملحّفز  للثقة  املعّزز  اال�ستقرار  من  كبري  قدر  حتقيق  من  املا�سية  ال�سنوات  خالل  متّكنا  لقد 
لال�ستثمار وللنمّو االقت�سادي، وال �سيء مينع خالل االأ�سهر وال�سنوات القادمة، بالرغم من املخاطر 
والتحديات الكربى التي حتيط بنا، من املحافظة على هذا اال�ستقرار والبناء عليه، اإذا ما توّفرت االإرادة 
الدميوقراطي  التداول  مبداأ  والتزمنا  الد�ستورّية،  اال�ستحقاقات  احرتمنا  ما  واإذا  لذلك؛  ال�سيا�سّية 
اإىل  واحتكمنا  احلرّيات؛  بلد  يف  ونحن  االآخر،  الراأي  واحرتام  احلوار  بنهج  وا�ستمرينا  لل�سلطة؛ 
املوؤ�س�سات ال�سرعّية حلّل اأّي اإ�سكال اأو خالف اأو نزاع؛ من دون اأن نن�سى واجب ال�سعي لتحقيق العدالة 

االجتماعّية. وهذا ما نحن عليه عازمون وقادرون.

ولئن كان ال�سعب اللبناين ما زال يتقّبل اجلدل ال�سيا�سي، على حّدته، وينجح التحري�ش يف ا�ستنفار
ع�سبّياته الفئوّية يف بع�ش االأحيان، فاإّنه �سئم االقتتال الداخلي على وجه التاأكيد ومل يعد يجنح اإليه. 
و�سوالً  واملوؤ�س�سات،  الدولة  بناء  الإعادة  املنهكة،  انتهاء حروبه  االأوىل، منذ  بالدرجة  بات يطمح  وهو 

لتحقيق اال�ستقرار الدائم والعّزة الوطنّية والتنمية امل�ستدامة.

املا�سية،  الثالث  ال�سنوات  لت�سكيل حكومات ثالث خالل  ا�ستهالك وقت طويل  مّت  املقابل، لقد  يف 
وحال ذلك، اإىل جانب التجاذبات ال�سيا�سّية داخل هذه احلكومات، دون تنفيذ معظم امل�ساريع التي 

ت عليها البيانات الوزارّية املتتالية. تلّبي حاجات املواطنني االأ�سا�سّية، والتي ن�سّ

للمواطنين. ومكتسب  طبيعي  حّق  الحياتّية  المشاريع 

اإال اأّن الفر�سة باتت متاحة اليوم، على ما ناأمل، يف ظّل وجود حكومة تعمل حتت رقابة املعار�سة، 
للم�سّي قدماً يف تنفيذ امل�ساريع احلياتّية التي طال انتظارها والتي هي حّق طبيعي ومكت�سب للمواطنني، 

فتنجح يف الفوز بلقب احلكومة املنتجة، ويبقى لل�سيا�سة اإطارها وللعدالة م�سارها امل�ستقّل.

وبالرغم من كّل ذلك، فاإّن نقا�سات و�سجاالت االأ�سابيع املا�سية اأظهرت انق�سامات �سيا�سّية حاّدة، 
من �ساأنها اإ�سعاف الروح امليثاقّية يف حال تفاقمها، وتعري�ش الن�سيج الوطني لالهتزاز.

لبنان بحاجة مل�ساحلة حقيقّية، وحلوار �سريح و�سامل، ولعمل �سريع  اأ�سبح  بالتايل كم  واأظهرت 
هادف الإعادة بناء عنا�سر الثقة بني قادته وخمتلف مكّونات �سعبه، خا�سةً واأّن النظام اللبناين يحرتم 

التعّددّية ويحر�ش على التوافق يف فل�سفة تكوينه.

و�سعياً لذلك، �ساأبا�سر �سل�سلة م�ساورات يف اأقرب االآجال، مع قادة البالد وممّثلي ال�سعب، متهيداً 
لبلورة وتطوير اأطر حوارّية منا�سبة حلماية لبنان وحت�سينه من املخاطر الداخلّية واخلارجّية، دون 
التوّقف عن امل�سعى االأ�سا�سي الهادف للتوافق على ا�سرتاتيجّية وطنّية للدفاع عن الوطن. ومن املفرت�ش 
بتهديدات اإ�سرائيل االأخرية ومطامعها مبا تختزنه بحارنا من ثروات طبيعّية اأن تزيد من عزمنا على 

توحيد �سفوفنا، من خالل حوار هادف وبّناء.

من جهة ثانية، اأظهرت جتربة ال�سنوات املا�سية جدّية االإ�سكاالت والثغرات الد�ستورّية التي �ساهمت
 يف تعطيل اآلّية عمل الدولة واملوؤ�س�سات وحالت ب�سورة خا�سة دون متكني رئي�ش الدولة من دفع االأمور 
باجتاه التحكيم واحل�سم عند االقت�ساء، ب�سفته احلاكم واحلكم، مّما دفع البع�ش اإىل حّد الت�سكيك 
بطبيعة النظام، واإبراز احلاجة حلوار وطني �سريح و�سامل يتمّخ�ش عن روؤى واآلّيات حول كيفّية تطوير 

هذا النظام وال�سماح له باخلروج من اأزماته.
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ويجدر بنا يف الواقع اأن نبا�سر بادئ ذي بدء، بالتحاور حول كيفّية امل�سّي يف تطبيق وثيقة الوفاق
الوطني يف جميع بنودها، وحول �سبل تو�سيح االإ�سكاالت الد�ستورّية، ب�سكٍل ي�سمح بتوزيع امل�سوؤولّيات 
ب�سورة ر�سيدة، ويحّرر اآليات احلكم وقدراته، ويعيد ثقة اللبنانيني باأنف�سهم وباإمكانّية قيام دولة قادرة 

وعادلة م�سوؤولة ح�سراً عن اأمنهم وا�ستقرارهم ورفاه عي�سهم.

وثيقة  تطبيق  في  المضّي  كيفّية  حول  بالتحاور  نباشر  أن  بنا  يجدر 
الدستوريّة. اإلشكاالت  توضيح  سبل  وحول  الوطني،  الوفاق 

أيّها األعزّاء،

غبطة  الرتقاء  والع�سرين  اخلام�سة  الذكرى  مع  اللقاء  هذا  يتزامن  اأن  ال�سرور  دواعي  ملن  اإّنه 
اأن  والربكة  باخلري  اال�ستب�سار  دواعي  ومن  االأ�سقفّية،  الرتبة  اإىل  الراعي  بطر�ش  ب�سارة  البطريرك 

يتزامن كذلك مع عيد القدي�ش �سربل، ابن هذه االأر�ش املباركة و�سفيع لبنان.

غبطة  يحفظ  كي  الدعاء  واأحّر  والعرفان  ال�سكر  اآيات  وجّل  عّز  هلل  نرفع  كي  منا�سبة  نغتنمها 
البطريرك الراعي بدوام ال�سّحة والهّمة والعزم ولكي تتعّزز يف الوطن روح التوافق والت�سامح واالإخاء.

اأختم بالتوّجه اإىل نيافة الكاردينال ليوناردو �ساندري بال�سكر على م�ساركته لنا هذا التكرمي، متمنياً
عليه اأن يرفع اإىل قدا�سة البابا بينيدكتو�ش ال�ساد�ش ع�سر احرتامنا وامتناننا الهتمامه الدائم بلبنان 

ودعاءنا له بالعافية والنجاح يف قيادة الكني�سة و�سعبها على دروب اخلري واملحّبة والعدالة وال�سالم.

ع�ستم وعا�ش لبنان

ب– القسم الثاني: محطات مشرقة
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محطات ومناسبات عدة، حرص الرئيس سليمان على جعلها حافزاً للبنانيين، لمزيد من 
الوعي لما يتربص بهم ولتجديد التمسك بالحرية والديمقراطية التي ضحوا من أجلهما 

لصون الوطن، كما أفرد حيزاً مهمًا لمسألة اإلصالح  واإلنماء المتوازن.

االسرى اللبنانيون المحررون من السجون االسرائيلية   
مطار بيروت الدولي - 16 تموز 2008

دموعًا  الوطن   مذبح  على  اللبنانيون  قدمها  كبيرة  لتضحيات  ثمرة  األسرى  تحرير  جاء 
ودمًا، واعتبر الرئيس سليمان خالل استقبال األسرى المحررين في مطار بيروت الدولي أن 

هذه المناسبة اشراقة لمقاومة لبنان واللبنانيين.
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الوسائل  بكل  المحتلة  ارضه  من  تبقى  ما  استرجاع  لبنان  حق  من  ان 
المتاحة والمشروعة. وهذا حق تكرسه القوانين الدولية، ولن نتنازل عنه.

ايها االبطال المحرَّرون، 

اأ�سروا اج�سادكم طويالً، لكن ارواحكم ظلت طليقة، وكرامتكم مل تدا�ش، ومتردكم مل ينهزم.

ي�سعر لبنان اليوم بالفخر واالعتزاز، ونحن ن�ستقبل املقاومني العائدين من �سجون االحتالل، ويف 
مقدمهم عميد اال�سرى �سمري القنطار. ونرفع روؤو�سنا افتخاراً بال�سهداء الذين تعود جثامينهم اىل 
عزة  بحثاً عن  العدو  تراب  بعدما ظلت عظامهم حترق  وال�سهادة،  بالدم  افتدوه  الذي  الوطن  تراب 

تراب الوطن.
 

واإذ قلت ورددت اأن فرحة حترير اجلنوب من االحتالل لن تكتمل اال بعودة اال�سرى واملعتقلني، اقول
اليوم اكرث: فرحتنا تبلغ اأوجها حني ي�ستعيد لبنان �سيادته الكاملة على ار�سه يف مزارع �سبعا وتالل 

كفر�سوبا. 

واوؤكد امامكم جمدداً، ان من حق لبنان ا�سرتجاع ما تبقى من ار�سه املحتلة بكل الو�سائل املتاحة 
عودة  بحق  نتم�سك  كما  متاماً  عنه.  نتنازل  ولن  الدولية،  القوانني  تكر�سه  حق  وهذا  وامل�سروعة. 

الفل�سطينيني اإىل ار�سهم، الذي ت�سمنه قرارات االأمم املتحدة. 

ومفعول التحرير ال يكتمل اذا ظلت ا�سرائيل حتتل ار�سنا باالألغام والقنابل العنقودية. واخلطر، كل 
اخلطر، من الغام من نوع اآخر حتاول اإ�سرائيل زرعها عرب الفتنة يف الداخل، فتح�سد بذلك بت�سرذمنا، 

ما مل ت�ستطع ان حتققه بالنار واالحتالل واالأ�سر والتدمري. 

فواجبنا ان نكون �سداً لها يف وعينا ووحدتنا، كما كنا �سداً يف مقاومتنا وت�سبثنا باالأر�ش واحلق. 

والمواقف  بالحق  المتشبث  غلبة  هو  النصر  ان 
اجلها. التضحيات من  الوطنية، والمستعد لبذل كل 

ايها المقاومون المحرَّرون، أحياًء وشهداء، 

ابنائه،  بكرامة  وطنكم  مت�سك  عن  وتعبري  واللبنانيني،  لبنان  ملقاومة  ا�سراقة  هي  اليوم  عودتكم 
االحياء واالموات، وتاأكيد على ان الن�سر هو غلبة املت�سبث باحلق واملواقف الوطنية، وامل�ستعد لبذل كل 

الت�سحيات من اجلها، مهما غلت.
 

وال ي�سعني هنا اال ان ا�سكر كل من عمل على حتقيق هذه العودة، بالرعاية والو�ساطة والتفاو�ش، 
فاألب�ش بذلك ثوب الن�سر لن�سالكم و�سربكم، و�سالبة اهلكم وعائالتكم.

 
لقد اثبت اللبنانيون انهم جديرون باحلرية. و�ستثبت االيام االآتية كم هم اقوياء لتم�سكهم باحلق،

و�سرفاء بالدفاع عنه حتى اال�ست�سهاد، واحياناً اال�سر. 

الكاملة  العودة  تتحقق  ان  بد  فال  �سدره.  اىل  ابنائه  مللمة  اىل  لبنان  يتوق  اليوم،  عودتكم  ومع 
للمهجرين يف الداخل، ويقفل هذا امللف املحزن نهائياً.

 
وال بد ان ن�سعى اىل عودة من هاجر اىل اخلارج ب�سبب �سيق احلال يف البالد، او من ابتعد ق�سراً او

طوعاً عن ار�سه واهله، حتت تاأثري الت�سليل او الظروف امللتب�سة التي افرزها االحتالل اال�سرائيلي، 
فتفتح بعودتهم �سفحة جديدة تطوي نعرات املا�سي و�سقطاته.

 
الك�سف عن م�سريهم، كما جالء احلقيقة عن ظروف من �سقط  او  املفقودين،  بد من عودة  وال 
�سهيداً على مذبح لبنان ووطنيته، فاأنبت با�ست�سهاده وردة للحرية ويف مقدمهم اللواء ال�سهيد فرن�سوا 
اأنه يفخر اليوم من عليائه بهذا  احلاج، وعلى راأ�سهم الرئي�ش ال�سهيد رفيق احلريري، الذي ال �سك 

الن�سر، وهو من ابرز من حموا املقاومة حتى اآخر حلظة من حياتهم. 

وبعودة املفقودين وجالء احلقيقة، ترتاح نفو�ش كثرية، وتندمل معها جراح ما زالت تنزف اىل اليوم.
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اأما اولئك الذين ي�سعرون بغربة وهم داخل وطنهم، الأي �سبب كان، فاأقول لهم اإن وطنكم يحتاج 
اليكم، وانكفاءكم خ�سارة له ولكم. 

ايها الكرام، 

وال بد ان نسعى الى عودة من هاجر الى الخارج بسبب ضيق 
واهله. ارضه  عن  طوعًا  او  قسراً  ابتعد  من  او  البالد،  في  الحال 

ال بد يل ان اأهنئ من كل قلبي العائدين اليوم اىل كنف دولتهم ال�سيدة، احلرة، وامل�ستقلة. واأهنئ
املقاومة على هذا االجناز اجلديد، �ساكراً كل من �ساهم يف جعل حترير اال�سرى حقيقة را�سخة. 

وجي�سهم  و�سعبهم  بوطنهم  يعتزوا  ان  حقهم  من  ان  رين،  املحرَّ ورفاقه  القنطار  ل�سمري  واقول 
ومقاومتهم، ودولتهم التي ال تتنازل عما هو حق وواجب.

 
االر�ش،  �سيادة  نحقق عربها  م�سيئة  م�سرية  اال  يكون  لن  معكم  وامل�ستقبل  ن�سر جديد،  عودتكم 

وحرية ال�سعب، وح�سارة ال�سالم. 

ع�ستم، عا�ش لبنان.

احتفال على شرف فخامة الرئيس في وزارة الدفاع     
اليرزة  -  6 شباط 2009

أبى رفاق السالح إال تكريم قائدهم لمناسبة اعتالئه سدة الرئاسة باحتفال تكريمي في 
الجيش  أن  على  التأكيد  سليمان  الرئيس  أعاد   .2009 شباط   6 بتاريخ  الوطني  الدفاع  وزارة 

اللبناني هو العمود الفقري الذي عليه تبنى وترتكز مؤسسات الدولة.
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وترتكز  تبنى  عليه  الذي  الفقري  العمود  هو  الجيش 
المدني. المجتمع  ترتبط هيئات  وبه  الدولة،  مؤسسات 

اود ان اتوجه بال�سكر اىل العماد جان قهوجي لهذا اللقاء الذي ارجعني اىل ذكريات عزيزة جداً 
على قلبي. وامل�ساهد التي تابعناها خالل الفيلم الوثائقي، كانت الأحداث كان يل �سرف احل�سور فيها، 
قيادة  �سنع  من  هي  االجنازات  هذه  ان  اوؤكد  ولكني  املرحلة.  هذه  خالل  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  وقيادة 
بقي  اذا  انه  الدوام  على  نوؤكد  كنا  وقد  وموحدين.  متما�سكني  بقوا  الذين  اجلي�ش  و�سباط  الوحدات 
�سباط اجلي�ش مع بع�سهم البع�ش �سيبقى الوطن. وبالفعل، فاإن بقاء ال�سباط واجلنود جنبا اىل جنب، 

طوال الفرتة ال�سابقة قد �ساهم يف احلفاظ على الوطن واحداً موحداً.
 

كنا نقول اي�سا ان اجلي�ش هو العمود الفقري الذي عليه تبنى وترتكز موؤ�س�سات الدولة، وبه ترتبط 
هيئات املجتمع املدين، وقد بقي اجلي�ش كذلك، و�سمدت الدولة واجتاز الوطن م�ساكله ال�سعبة.

 
التي حتيط بهذه  الرغم من كل ال�سعوبات، وهي عديدة،  الدولة على  بناء  اليوم انطلقت م�سرية 
انطلقت،  قد  امل�سرية  هذه  لكن  املالية.  باالأزمة  متمثلة  دولية  واخرى  اقليمية  �سعوبات  منها  العملية، 

مرتكزة ب�سكل ا�سا�سي على العمود الفقري الذي ال يزال ي�سكله اجلي�ش اللبناين. 

على الرغم من ذلك، يبقى اخلطر نف�سه قائما على لبنان، والذي يتمثل باإ�سرائيل التي تريد دائما 
ان تنزع دوره، لكنها لن ت�ستطيع اىل ذلك �سبيالً، وا�سقاط �سيغته التي هي نقي�ش خطتها و�سيا�ساتها 
القائمة على رف�ش االعرتاف باأي مبادرة لل�سالم، كما على رف�ش اعادة احلقوق الأ�سحابها، ورف�ش 
فاإنها  ذلك،  واالكرث من  بدولتهم.  االعرتاف  ترف�ش  انها  ار�سهم، حتى  اىل  الفل�سطينيني  عودة  حق 
ت�سعى اىل تهجري الفل�سطينيني من غزة، وقد ارتكبت الأجل حتقيق هذا الهدف اب�سع اجلرائم. كما 
انها حتاول طرد الفل�سطينيني من القرى واملدن التي كانوا يعي�سون فيها منذ زمن، ومن بينهم عرب 
التي  اليومية  التهديدات  بالنا  عن  تغيب  ان  دون  من  ذلك،  كل  ا�سرائيل.  داخل  يزالون  ال  الذين   48
تطلقها، والتي نعتربها خروقات للقرارات الدولية ال�سيما القرار 1701، الأن لهذه التهديدات تاأثريات 
�سلبية عدة على املناعة الوطنية كما على االقت�ساد الوطني وفر�ش اال�ستثمار يف لبنان. واليوم تتطور 

ضدها. الحقيقية  المقاومة  عنوان  وهو  إلسرائيل،  التصدي  الموحد  لبنان  يستطيع 

التهديدات لتبلغ حّد التهديد بق�سف مراكز اجلي�ش واالبنية احلكومية، ذلك ان ا�سرائيل تدرك ان قوة 
لبنان هي يف جي�سه، وهي لذلك تطلق تهديداتها بحق وزارة الدفاع.

ملرات عدة �سبق لنا ونّبهنا من ان مق�سد ا�سرائيل هو تدمري اجلي�ش و�سربه. يف متوز 2006، كانت
ينق�سمون  �سوف  الع�سكريني  ان  اعتقادها  ففي  اجلي�ش.  �سرب  خالل  من  الوطن  زعزعة  اىل  تهدف 
موحدين، وحتّدوا  بقوا  الع�سكريني  لكن  لبنان.  الدفاع عن  يريدون  واآخرين  يريد احلرب  ال  من  بني 
ا�سرائيل معا، ما ادى اىل هزميتها على يد املقاومة واجلي�ش الذي دعم هذه املقاومة بقوة و�ساهم يف 

فّك احل�سار ال�سيا�سي امل�سروب عليها ب�سهدائه الذين �سقطوا وبثكناته التي ق�سفت. 

يف الوقت الذي ي�ستمر فيه اخلطر اال�سرائيلي على لبنان، هناك اي�سا خطر ثان يهدده ناجت عن 
االول ويتمثل بالتفرقة بني اللبنانيني وتفكيك وحدتنا الوطنية. وهذا اخلطر هو اي�سا مق�سد ا�سرائيلي، 

الأن لبنان املوحد ي�ستطيع الت�سدي الإ�سرائيل، وهو عنوان املقاومة احلقيقية �سدها. 

ويتمثل اخلطر الثالث على لبنان باالإرهاب الذي حاربه اجلي�ش اللبناين بب�سالة ب�سكل مل يعهد له
بقي  وجي�سنا  لدمائهم،  اوفياء  نبقى  ان  علينا  ونحن  حماربته.  يف  كرث  �سهداء  لنا  �سقط  وقد  مثيل. 
وفيا لهم وحافظ على وحدته، على الرغم من كل ال�سعوبات التي اجتزناها معا. وانا اعرف انه كان 
بوّدكم القيام باأكرث من ذلك، لكن ما قمتم به كان من اف�سل املمكن، وا�ستمر اجلي�ش على االداء عينه 
رئي�ش  انتخاب  اىل  ذلك  بعد  انتهت  والتي  البارد  نهر  معركة  تلت  التي  الفرتة  طيلة  نف�سها  واملواقف 
جديد للجمهورية. واجلي�ش، اثناء القيادة االنتقالية له بقيادة اللواء الركن �سوقي امل�سري، ويف القيادة 
احلالية باأمرة العماد جان قهوجي، ما يزال يوؤدي دوره الوطني ب�سكل ممتاز، وال يزال يعتمد عليه يف 

ا�ستمرار م�سرية الدولة وتطويرها. 

جتاه كل هذه االخطار، تبقى املوؤ�س�سات الع�سكرية واالمنية اال�سا�ش يف احلفاظ على م�سرية الدولة 
وحمايتها وحت�سينها من كافة االخطار. واجلي�ش هو على راأ�ش هذه املوؤ�س�سات، وعليه تالياً ان يحافظ 
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اجلي�ش  والء  ان  اجلي�ش.  انق�سام  من  اخلوف  مقولة  �سقطت  لقد  الع�سكرية.  وعقيدته  وحدته  على 
و�سباطه هو كما قال العماد قهوجي، وانا اعرف ذلك، للموؤ�س�سة والوطن. ان هذا الوالء لي�ش لرئي�ش 
اجلمهورية وال الأي زعيم اآخر. القيادة هي اال�سا�ش، ونحن نثق ثقة مطلقة بالقيادة احلالية. فال يتوقف 
احد عند اي انتقادات حت�سل. يف الدول الدميقراطية، هناك انتقادات دوماً. يف دول اوروبا مثالً هناك 
انتقادات تطاول املوؤ�س�سة الع�سكرية اكرث من هنا. لذلك نحن علينا ان ن�ستمر بواجبنا وبعملنا من دون 

ان نتاأثر باأي انتقادات �سيا�سية، الأن هدفها �سيا�سي.

 
الأنها مرتبطة  االمنية االخرى  القوى  تنق�سم  ينق�سم، كما مل  اجتاز �سعوبات جّمة ومل  ان اجلي�ش 
باجلي�ش. اليوم لدينا ثقة جامعة باأنه مهما حدث فلن ينق�سم اجلي�ش. ونحن مدعوون للمحافظة على 
العامل  االهم يف  املثال  اليوم  الوطني هو  ووطنيتنا. فجي�سنا  واندفاعنا  بعملنا  امليزة  الثقة وهذه  هذه 
ا�سرائيل  جي�سنا  حارب  لقد  واحدة.  مبهمات  للقيام  عدة  طوائف  جتتمع  ان  باالإمكان  كيف  ملعرفة 
العامة وحقوق  والقيم االن�سانية واحلريات  التظاهرات  واالرهاب معا، وهو حافظ على االمن وحمى 
االن�سان مبتعداً عن الطائفية والتع�سب، بجنوده املنتمني اإىل طوائف عدة، ومن خالل ممار�سة هي 

من االف�سل بني جيو�ش العامل. 

ت�سنى يل  ولقد  دولية كذلك.  بل  ثقة وطنية فح�سب  لي�ست  باجلي�ش، وهي  العارمة  الثقة  من هنا، 
اإىل  امل�ساعدات  بو�سول  �سمح  ما  وهذا  اخلارج.  اىل  بها  اقوم  التي  اجلوالت  خالل  ذلك  من  التاأكد 

اجلي�ش. 

ان هذه امل�ساعدات هي نتيجة عامل ثقة باجلي�ش، انتم اهل لها ومدعوون للمحافظة عليها. بالطبع 
ولكن  الع�سكرية  امل�ساعدات  دوما  نتقبل  نحن  �سروط.  دون  بذلك من  يقوم  امنا  ي�ساعدنا  كل من  ان 
دون اي �سرط �سيا�سي. ان الدولة واحلكومة اللبنانية تتحمالن م�سوؤولية ال�سيا�سة اللبنانية، لذلك ال 
نقبل اية �سروط لت�سليح جي�سنا، وهذه ال�سروط لن نقبلها يف موقفنا من اجليو�ش او الدول االخرى، 

لمعرفة  العالم  في  االهم  المثال  اليوم  هو  الوطني  جيشنا 
واحدة. بمهمات  للقيام  عدة  طوائف  تجتمع  ان  باإلمكان  كيف 

وبالتحديد عالقتنا مع اجلي�ش ال�سوري الذي جتمعنا به العقيدة الواحدة �سد العدو اال�سرائيلي، والذي 
كان اىل جانبنا و�ساعدنا عندما كان جي�سنا بحاجة اىل امل�ساعدة. واليوم علينا ان نبقي عالقة تن�سيق 
معه، مبا يخدم امن لبنان وامن �سوريا، من دون اي تدخل بالطبع من قبل احد باأمور االآخر، امنا ب�سكل 
متكافئ وحقيقي، كما ت�ستحق العالقة ان تكون بني دولتني �سقيقتني وجارتني جتمعهما اهداف واحدة 

تتلخ�ش بالت�سدي لعدو واحد هو ا�سرائيل. 

لكن امل�ساعدات التي تاأتي من اخلارج ال تعفي احلكومة من واجباتها جتاه اجلي�ش. فاجلي�ش بوجه
اخل�سو�ش، كما القوى االمنية، بحاجة ما�سة اىل م�ساعدات كبرية على كل امل�ستويات، بدءا بتعزيز 
او�ساع عديده وعنا�سره من �سباط ورتباء وافراد ومتقاعدين، و�سهداء وعائالتهم، و�سوالً اىل جتهيزه 
بالعتاد الالئق به. لن نهمل ابدا هذه االهداف، و�سنبذل جهودنا يف �سبيل تطبيق خطة ت�سليح اجلي�ش، 
هذه  توؤخر  حالياً  والعامل  بلبنان  املحيطة  املالية  ال�سعوبات  لكن  به.  الئق  ع�سكري  م�ست�سفى  وتاأمني 
ا�ستقرار  اأجل تر�سيخ  واملوؤ�س�سات االمنية حقوقهم، من  ان تعطى اجلي�ش  اخلطوات، ولكن ال بد من 

الوطن. 

مهام اجلي�ش كثرية ومتنوعة. هكذا تركته، واليوم ا�سبحت اعباوؤه يف ازدياد. لكن االداء جيد، وهذا 
ما يجب ان يحفزكم لال�ستمرار يف عطائكم. 

ان الدفاع عن االر�ش والوطن �سد العدو اال�سرائيلي، بالتفاهم مع املقاومة، والت�سدي لالإرهاب من 
دون خوف او تردد هما من اوىل هذه املهام. وقد اثبت اجلي�ش انه ال يخاف، وهو ي�سحي بالغايل كي 

ينقذ الوطن ومنعته. 

من مهام اجلي�ش اي�سا حفظ االمن وموؤازرة قوى االمن الداخلي يف ذلك. فاالأمن هو ملح االقت�ساد
ومن دونه ال ينتع�ش الوطن، وال تاأتي اليه اال�ستثمارات وال ت�سان احلريات العامة فيه. 

الدفاع عن االرض والوطن ضد العدو االسرائيلي، بالتفاهم مع المقاومة،  ان 
الجيش. مهام  هذه  اولى  من  هما  تردد  او  خوف  دون  من  لإلرهاب  والتصدي 
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واجلي�ش  كافة،  االمنية  املوؤ�س�سات  على  عليها.  مقبلون  نحن  التي  لالنتخابات  ا�سا�سي  االمن  ان 
ب�سورة خا�سة، ان تثبت م�سداقيتها الكاملة خالل هذه املرحلة. عليكم اذاً تر�سيخ هذه امل�سداقية 
وتعزيزها. فهذه االنتخابات �سوف تعطيكم م�سداقية ل�سنوات عدة. انا اعرف التوجيهات التي تتلقونها 
ال�سيا�سي. على  التعاطي  روؤ�سائكم ومن قائد اجلي�ش. عليكم بذل جهد خا�ش لعزل اجلي�ش عن  من 
ويدركوا  املواطنون  ي�سعر  كي  للغاية  مدرو�ش  ب�سكل  الت�سرف  املخابرات،  �سباط  وحتديدا  ال�سباط، 
انكم ال تتعاطون يف االنتخابات، فال ترتكوا لل�سدف ان حتمل اإليكم بع�ش اال�سكاالت. هذا االمر اقوله 

لكم ولقوى االمن الداخلي ولالأمن العام والأمن الدولة ولكافة امل�سوؤولني. 

ان امل�سوؤولية يف االنتخابات م�سرتكة، وهي كذلك ملقاة على عاتق االدارة والق�ساء، بحيث يتطلب 
االمر جتردا كامال من قبل امل�سوؤولني ومراعاة للم�سلحة الوطنية قبل امل�سلحة ال�سخ�سية. ان الوطن 

ال يربح ابدا من خالل م�سلحة اال�سخا�ش. 

انا متاأكد انكم �ستقومون بعملكم ب�سكل جيد. ولدي ثقة كبرية بكم وبقيادتكم، كما بالوزراء املوجلني 
من  يطلبونها  لهم  خا�سة  م�سالح  ال  ان  واالهم  والتجرد،  بالنزاهة  لهم  م�سهود  وهم  االمر،  بهذا 

موؤ�س�ساتكم. انا متاأكد مما اأقوله، من خالل جتربتي مع وزيري الدفاع والداخلية احلا�سرين بيننا. 

د�ستورية:  موؤ�س�سات  من  املكونة  املدنية  الدولة  ومظاهر  ثمارها،  تعطي  الدولة  م�سرية  بداأت  لقد 
رئي�ش اجلمهورية، وجمل�ش وزراء وجمل�ش نيابي، ظاهرة للعيان بالن�سبة للخارج. هناك اذا موؤ�س�سات 
تعمل وتتخذ قرارات. بالطبع ان املطلوب اكرث بكثري، ولكن ال تن�سوا ان املمار�سة الدميقراطية يف لبنان 
قد تعطلت لفرتة، وها اننا نعتاد من جديد عليها، عاملني على حل م�سائلنا من داخل بيتنا، تو�سال اىل 

قوا�سم م�سرتكة تفيد اللبنانيني جميعا. 

ان احلوار الوطني الذي تت�سكل هيئته من رئي�ش اجلمهورية ورئي�سي جمل�سي النواب والوزراء وروؤ�ساء
الكتل النيابية، مفيد للغاية. وطاولة احلوار ميكن ان تكون ن�سخة عن هيئة الغاء الطائفية ال�سيا�سية 

االشخاص. مصلحة  خالل  من  ابدا  يربح  ال  الوطن  ان 

املن�سو�ش عنها يف الد�ستور، وتت�سكل يف الطريقة عينها. 

ميكن لطاولة احلوار اأن تعالج امورا كثرية، واملواطنون ي�ساألون اين ا�سبحت اال�سرتاتيجية الدفاعية.
ان مثل هذه اال�سرتاتيجيات ال تبنى باالرجتال بل على قوائم ا�سا�سية هي القدرة الع�سكرية، والقدرة 
وقدرتنا  واملقاومة،  للجي�ش  الع�سكرية  القدرة  تدركون  انتم  وال�سيا�سة.  االقت�سادية،   - القومية 
انتم ت�ساهدون كيف يتبدل  ال�سيا�سي فلم ي�ستقر بعد.  الو�سع  التح�سن، اما  االقت�سادية هي يف طور 
الو�سع من حولنا، فباالأم�ش كانت هناك مفاو�سات توقفت اليوم. ونحن، قبل الذي ح�سل يف غزة كنا 

نناق�ش يف طريقة معينة، وبات علينا اليوم ان نناق�ش ب�سكل خمتلف. 

اإزاء حرب غزة، مت تطبيق امر بديهي يف اال�سرتاتيجية التي ن�سعى اليها، من دون ان يكون مكتوباً،
اللبناين. لقد قام اجلي�ش  الو�سع  التاأثري على  ويتلخ�ش يف كيفية منع اجلرائم املرتكبة يف غزة من 
بدوره، وكانت املقاومة جاهزة للم�ساركة يف الدفاع عن لبنان يف حال مت االعتداء عليه او احتالل جزء 

منه. هذا التفاهم بني اجلي�ش واملقاومة ي�سكل ا�سا�ساً �ساحلاً لبناء اال�سرتاتيجية الدفاعية.

 
كل اخلطوات التي نقوم بها تنعك�ش ايجابا على الوطن، والتقدم كبري جدا. ولكن امامنا الكثري من 
او�ساعنا  والعمل على حت�سني  يبقى يف املحافظة على وحدتنا  املهم  ان نحلها.  التي علينا  املع�سالت 

وحت�سني لبنان، بحيث ال تنعك�ش اي اخطار علينا، واذا ما ح�سلت ايجابيات اقليمية ن�ستفيد منها. 

وانا  مبواقفكم.  واالفتخار  قدماً  امل�سي  على  وا�سجعكم  به،  تقومون  الذي  بالدور  جداً  موؤمن  انا 
مطمئن ان القيادة، بعهدة العماد جان قهوجي هي يف اياد امينة. 

ع�ستم! عا�ش اجلي�ش! وعا�ش لبنان!

تحسين  على  والعمل  وحدتنا  على  المحافظة  في  يبقى  المهم 
علينا. اخطار  اي  تنعكس  ال  بحيث  لبنان،  وتحصين  اوضاعنا 
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حفل اتحاد بلديات جبيل وبلدية عمشيت لمناسبة الذكرى السنوية االولى 
لتولي فخامة الرئيس سدة الرئاسة

عمشيت  -  27 آيار 2009

إنهم ابناء مدينته وبلدته الذين أحبهم وأحبوه فكرموه في مجّمع »إده ساندس« بتاريخ 
27 أيار 2009، وخاطبهم داعيًا أمامهم إلى التمسك بالمؤسسات الشرعية الدستورية ألنها 

يجب ان تبقى  القاسم المشترك بين اللبنانيين.

الأن الق�سم عهد والعهد التزام.

والأن ال�سعود مما اأنزلنا فيه مل يكن ليح�سل لوال اجلهد احلثيث واملتكامل. وقد راأيت يف عيونكم 
قوة االإرادة ويف �سواعدكم �سالبة العزمية ويف اقالمكم توقاً اإىل احلرية فكنتم طوال ال�سنة خري داعم 

لرئي�سكم.

ولن  التاريخ  لي�ش من  اإن وطنكم  واثقة.  الأي خطوة  العامل وحافزاً  لقاءاتي حول  زاداً يل كنتم يف 
يكون، اإمنا هو كان و�سيبقى، من �سّناع التاريخ.

اإن وطنكم لي�ش �ساعي بريد ولن يكون، اإمنا هو كان و�سيبقى الر�سالة. اإن كل ما حتقق خالل ال�سنة 
املن�سرمة كان نابعاً من اإرادتكم اللبنانية اجلامعة. لقد كان التحدي كبرياً، لكن الهمم كانت اأكرب. 
معاً ا�سرتجعنا مكاننا بني الدول واملنظمات االإقليمية والدولية من خالل �سيا�سة واحدة لدولة موحدة 
ينطق بها رئي�ش الدولة، االأمر الذي حّتم على الدول كافة، �سقيقة كانت اأم �سديقة، التعاطي معنا من 

دولة لدولة. اأمر كان عّز علينا منذ زمن!!

العربية  املوؤمترات  يف  الفّعالة  وم�ساركتنا  والروؤ�ساء،  واالأمراء  امللوك  مع  عقدناها  التي  القمم  اإن 
والدولية كانت الإعالن موقفنا واإ�سماع �سوتنا، موؤمنني بحقنا ومتم�سكني بدورنا،

فتحرير ما تبقى من اأر�سنا املحتلة واجبنا
وحوار االأديان وتعميم النموذج اللبناين غايتنا

وال�سالم العادل وامل�سّرف وال�سامل مطلبنا وفق ما اأجمعنا عليه يف املبادرة العربية 
وتنقية عالقاتنا مع الدول هدفنا

رئيس  بها  ينطق  موحدة  لدولة  واحدة  سياسة  لنا  اصبح 
شقيقة  كافة،  الدول  على  حّتم  الذي  األمر  الدولة، 
لدولة. دولة  من  معنا  التعاطي  صديقة،  أم  كانت 
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وراأب ال�سدع بني االأ�سقاء ر�سالتنا

قلوب  يوماً من  يغب  اأنه مل  االأكيد  لكن  �سفارتنا يف دم�سق،  فوق  اللبناين رفرف  العلم  اأن  �سحيح 
اأبنائها. فما ينظمه القانون الدويل من اأ�سول للعالقات الدبلوما�سية اإمنا يهدف اإىل ت�سحيح واإزالة 
اأي �سائبة قد تعرتي عالقات البلدين املعنيني، بالرغم من علمنا كما القا�سي والداين، اأن العالقات 
بني لبنان و�سوريا متجذرة فما�سينا ون�سالنا م�سرتك، وحا�سرنا يواجه التحديات نف�سها، وم�ستقبلنا 

الواعد وامل�سرق رهن اإرادتنا وعزميتنا.

عام م�سى، ا�ستطعنا خالله اأن نعيد ثقة العامل بوطننا، وثقة املغرتبني ببلدهم. اإن جناحنا بتفادي 
اآثار االأزمة املالية العاملية وانعكا�ساتها على االقت�ساد يف لبنان ر�ّسخ ريادة دوره، وجذب اال�ستثمارات 

اإىل بلدكم، فتعالوا نعيد الزمن اجلميل اإليه وت�ستعيدون فيه مكاناً ومرقداً.

باأمن  تعبث  اأن  امل�سبوهة  ال�سواريخ  ت�ستطع  ومل  الدولية،  القرارات  خلرق  من�سة  لبنان  يعد  مل 
ن �سورة عما جرى يف لبنان واأدى اإىل تقهقر العدو  اجلنوب والوطن. اإن مقاومة العدو االإ�سرائيلي تكوِّ
بتالحم املقاومة واجلي�ش وال�سعب. وهذا ما ُترجم لي�ش فقط يف ايار 2000 وقد احتفلنا باالأم�ش بهذه 
الذكرى، بل جتلى اأي�ساً يف متوز 2006. لقد درج العدو على اإرباك الو�سع وتعطيل موا�سم ال�سياحة، 
بها،  ُمني  التي  اأر�سنا وكرامتنا، والهزمية  الدفاع عن  اأنه وبعد تالحمنا يف  اإال  امل�ستثمرين،  وتهريب 
م�سى  زمن  �سبب،  بدون  اأو  ب�سبب  و�سعبه  الوطن  على  االعتداء  واأن  األيماً،  ح�ساباً  لعدوانه  اأن  اأيقن 

ولن يعود.

مل يعد لبنان �ساحة لل�سراعات الدولية
مل يعد كرة يتقاذفها الالعبون

فهذا بلدكم 

والهزيمة  وكرامتنا،  أرضنا  عن  الدفاع  في  تالحمنا  بعد 
أليمًا. حسابًا  لعدوانه  أن  أيقن  العدو،  بها  ُمني  التي 

والقرار لكم، ولكم وحدكم

وطنكم ال يطلب منكم �سوى اأن توؤمنوا به، يكفي مثقال ذرة، فكم باحلري واأنتم املوؤمنون ال�سادقون.
اآمنوا باملوؤ�س�سات، بجي�سكم والقوى االأمنية، ابقوا كما كنتم متحدين معها يف حربها على االإرهاب وهو 
الوجه االآخر للعدو، عندما غدر بجي�سكم �ساعياً اإىل اإرهابكم وفر�ش ظالمه على الوطن. وقد متّكن 

بدعمكم من اقتالعه من جذوره.

زعزعة يحاول  ملن  عربة  فكان  واملجد،  الكرامة  اأنبتت  الوطن  تراب  روت  التي  الذكية  الدماء  اإن 
اال�ستقرار. ابقوا �سنداً جلي�سكم والقوى االأمنية يف ت�سديها للعدو االإ�سرائيلي، ويف مطاردة �سبكات 
عمالئه والقب�ش على افرادها، وهي تتهاوى يوماً بعد يوم وُتهزم اأوكارها، وحُتبط املوؤامرات. لقد اأثبتنا 

مرة جديدة اأن الدولة القوية القادرة والعادلة وحدها حتمي اجلميع ومن دون ا�ستثناء.

يكون  قد  األمثل  والنظام  مبتغانا،  ليس  الحالي  االنتخاب  القانون 
والقوى. اآلراء  لكل  صحيحًا  تمثياًل  تؤمن  التي  النسبية  باعتماد 

ايها اللبنانيات واللبنانيون،

ع�سية االنتخابات اال�سرتاعية اأ�سم �سوتي اإىل �سوتكم للقول اإن القانون احلايل لي�ش مبتغانا، وان
النظام االأمثل قد يكون باعتماد الن�سبية التي توؤمن متثيالً �سحيحاً لكل االآراء والقوى وتبعد �سبابنا عن 
اال�سطفافات الطائفية والتجاذبات ال�سيا�سية، وتعمق انخراطهم يف جماالت العلم واالبداع من منطلق 

االلتزام باملواطنية ال�سحيحة.

اأن تختاروا من ترونه  اإن تداول ال�سلطة هو الركيزة االأ�سا�سية الأي نظام دميوقراطي. من حقكم 
رابح  عنه  �سينتج  فالتناف�ش  بالنتائج.  القبول  هو  االأهم  لكن  الإي�ساله.  العمل  واجبكم  ومن  االف�سل 
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فدورة  وامل�ساءلة،  واملتابعة  املراقبة  مهمة  عليه  تقع  اإذ  اأكرب  �ستكون  اخلا�سر  م�سوؤولية  لكن  وخا�سر، 
االنتخابات تكتمل كل اأربع �سنوات وخاللها ميكن تتبع ور�سد ما يطرح وما يتحقق من م�ساريع. وقد بات 

املجتمع املدين وجمال�سه املحلية وجمعياته االأهلية ونقاباته حا�سرين على مدار ال�ساعة.

اإن مت�سككم باملوؤ�س�سات ال�سرعية الد�ستورية يجب اأن يبقى القا�سم امل�سرتك بينكم، فهي ال�سامن 
وال اأحد �سواها، ولتاأخذ اللعبة الدميوقراطية جمراها بالكامل.

فال اختالف حول الهوية
وال تنازع حول نهائية الوطن

وال م�ساومة يف رف�ش اأي �سكل من ا�سكال توطني الالجئني الفل�سطينيني
وال حياد يف الق�سايا القومية

واإن العدو واحد

�سنبداأ مع الثامن من حزيران يوماً جديداً، فيه ينجلي غبار املعارك االنتخابية وتعلن �سم�ش هذا 
النهار، لكافة الفرقاء، بداية ور�ش االإ�سالح يف االإدارة والق�ساء، يف االقت�ساد وال�سيا�سة، يف الالمركزية 
االإدارية، يف العمل اجلاد واملربمج لالإمناء املتوازن، يف تاأمني العلم والطبابة للجميع، يف تعزيز دور 
املراأة، يف توفري بيئة نظيفة ويف ا�ستكمال اإعطاء اجلن�سية مل�ستحقيها املغرتبني، يف ور�سة تعزيز القوى 
االأمنية وتدريبها حتى ال تدمع عني اأم وال يرتعد طفل بعد اليوم. �سنويل بالتاأكيد ال�ساأن االقت�سادي 
واالجتماعي اهتماماً خا�ساً و�ستكون لهمومكم احلياتية واملعي�سية االولوية. �ستقع على عاتق جمل�سكم 
اجلديد م�سوؤولية مناق�سة البيان الوزاري للحكومة اجلديدة التي �ستتاألف عمالً باأحكام الد�ستور، والتي 

مهما كانت نتائج االنتخابات يجب اأن تعك�ش يف ت�سكيلها روح الد�ستور امليثاقية.

هو  الدستورية  الشرعية  بالمؤسسات  التمسك 
الضامن لتأخذ اللعبة الديموقراطية مجراها بالكامل.

حكومة ال ت�سبه اإال اأنتم
حكومة تلبي طموحكم

جامعة.....
واعدة، حا�سنة.....

حكومة �سامنة،
نعم، بكل اأطيافها �سامنة ولي�ش بجزء منها.

فاجلزء ال ي�سمن الكل. بل العك�ش هو ال�سحيح.

تقا�سماً  ولي�ش  اآخر  مل�سلحة  فريق  من  انتقاماً  لي�ش  فهو  اإليه  ن�سبو  الذي  ال�سيا�سي  االإ�سالح  اأما 
اإدارة �سوؤونه، اولهم  اأوكلهم ال�سعب  اأو تنازعاً عليها، بل هو توزيع للم�سوؤوليات على من  لل�سالحيات 
رئي�ش اجلمهورية حامي الد�ستور وعليه تبعة احلفاظ عليه وحمايته، وبالتايل متكينه من الف�سل والبت 
باأي خالف. فما هو مطلوب من رئي�ش اجلمهورية التوافقي والتوفيقي لي�ش اإدارة التوازنات اإمنا بلورة 
احللول املتوازنة وفر�ش هذه التوازنات و�سمان قيامها، واحل�سم دائماً وابداً مل�سلحة الوطن الواحد 

وم�ساحله الوطنية العليا.

اإن احلفاظ على روح الطائف والد�ستور هو واجب اجلميع وحق هذا الوطن علينا. وال يعني اإلغاء 
الطائفية ال�سيا�سية اإلغاء الطوائف والنموذج اللبناين القائم على التنوع واحل�سارة الفريدة الناجتة 
عن تفاعل ثقافات االأديان. هذا النموذج ا�سبح حاجة للعامل اأجمع. فال مكان يف امليثاق للمثالثة، بل 
للم�ساركة الكاملة يف احلفاظ على وطن االأرز. فالتنوع الطائفي موجود يف معظم دول العامل، لكن ميزة 
الد�ستور اللبناين اأنه يكّر�ش دوراً فاعالً للطوائف يف احلياة ال�سيا�سية. لذلك ينبغي اأن نحافظ على 
دورها الفاعل هذا، لي�ش من منطلقها الطائفي بل من منطلق قيمها وح�ساراتها ليبقى للعامل مالذاً 

اآمناً حلوار االأديان، وبلد اإبداع واإ�سعاع ثقايف.

توزيع  فهو  إليه  نصبو  الذي  السياسي  اإلصالح  أما 
شؤونه. إدارة  الشعب  أوكلهم  من  على  للمسؤوليات 
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جميٌل اأن نلتقي بعد هذا العام يف جبيل ودنياي ههنا كانت يل نبعاً نهلت منه حب الوطن والتاآخي.

الغنب عنك واحلرمان، لقد عانيت ف�سربِت، وُحرمت فارت�سيت، وما  اآن االوان لرفع  جبيل، وقد 
بّدلت يف الثوابت الوطنية تبديالً.

جبيل التي قّدمت احلرف اإىل العامل فكانت رائدة التوا�سل ومل تزل،
جبيل التي زرعت يف نف�ش االأجداد وفينا واأوالدنا نعمة العي�ش الواحد.

هذه املنطقة التي بقيت جت�ّسد يف قراها وبلداتها ومدار�سها واأفراحها واأتراحها قيمة االإن�سان الأي 
دين اأو طائفة انتمى، وبالتايل قيمة لبنان.

جبيل النموذج، �سكراً لك، ولكل جبيلي �سالم.

السياسية. الحياة  في  للطوائف  فاعاًل  دوراً  يكرّس  أنه  اللبناني  الدستور  ميزة 

افتتاح مؤتمر »الالمركزية في الشرق االوسط«
طرابلس  -  17 تشرين األول 2009

الموسعة  اإلدارية  الالمركزية  تطبيق  وجوب  على  يؤّكد   سليمان  الرئيس  يبرح  لم 
باعتبارها عنصراً مهمًا لإلنماء المتوازن. وهو حضر في طرابلس افتتاح مؤتمر »الالمركزية 
بلديات  اتحاد  من  بدعوة   2009 األول  تشرين   17 من  اعتباراً  ُعقد  الذي  األوسط«  الشرق  في 

الفيحاء ولجنة الالمركزية في منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة.
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الحضور الكريم،
أهل طرابلس االعزاء،

قد يكون لبنان بحجم حمافظة يف فرن�سا، اأو بحجم منطقة يف اإ�سبانيا اأو بحجم مدينة يف الربازيل.
وقد يكون من اأحد البلدان االأقل ا�ستقراراً على مدى تاريخه احلديث، اإال انه يبقى البلد االأكرث تنوعاً، 

جغرافياً وب�سرياً وتكويناً، مقّدماً ابهى �سور التفاعل املجتمعي يف غناه وتنّوعه �سمن وحدته.

والأننا جنروؤ على مقاربة م�ساكلنا، فلنعرتف باأن ما حال دون اأن يكون لبنان منوذجاً كامالً، فاعالً 
يف حميطه، متفاعالً يف داخله، هو ان�سراف اإرادة اأبنائه، اأحياناً، عن جتديد العقد االجتماعي بينهم 

على اأ�س�ش العي�ش امل�سرتك واالنفتاح وال�سالم.

ال تعار�ش على االإطالق بني التنّوع والوحدة، فلبنان دولة مركزية قوية حترتم اخل�سو�سيات وت�سّجع 
غنى التنّوع وترفعه اىل مرتبة الر�سالة.

ولبنان القوي هو الذي يزاوج بني مركزية االنتماء والهوية وامل�سري، وبني حرية املعتقد وخ�سو�سيات
عائالته الروحية ومتايز مناطقه.

ال تعار�ش، بل تكامل.
ال انف�سام، بل ات�سال.

ال تق�سيم قاتل، بل وحدة ت�ساركية.
هذا هو لبنان القوي.

هذا هو لبنان الر�سالة، الذي يطمح الأن يكون مركزاً دولياً حلوار الديانات واحل�سارات والثقافات.
هذا هو لبنان العالمة الفارقة، اإذا اأح�سّنا اإدارة التنّوع �سمن الوحدة.

اإن لبنان اليوم هو احوج ما يكون اىل ت�سميم وا�سح من جميع حّكامه واأبنائه، على التناف�ش على
اخلدمة العامة وعلى اإعطاء الدولة بجميع اإداراتها االأولوية يف �سوؤونهم وبراجمهم، على غرار ما �سعى 

الخصوصيات  تحترم  قوية  مركزية  دولة  لبنان 
الرسالة. الى مرتبة  التنّوع وترفعه  وتشّجع غنى 

اإليه الرئي�ش الراحل اللواء فوؤاد �سهاب، باين ركائز الدولة املوؤ�س�ساتية ووا�سع تق�سيمها االإداري.

ا�ساألوا  بالوزنات؟  فعلنا  ماذا  بل  اإليها؟  اأ�سفنا  فماذا  االإجنازات،  تلك  على  مّرت  �سنة  اأربعون 
اللبنانيني واللبنانيات عن راأيهم باأداء الدولة اللبنانية، ياأتيكم اجلواب باحل�سرة واالأ�سف والغ�سب من 

تبديد حقوق االأجيال القادمة.

اأنا ال اأعرف لبنانياً واحداً ال يحلم باأن تكون له دولة ع�سرية يتباهى بها يف ال�سرق والغرب. واأنتم 
اللبنانية.  احلقيقة  �ساعة  تّدق  لكي  االأوان  اآن  لقد  ومتّيزه.  وابتكاره  اللبناين  ال�سباب  بكفاءة  االأدرى 

�ساعة ال وقت فيها للراحة وال مكان فيها لالأنانية.

الق�سم،  خطاب  عناوين  من  عنواناً  االإدارية  الالمركزية  كانت  االأعزاء،  اأيها  االأ�سباب،  هذه  لكل 
التي  االأهمية  على  وللتاأكيد  العتيدة.  للحكومة  الوزاري  البيان  بنود  من  اأ�سا�سياً  بنداً  تكون  اأن  ويجب 
اأوليها �سخ�سياً ملو�سوع الالمركزية، طلبت من وزير الداخلية والبلديات اأن ي�سع ت�سوراً �سامالً عن 
م�سروع  �سبيل �سياغة  االإدارية يف  بالالمركزية  املعنية  اإىل عر�سه على كل اجلهات  ي�سار  املو�سوع، 
قانون يرفع اإىل جمل�ش الوزراء ومن ثم اإىل جمل�ش النواب. وقد اأجنزت وزارة الداخلية عمالً منهجياً 
ووثيقة عمل تطرح االأ�سئلة املحورية يف الالمركزية وتقارب املو�سوع منهجياً بعقل الباحث عن اأف�سل 
االإدارية قد  اأن الالمركزية  القيا�ش، خ�سو�ساً  التف�سيل على  الوحدة، ال بذهنية  للتنوع �سمن  اإدارة 
باتت، منذ اتفاق الطائف، عنواناً جامعاً، وقد اأدرجتها وثيقة الوفاق الوطني حتت عنوان االإ�سالحات، 

مبوازاة االإمناء املتوازن.

اإن تطبيق االإمناء املتوازن واجب التزمنا به و�سنعمل على حتقيقه، وال �سّيما يف ال�سمال الذي نحّب 
وعا�سمته طرابل�ش الفيحاء، بالرغم من االو�ساع ال�سيا�سية املعّقدة، وبالرغم من االزمة املالية العاملية 

التي تنعك�ش �سلباً على جممل اأجهزة واأنظمة النقد والت�سليف يف العامل.

الوفاق  أدرجتها وثيقة  اإلدارية عنوانًا جامعًا وقد  الالمركزية  باتت 
المتوازن. اإلنماء  بموازاة  اإلصالحات،  عنوان  تحت  الوطني 
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�سحيح اأن قطاعنا امل�سريف قد بقي مبناأى عن هذه االأزمة وهذا جدير بالتقدير والتنويه، لكن يبقى
علينا حت�سني الوطن اقت�سادياً واجتماعياً، الأن ذلك ي�سكل اأف�سل �سمانة ومناعة للبنان و�سمود �سعبه.

لقد اأ�سارت التقارير الر�سمية الدولية اىل اأن االقت�ساد اللبناين ي�ستطيع النمو بوترية اأكرب واأ�سرع 
من التوقعات ال�سابقة هذا العام، وان ا�ستمرار تدفق ودائع املغرتبني وجذب اال�ستثمارات باإمكانهما، 
املتوازن يف كل  واالإمناء  املرجو  النمو  املوؤاتية، خلق فر�ش عمل جديدة وحتقيق  البيئة  اإذا ما وجدت 
اأرجاء الوطن. والالمركزية يف اأجواء من االأمن واال�ستقرار لها الدور اال�سا�سي يف بلوغ هذه االأهداف. 
والقوى امل�سّلحة اللبنانية امل�سوؤولة مدعّوة ل�سرب املتالعبني باأمن طرابل�ش وابناء ال�سمال وكل لبنان 

وردع اأّي خمل باالأمن مبا يخدم م�سلحة املواطنني وهناء عي�سهم.

اآمل اأن ننكّب على مقاربة الالمركزية فور اإجناز االنتخابات البلدية القادمة، فندخل مرحلة جديدة
 يف عملية بناء الدولة.

للكلمة  اإدارية حقيقية تعطي املجال�ش املحلية اال�ستقاللية املالية واالإدارية بكل ما  نريد المركزية 
من معنى.

نريد المركزية فاعلة وفّعالة، ت�سّخ ن�ساطاً يف املناطق وتوؤّمن امل�ساركة املحلية من بابها الوا�سع.

نريد المركزية ال تلغي دور الدولة املركزية واإمنا ال تلغي اأي�ساً حّق املحليني باإدارة �سوؤونهم احلياتية 
اليومية، وهم االأدرى بها.

نريد المركزية ترفع من�سوب الدميقراطية والتمّر�ش عليها.
نريد المركزية تخلق فر�ش عمل وم�ساريع اإمنائية.

المحلية  المجالس  تعطي  حقيقية  إدارية  المركزية  نريد 
معنى. من  للكلمة  ما  بكل  واإلدارية  المالية  االستقاللية 

نريد المركزية تدعمها ال�سلطة املركزية حني تدعو احلاجة وتكون هي اأي�ساً رافعة لها حيث يلزم.

بهذه ال�سراكة، نرفع م�ستوى االأداء املوؤ�س�ساتي. وبهذه ال�سراكة نعطي اللبنانيني واللبنانيات االأمل 
بغٍد اأف�سل.

ولهذه الغاية، اأدعو موؤمتركم، وهو على جانب من االأهمية واجلدية وح�سن التنظيم، اإىل التفكري 
ملياً يف التق�سيم االإداري الذي يجب اأن يعتمد يف اأي م�سروع لالمركزية االإدارية ويف جمال�ش االأق�سية 
املن�سو�ش عنها يف وثيقة الوفاق الوطني وكيفية انتخاب اأع�سائها ومدى �سالحياتها وعالقتها بال�سلطة 
املركزية، وحتديد مواردها املالية واأنظمة موظفيها، مع التاأكيد على اأهمية التمويل واملوارد يف اإجناح 

اأية جتربة المركزية.

واأكرر دعوة جميع االحزاب اللبنانية ومنظمات املجتمع املدين املعنية اإىل تقدمي اقرتاحات عملية 
اإىل هذا  اأعمال موؤمتركم ت�سيف  ولعّل  ت�ساركياً، وطنياً.  املنتظر، كامالً،  امل�سروع  ياأتي  لكي  وعلمية، 

امللف جتارب عابرة للحدود مّمن اأح�سنوا اإدارة مثل هذه امللفات.

واإر�ساء  النخب  جتديد  م�ستوى  على  جدواها   1998 العام  منذ  البلدية  االنتخابات  اأثبتت  لقد 
الدميقراطية واملحا�سبة وتطوير املناطق واحللول حمل تق�سري الدولة الناجت عن عجز اأو اإهمال. اإن 
املجال�ش املحلية هي االأقرب اإىل هموم النا�ش. والأننا على اأبواب انتخابات بلدية، فاإننا ناأمل اأن ُتر�َسخ 
االإ�سالحات التي اعتمدت يف االنتخابات املا�سية بل وي�ساف عليها اإ�سالحات اأخرى، كانتخاب رئي�ش 
البلدية باالقرتاع املبا�سر رمبا، اأو اعتماد الن�سبية ب�سكل اأو باآخر. كل هذه االإ�سالحات وغريها، حتتاج 
هنا  من  هواج�سهم.  هواج�سه  ت�سكن  الذي  املواطن  م�سلحة  على  نهار  ليل  ي�سهرون  اإ�سالحيني  اإىل 
�سرورة االإ�سراع يف ت�سكيل حكومة وحدة وطنية. حكومة ال ح�س�ش فيها اإال للم�سلحة العامة وخلري 

املواطنني.

أن  يجب  الذي  اإلداري  التقسيم  في  مليًا  التفكير  يقتضي 
. األقضية  مجالس  وفي  اإلدارية  لالمركزية  مشروع  أي  في  يعتمد 
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ايها السادة الكرام،

في الختام،

باالأم�ش تبّنى جمل�ش االمم املتحدة حلقوق االن�سان تقرير غولد�ستون الذي اتهم ا�سرائيل بارتكابات
ترقى اىل جرائم حرب وجرائم �سّد االن�سانية خالل الهجوم على قطاع غزة. كما ندد ب�سّدة باإجراءاتها 

و�سيا�ستها يف القد�ش ال�سرقية.

االمم  يف  االأع�ساء  الدول  قبل  من  االأمن  ملجل�ش  الدائمة  غري  للع�سوية  االأم�ش  قبل  انتخابنا  ان 
املتحدة، بهذه الن�سبة املرتفعة من اال�سوات – تقارب االإجماع – لدليل �ساطع وم�سّرف على مدى الثقة 
التي ما زال مينحها العامل للبنان الدولة والوطن. ذلك، بالرغم مما عانيناه من حمن وما نواجهه من 
�سعوبات وحتديات. فلنكن على قدر امل�سوؤولّية امللقاة على عاتقنا، ونقبل التحّدي لنربهن للعامل اأننا 
جاهزون للم�ساركة يف معاجلة امل�ساكل الكربى املطروحة على اأعلى هيئة م�سوؤولة عن االأمن وال�سالم 
العامليني. اأولي�ش اثبات قدرتنا على اإدارة �سوؤوننا باأنف�سنا  بحكمة وترّفع وذكاء هو اأقل ما ميكن فعله 

لتعزيز م�سرية ح�سورنا الدويل وا�ستعادة الثقة بوطننا العزيز؟

ان احلرمان الذي تعانيه منطقة ال�سمال دفعنا يف جمل�ش الوزراء اإىل اإقرار م�ساريع اإمنائية عدة 
لهذه املنطقة اأبرزها: املنطقة االقت�سادية، مرفاأ طرابل�ش، م�ساريع البنى التحتّية، وقطاعات الطرق 

واملياه والكهرباء وال�سرف ال�سحي والقطاع ال�سحي وغريها.

املنّظمني  جلهود  دعمنا  عن  لالإعراب  املمّيز  املوؤمتر  هذا  حل�سور  الدعوة  نلّبي  اليوم  جعلنا  كما 
عليها  ت  ن�سّ التي  اال�سالحات  لتحقيق  ي�ساف  جهد  اّي  لدعم  وا�ستعدادنا  فيه،  للم�ساركني  و�سكرنا 

وثيقة الطائف ورفع التحديات املتعددة التي ما زالت تواجهنا.

 ع�ستم وعا�ش لبنان.

األمن  مجلس  لعضوية  اجماع  بشبه  انتخابنا 
بنا. الثقة  مدى  على  ومشرّف  ساطع  دليل 

وضع حجر األساس لمشروع سّد وبحيرة اليمونة  
اليمونة - 14 تشرين الثاني 2009

سليمان  الرئيس  عمل  العدو،  أطماع  محط  هي  التي  المائية  ثرواتنا  استثمار  إطار  في 
على اإلسراع في إقامة السدود المائية للحفاظ على هذه الثروة بما يعزز فرص اإلنماء ويحد 
من الهجرة الى المدن، فأكد خالل حضوره حفل وضع حجر األساس لمشروع سد وبحيرة 
اليمونة على المنحدرات الشرقية لجبال صنين على ضرورة  االستفادة من الثروة المائية 

عبر اعتماد تنمية مستدامة لها.
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االعتبار  في  تأخذ  شاملة  وطنية  خطة  إعداد  يجب 
والخاص. العام  القطاعين  بين  ما  شراكة  قيام  إمكانية 

ومن املاء جعلنا كل �سيء حّي.

ايها الحفل الكريم،

اقف اليوم بينكم ايذاناً باإطالق برنامج رفع احلرمان عن منطقة حملته عنواناً لها على مدى عقود
وجعلها عط�سى.

هنا حيث جت�سد العي�ش امل�سرتك الواحد فما ا�ستطاعت اأن جتد الفتنة اإليكم �سبيالً
هنا حيث ال�سواعد تقارع ال�سعاب، وتقهر امل�ستحيل لتبقى اجلباه عالية نا�سعة

هنا حيث عتبكم مزمن، وتعبكم ال ي�سرتيح
هنا حيث تر�سخ اإميانكم بالوطن

فكان اأقوى من اأن يهزه �سيم اأو حرمان
اأنتم من افتديتم الوطن باملهج

اأنتم من رويتم اأر�سه بدماء ال�سهداء
حقكم علينا اأن نروي باملاء اأر�سكم املعطاء

من قال اأن مقاومة العدو تكون فقط على اجلبهات
فهذا الغا�سب الأر�سنا
والطامع اأبداً مبياهنا

اأوىل  ومن  الأهلنا  البقاء  م�ستلزمات  بتاأمني  اإال  هذا  يتم  وال  باالأر�ش،  بالت�سبث  وعدوانه  كيده  نرُد 
امل�ستلزمات اال�ستفادة من الرثوة املائية وذلك عرب اعتماد تنمية م�ستدامة لها.

نعلم جميعاً اأن املياه ت�سكل اليوم التحدي االأول لكل الدول، وخا�سة يف ال�سرق االو�سط اإذ اأن تاأمني 

الواحد  المشترك  العيش  تجسد  حيث  هنا 
اليكم سبياًل. الفتنة  أن تجد  فما استطاعت 

االكتفاء املائي يبقى حموراً وا�سا�ساً الأي اتفاقات وذريعة الأي حرب قد تن�ساأ. اإن تاأمني حاجات اأهلنا ال 
ميكن اأن يتم اإال من خالل �سيا�سة مائية ترتكز اأوالً على تنفيذ اخلطة الع�سرية لوزارة الطاقة واملياه، 
واعتماد التوزيع العادل واملن�سف وتر�سيد ا�ستعمالها والعمل على كل ما من �ساأنه زيادة الوعي لدى 

امل�سوؤولني واملواطنني الإدارة هذه املوارد واملحافظة عليها.

كما اأنه وباال�ستناد اىل اخلطط املو�سوعة �سابقاً للمياه يف لبنان وا�ستكماالً لها، يجب االإعداد خلطة
للخطة  وميكن  واملالية،  واالجتماعية  واالقت�سادية  التقنية  النواحي  االعتبار  يف  تاأخذ  �ساملة  وطنية 
هذه اأن ت�سمل اإمكانية قيام �سراكة ما بني القطاعني العام واخلا�ش اإذا كان ذلك يوؤمن خدمة اأف�سل 

للمواطنني، وبغية التو�سل اإىل اإدارة منتجة وفعالة لقطاع املياه.

لتح�سري  برامج  اإعداد  على  للعمل  واخلا�سة  العامة  االأبحاث  ومراكز  اجلامعات  اأدعو  اأنني  كما 
وتدريب  ال�سباب املهتم بهذا القطاع.

لقد داأب العدو االإ�سرائيلي على تكرار حماوالته ل�سرقة مياهنا. وما االأ�سرار التي حلقت باالأرا�سي
الزراعية التي تروى من حو�ش احلا�سباين واجلفاف التي تعانيه، �سوى نتيجة 24 عاماً من االحتالل 

االإ�سرائيلي، وا�ستعمال العدو امل�سرف والكامل ملوارد هذا احلو�ش.

من هنا نوؤكد اأن لبنان �سي�سعى بكل اإمكاناته لال�ستفادة من ح�سته القانونية من هذه املوارد وذلك 
بناء على معاهدة االأمم املتحدة )1997( بغية تدعيم �سبل العي�ش يف املنطقة وتثبيت ال�سكان يف قراهم. 
ولبنان ال ي�سعى للح�سول على اأكرث من ح�سته املحقة، ولكنه ي�سعى اأي�ساً للح�سول على تعوي�ش عن 

اخل�سائر التي حلقت به خالل اأعوام االحتالل من جراء عدم ا�ستفادته من هذه املياه.

كما عمدت اإ�سرائيل يف عدوان متوز 2006 اىل ق�سف موقع االأ�سغال التي كانت تقوم بتنفيذ �سدّي 
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العا�سي وم�سروع الرّي الذي يغطي م�ساحة نحو 7000 هكتار وحمطة لتوليد الطاقة الكهرمائية.
 

اإال اأننا قررنا جتاوز املعوقات التي نتجت عن العدوان االإ�سرائيلي ومتابعة االأ�سغال بال�سرعة املمكنة
للبدء با�ستثمار املياه لرّي االأرا�سي، وناأمل قريباً بتد�سني نهاية تنفيذ هذا امل�سروع باالإ�سافة اىل و�سع 
حجر االأ�سا�ش مل�سروع ال�سّد الكبري الذي �سيبعد احلرمان عن هذه املنطقة وي�ساهم يف تنميتها زراعياً 

و�سياحياً واقت�سادياً.

لقد �سعت الدولة وفق اإمكاناتها اىل حتقيق ما ميكن من االإمناء املناطقي املتوازن من خالل تنفيذها 
الئحة وا�سعة من م�ساريع الطرق واالأوتو�سرتادات والبنى التحتية وم�ساريع مياه ال�سفة واإن�ساء حمطات 
تكرير و�سبكات املياه املبتذلة وال�سرف ال�سحي، اإ�سافة اىل اإن�ساء حمطات حتويل التوتر العايل يف 

البقاعني ال�سمايل واالأو�سط والبقاع الغربي.

ال بد من اأن نتعاون جميعاً لرت�سيخ وتطوير االمناء املتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقت�سادياً 
اأ�سا�سي من اأركان وحدة الدولة وا�ستقرار النظام خا�سة واأن هذا املو�سوع قد مت ذكره يف  الأنه ركن 

مقدمة الد�ستور.

ايها االحباء،

لقد �سهدنا منذ ايام والدة حكومة الوحدة الوطنية التي واإن اأتت والدتها متاأخرة اأو متاأنية، اإال اأنها
�سكلت منوذجاً لتالقي االأطياف اللبنانية يف ما بينها، ونحن عاقدون العزم على اأن ت�سري هذه احلكومة 
بخطى واثقة فتعمل على تطبيق القوانني وعلى حتديث االدارة ورفدها بالطاقات ال�سابة الكفوؤة، وعلى 
حت�سني اأمن املواطن والوطن، وتوفري االمن االجتماعي واالمن الغذائي والرعاية ال�سحية وجمانية 

سيساهم  اليمونة  سّد  لمشروع  األساس  حجر  وضع 
واقتصاديًا. وسياحيًا  زراعيًا  المنطقة  تنمية  في 

كفيالن  الشاملة،  الوطنية  الرؤيا  وتوحيد  الطيبة  االرادات  تضافر  إن 
واالجتماعية. السياسية  المفاهيم  حول  التباينات  كل  بتجاوز 

التعليم، ولعل من اأوىل مهماتها اإجراء التعيينات يف وظائف الفئة االأوىل وملء ال�سواغر يف االدارات 
الالمركزية  قانون  اإقرار  اأولوية  على  الت�سديد  مع  احلكم  عجلة  ولتدور  العقد،  ليكتمل  واملوؤ�س�سات 
االإجراءات  ا�ستكمال  تنتظرون  اأنكم  واأعلم  الوطن.  اأرجاء  لالإمناء يف  عنواناً  لتكون  املو�سعة  االدارية 

التنظيمية ملحافظة بعلبك ـ الهرمل واأعدكم اأن هذا لن يتاأخر.

اإن وطنكم وقد عانى الكثري، عاد ليحتل مكانة بني الدول، وا�ستعاد دوره مق�سداً الإخوانه العرب، 
وقبلة اأبنائه املغرتبني، وعنواناً �سياحياً بامتياز ومالذاً اآمناً الإيداع االأموال ومكاناً واعداً لال�ستثمارات.
اإن ت�سافر االرادات الطيبة وتوحيد الروؤيا الوطنية ال�ساملة، كفيالن بتجاوز كل التباينات حول املفاهيم

ال�سيا�سية واالجتماعية ويحققان يف الوقت نف�سه ار�سية �سلبة لتطوير النظام ومعاجلة اأي خلل. 

الوزراء  امل�سروع وخ�سو�ساً  الذين �ساهموا يف تخطيط وحتقيق هذا  والتقدير اىل  بالتهنئة  اتوجه 
املتعاقبني وبنوع خا�ش الوزير ال�سابق اآالن طابوريان والوزير جربان با�سيل الذي يقع على عاتقه متابعة 
تنفيذ امل�سروع بجدية ودقة و�سفافية كما عهدناه دائماً، ومدير عام وزارة املوارد املائية والكهربائية 

الدكتور فادي قمري واملرجعيات التي �ساهمت يف اقرار امل�سروع.

وال�سكر اخلا�ش الأهايل منطقة اليّمونة الذين �سيحمون هذا امل�سروع ويح�سنونه والذي �سريوي 50
 قرية ونيف.

دقائق وتتم اإزاحة ال�ستار وو�سع حجر االأ�سا�ش للبدء بتنفيذ م�سروع �سد وبحرية اليمونة. واآمل ع�سية
عيد اال�ستقالل يف اجناز البيان الوزاري الذي ير�سم �سيا�سة الدولة للمرحلة املقبلة ويعلي �ساأنها يف 
املحافل الدولية وي�سدل ال�ستار على ال�سنوات العجاف ليعود وطننا مزدهراً معافى، مقاوماً من اجل 

احلق، مت�سدياً لالإرهاب وقلعة �سمود ال تقهر، فيهناأ من له مرقد عنزة فيه.
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تسليم الجائزة اللبنانية لالمتياز 
القصر الجمهوري - 21 كانون الثاني 2010

الرئيس جائزة االمتياز لمستحقيها في أول إطالق لهذه الجائزة في لبنان.  سّلم فخامة 
أُقيم الحفل في القصر الجمهوري بتاريخ 21 كانون األول 2010 وحضره ممثل االتحاد االوروبي، 

حيث تعتبر جائزة االمتياز من أبرز انجازات مشروع الجودة في االتحاد االوروبي.

اأنا �سعيد جداً باإطالق هذه اجلائزة من هذا املكان وللمرة االوىل، وهذا دليل على قدرة اللبناين
على مواجهة املناف�سة ب�سكل �سريف، اكان من قبل اللجنة والوزارة اللتني ت�سعان املعايري، او من قبل 
�سلب  يف  يدخل  امر  وهو  النتائج  تقّبل  عليهم  الذين  واالدارات  امل�سالح  وا�سحاب  ال�سركات  روؤ�ساء 

الدميوقراطية.

كما تعلمون، اجتاحت العوملة اليوم كل �سيء، حتى االفكار والعقائد، ودخلت اىل منازل النا�ش وحتى
اخلنادق التي ينزل اليها املقاتل، وكذلك جماالت  ال�سناعة واالنتاج واخلدمات. االمر يتطلب املزيد 
من اجلهد كي ال ن�سيع الفر�ش املتاحة امامنا هذه ال�سنة، بعد الفرتة االنتقالية التي مررنا بها وبتنا 
اليوم مهيئني وم�ستعدين، ال بل ك�سبنا يف العامل تقدماً كبرياً جداً من خالل امرين: �سكلت ال�سنوات 
الع�سر االأخرية بني عامي 2000 و2010 خمترباً للعامل، تغريت فيه نظرتان ا�سا�سيتان، وكنا اقرب اىل 
التوافق  باأن  توؤمن  العامل  دول  ا�سبحت  بحيث  العددية  الدميوقراطية  وهما  ال�سحيحتني  النظريتني 
مطلوب وخطابات كل من الرئي�ش االمريكي باراك اوباما والرئي�ش الفرن�سي نيكوال �ساركوزي وقادة 
الدول اجمع ت�سري اىل ذلك، خ�سو�ساً يف نطاق االرهاب حيث ا�ستطاعت اقلية ان ت�سغل العامل باأ�سره 
اقت�سادياً وامنياً، وا�سبح العامل يعرف ان الدميوقراطية التي نتبعها يف لبنان هي ا�سلح الدميوقراطيات 

يف العامل ويجب ان تكون منوذجاً.

 

االمر الثاين هو النظام الراأ�سمايل وتبنّي انه ال يقل وح�سية عن الدميوقراطية العددية اذا تفّلت من
ا�سوله وعقاله، وقد ظهر يف لبنان ان نظامنا، على عك�ش الراأ�سمالية كان اقرب اىل االن�سانية التي 
الراأ�سمالية". وبالتايل فقد كان نظامنا املايل  "اأن�سنة  الفرن�سي ب�سكل دائم، اي  الرئي�ش  يطالب بها 
اقرب اىل هذه املبادئ اجلديدة. لذلك، ال يجوز ان ن�سيع الفر�ش، ويجب على انتاجنا وخدماتنا وحتى 
تنظيمنا االداري اتباع نظام ادارة اجلودة والتمّيز بتقدمي اخلدمات، خ�سو�ساً وان القطاع اال�سا�سي 
الذي نعتمد عليه لي�ش ال�سناعة واملواد االولية التي ت�سّدر، بل ال�سياحة واخلدمات والثقافة والطب 
والفنون وتقنيات �سغرية نوعاً ما، متّيز لبنان وتعطيه اال�سبقية يف منطقة ال�سرق االو�سط. لذلك علينا 

هي  لبنان  في  نتبعها  التي  الديموقراطية  ان  يعرف  العالم 
نموذجًا. تكون  ان  ويجب  العالم  في  الديموقراطيات  اصلح 
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تعزيز هذه اخلدمات الأن املناف�سة ا�سبحت اقوى مع موؤ�س�سات دولية، وهذا ما �سيجعلنا نتقدم بكل 
جراأة و�سجاعة العتماد هذا امل�سروع والذي ان�سمت اليه 25 موؤ�س�سة هذا العام، واآمل ان يزداد هذا 
العدد ال�سنة املقبلة لي�سل اىل ما ال يقل عن 100 موؤ�س�سة، وال خوف من مبداأ اخل�سارة، اذا كان هناك 

من خ�سارة، الأن جناح اي �سخ�ش او موؤ�س�سة �سيعلي �ساأن كل من ا�سرتك يف امل�سروع.

يبقى التحدي الكبري يف اخرتاق اال�سواق، وهذا حتٍد للجميع، لكم ولنا كدولة لبنانية كذلك، الأنه
ي�ساهم يف زيادة حجم االقت�ساد، فنجاحكم ينعك�ش على البلد وعلى االقت�ساد الوطني. من هنا يجب 
تعميم هذه الثقافة على القطاعني العام واخلا�ش وو�سع ا�سرتاتيجية �ساملة الإدارة اجلودة لنتمكن من 
مواجهة املناف�سة احلادة يف اال�سواق، وتقدمي خدمات اف�سل للنا�ش يف اخلارج والداخل على حد �سواء، 
الأن املواطن يف لبنان ي�ستحق اي�ساً ان يحظى بال�سلعة االف�سل باأقل كلفة ممكنة، وال �سك ان حت�سني 

اجلودة ي�ساعد على ذلك.

اأود اأن اأهنئ بداية وزير االقت�ساد على هذا العمل. عندما طرح علّي املو�سوع، عدت بالذاكرة اىل 
الفرتة التي توليت فيها قيادة اجلي�ش، حيث خ�س�ست جوائز للوحدات يف جماالت حمددة، وكنا نقيم 
مناف�سة �سنوية الختيار اف�سل اداء امني ميداين للواء او قطعة ع�سكرية، واالف�سل يف �سيانة العتاد، 
واالف�سل يف االهتمام ب�سوؤون االفراد، واالف�سل يف حت�سري الطعام للع�سكريني، ويح�سل الفائز على 
جائزة معينة، وكنا نعّمم النتائج على الوحدات، لذلك كنت �سعيداً جداً باطالق هذا امل�سروع، لي�ش من 

باب الرتويج ل�سركة او منتج معني، اإمنا لالإ�سادة بالعمل الذي حتقق. 

الذين  للنا�ش  النهائي  ويبقى احلكم  ب�سفافية،  بعملها  التي قامت  بعمل جلنة احلكم  انّوه  ان  واود 
�سي�سكلون �سدى الأحكام اللجنة، وقد ي�سيئون كذلك على بع�ش النواق�ش غري املق�سودة والتي �ستظهر 
معايري  لت�سحيح  للحكام  ا�سافياً  حافزاً  �سي�سكل  مما  فيها،  باآرائهم  ويدلوا  عنها  يتحدثوا  ان  بعد 

االختيار يف امل�ستقبل.

المنافسة  مواجهة  من  لنتمكن  الجودة  إلدارة  شاملة  استراتيجية  وضع  يجب 
والخاص. العام  القطاعين  على  الثقافة  هذه  وتعميم  االسواق  في  الحادة 

واود ان اتوجه اي�ساً بال�سكر اىل �سفري االحتاد االوروبي باتريك لوران على دعمه لهذه العملية، وكل
ذلك يقودنا اىل العملية االو�سع املطلوبة من الدولة اللبنانية وهي حت�سني اجلودة يف االدارة يف القطاع 
العام، وهذا ما نهتم به حالياً من خالل التعيينات االدارية، التي ت�سكل باباً ملتابعة اال�سالحات عرب 
م�سوؤولني يتم تعيينهم يف موؤ�س�سات ب�سكل نظيف و�سفاف دون ا�سطرارهم اإىل الت�سحية ب�سفافيتهم 

و�سدقهم ليطلبوا الوظيفة من زعيم �سيا�سي، وهذا امر معيب.

ياأتي ا�سحاب هذه  ان  بالعك�ش، ولكن يجب  ا�سماء غري كفوءة، بل  يتم تعيني  باأن  وهنا، ال اطالب 
لي�ش من  الأن  ال�سيا�سي،  الزعيم  اأو  الطائفة  زعيم  اىل  كفاءاتهم  كل  ودون جتيري  بكرامتهم  اال�سماء 
�سبب يدعو لذلك. ومن املعيب جداً اإحباط النا�ش، وقد �سبق وقلت يف جمل�ش الوزراء ان النا�ش ال تزال 
ت�سككك بنا، رغم جتاوزنا لعدد من املوا�سيع التي �سككك النا�ش يف قدرتنا على القيام بها. واليوم، 
ي�سككون يف م�ساألة االنتخابات البلدية ويف مو�سوع التعيينات االدارية جلهة عدم ح�سول االنتخابات 
وعدم رغبة الطقم ال�سيا�سي احلايل يف اجراء تعيينات للحفاظ على املكا�سب. ان التحدي املطروح امام 
جمل�سي الوزراء والنواب الحقاً، هو مالقاة طموحات ال�سباب وهو ابلغ من اي بيان وزاري او اي خطاب 
�سيا�سي يلقيه م�سوؤول �سيا�سي اأو ديني ي�سّر خالله على انه مع اجراء االنتخابات والتعيينات ب�سرف 
النظر عما �سيك�سبه هذا امل�سوؤول او �سيخ�سره، وب�سرف النظر اي�ساً عن قدرتنا على حتقيق ا�سالح يف 

قانون االنتخابات، اذ ال يجوز ان ياأتي اي ا�سالح على ح�ساب التاأجيل وخمالفة الدميوقراطية.

 فاإجراء االنتخابات هو عمل ا�سالحي بذاته الأنها اما اأن جتدد الأ�سخا�ش �سمن فئة معينة او تاأتي
ال�سلطة عمالً  تداول  التغيري يف  ي�سكل  النيابية االخرية. من هنا،  االنتخابات  بغريهم كما ح�سل يف 
املتاح،  وبالقدر  علينا  ولكن  القانون،  االإ�سالحات اىل  املزيد من  الإدخال  و�سنقوم بجهدنا  اإ�سالحياً، 
طبعاً  �سخ�سية،  لنزوات  بتاأجيلها  ن�سمح  ولن  اال�سا�سي،  اال�سالحي  العمل  كونها  االنتخابات  اجراء 

�سمن نطاق احرتام الد�ستور.
 

العام. القطاع  في  االدارة  في  الجودة  تحسين  اللبنانية  الدولة  من  المطلوب 
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جلنة  نتيجة  قبول  اجلميع  من  واطلب  االمور،  بقية  على  اي�ساً  ين�سحب  الدميوقراطي  واملو�سوع 
احلكم، فهكذا يح�سل التوافق الدميوقراطي. ومن قبل ت�سكيل جلنة احلكم، عليه ان يقبل نتائجها، 

رغم ظّن بع�سهم انه ميتلك خدمة اف�سل دون ان يتم اختياره، فهذه هي الدميوقراطية.
 

وبالن�سبة اىل م�ساألة التعيينات االدارية، فاإننا نتوقف عند ما ي�سمح به الد�ستور وما اذا كان يجيز
انا�ش م�سوؤولني  ال�سفافية والكفاءة واالخال�ش، واىل  الد�ستور اىل   ت�سكيل جلنة لهذا الغر�ش. توجه 
عن م�سلحة الوطن، لذلك فاإن اي امر نقوم به ل�سالح االخت�سا�ش والكفاءة كما ين�ش الد�ستور، هو 
امر مفيد. وعندما نر�سى بهذه االجراءات التي تو�سلنا للحل االف�سل، نكون اخرتنا دميوقراطياً هذه 

اللجنة والقبول �سلفاً بالنتائج التي تقدمها. 

ما  وبقدر  لتطبيقهما  �سرطني  اعطانا  فالد�ستور  خاطئ،  امر  هو  د�ستورية  غري  اللجنة  ان  والقول 
ي�سمح لنا عقلنا وجتردنا، ميكننا ايجاد الو�سيلة الإي�سال ال�سخ�ش املنا�سب دون ا�سطراره الأن ينتمي 
ويطلبون تدخلي  اال�سخا�ش  الكثري من  ال�سياق، يق�سدين  رئا�سية. ويف هذا  او  �سيا�سية  اأي جهة  اإىل 
مل�سلحة تعيينهم وهذا امر من �ساأنه ان يزيد من �سعبيتي، لكنني ارف�ش ذلك، الأنه اإذا ا�ستفاد منه 
�سخ�ش، ف�سرره �سيطال 20 او 100 �سخ�ش اآخر. وكل الزعماء يتلقون مثل هذه الطلبات امنا بن�سب 
متفاوتة وفق حجمهم ال�سيا�سي، واذا قام هذا الزعيم باإر�ساء �سخ�ش ف�سيلحق ال�سرر باآخرين، غري 
والتوجه نحو �سخ�ش اكرث كفاءة  والكفاءة ومعايري معينة لرف�ش طلبه  بالد�ستور  االلتزام  انه ميكنه 
ومالءمة للمن�سب. نحن مل ن�سرتط �سلفاً ما هي املعايري املو�سوعة، ويعلم وزير التنمية هذا االمر كوين 
احتدث اليه منذ نحو �سهرين، فاأنا ال ا�سع �سروطاً على املعايري بل اوؤيد مناق�ستها واالتفاق عليها، ولكن 
تتم  ان  ، وال ميكن  الراقية واملنظمة  ال�سعوب  �ساأن  بها،هو  والقوانني وااللتزام  املعيار واالنظمة  و�سع 

االمور باملزاجية واالختيار.

دون  المناسب  الشخص  إليصال  الوسيلة  ايجاد  يمكننا 
رئاسية. او  سياسية  جهة  أي  إلى  ينتمي  ألن  اضطراره 

ذلك  ينعك�ش  والبلديات،  الدميوقراطي  واالطار  االدارة  حت�سنت  كلما  باأنه  للقول  هو  هذا  كالمي 
ايجاباً على عملكم وت�سبح عالقتكم مع االإدارات كافة اأف�سل، الأن اأموركم مرتبطة باالإ�سالحات التي 
تلحق باالإدارة. فعملكم �سيتح�سن ومردوده �سيتعزز، كما ان الدولة �ست�ستفيد بدورها من حت�سن االداء، 

فزيادة املبيعات تعود بالفائدة على خزينة الدولة، وحتى االدارة تتحمل م�سوؤولية كبرية اي�ساً.

اجدد تهنئتي للفائزين بالنتائج التي حققوها، وامتنى يف العام املقبل ان ت�سهد املناف�سة اقباالً اكرب،
وكل عام وانتم بخري.
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افتتاح السنة القضائية 
بيروت - 6 كانون األول 2010

الدولة ال تستقيم ما لم يستقم فيها ميزان العدالة. رسالة معّبرة وجهها فخامة الرئيس
في حفل افتتاح السنة القضائية 2010 الذي أُقيم في قصر العدل في بيروت بتاريخ 6 كانون 

األول 2010.

هي  األعلى  القضاء  مجلس  في  العمل  أولويات 
القضائّية. السلطة  استقاللّية  قانون  لمشروع  التحضير 

أيّها السادة الكرام،

ويندحر  النفو�ش،  فتطمئن  العدالة  يقيم  الطّيبني،  النا�ش  اآمال  حمّط  احلّق،  دولة  عماد  الق�ساء 
الظلم، وتزدهر االأوطان.

موؤمتنون اأنتم على حقوق املواطنني وحرّياتهم، واأعرف ثقل االأمانة، فم�سوؤوليتكم يف اإحقاق احلّق ال
ت�ساهيها م�سوؤولّية، وهي بحجم دوركم يف توفري االأمان والطماأنينة الأبناء �سعبكم.

نلتقي اليوم يف هذا ال�سرح العريق، �سرح العدالة، لنفتتح معاً �سنة ق�سائّية جديدة اأمتنى اأن حتمل
للق�ساء ما ي�ستحق من عّزة ومنعة، وللمواطنني عدالة يتوقون اإليها.

واأّن  العدالة،  يكّر�ش  الق�سائّية  ال�سلطة  ا�ستقالل  باأّن  الق�سم، عن قناعتي  لقد عرّبت منذ خطاب 
العدل اأ�سا�ش امللك. واأكّرر هنا التزامي، من موقعي كحاٍم للد�ستور و�ساهر على احرتامه، متابعة ال�سعي 
واحلر�ش على اأن يتمّكن لبنان اليوم، ولل�سنوات املقبلة، من االتكال على �سلطة ق�سائّية قوّية، قادرة، 

ع�سرّية، وحامية للحرّيات.

اإ�سكاليات عديدة حتى يف الدول املتقّدمة اأّنه تعرت�سها  ا�ستقاللّية الق�ساء تكلل نزاهته، وتعلمون 
والعريقة بالدميوقراطّية، غري اأّن د�ستورنا كان ال�سّباق، يف دول املنطقة، باالعرتاف بالق�ساء ك�سلطة 
م�ستقّلة، منذ العام 1926، ومن ثّم التاأكيد على الف�سل بني ال�سلطات وتوازنها وتعاونها. وجاءت وثيقة 
الق�سائي  العمل  م�ستلزمات  من  فهي  و�سونها.  الق�ساء  ا�ستقاللّية  تعزيز  على  لتوؤكد  الوطني  الوفاق 

ولي�ست مّنة من ال�سلطتني اال�سرتاعّية واالإجرائّية.

اإّن حتقيق هذه اال�ستقاللّية واملحافظة عليها يفرت�سان اأن ي�سطلع كّل منا بدوره. لقد اأ�سرت مراراً 
ال�سلطة  ا�ستقاللّية  قانون  م�سروع  لتح�سري  االأعلى  الق�ساء  جمل�ش  لعمل  اأوليها  التي  االأهمّية  اإىل 
امل�سوؤولّية الإجناز هذا  الق�سائّية. وال�سلطتان اال�سرتاعّية والتنفيذّية مدعّوتان يف هذا املجال لتحّمل 
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القانون واإقراره يف اأقرب االآجال.

اأّما امل�سوؤولّية االأ�سا�ش فتبقى على عاتق القا�سي. على عاتق كّل فرد منكم. فاإذا كانت الن�سو�ش
الد�ستورّية والقانونّية �سرورّية فاإّن �سمانة النزاهة تتجّلى بالقا�سي املمار�ش هذه اال�ستقاللّية بجدارة 

ن باالأخالق واملناقبّية التي ترفعه اإىل م�ستوى ر�سالته ال�سامية. واأمانة، واملح�سّ

اإال اأّن ما يوؤملني هو ما  بلغني عن اأّن بع�ساً منكم اغرتب عن الوطن اأو يكاد لبالد �سديقة و�سقيقة 
تو�ّسالً لو�سع مايل اأف�سل يف ظّل الظروف الراهنة. ولئن كنت اأعرف قلقكم ووجعكم، اإال اأنني اأرى اأّن 
من �سّحى بالكثري ليبقى الوطن ي�ستطيع، ولو اأح�ّش ب�سيم، اأن ي�ستمّر بال�سمود. فاحللول اآتية ال حمال، 

علماً اأّن جهداً حثيثاً و�سادقاً يبذل لتح�سني اأو�ساعكم، مبا يتنا�سب والو�سع االقت�سادي العام.

كما ال بّد هنا من التنويه باجلهد الذي ُبذل خالل ال�سنة املن�سرمة لتفعيل عمل الق�ساء. فبالرغم 
من اجلمود الذي حكم بع�ش موؤ�س�سات الدولة واالإدارات يف االأ�سهر املن�سرمة، ا�ستمّرت عجلة الق�ساء 

بالدوران، ال�سيما من خالل اإجناز املناقالت الق�سائّية وملء ال�سواغر.

واجلراأة  املعرفة  بعمق  ومتّيزوا  عالياً،  العدالة  راية  رفعوا  ق�ساة  اللبناين  الق�ساء  عرف  لقد 
وال�سجاعة والنزاهة، وكانت الأحكامهم اأثر كبري يف تطوير االجتهاد والفقه، وذخرت املراجع احلقوقّية 
باملوؤ�س�سة  النهو�ش  على  وقادرة  واعدة  خاّلقة  طاقات  اللبناين  الق�ساء  ويختزن  القّيمة.  بكتاباتهم 
الكثري من  ولديه  بنف�سه  نف�سه  فالق�ساء ي�سلح  بها.  التي علقت  ال�سوائب  واإزالة  وتفعيلها،  الق�سائّية 

امل�سلحني، اإىل جانب ما للدولة من واجبات وم�سوؤوليات يف هذا املجال.

يف  جمتمعكم،  يف  قدوة  اإذاً  كونوا  وهيبته.  منكم  قا�ٍش  كّل  �سمعة  من  وهيبته  الق�ساء  �سمعة  اإّن 
االأخالق، يف النزاهة، يف املو�سوعّية واحليادّية، يف العلم والثقافة. واأدعوكم من هذا املنطلق لتكونوا 

النهوض  على  وقادرة  واعدة  خالّقة  طاقات  اللبناني  القضاء  يختزن 
بها. علقت  التي  الشوائب  وإزالة  وتفعيلها،  القضائّية  بالمؤسسة 

من  نف�سه  الق�ساء  ن  يح�سّ كي  اإحلاحاً  اأكرث  تبدو  احلاجة  واأّن  خا�سةً  امل�سوؤولّية،  قدر  على  دوماً 
ومقايي�ش  ومتغرّيات  االإغراءات، يف ظّل حتديات  وكافة  ال�سخ�سّية  وامل�سالح  ال�سيا�سّية  املح�سوبيات 

مغلوطة باتت تنخر ج�سم املجتمع وتتحّدى القناعات الرا�سخة والقيم.

اأّن العدالة ال ت�ستقيم دون امل�ساركة االإيجابّية التي يجب اأن ت�سود االأ�سرة القانونّية  يبقى اأن نوؤّكد 
املكّونة من حمامني وق�ساة. من هنا �سرورة احلفاظ على املناخ املنا�سب يف ما بني اأع�ساء هذه االأ�سرة 

من تعاون م�سرتك وتقدير متبادل والتزام باأحكام القانون �سماناً حل�سن �سري العدالة. 

ال�سجون، كي  اإ�سالح  اأال وهو ملف  ملّحاً،  بات طرحه  اإىل مو�سوع  املنا�سبة  بهذه  االإ�سارة  ويهمني 
ت�سبح معرباً الإ�سالح املجرمني واملحكومني وتاأهيلهم، ال اأن تكون جمّرد و�سيلة للمعاقبة واالقت�سا�ش. 
وهذا يتطّلب اإرادة �سيا�سّية لدى ال�سلطة – وهي متوّفرة – واإمكانيات مادّية وب�سرّية ال بّد للدولة من 
ال�سعي لتاأمينها. وقد التزمت احلكومة يف بيانها الوزاري مبتابعة العمل مبندرجات اخلطة اخلم�سّية 

لنقل م�سوؤولّية ال�سجون اإىل وزارة العدل.

ومن منطلق اإمياين بهذا الطابع االإ�سالحي لعقوبة ال�سجن، فاإّنه ال ي�سعني اإال اأن اأعرب عن ترحيبي
تويّل  منذ  اإليه  �سعيت  ملا  وفقاً  عام 2002،  ال�سادر  العقوبات  تنفيذ  قانون  بتطبيق  موؤّخراً  باملبا�سرة 
بني  من  احل�سن  ال�سلوك  الأ�سحاب  العقوبات  بتخفي�ش  ي�سمح  الذي  القانون  وهو  الد�ستورّية؛  مهامي 

امل�ساجني.

عن  الناجت  االأحكام  اإ�سدار  تاأخري  به  يت�سّبب  الذي  الظلم  عن  الطرف  نغ�ّش  اأن  ميكننا  ال  كما 
اعتبارات �سّتى اأدعو اىل الت�سريع يف در�سها والبحث يف �سبل معاجلتها.

معبراً  تصبح  كي  السجون،  إصالح  يجب 
إلصالح المجرمين والمحكومين وتأهيلهم.
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األساسّية  القرارات  على  للتوافق  الدائم  السعي  تعني  الميثاقّية  الديموقراطّية 
ومصيرها. وأسسها  وسيادتها  وأركانها  الدولة  على  الحفاظ  إلى  اآليلة 

أيّها السادة،

اإّن ما ميّر به الوطن اليوم من �سجاالت ومواقف �سيا�سّية تبدو حاّدة يف بع�ش االأحيان، هو �سمة من
�سمن  من  الراأي  بحرّية  ي�سمح  وهو  اأجله،  من  ونعمل  ارت�سيناه  الذي  الدميوقراطي  نظامنا  �سمات 
ونتكّلم  واحد  بعقل  نفّكر  اأن  االأحوال،  مطلق  يف  تعني،  ال  امليثاقّية  فالدميوقراطّية  القانون.  �سوابط 
بل�سان واحد، اإمنا تعني ال�سعي الدائم للتوافق على القرارات االأ�سا�سّية االآيلة اإىل احلفاظ على الدولة 
واأركانها و�سيادتها واأ�س�سها وم�سريها؛ كما واعتماد ال�سيا�سات املوؤدية اإىل حتقيق االأمن واال�ستقرار 
والتقّدم االقت�سادي واالجتماعي وتوفري �سروط العي�ش الكرمي للمواطنني. فاملواطن يجب اأن يبقى يف 

�سلب اهتمامات الدولة الأّنه ركيزة قدرتها، واأن تعطى له االأولوّية.

اإّن عالقة الدولة باملواطنني تتمّثل بتوفري احلرّية وامل�ساواة يف ما بينهم يف جميع املجاالت، والعدالة
من  غريها  على  �سيادة  ولها  بينهما،  التوازن  فتكفل  وامل�ساواة،  احلرّية  مفهومي  بني  العالقة  تنّظم 
املفاهيم، ذلك اأّنها ال تقف عند حّد معنّي. واإذا كان للحرّية حدود حتى ال تنقلب اإىل نقي�سها، فالعدالة 

مطلقة.

واأّن مطرقة  والقوّية،  العادلة  الدولة  مثال  هو  والنزيه،  العادل  الق�ساء  اأّن  اأحد  بال  عن  يغيب  وال 
القا�سي اإمنا تبعث الطماأنينة يف القلوب، وتوّطد الثقة بالنفو�ش.

ال �سّك اأّنكم تدركون اأّن املنطقة متّر مبرحلة بالغة الدّقة، ولبنان لي�ش مبناأى عنها بل هو يف قلبها، 
وميزان العدالة �سهد اختالالً منذ ن�ساأة اإ�سرائيل، التي قامت على العدوان، وتهجري ال�سعب الفل�سطيني 
�سعوب  انتهاك حقوق  التمادي يف  اإ�سرائيل يف  وا�ستمّرت  به.  والتنكيل  واغت�ساب حقوقه  اأر�سه،  من 
مواقفه  الكثري من  وجازماً، يف  الدويل حازماً  املجتمع  يكن  ومل  الدولّية.  القرارات  متجاوزةً  املنطقة 
وكاأّن ما ي�سدر عنه من قرارات يعني فقط الدول التي تلتزم بها، بينما تفرت�ش العدالة اال�ستقاللّية 

وامل�سداقّية واالبتعاد عن اال�ستن�سابّية وازدواجّية املعايري.

نحن قادرون على حّل مشاكلنا الداخلّية بالحوار واإلرادة الواعية، على 
إليها. واالحتكام  والمؤسسات  الدستور  واحترام  اآلخر  قبول  أساس 

أيّها السادة،

ال�سائعات  الد�سائ�ش وبّث  الثغرات لد�ّش  الفر�ش بو�سوح، ويحاول الدخول من  اليوم يتحنّي  العدو 
لبنان،  تخريب  بهدف  الذرائع  واختالق  اال�ستقرار  و�سرب  الوطنّية  الوحدة  لتقوي�ش  النعرات  واإثارة 
االإ�سرائيلي  والعمالء واخلرق  اأظهرتها حملة اعتقال مئات اجلوا�سي�ش  واأوجه خمتلفة،  وذلك بطرق 
يكتب  التاريخ  ندع  وال  اندالعها،  قبل  الفتنة  دابر  فنقطع  متيقظني  لنبق  االت�ساالت.  ل�سبكة  املدان 
اأننا �سمحنا بتمرير الفتنة يف عملّية تدمري ذاتي. لندع املزايدات جانباً، ولنوؤكد جميعاً حر�سنا على 

م�سلحة الوطن العليا فوق اأّي اعتبار �سخ�سي اأو فئوي.

اأقول واأكرر، دفعنا الكثري ثمن وحدتنا الوطنّية، فلنحافظ عليها، وجنعل التحّدي عنواناً لها. حتّدي
ذواتنا اأوالً، وحتّدي ع�سبياتنا ثانياً. حتّدي ركب احل�سارة والتقّدم لنكون فيه من االأوائل، وقد اأ�سهمنا  
به طويالً. فنحن قادرون على حّل م�ساكلنا الداخلّية باحلوار واالإرادة الواعية، على اأ�سا�ش قبول االآخر 

واحرتام الد�ستور واملوؤ�س�سات واالحتكام اإليها.

تاريخنا م�سدر فخر واعتزاز، ومدر�سة احلقوق يف عا�سمتنا بريوت خّرجت منذ ما يزيد عن خم�سة
ع�سر قرناً كبار رجال القانون يف االمرباطورّية الرومانّية.

فلنتطّلع اإىل امل�ستقبل، ولنوّفر للعدالة مناخها املنا�سب، وا�سعني ن�سب اأعيننا هذا االإرث الذي نحن
مدعوون للحفاظ عليه وتثمريه.

اإيّن على يقني باأّن كّف الق�ساء النا�سع جدير بتبديد كّل جور.
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وكما ال ن�ساأل الينبوع عن عذب مياهه وال نعجب من ملوحة اليّم،
كذلك ال ينبغي اأن يكون عدل القا�سي وا�ستقامته مو�سع جدل.

فال وهن اإن اعرتت امل�سرية هنات،
وال تراجع اإن برز يف زمٍن بع�ٌش من جنوح،

نون الق�ساء فيزداد منعةً. نوا انف�سكم حت�سّ ح�سّ

ال تدعوا جاهالً يلج اأعتابكم، وال تف�سحوا حلاقد اأن يدخل �سروحكم،
وال ت�سمحوا لزور اأو افرتاء اأو ت�سليل اأن يحّرفكم عن احلقيقة.

الدولة ال ت�ستقيم ما مل ي�ستقم فيها ميزان العدالة، فكونوا حماة الدولة.

عــا�ش لبنــان.

الدولة ال تستقيم ما لم يستقم فيها ميزان العدالة، فكونوا حماة الدولة.

زيارة اللواء الخامس في الجنوب
11 كانون الثاني 2010

مع حلول كل عام جديد يحرص الرئيس سليمان على زيارة القوى العسكرية المنتشرة  
في الجنوب وقوات الطوارئ الدولية لتأكيد الحرص الرسمي والوطني على هذه القوات 
ودورها في صيانة السلم واألمن الدوليين، وقد أكد لمناسبة زيارته قيادة اللواء الخامس 
بتاريخ 11 كانون الثاني 2010 ان العمل المؤسساتي والوحدة الوطنية هما ضمان استقالل 

لبنان وهما متوفران لدى الجيش اللبناني.
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الكثير من نقاط قوته وسينتقل من مرحلة مربكة الى مرحلة جديدة. استعاد لبنان 

وللجي�ش  ولعائالتكم  لكم  �سعيداً  عاماً  متمنياً  االعياد  ملنا�سبة  بالتهنئة  اإليكم  البداية  يف  اأتوجه 
اللبناين ب�سورة خا�سة وللوطن.

يف العام املا�سي، يف مثل هذا الوقت، قمنا بزيارة وحدات اجلي�ش املنت�سرة يف املنطقة  احلدودية 
بخري،  يكون  باأ�سره  الوطن  فاإن  وجه  اأكمل  على  مبهماتكم  وقمتم  بخري  كنتم  اإذا  انكم  يومها  وقلت 

والتجارب اثبتت ذلك.

الدفاع عن  اىل  فباالإ�سافة  بقيام اجلي�ش مبهام كبرية جداً.  الذي متيز  العام 2009  مّر  وبالفعل 
التج�س�ش  �سبكات  وك�سف  االمن  حفظ  جلهة  عدة  مبهام  قام  عليه،  مقد�ش  واجب  وهذا  االر�ش، 
وحتديداً  باالإرهاب،  مرتبطة  بخاليا  تتعلق  كبرية  بخيوط  واالإم�ساك  االإرهاب  ومكافحة  ومطاردتها، 

بفتح اال�سالم.

كذلك، جرت االنتخابات النيابية ب�سكل ممتاز ويف يوم واحد، وكانت جتربة اوىل من نوعها �سهدت
تتدخلوا يف  اأنكم مل تنحازوا ومل  للجي�ش دور كبري يف ذلك. واالهم من ذلك،  ا�ستتباباً لالأمن وكان 

االنتخابات ومل تت�سوه بالتايل �سورتكم التي بقيت م�سرقة بعد االنتخابات.

هذه املهام التي قمتم بها جعلتنا جنتاز مرحلة مهمة وننقل لبنان من �سفة اىل اأخرى ومن مرحلة 
مربكة اىل مرحلة جديدة. وقد ا�ستعاد لبنان الكثري من نقاط القوة وا�سرتد ق�سماً منها وخا�سة يف 
ما يتعلق بعالقاته الدولية مع اخلارج واحرتام الدول له. فقد ا�ستعاد عالقته املميزة مع �سوريا، وهو 
اأمر يتح�سن يوما بعد يوم باالإ�سافة اىل اإر�ساء العالقات الديبلوما�سية بني البلدين، وهو اأمر ال يكفي 
بحد ذاته. فالعالقات الديبلوما�سية بني الدول اأ�سبحت اليوم اأمراً يف غاية ال�سرورة لت�سهيل �سوؤون 
املواطنني ومعامالتهم ولتطوير االقت�ساد والتجارة. لكن ال�سيا�سة بني الدول تبنى بني روؤ�ساء الدول 

وحكوماتها، وهذا هو اال�سلوب املتبع اليوم يف العامل.

نريده. ما  وهذا  إليه  وليعودوا  بوطنهم  ليثقوا  اللبنانيون  المغتربون  عاد 

كما اأننا ا�ستعدنا الثقة املالية بلبنان، الذي عاد مركزاً مالياً مهماً يذّكر مبا قيل عنه اأنه �سوي�سرا 
ال�سرق، جلهة ا�ستقطابه روؤو�ش االموال. وعاد املغرتبون اللبنانيون ليثقوا بوطنهم وليعودوا اإليه وهذا 
ما نريده. وبالطبع كان لكم دور يف ذلك، وال�سيف املا�سي كان مزدهراً كما كل الف�سول، حيث انعقدت 
مهرجانات  اإىل  باالإ�سافة  و�سيا�سية،  وطبية  ثقافية  من  امليادين،  كافة  يف  لبنان  يف  عدة  موؤمترات 

خمتلفة، وكلها جرت يف اأجواء �سالم وهدوء اأ�سفت ارتياحاً لدى املواطنني.

وكما قلت، كان لكم الف�سل الكبري يف ذلك، اىل جانب قوى االمن الداخلي. وقد ظهر ذلك ب�سكل 
كبري اأمام اجلميع، واأذكر ان العامل باأ�سره مر مبراحل ح�سا�سة بني العامني 2000  و2010.

 
كما ح�سلت اإعادة نظر يف مفاهيم االنظمة الدميوقراطية، حيث اأدركت دول عدة اأنه لي�ش باإمكانها 
اأن تهمل حقوق اأحد خ�سو�ساً حقوق االقليات، وهذا ما يرتّد علينا خرياً الأن نظامنا ا�سا�ساً يكفل حقوق 

اجلميع.

كذلك االمر ح�سل تغيري يف مفاهيم النظام املايل وح�سلت اإعادة نظر بالراأ�سمالية جلعلها اأكرث 
ان�سانية. وقد برهن هذا االمر اننا كنا على حق يف اأمور عدة.

واأنا اقول اإن املرحلة التي مرت كانت فر�سة لنا كي نخترب اأموراً عدة ون�ستخل�ش الدرو�ش والعرب 
التي علينا التم�سك بها واحلفاظ عليها. لعل اأولها يكمن يف احلفاظ على قوة اجلي�ش ومكانته. ففي 
املا�سي �سرت اأقاويل حول انق�سام اجلي�ش، وقد مّر يف اأ�سعب الظروف يف تاريخه وتاريخ لبنان، واأثبت 
اأن وحدته الوطنية را�سخة، واأنه ي�سكل العمود الفقري للبنان. هذا اأمر واقع، اأ�سبح ثابتة يف ذهن كافة 

املواطنني واأنتم م�سوؤولون يف املحافظة عليها وتعزيزها.
 

ب�سكل  االنتخابات  جرت  فقد  مكانته.  اثبت  الذي  الدميوقراطي  بنظامنا  يتعلق  الثاين،  االمر 
دميوقراطي، وعندما اتينا لت�سكيل حكومة ح�سل تاأخري يف ذلك وكان لدى الكثري من املواطنني بع�ش 
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من اخلوف، اإال اأن خماوفهم مل تتحقق، بل بالعك�ش، فبعد هذا التاأخري الذي دام قرابة خم�سة اأ�سهر، 
برزت عالقة اأف�سل بني خمتلف امل�سوؤولني وال�سيا�سيني ومعظم االطراف، الذين التقوا مبعظمهم يف 

الق�سر اجلمهوري، ووجدوا اأن لديهم نقاطاً م�سرتكة بن�سبة 60 اىل 70%.  ميكنهم االلتفاف حولها.
 

ومن هنا، اأ�سري اىل جو امل�ساحلات، حيث قلت من البداية اإن اجلميع �سيدخل اىل قطارها واإن من
يتاأخر يف ذلك �سوف يلومه املواطنون. وكما ت�ساهدون، ما من اأحد اليوم يقول اإنه خمتلف مع االآخر، 
بل ي�سدد اجلميع اأنه ما من خالف بينهم، وهذا ما اأكد اأن نظامنا بخري حتى لو تاأخر ت�سكيل احلكومة. 
و�ستبقى  ال�سحيح  باجتاهه  �سائراً  �سيبقى  فالعمل  فلن نخاف،  ثانية،  �سيا�سية  اأزمة  واذا ما ح�سلت 

�سوؤون املواطنني م�سرّية، ولن نحمل ال�سالح وننزل به اىل ال�ساحات.

ثالثاً، لقد غدا اال�ستقرار املايل ثابتة توؤكد قوة الدولة اللبنانية، �سنبني عليها كي نوؤ�س�ش للم�ستقبل.

لبنان بات  اأن  اإجنازات، وقد ورد يف االح�ساءات واملجالت  العام 2009 كان عام  اإن  ب�سكل عام، 
املق�سد رقم واحد يف ال�سياحة، كما ذكرت �سحيفة الغارديان يف تقرير لها.

وهذا نتيجة خليط بني ال�سيا�سة واالأمن واال�ستقرار والرفاهية. وهذا العن�سر االأخري يجري البحث
على  القلق  عن�سر  املواطنني  بني  �ساد  حيث  العاملية،  املالية  االأزمة  بعد  خ�سو�ساً  تاأمينه،  يف  حالياً 
امكانية  اليوم،  الغرب  االقت�ساد يف  ويبحث رجال  يت�سرروا مبا�سرة منها.  الذين مل  امل�ستقبل، حتى 

توفري هذا العن�سر اال�سا�سي اىل جانب الدخل الفردي والقومي. 

نحن يف لبنان ن�سهر على هذا العامل ورمبا مل يتقدم اقت�سادنا كثرياً ولكن لدينا ما يريح املواطنني 
ويبث فيهم االمل الكبري حتى لدى الذين مل تتح�سن اأحوالهم، فهم ياأملون خرياً باالأمن ووحدة الوطن 

واال�ستقرار ال�سيا�سي وباملناخ والنهج املتبعني.

الجميع سيدخل الى قطار المصالحات ومن 
المواطنون. يلومه  سوف  ذلك  في  يتأخر 

وا�سري هنا اىل رف�سنا لالإجراءات االأمريكية التي اتخذت بحق امل�سافرين اللبنانيني، مبا يعيدنا اىل
الوراء. اإن لبنان هو اأبعد ما يكون عن االرهاب، وهو اأكرث من عانى منه، وقد جنحنا يف القاء القب�ش 

على  م�سدر االرهاب يف اأوكاره.

جدية  معاجلة  على  نعمل  فاإننا  لذلك  االمريكي،  لل�سعب  عداوة  اأية  يكّن  ال  بلدنا  اأن  اىل  اإ�سافة 
املتحدة وعرب  الواليات  مع  اللبنانيني،  ال�سفر على  اإجراءات  وت�سديد  االعالم  تقييد حرية  الإجراءات 
منتدى وزراء االعالم العرب الذي �سينعقد قريباً، حيث �سنقدم احتجاجاً على هذا االمر. فلبنان موؤمن 
باحلريات االعالمية وهو ال يحّر�ش على االرهاب، حتى لو انتقد �سيا�سات معينة، وال على كره اأي �سعب 

من �سعوب العامل، لكن لدينا موقفاً معّيناً من ال�سهاينة الأنهم مغت�سبو حقوق.

ووجوده  اجلي�ش  قوة  اىل  دوماً  ا�ستند  واأنا  حتققت.  التي  االجنازات  على  املحافظة  اإذاً،  املطلوب 
لكانت  التي ح�سل فيها خلل �سيا�سي،  الفرتة  لوال قيام اجلي�ش مبهمته يف  اإنه  ودوره. وكما قلت لكم 
ي�سعر  نزيهاً كي  الق�ساء  يكون  ان  نريد  ولكننا  ا�سا�سي،  �سند  ال�سيطرة. فاجلي�ش  االمور خرجت عن 
وزارات  اىل  بالن�سبة  االمر  وكذلك  ال،  اأم  وجود حكومة  �سواء يف ظل  اإليه،  ت�سل  اأن حقوقه  املواطن 
تكون  واأال  طبيعي  ب�سكل  عملها  متار�ش  اأن  يجب  كلها  و�سحة،  واقت�ساد  ومياه  كهرباء  من  اخلدمات 

مرتهنة الأي خالف �سيا�سي قد يح�سل.

اأن نظامنا  اليوم  العامل  اكت�سفت دول  �سيا�سي، فنظامنا �سعب، وقد  نتوقع وجود خالف  اأن  علينا 
الدميوقراطي امليثاقي هو االف�سل، الذي يعطي اجلميع حقوقهم ال�سيا�سية وخ�سو�ساً االقليات. وقد 
بات نظامنا �سرورة للعامل اأجمع لكن جناحه لي�ش باالأمر ال�سهل، فهو يتطلب عناية كربى. لذا علينا 
اأن ن�سري يف اال�سالح، بدءاً من املوؤ�س�سات، اىل الق�ساء وال�سيا�سة، وقانون االنتخاب. كما علينا تعزيز 
موؤ�س�سات الرقابة كي تتمكن من املحا�سبة. وعلينا اإجراء التعيينات كي ي�ساهم امل�سوؤولون اجلدد يف 

اال�سالح داخل موؤ�س�ساتهم.

االفضل. هو  الميثاقي  الديموقراطي  نظامنا  أن  اليوم  العالم  دول  اكتشفت 
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اأمتنى ان يقتنع اجلميع معي ب�سرورة و�سع اآلية حمرتمة للتعيينات، مثلما يجري االأمر يف اجلي�ش 
من ترفيع وترقيات يف املراكز على ا�سا�ش الكفاءة والنزاهة والت�سحية. فمن املعيب اأن نخذل �سبابنا 
املبدعني يف خمتلف املجاالت، والذين �سحوا �سواء يف اجلي�ش او يف املقاومة حلماية لبنان واحلفاظ 
عليه، باأن نقول لهم اإننا عّينا هذا اأو ذاك من الذين يخ�سون اأحد الزعماء. ولقد تكلمت مع وزير �سوؤون 
التنمية االدارية مرات عدة يف �سرورة و�سع هذه االآلية، وهو بات جاهزاً لو�سعها و�سيتم التوافق عليها 

داخل جمل�ش الوزراء لتكون �سفافة وتر�سي اأ�س�ساً للعمل.

من جهة اأخرى، علينا العمل على تعزيز قدرات اجلي�ش، واأنا و�سعت يف البيان الوزاري بند اإقرار 
خطة لتجهيز اجلي�ش. ونحن ممتنون للم�ساعدات، وقد طالبت الواليات املتحدة بتطوير نوعيتها، الأن 
على اجلي�ش اأن ميتلك اأ�سلحة نوعية ومتطورة. نحن ال نطلب �سالحاً نووياً، لكننا نطالب باأ�سلحة اأكرث 
حداثة مما لدينا كي نتمكن اأوال من الدفاع عن الوطن، ونت�سدى بالدرجة الثانية لالإرهاب. و�ستو�سع 
خطة من قبل القيادة، ملدة ثالث اأو خم�ش �سنوات، نعمل على حتقيقها من دون اإرهاق اخلزينة، يف وقت 

نبقى فيه مرحبني بكافة اأنواع امل�ساعدات.

ا�سرائيلياً  خطراً  هناك  لكن  اميانكم،  كما  قوي،  بوطننا  وامياننا  جيدان،  وم�ستقبلنا  و�سعنا  اإن 
وال  االمني  وال  ال�سيا�سي  ال  لبنان،  به  يتمتع  الذي  اال�ستقرار  اإطالقاً  ينا�سبها  ال  فاإ�سرائيل  معروفاً. 
االقت�سادي. ف�سيا�سياً هي تريد تثبيت الدولة اليهودية وترف�ش منح الفل�سطينيني حقوقهم، ال بل تريد 
طرد ما تبقى منهم من اأرا�سيهم، فكيف تريد اأن يقال لها اإن لبنان وطن تتعاي�ش فيه 18 طائفة، يف 
ظل حال من اال�ستقرار واالزدهار ولديهم جي�ش له عقيدة واحدة؟ هذا اإذا ال ينا�سبها وهي �سعت مرات 
اأثناء  اإ�سرائيل  وقد حاولت  اي�ساً �سدها.  االقت�سادي هو  وا�ستقرارنا  الواقع.  للق�ساء على هذا  عدة 
اأن ت�سكل مركز اال�ستقطاب لدول املنطقة، وت�سبح هي  حاالت الفو�سى ال�سابقة التي عا�سها لبنان، 

املن�سة التي ياأتي اإليها الغرب لال�ستثمار يف ال�سرق االو�سط.
 

أجواء  االقتصادي  لدوره  لبنان  استعادة  تتطلب 
السياسي. الخطاب  مستوى  على  الطمأنينة  من 

اليوم لبنان يف �سدد ا�ستعادة دوره االقت�سادي الذي يتطلب دائماً اأجواء من الطماأنينة يف ال�سيا�سة 
على م�ستوى اخلطاب والعالقة بني خمتلف االطراف. وال بد اأي�ساً من تعزيز قوى االمن الداخلي لكي 

تقوم ببع�ش املهام التي من املحتمل اأحياناً اأن ت�ستت قواكم.

االإرهاب  ق�سايا  العام، وخ�سو�ساً يف  اأجنزمتوه خالل هذا  ما  كل  تهنئتكم على  اأود  املنا�سبة  ويف 
اأحد  من  وما  اجلي�ش  بقدرات  التهاون  اأنه ال ميكن  يعلموا  اأن  املواطنني  وعلى  واملجرمني.  والتج�س�ش 

با�ستطاعته االعتداء على اجلي�ش، فاملطلوب هو االمتثال الأوامر اجلي�ش.

اإ�سرائيل ال ينا�سبها هذا اال�ستقرار، وهي جتد يف اخللل االمني اأف�سل ال�سبل خلربطة كافة الق�سايا
ال�سيا�سية واالقت�سادية. وقد �سهدنا على ذلك يف العام 2006 وجتاوزناه ب�سكل �سحيح.

عي دائماً، من دون اإثبات، اأن املقاومة تتزود باأ�سلحة متطورة. نحن ملتزمون بالقرار 1701  وهي تدَّ
منذ العام 2006، وبع�ش ما يح�سل من اإطالق �سواريخ من هنا، يقابله مليون خرق من قبل ا�سرائيل 
التي مل تخرج حتى من بلدة الغجر. فمن يخرق اإذاً؟  نحن نوقف اأي اإطالق لل�سواريخ ب�سكل فوري، 
هذه  مبثل  يقوم  ومن  االأمر.  تطويق  ويتم  اليونيفيل  جانب  اىل  املكان  اجلي�ش  يداهم  ح�سوله  فحال 
العمليات هي جمموعات متطرفة، جاء تطرفها نتيجة ما ح�سل لها من تهجري وعدم اعرتاف بحقوقها، 
وجماهرة اإ�سرائيل الدائمة باإ�سرارها على عدم اإعادة هذه احلقوق اإليها. هذا اذاً لي�ش بخرق من قبل 

لبنان. نحن نحمل عباأه جراء عدم اإعطاء الفل�سطينيني حقوقهم.
 

وما اأريد قوله اأي�ساً هو اأن ا�سرائيل تلجاأ اىل ت�سخيم اخلطر االآتي من لبنان، الأنها تريد التخل�ش 
من ال�سغوطات عليها للقبول مببادرة ال�سالم العربية. فال تن�سوا اأن القرار االخري الذي اعتمد يف القمة 
اأي�ساً ل�سغوطات  واإ�سرائيل تتعر�ش  العربية ق�سى بو�سع املبادرة على الطاولة ولكن لي�ش اىل االأبد. 
لوقف اال�ستيطان واإعادة احلقوق للفل�سطينيني ولل�سري باملبادرة العربية. لذلك هي تعمد اإىل ت�سخيم 

كسبيل  لبنان  في  االمنية  التوترات  اثارة  إسرائيل  تتعمد 
واالقتصادية. السياسية  القضايا  كافة  لخربطة 
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اخلطر االآتي من لبنان اإما التخاذ ذلك ذريعة ل�سن حرب عليه ، وهذا اأمر �سعب للغاية عليها، واإما 
للتخل�ش من اإعطاء احلقوق الأ�سحابها بحجة اخلطر عليها من لبنان وغزة وكل ما يتعلق باملقاومة.

لبنان   ال�سالح يخ�سنا نحن يف  اإن مو�سوع  ا�سرائيل، لذلك  ينوي مهاجمة  لبنان  ما من طرف يف 
ونحن ال نقدم فواتري الإ�سرائيل بخ�سو�سه. واحلل يبقى يف وحدتنا الوطنية اوالً ومهما عملت اإ�سرائيل 

فلن ت�ستطيع التاأثري على لبنان اإال اإذا متكنت من تخريب الوحدة الوطنية.

من هنا، فاملطلوب قبل كل �سيء احلفاظ على وحدتنا الداخلية، واأن تكون م�سانة، وتنعك�ش وحدة 
بتطبيق هذا  ملتزمون  نحن  ومن جهتنا  القرار 1701،  تطبيق  علينا  كما  الوطن،  وحدة  على  اجلي�ش 
وجي�ش  �سعب  من  الوطنية  قدراتنا  كافة  ا�ستخدام  فيجب  علينا،  اإ�سرائيل  اعتداء  حال  ويف  القرار. 

ومقاومة، كما ورد يف البيان الوزاري.

واأمتنى عليكم، حت�سباً الأي طارئ، اأن تاأخذوا امل�ساألة على حممل اجلد، فيكون لديكم ما يكفي من 
على  دائم  ب�سكل  وتدربوا  امل�ستطاع.  قدر  عنكم  اال�سرار  لتخفيف  واحلفر  واملالجئ  التدريب  و�سائل 
اخلطط الدفاعية، كي مننع اإ�سرائيل من التفكري باأي اعتداء على لبنان. اإن جنودنا �سيت�سدون الأي 
التي  االخرى  املهام  جانب  اىل  املهام  هذه  بجميع  تقومون  اأنكم  اعرف  واأنا  يح�سل  اإ�سرائيلي  خرق 
تقومون بها يف الداخل، واأعرف اأن هذا عبء كبري عليكم واأنتم ت�سحون وتبذلون جهداً ولكن على قدر 

اأهل العزم تاأتي العزائم.

فواتير  نقدم  ال  ونحن  لبنان   في  نحن  يخصنا  السالح  موضوع 
اواًل. الوطنية  وحدتنا  في  يبقى  والحل  بخصوصه.  إلسرائيل 

المؤتمر الثاني للدول االطراف في اتفاقية حظر الذخائر العنقودية
بيروت - 12 إيلول 2011

الزال لبنان يعاني من االجتياح اإلسرائيلي ألرضه عبر القنابل العنقودية واأللغام، ويستمر 
معها سقوط الشهداء، ألن نية اسرائيل إيذاء العدد األكبر من المواطنين.



572573

والثقافات  الحضارات  حوار  لتعزيز  بثبات،  يدعو  لبنان 
واالحتراًب. التصادم  عن  كبديل  والديانات، 

احبائي الشهداء االحياء ضحايا القنابل العنقودية،
اصحاب الدولة والمعالي والسعادة،

حضرة ممّثل أمين عام األمم المتحدة،
السّيدات والسادة،

أيّها الحفل الكريم،

اإّنه ملن دواعي �سروري اأن اأرّحب بكم جميعاً يف لبنان، البلد املتجّذر يف ال�سرق، والذي ا�سطلع منذ
القدم، بدور رائد يف جمال التوا�سل والتكامل واالنفتاح. وقد انطلقت من �سواطئه اإىل العامل منذ اأكرث 
من ثالثة اآالف �سنة، عنا�سر اأبجدّية متقّدمة، �سّكلت م�ساهمة اأ�سا�سّية من قبل �سعبه يف حركة التقّدم 
االإن�ساين. وهو ما زال يدعو بثبات، لتعزيز حوار احل�سارات والثقافات والديانات، كبديل عن الت�سادم 
واالحرتاب، بعيداً عن اأّي �سكٍل من اأ�سكال التطّرف والظلم واالإرهاب، على قاعدة العدالة والت�سامن 

واالإخاء.

نلتقي هنا اليوم، ممثلني الأكرث من مئة دولة، ولعدد كبري من املنظمات غري احلكومّية، لغر�ش �سديد 
النبل، من �سمن مبادئ و�سيا�سات توافق عليها املجتمع الدويل، اأال وهي ال�سعي لو�سع حّد ل�سالح اآثم 

وفّتاك، وهو القنابل العنقودّية.

اإّن انعقاد االجتماع الثاين للدول االأطراف يف اتفاقّية القنابل العنقودّية، تعبري عن اإرادتنا ال�سيا�سّية 
اجلامعة مبواجهة االآثار املاأ�ساوّية لهذا ال�سالح، الذي ال ميّيز مدنّياً عن ع�سكري، وال يفّرق بني رجل 
اأو امراأة، اأو �ساب اأو كهل اأو طفل، وي�ستمّر ل�سنوات وعقود ب�سورة �سامتة ودنيئة، بعد انتهاء احلروب 
التزامنا  جتديد  بدوره،  مّنا  ي�ستوجب  ما  وهذا  املربجمة.  واالإعاقة  القتل  عمليات  يف  والنزاعات، 
مب�ساعدة وتاأهيل �سحايا هذا ال�سالح الرهيب، واإمياننا امل�سرتك ب�سرورة جتنيب �سعوب العامل ويالته 

يف امل�ستقبل.

اعتبارات  من  تنطلق  ونقالً،  وتخزيناً  وا�ستخداماً  اإنتاجاً  العنقودّية،  القنابل  ملو�سوع  مقاربتنا  اإّن 
اإن�سانّية، اإذ ندرك، يف �سوء جتارب �سديدة الق�سوة، يف العديد من دول العامل، تداعيات ا�ستخدامه 

التي  الغضب«  »عناقيد  بعملية  إسرائيل  تتباهى 
المواطنين. من  ممكن  عدد  أكبر  إليذاء  صممتها 

أصحاب المعالي والسعادة،
السّيدات والسادة،

الكارثّية على االإن�سان، والتحديات التنموّية الباهظة التي يفر�سها على ال�سعوب بعد انتهاء النزاعات. 
�سرورة  على  والتاأكيد  مل�ستعمليه،  ال�سيا�سّية  اإدانتنا  ت�سجيل  كذلك،  يفر�سان  واملنطق  الواجب  اأّن  اإال 

اإلزامهم بالتعوي�ش املنا�سب عن االأذى واالأ�سرار الفادحة التي ت�سّببوا بها.

الفائت يف العام  انعقد  الذي  �سابقه،  بعد  بالذات،  لبنان  ينعقد موؤمتركم يف  اأن  الأمر منطقي  اإّنه 
الالو�ش، اأكرث الدول ت�سّرراً من القنابل العنقودّية ومن �سائر خمّلفات احلرب القابلة لالنفجار. وال 
يخفى على اأّي منكم ما خّلفته اآلة احلرب التي ا�ستخدمتها اإ�سرائيل يف عدوانها امل�ستمّر �سّد لبنان، 
اأزهقت  العام 2006، من كّم هائل من اخلراب والدمار واالأذى، وقد  وبخا�سة خالل �سهر متوز من 
يكن �سدفة  واملعوقني. ومل  باآالف اجلرحى  واملعنوي  االأذى اجل�سدي  واأحلقت  الربيئة،  االأرواح  مئات 
لبنان عام  املدّمرة �سّد  الغ�سب« على حربها  »عناقيد  ت�سمية  باإطالق  وتباهيها،  اإ�سرائيل  توّرع  عدم 

1996، كا�سفةً نياتها املبّيتة باإيذاء اأكرب عدد ممكن من املواطنني.

اآثار تلك احلروب العدوانّية،  واإذا كان لبنان ما زال بحاجة للكثري من الوقت واجلهد للتعايف من 
فاإّن اأب�سع ف�سولها، واأ�سّدها طرحاً للتحديات، قد متّثل يف اإمطار اأرا�سي جنوبنا ال�سكنّية والزراعّية 
ال�سور  خالل  ومن  لبنان،  جنوب  اإىل  امليدانّية  الزيارة  خالل  لكم،  ت�سّنى  وقد  العنقودّية.  بالذخائر 
التي عاينتموها، اأن تلم�سوا ج�سامة اخل�سائر والت�سحيات الب�سرّية واملادّية، واأن تقّدروا حجم اجلهد 
املطلوب ملحو اآثار اجلرمية وانعكا�ساتها التنموّية. فالتقارير ت�سري اإىل اأّن اإ�سرائيل األقت خالل عدوانها 
على لبنان عام 2006، 4 ماليني قنبلة على م�ساحة 54 كلم مربع، حيث مّت تنظيف م�ساحة 67% منها، 
وال يزال اأمامنا العمل على تنظيف 17 كلم مربع من االأرا�سي الزراعّية واحلرجّية، من اأجل اإعادتها 

اإىل الدورة االقت�سادّية.



574575

والقنابل العنقودّية ما زالت اإىل اليوم تطال املدنيني يف لبنان، وخا�سةً االأطفال االأبرياء يف جماالت
لهوهم الرحبة، واملزارعني الطيبني يف حقولهم وم�ساحات رزقهم وجّدهم، وقد ت�سّببت هذه القنابل 
لغاية تاريخه باإعاقة اأو قتل اأكرث من 400 �سحية. وهي متّثل بالتايل �سكالً من اأ�سكال االحتالل، ما 

دامت ترتّب�ش يومّياً بحياة املواطنني، ومل نتمكن بعد من اإزالتها بالكامل والتخّل�ش من مفاعيلها.

ب�سكٍل  ال�سالح  لهذا  اإ�سرائيل  ا�ستعمال  اأّن  اإال  العنقودّية،  بالقنابل  للتنديد  االأ�سوات  تعالت  لطاملا 
�سافر وم�سني يف حربها االأخرية �سّد لبنان، هّز وعي العامل، و�سّكل حمطة تاريخّية بالفعل، يف م�سرية 
احلرب على هذا النوع من القنابل، فكانت مبادرة الرنوج، وكان م�سار االتفاقّية التي اأب�سرت النور يف 

مدينة »دبلن« يف اأيار 2008، واحتفلنا مبرا�سم اإطالقها يف اأو�سلو يف كانون االأّول 2008.

اإّن اإميان لبنان الثابت ب�سرورة حظر »االأ�سلحة التي تت�سّبب يف اأذى ُمفرط، والع�سوائّية االأثر«، وعلى 
راأ�سها القنابل العنقودّية، وجد ترجمته يف انخراطه منذ البدايات االأوىل، يف امل�سار التفاو�سي الذي 
اأو�سل اإىل اجرتاح هذه االتفاقّية الهامة. ومع دخول االتفاقّية حّيز التنفيذ يف لبنان يف االأّول من اأيار 
اأحكامها، ال�سيما جلهة م�ساعدة �سحايا الذخائر  اللبنانّية ملتزمة ب�سكٍل تام  2011، باتت احلكومة 

العنقودّية، وتنظيف اأرا�سيها من خمّلفاتها.

يف هذا ال�سدد، اأوّد اأن اأ�سكر با�سم بالدي كّل اجلهات املانحة والداعمة، من دول �سديقة و�سقيقة، 
وهيئات دولّية تابعة لالأمم املتحدة ومنظمات غري حكومّية، وال�سيما قوات اليونيفيل العاملة يف اجلنوب 
يف اإطار القرار 1701، على امل�ساعدات واملعونات املادّية والتقنّية الكبرية التي وّفرتها لنا، كي ن�سطلع 
اأن يظّل التعاون بيننا وبينها م�ستمراً وثابتاً حتى االنتهاء من تبعات تركة القنابل  بواجباتنا، متمنياً 
العنقودّية الثقيلة التي خّلفها االحتالل على اأر�سنا. واإيّن اأغتنم هذه املنا�سبة الأعلن عن ا�ستعداد لبنان 
للم�ساركة يف اخلربات التي اكت�سبها يف عمليات تنظيف االأرا�سي امللّوثة بالذخائر العنقودّية وم�ساعدة 

اجلرحى وامل�سابني، من خالل اأنظمة التعاون الدويل.

الملّوثة  األراضي  تنظيف  في  بخبراته  للمشاركة  مستعد  لبنان 
الدولي. التعاون  أنظمة  خالل  من  العنقوديّة  بالذخائر 

ومساهمة  االتفاقّية،  مسار  في  فاصلة  محطة  بيروت  إعالن 
العنقودية. الذخائر  لنزع  القانوني  اإلطار  في  تُمحى  ال 

أيّها الحفل الكريم،

لقد حر�ست على اأن اأ�سارك �سخ�سّياً يف موؤمتركم، للتاأكيد على االأهمّية التي نعّلقها على اأعمالكم، 
ولدعم جهودكم املخل�سة يف اإطار تعزيز القانون الدويل االإن�ساين.

واأوّد اأن اأعرب بهذه املنا�سبة عن رغبتي يف روؤية »اإعالن بريوت«، الذي �سي�سدر يف نهاية االجتماع،
حمطة فا�سلة يف م�سار االتفاقّية، وم�ساهمة ال مُتحى يف االإطار القانوين لنزع هذا ال�سالح، انطالقاً 

من املدينة التي تعرف منذ العهد الروماين »باأّم ال�سرائع«، بريوت.

اأكّرر ترحيبي بكم مع اأخل�ش متنياتي لكم يف جهودكم النبيلة يف خدمة ر�سالة �سامية، و�سوالً اإىل
 حتقيق �سالم �سامل يف ال�سرق االأو�سط على قاعدة العدالة وقرارات ال�سرعّية الدولّية واملبادرة العربّية 

لل�سالم.

و�سكـراً.
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اطالق البرنامج الوطني لدعم االسر االكثر فقراً
بيروت -17 تشرين األول 2011

البرنامج إلطالق  االجتماعية  الشؤون  وزارة  نظمته  الذي  الحفل  سليمان  الرئيس  رعى 
الوطني لدعم األسر األكثر فقراً في بيت المحامي – بيروت بتاريخ 17 تشرين األول 2011، حيث 
اعتبر أن »العدالة االجتماعية واالنماء المتوازن ومحاربة الفقر واجب يقع على عاتق الدولة 

بالدرجة األولى«.

العام،  الخير  لخدمة  سعي  من  تعنيه  بما  بالسياسة  المفترض  من 
العمل. لفرص  تعزيز  من  يعنيه  بما  االقتصاد،  خدمة  في  تكون  ان 

أيّها الحضور الكريم،

هذا  يف  فقراً،  االأكرث  االأ�سر  لدعم  الوطني  الربنامج  اإطالق  ملنا�سبة  اليوم  بكم  األتقي  اأن  ي�سّرين 
لبنة جديدة على اجلهود واخلطوات  لن�سيف من خالله  نقابة حمامي بريوت،  دار  العريق،  ال�سرح 
واحلياتّية  االقت�سادّية  التحديات  مواجهة  على  الذاتّية  قدراتنا  تدّعم  اأن  �ساأنها  من  التي  والقرارات 
للنا�ش  حتفظ  جهة،  من  �سريعة  معاجلات  اإىل  حتتاج  حتديات  وهي  اللبنانيني.  كاهل  على  املرتاكمة 
ال�سرائح  لدى  املعي�سة  م�ستوى  حت�سني  اإىل  تف�سي  اقت�سادّية  خطط  واإىل  الكرمي،  العي�ش  مقّومات 

الفقرية، وتاأمني املزيد من فر�ش العمل، والدخول يف مرحلة النمّو واالزدهار.

تطلقون برناجمكم اليوم، بالتزامن مع اليوم العاملي للق�ساء على الفقر الذي حتييه االمم املتحدة 
يف ال�سابع ع�سر من ت�سرين االول من كل عام. والواقع املرير ان م�سكلة البطالة والفقر ما زالت تتفاقم 
يف العديد من الدول ،يف ظل اأزمة مالية مل تنته دول ال�سمال واجلنوب على ال�سواء من معاجلة ا�سبابها 
بالذات، اىل املطالبة بتو�سيح العالقة بني  الدول ال�سناعية  بالكثريين، ويف  وتداعياتها. وهذا يدفع 
ال�سيا�سة واالقت�ساد، اذ انه من املفرت�ش بال�سيا�سة مبا تعنيه من �سعي خلدمة اخلري العام، ان تكون يف 
خدمة االقت�ساد، مبا يعنيه من تعزيز لفر�ش العمل والتغذية وال�سحة والتعليم ،وتخفيف مل�ستوى الفقر 
والعوز واجلرمية، ومل يعد من اجلائز يف عاملنا املعا�سر، ان يكون االقت�ساد يف خدمة ال�سيا�سيني او ان 
تكون ال�سيا�سة يف خدمة االقت�ساد، اذا ما قام هذا االقت�ساد ب�سورة رئي�سية على امل�ساربة وال�سعي 
احلثيث لرفع راأ�ش املال ،بعيدا عن اي مبادئ دميقراطية حقة او �سوابط خلقية وا�سحة و�سفافة، كيف 
ال واح�سائيات االمم املتحدة ت�سري اىل ان نحو مليار �سخ�ش حول العامل ال يزالون يعانون من الفقر 
وباأن النمو امل�ستدام مل يتحقق يف العديد من الدول ف�سال عن ت�ساعد ا�سعار املواد الغذائية، و�سعف 
التنمية الزراعية، وتغري املناخ نحو مزيد من موا�سم اجلفاف، واندالع املزيد من النزاعات امل�سلحة، 
التي تت�سبب يف تدمري الهياكل اال�سا�سية للدول وتعطيل اخلدمات العامة كالرعاية ال�سحية والتعليم.  
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أيّها السّيدات والسادة،

رفع  على  يقوم  االجتماعي  المال  رأس  بناء  إّن 
المشترك. الخير  قاعدة  على  المواطن  قدرات 

اإّن بناء راأ�ش املال االجتماعي يقوم على رفع قدرات املواطن على قاعدة اخلري امل�سرتك الذي ال 
املجال،  ولكّل مواطن يف هذا  الطاقات؛  بت�سافر اجلهود وح�سد  بل  التمني،  اأو  الوعد  يتحقق مبجّرد 

ر�سالة ت�سمله وتتعّداه اإىل اجلماعة، التي يف خريها خري له.

البنك  مع  وبال�سراكة  االجتماعّية،  ال�سوؤون  وزارة  عرب  اللبنانّية  الدولة  بادرت  املنطلق،  هذا  من 
الدويل واحلكومتني االإيطالّية والكندّية، اإىل االإعداد للربنامج الوطني لدعم االأ�سر االأكرث فقراً الذي 
طلباً  الدولة  من  للتقّدم  لبنانّية  اأ�سرة  لكّل  احلّق  يعطي  برنامج  وهو  عمله.  ببدء  اإيذاناً  اليوم  نطلقه 
للم�ساعدة، ويهدف اإىل توفري امل�ساعدة االجتماعّية لالأ�سر اللبنانّية االأكرث فقراً يف لبنان، بناءً على 
معايري �سّفافة، مع احلر�ش على اأال ت�سّكل هذه امل�ساعدات حافزاً لعدم االإقدام على العمل واالعتماد 
املطلق عليها. ويقيني اأّن هذا الربنامج يف فل�سفته واآليات تطبيقه، ي�سمن امل�ساواة بني االأ�سر التي تعاين 

من الفقر، ويوؤّمن العدالة يف تقييم احلاالت االجتماعّية واالقت�سادّية لالأ�سر وفق معايري مو�سوعّية.

اأعلم اأّن املواطن يعترب اأّن الدولة م�سوؤولة عن تاأمني حاجاته االأ�سا�سّية من باب احلقوق ولي�ش من 
�سنا وقتاً وجهداً كبريين  باب الهبات، واأن ت�سل اإليه دون مّنة وال تفرقة اأو متييز. والواقع اأننا خ�سّ
خالل العقود املا�سية لل�ساأنني االأمني وال�سيا�سي، ودفعنا اأثماناً غالية من جّراء واقع االنق�سام والتقاتل 

الذي عانينا طويالً من تداعياته.

اإال اأّنه مبوازاة واجب اال�ستمرار اليوم، يف تعزيز دعائم الوفاق الوطني واال�ستقرار، وبخا�سة يف هذه 
اإ�سافيني،  وجهد  عناية  لتكري�ش  الوقت  حان  فقد  العربي،  حميطنا  بها  ميّر  التي  الدقيقة  الظروف 

لالهتمام بال�ساأنني االقت�سادي واالجتماعي، وملعاجلة هموم النا�ش اليومّية واحلياتّية.

ولقد جاء يف مقدمة الد�ستور اللبناين نف�سه، اأّن »لبنان جمهورّية برملانّية تقوم على احلرّيات العامة
وعلى العدالة االجتماعّية«، واأّن »االإمناء املتوازن للمناطق ثقافّياً واجتماعّياً واقت�سادّياً ركن اأ�سا�سي 

تشكل  التي  االدارية،  الالمركزية  إلقرار  حثيث  بشكل  نسعى 
خطوة اصالحية بامتياز، وتساهم في تحقيق االنماء المتوازن.

من اأركان وحدة الدولة وا�ستقرار النظام«.

مواجهة  على  وحمّفز  اأكيد  عزم  اإىل  اليوم،  باإطالقها  نحتفل  التي  احلملة  هذه  ت�سري  اأن  ي�سّرين 
التحديات مبزيد من الت�سامن والعمل، بعيداً عن لغة التيئي�ش. وم�ستقبل لبنان لن يكون داكناً، كما 
اأننا جنحنا  العليا دون �سواها، وطاملا  الوطنّية  التزم �سعبه وقادته بامل�سلحة  اإذا ما  البع�ش،  يخ�سى 
يف حترير معظم اأرا�سينا، وتوافقنا على ميثاق وطني يكّر�ش العي�ش الواحد وامل�ساركة املتكافئة جلميع 
الطوائف يف اإدارة ال�ساأن العام، وطاملا اأّن د�ستورنا يوؤّكد على الدميقراطّية واحلرّيات العامة، وي�سمح 

بالتداول الدوري وال�سلمي لل�سلطة.

ان حتول املنطقة العربية اىل الدميقراطية يتيح لنا تعزيز ممار�سة الدميقراطية وحتقيق العدالة
االجتماعية، كما اأننا نختزن قدراً من الطاقات الب�سرّية والوطنّية يف لبنان ودنيا االنت�سار، ما ي�سمح لنا 

باأن ننظر بثقة متجددة واأمل م�سروع اإىل غٍد واعد.

خطوة  ت�سكل  التي  االدارية،  الالمركزية  الإقرار  حثيث  ب�سكل  اليه  ن�سعى  ما  االجتاه،  بهذا  يدفع 
ا�سالحية بامتياز، وت�ساهم يف حتقيق االمناء املتوازن، وخلق فر�ش عمل وم�ساريع جديدة يف املناطق، 
وال �سيما يف جمال الزراعة و�سناعات املعرفة وتقنياتها، هذا اىل جانب اال�سالحات ال�سيا�سية العامة 
التي  واالجتماعية اجلمة،  االقت�سادية  الفائدة  اىل ذلك،  ت�ساف  العمل على حتقيقها.  التزمنا  التي 
ميكن ان جننيها على م�ساحة الوطن، من اال�ستثمار يف جمال البيئة، وقد خ�سنا اهلل ببلد يتمتع بقوة 
على  وَحِر�سنا  اخل�سراء  م�ساحاته  على  املحافظة  اح�سنا  ما  اذا  وامل�ستثمرين،  لل�سواح  عالية  جذب 
نظافة بحره و�سواطئه، وجمال مدنه وقراه وانتظام طرقاته ومرافقه العامة. وهذا ا�ستثمار �سهل ن�سبيا 

مبا يحمله من مردود، مب�ساركة فاعلة من القطاع اخلا�ش والهيئات املحلية والدولية املعنية. 

كما ا�سبحت الفر�سة متاحة كي نتطلع اىل يوم ي�سبح فيه لبنان فعال بلدا منتجا للنفط والغاز. 
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النفط  لقانون  التطبيقية  املرا�سيم  ،باإقرار  للتنقيب  املتكاملة  العملية  نبداأ  ان  علينا  يفر�ش  وهذا 
اال�ستثمار  مرحلة  ت�ستلزمها  التي  التحتية  البنى  باإن�ساء  ابطاء  دون  واملبا�سرة  اعتماده،  �سبق  الذي 
وما �سي�ستتبعها من حاجات وواقع جديد. ذلك ان البدء بعملية التنقيب �سوف يعزز بحد ذاته الثقة 
باقت�ساد لبنان و�سريفع معدالت النمو االقت�سادي فيه و�سي�سمح باإيجاد بدايات حلول مل�سكلة الدين 
ال�سعد  على  واعدة  جديدة  مرحلة  ،اآفاق  الطالعة  واجيالهم  اللبنانيني  امام  �سيفتح  اأنه  كما  العام. 

االقت�سادية واالجتماعية والتنموية. 

الثقة باقتصاد لبنان وسوف  ثروة النفط والغاز سوف تُعزز 
العام. الدين  لمشكلة  حلول  بدايات  بإيجاد  تسمح 

أيّها الحفل الكريم،

حر�ست على اأن اأ�سارك �سخ�سّياً يف هذا اللقاء، للتاأكيد على االأهمّية التي اأوليها لل�ساأن االجتماعي
والإظهار تعاطفي مع هذه احلملة الهادفة ودعمي املطلق لها.

اأوّجه �سكري جلميع الهيئات احلكومّية وغري احلكومّية وللدول امل�ساركة يف هذا  وهي منا�سبة كي 
الربنامج الوطني، واأن اأخ�ّش بالتقدير معايل وزير ال�سوؤون االجتماعّية وفريق عمله على هذا اجلهد 

النوعي باجتاه الفقراء، اآمالً اأن تتكّلل املهمة التي تكّفلوا بها بالنجاح مهما تطّلبت من جهود.

فالعدالة االجتماعّية واالإمناء املتوازن وحماربة الفقر واجب يقع على عاتق الدولة بالدرجة االأوىل، 
من خالل �سيا�سة اقت�سادّية واجتماعّية متكاملة. كما اأّنه واجب وطني واأخالقي،اإ�سافةً لكونه �سرطاً 

من �سروط اال�ستقرار وال�سلم االأهلي الذي ن�سعى حلمايته وتدعيمه.

ع�ستـم، وعا�ش لبنـان.

دورة اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية للعام 2011
بيروت -24  تشرين األول 2011

العربية  الدستورية  والمجالس  المحاكم  التحاد  السابعة  الدورة  سليمان  الرئيس  افتتح 
ومجلسه العلمي السابع التي انعقدت في فندق البريستول - بيروت اعتباراً من24 تشرين 
األول 2011، ودعا خالل االفتتاح إلى ضرورة طرح مبدأين إصالحيين متالزمين؛ أواًل: إناطة تفسير 
المجلس  أعضاء  تعيين  طريقة  في  النظر  إعادة  ثانيًا:  الدستوري.  بالمجلس  الدستور 

الدستوري اللبناني.
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السيدات والسادة،

من  نابعًة  صيغًا  التعددية  المجتمعات  شؤون  تدبير  يتطلب 
والدراية. والحكمة  االنضباط  من  الكثير  تقتضي  وهي  واقعها، 

ي�سعدين ان ارحب بروؤ�ساء واأع�ساء الوفود امل�ساركة يف دورة احتاد املحاكم واملجال�ش الد�ستورية
العربية، متمنياً لهم طيب االإقامة يف ربوعنا اللبنانية والنجاح واملزيد من التقدم.

اإن االأ�سباَب الكامنة وراء اإن�ساء املجال�ِش واملحاكم الد�ستورّية، على امتداِد العامل، ويف عامِلنا العربي،
طلحني بل بعنوانني اأ�سا�سينّي من َعناوين تَقّدِم املجتمعات وح�سانِتها يف اأيّامنا،  لة مُب�سْ هي وثيَقُة ال�سّ

هما الدميوقراطية وُحكُم القانون.

لقد قطعت الدميوقراطية اأ�سواطاً بعيدةً وقّدمت م�ساهماٍت جّلى يف بلورِة مفهوم الدولة املعا�سرة، 
ولكّنها ظّلْت تفتقُر اىل حلقٍة �سائعٍة اأ�سا�سّيٍة من حلقاِتها. اإّنها بالفعل املجال�ُش او املحاكم الد�ستورّية 
املتمّثلِة  الدميوقراطية  الظاهرة  �سري  ح�سِن  على  فاعلٍة  رقابٍة  تاأمنُي  اأهدافها  �سدارِة  يف  ياأتي  التي 
الت�سريعية،  واملجال�ُش  الدولة  رئا�سُة  اأعلى م�ستوياتها: اي  االنتخابية يف  العملية  االأخ�ّش ب�سّحِة  على 
وتاأمنُي رقابٍة مماثلٍة على ح�سِن �سري الظاهرة القانونية حتى ال يفِلَت اأيُّ قانون تف�سيلي اأو تطبيقي من 

االن�سجام مع قانوِن الدولِة االأ�سا�سي، اأي الد�ستور املعرّب خرَي تعبري عن اإرادة ال�سعب.

العدالة الد�ستورية ركن ا�سا�سي يف بناء الدولة احلديثة، فهي راعية التنا�سق يف املنظومة القانونية، 
و�سمانة احلقوق واحلريات واالنتظام العام ووحدة املجتمع. وال غنى عن العدالة الد�ستورية خ�سو�ساً 
يف املجتمعات التعددية، االآخذة باالزدياد بفعل العوملة وانفتاح املجتمعات بع�سها على بع�ش، وتداخل 
واقعها، كفيلة  نابعةً من  يتطلب �سيغاً  التعددية  �سوؤون املجتمعات  الثقافات. فتدبري  وتفاعل  امل�سالح 
ب�سون حقوق وحريات املواطنني يف �ستى انتماءاتهم، ورعاية �سوؤونهم. والد�ستور هو ارقى مرجعية، 
يف  م�سرتكة  معاناة  ثمرة  واحيانا  وخربة،  جتربة  كثمرة  املواطنون  ارت�ساه  عما  اجلامع  التعبري  وهو 

انتخاب  قانون  الميثاقية  الديموقراطية  مستلزمات  من 
المجتمع  شرائح  كافة  تمثيل  امام  المجال  في  يفسح 
السياسية. الحياة  تجديد  الى  ويؤدي  وعادال،  صحيحا  تمثيال 

النزاعات ومن ثم العودة اىل املواثيق. ان ممار�سة ال�سلطة يف الدول القائمة على جمتمعات تعددية 
تقت�سي الكثري من االن�سباط واحلكمة والدراية، بحيث ال تخرج هذه املمار�سة عن ن�سو�ش الد�ستور 
وروحيته. من هنا اهمية الق�ساء الد�ستوري كمرجعية حتول دون ال�سطط يف الت�سريع وتقود اىل احرتام 
اال�س�ش التي قام عليها الد�ستور، القانون اال�سمى يف الدولة . فاخللل يف الت�سريع قد يوؤدي اىل زعزعة 
وحدة املجتمع وتقوي�ش الدولة. ودور الق�ساء الد�ستوري يتكامل مع دور رئي�ش اجلمهورية املوؤمتن على 

الد�ستور.

هذا الواقع املى ان�ساء املجل�ش الد�ستوري يف لبنان من �سمن اال�سالحات الد�ستورية التي ن�ست 
عليها وثيقة الوفاق الوطني، وقد اعترب ذلك من االجنازات املهمة التي ار�ست قواعد امليثاق الوطني 
ان  الد�ستور  مقدمة  يف  فجاء  امل�سرتك،  بالعي�ش  وااللتزام  ال�سعبية  باالإرادة  ال�سلطة  �سرعية  وربطت 
ال�سعب م�سدر ال�سلطات وال �سرعية الأي �سلطة تناق�ش ميثاق العي�ش امل�سرتك. وحفاظاً على العي�ش 
امل�سرتك اعطى الد�ستور اللبناين روؤ�ساء الطوائف املعرتف بها قانوناً حق مراجعة املجل�ش الد�ستوري 
التعليم  وحرية  الدينية  ال�سعائر  وممار�سة  املعتقد  وحرية  ال�سخ�سية،  باالأحوال  ح�سراً  يتعلق  ما  يف 

الديني.

وامليثاق، �سمانة  الد�ستور  املعرّب عنها يف  اللبنانية،  العودة اىل اال�سالة  التجربة ان يف  لقد اكدت 
ولكل  لل�سهيونية  والعاملي كنموذج مناق�ش  العربي  ودوره  ور�سالته احل�سارية  تنوعه  لبنان يف  لوحدة 

انغالق يف هويات احادية قاتلة.

ان من م�ستلزمات الدميوقراطية امليثاقية قانون انتخاب يف�سح يف املجال امام متثيل كافة �سرائح
املجتمع متثيال �سحيحا وعادال، ويوؤدي اىل جتديد احلياة ال�سيا�سية، وتفعيل اداء املوؤ�س�سات الد�ستورية، 
وتطوير جتربة لبنان الدميوقراطية، وقد اآن االوان العتماد مثل هذا القانون للخروج من الدوامة التي 
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انتخاب  قانون  �سنة، ن�ست على  اكرث من ع�سرين  مّر عليها  وقد  الوطني،  الوفاق  فوثيقة  فيها.  ندور 
يوؤمن �سحة التمثيل ال�سيا�سي ل�ستى فئات ال�سعب واجياله وفاعلية هذا التمثيل، ومل يعد يف�سلنا عن 
االنتخابات النيابية املقبلة �سوى �سنة ون�سف ال�سنة . فقانون االنتخاب ا�سا�ش اال�سالح، واال�سالحات 

التي ن�ست عليها وثيقة الوفاق الوطني مل تقرتن بقانون انتخاب مالئم لها.

ال�سيا�سية واالجتماعية االأبعاد  لي�سمل خمتلف  للبنان من دميوقراطية ينبغي تطويره  توافر  ان ما 
والثقافية واالقت�سادية. وما ن�سهده من حتوالت يف منطقتنا العربية، يوؤكد �سرورة حتقيق ا�سالحات 
اال�سالح  ا�سا�سها  اال�سالحات  وهذه  ال�سحيح.  الدميوقراطي  امل�سار  يف  االنظمة  ت�سع  �سيا�سية 
وللق�ساء  وامل�ساواة.  العدالة  وحتقيق  ال�سعبي  التمثيل  و�سحة  واحلريات  احلقوق  و�سمان  الد�ستوري 

الد�ستوري موقع ا�سا�سي يف اال�سالح نظراً لدوره يف �سبط الت�سريع و�سون الد�ستور.

وكان حكُم القانون، بدوِرِه، يبحُث عن احَلَلقِة ال�سائعة ذاِتها. واإذا �َسلَّْمنا باأّن مفهوَم حكِم القانون 
ينطوي على فئٍة من املبادئ التي باَتْت مو�سَع اهتماِم املواثيق واملنظماِت الدولية، كامل�ساواة، وَتكافوؤ 
الفر�ش، وحقِّ املرء يف اأن يكون ناخباً وُمنتَخباً، وال�سفافيِة، وحريِة الراأي واملعتقد، و�سائِر احلّريات، 
ٌ يف  وجمموعِة حقوق االن�سان الثمينة... اإذا �َسلَّمنا بذلك، فمعناه اأّنه �سيكوُن للق�ساِء الد�ستوري دوٌر َبنيِّ

هذا امليدان اأي�ساً. 

امية باَت ال ُيهِمُل املواثيَق الدولية التي يكون البلُد املعنّي  واجلدير ذكُرُه اأنَّ هذا الق�ساء ذا املهّمِة ال�سَّ
قد ان�سمَّ اإليها، وهي َغنّيٌة باإ�ساراتها اىل حقوق االن�سان االأ�سا�سية. كما اّنه ال يهمل، كما هي احلال 
ت على اأّن لبنان ع�سٌو موؤ�ّس�ٌش وعامٌل يف منظمة االأمم املتحدة وملتزٌم  عندنا، مقّدمَة الد�ستور التي ن�سّ
ت على اأنَّ الدولَة جت�ّسُد هذه املبادئ يف كل احلقوِل  مواثيَقها واالإعالن العامليَّ حلقوق االإن�سان. كما ن�سّ
بُّ يف مفهوم  واملجاالت من دون ا�ستثناء. ولي�ست هذه املبادئ، يف نهايِة املطاف، غرَي الرواِفِد التي ت�سُ

حكم القانون.

ليشمل  تطويره  ينبغي  ديموقراطية  من  للبنان  توافر  ما  ان 
واالقتصادية. والثقافية  واالجتماعية  السياسية  األبعاد  مختلف 

ت فكرُة الق�ساء الد�ستوري اأرجاَء  بالتالزم َمَع هذين امل�سطلحني: الدميوقراطية وحكم القانون، َعمَّ
ناب�سةً  ن�سو�ساً  وَجَعَلْتها  جموِدها  من  الد�ساتري  اأَخرجِت  جديدة  لثقافٍة  �َسْت  واأ�سَّ العامل،  من  وا�سعةً 
باحلياة. واأ�ّس�ست تالياً ملفهوم جديد هو مفهوُم الدميوقراطّيِة الد�ستورّية الذي ُيعترَبُ ُمْطِلقاً و�سامناً 

لرت�سيخ دولة القانون واملوؤ�س�سات.

السيدات والسادة،

انظمته �سوء  على  لبنان  يف  الد�ستوري  املجل�ش  بها  مّر  التي  العملية  التجربة  يف  التب�سر  لدى 
 واخت�سا�ساته من جهة، ويف �سوء الواقع اللبناين مبعطياته واحتياجاته وخ�سو�سياته من جهة مقابلة، 

نرى انه بات �سرورياً طرح مبداأين ا�سالحيني متالزمني:

االول: ان املاآزق القانونية التي واكبتها اأزمات �سيا�سية، واال�سكاالت والثغرات الد�ستورية تدعونا اىل
وهذا  الوطني  الوفاق  وثيقة  عليه  ن�ست  ملا  وفقاً  الد�ستوري  املجل�ش  الد�ستور اىل  تف�سري  اناطة مهمة 

يتطلب تعديالً د�ستورياً.

النظر يف طريقة  واإعادة  ان�سائه  قانون  تعديل  ينبغي  الت�سيي�ش  من  املجل�ش  لتحرير  توخياً  الثاين: 
تعيني اع�سائه التي تتم اليوم منا�سفة بني جمل�ش الوزراء واملجل�ش النيابي.

والثغرات  واالشكاالت  سياسية،  أزمات  واكبتها  التي  القانونية  المآزق  ان 
الدستوري. المجلس  الى  الدستور  تفسير  مهمة  اناطة  الى  تدعونا  الدستورية 
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في الختام، 

ان انعقاد دورة احتاد املحاكم واملجال�ش الد�ستورية يف بريوت هو دليل على توفر االرادة، والقدرة
على بناء ج�سور التوا�سل يف كل بلد عربي �سقيق وبني الدول العربية، انطالقاً من ايجابيات يف تراثها 
امل�سرتك الذي غالباً ما مَت جتاهله وهم�سته عوامل داخلية واقليمية ودولية.  واين على ثقة باأنَّ ُملتقاُكم 
بُّ ُكلُّها يف م�سبِّ �سيادِة  العلمّي هذا �سيكوُن ُمنا�سبةً لَعر�ِش جتارَب غنّية، وللقياِم مبداوالٍت ُمثمرة، َت�سُ

القانون وتعزيِز الدميوقراطية و�سوِن احلقوق االأ�سا�سية للمواطن واالإن�سان.

ع�ستم، عا�ست الدميوقراطية الد�ستورية، عا�ش لبنان.

مدينة طرابلس
طرابلس - 13 تشرين الثاني 2011

 13 بتاريخ  الشمال  عاصمة  طرابلس  مدينة  إلى  الرئيس  فخامة  بها  قام  استثنائية  زيارة 
تشرين الثاني 2011 شملت أبعاداً سياسية وإنمائية وثقافية وسياحية، حيث تفقد المبنى 
الجامعي المّوحد، وقصر العدل الجديد، ومرفأ طرابلس، ورعى افتتاح يوم "طرابلس مدينة 
خالية من السيارات"، كما لبى دعوة دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى حفل غداء 

ضم أكثر من ألف شخصية طرابلسية وشمالية.
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أيّها الكـرام،

رفع  على  والعمل  للديموقراطية،  ممارستنا  تحسين  واجب  علينا 
تواجهنا. التي  واالجتماعّية  واالقتصاديّة  السياسّية  التحديات 

اأبناء  يا  اإليكم  اأتيُت  تراث عريق وجميد.  ابنة  الوا�سع من ديارها، وهي  ت�ستقبلنا يف  الفيحاء  هي 
عيد  من  اأّيام  وقبل  املبارك،  االأ�سحى  عيد  اأجواء  نعي�ش  زلنا  ما  ونحن  االأعّزاء،  وامليناء  طرابل�ش 
اال�ستقالل، الأّطلع عن قرب على اأحوال املدينة، ولكي اأحيي معكم هذا النهار البيئي املمّيز. والكّل بات 

يعرف، ما للبيئة من وقع موؤّثر على حياة االإن�سان املعا�سر.

اإّن مدينتكم العريقة، قلُب ال�سمال العزيز على كّل الوطن، و�سنُو العا�سمة بريوت. هي عا�سمة ثانية 
دوراً  زالوا،  وما  لعبوا،  وقد  والنزاهة،  وال�سجاعة  باملعرفة  ُو�ِسموا  لرجاٍل  ومنبٌت  ال�سمال،  للبنان، يف 
رائداً ومنرياً يف تاريخ لبنان، قدميه وحديثه، وعلى كّل �سعيد، اذكر منهم خ�سو�ساً، رجل اال�ستقالل 

الكبري عبد احلميد كرامي.

والتزام،  واحرتام  ورع  على  اأجرا�سها،  وقبب  ماآذنها  بتجاور  الع�سور،  عرب  طرابل�ش  كّر�ست  لقد 
مدار�سها  تنّوع  وظّهَر  عرثاته.  كّل  رغم  عليه،  نحر�ش  زلنا  ما  الذي  االأ�سيل  اللبنانّية  العائلة  م�سهد 
ومعاهدها، على عمق معرفٍة وانفتاح، ال�سورة البهّية للثقافة اللبنانّية، التي ت�ساهي اأرقى الثقافات. 
اأما معاملها االأثرّية فهي تق�ّش حكايات البطولة وال�سمود وت�سهد على حقب تاريخّية خمتلفة الوجوه 
كثرية،  اأحيان  يف  جمهولة  مغرتبات،  نحو  �سطاآنها  من  اأبحرت  كما  معها.  فتكّيفت  وجودها،  طبعت 

جماذيف املغامرة واالإقدام، ن�سراً لفكر اأو طلباً لعلم اأو هرباً من جور اأو بحثاً عن عي�ش كرمي.

اأما اليوم، وقد بداأ حميطنا العربي يتحّول نحو الدميوقراطية، فانه يقع علينا واجب م�ساعفة اجلهد 
للبحث عن كيفية حت�سني ممار�ستنا للدميوقراطية، والعمل على رفع التحديات ال�سيا�سّية واالقت�سادّية 
واالجتماعّية التي تواجهنا، وذلك، بالعقل واملنطق وروح العدالة واالعتدال. فنبني م�ستقبالً اآمناً والئقاً 
والتعاون  والتاآخي  التمازج  وتبقى �سمة  والهجرة،  والبطالة  والعنف  العوز  بعيداً عن خماطر  الأبنائنا، 

�سائدة بني اللبنانيني على الدوام.

أيّها األعزّاء،

ضرورية  كخطوات  إطالقها  يقتضي  عديدة  مشاريع 
المتوازن. واإلنماء  اإلداريّة  الالمركزيّة  لتحقيق 

قّيمت بكثري من االرتياح، نتائج اجلولة التي قمنا بها قبل هذا اللقاء، يف مرافق ترمز اإىل نب�ش 
وق�سر  واملرفاأ،  اللبنانّية،  واجلامعة  امليناء،  يف  للمدينة:  واالجتماعّية  واالقت�سادّية  الثقافّية  احلياة 
العدل، وهي موؤ�س�سات ومرافق حيوّية تعمل الدولة على تطويرها وتعزيزها، اإىل جانب م�ساريع عديدة 
اأخرى، يقت�سي اإطالق العمل بها مثل مطار الرئي�ش رينه معّو�ش يف القليعات، واإعادة تاأهيل وت�سيري 
�سكك احلديد، وذلك مبثابة خطوات �سرورية لتحقيق الالمركزّية االإدارّية واالإمناء املتوازن، واإن�ساف 

منطقة ال�سمال عموماً ومدينة طرابل�ش وامليناء ب�سكٍل خا�ش.

م�سروع مديرة  فا�سل  روبري  هال  ال�سّيدة  من  بال�سكر  اأتقّدم  اأن  االأعّزاء،  اأيها  يّهمني  اخلتام،  يف 
�سباب طرابل�ش،  �سبكة  وكذلك  الن�ساط،  هذا  على  ال�سيارات" والقيمني  من  خالية  مدينة  "طرابل�ش 
الرتحيب وحرارة  االهلية على م�ساعر  والهيئات واجلمعيات  وامليناء،  راأ�ش م�سقا وطرابل�ش  وبلديات 
النهار ممكناً  وم�ساركتهم جعلوا هذا  الذين بح�سورهم  والفاعليات   االعزاء  واملواطنني  اال�ستقبال، 
وممتعاً. وي�سرين ب�سكل خا�ش، اأن اأكون اليوم بينكم، ملّبياً دعوة كرمية من ابن طرابل�ش، دولة الرئي�ش 

جنيب ميقاتي، الذي نحب ونقّدر، وقد �ساء هذا اللقاء جامعاً لهذه الوجوه النرّية.
  

ع�ستم، عا�ست طرابل�ش، عا�ش لبنان.
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ج– القسم الثالث: في بيدر الثقافة

المدارس  تتناول  إصالحية،  تربوية  سياسة  باعتماد  اهتمامه،  الجمهورية  رئيس  أولى 
والجامعات، وتعيد اليها تميزها في هذه المنطقة، انطالقًا من كون لبنان مصدر إشعاع 

ثقافي وحضاري.
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تدشين المبنى الجديد لكلية ادارة االعمال في الجامعة األنطونية   
بعبدا - 9 كانون الثاني 2009

بحضور حشد من رجال الفكر والسياسة واإلعالم والمجتمع واساتذة الجامعة وطالبها،
الجامعة األنطونية  إدارة األعمال داخل حرم  المبنى الجديد لكلية  الرئيس سليمان  دّشن 

في بعبدا بتاريخ 9 تشرين األول 2008.

رئيس  ولكن  ثقة،  هو  الجمهورية  رئيس  ان 
انفسهم. اللبناني  بالشباب  ثقته  الجمهورية 

�سكراً للجامعة االأنطونية وطالبها وا�ساتذتها، و�سكراً لعميد كلية ادارة االعمال فيها الذي ذكر ان
رئي�ش اجلمهورية هو ثقة، ولكن رئي�ش اجلمهورية ثقته بال�سباب اللبناين انف�سهم. ان عني ال�سباب على 
مقر الرئا�سة يف بعبدا، لكن عني الرئي�ش على اجلامعة االأنطونية وعني اخرى على املطار ينتظر عودة 

ال�سباب اىل لبنان. 

ولل�سعب  االأنطونية  وللرهبانية  لل�سباب  وابارك  �سنة طيبة  لكم  ان امتنى  اود  العام،  يف مطلع هذا 
اللبناين هذا ال�سرح الكبري. وال بد يل ان اتوقف عند ما يجري يف غزة، حيث املجازر التي يرتكبها 
العدو اال�سرائيلي هي نف�سها التي ارتكبها يف لبنان، وخ�سو�ساً يف قانا، وقد ت�سدى لها �سعب لبنان 
ويلزمه  اليوم،  �سدر  قد  النار  اطالق  وقف  قرار  ان  على  اهلل  نحمد  اننا  االبطال.  و�سبابه  مبقاومته 
التطبيق. لكن ا�سرائيل ال تقدم على اعتداءاتها اال عندما جتدنا منق�سمني على انف�سنا: فالفل�سطينيون 
منق�سمون والعرب كذلك. وان اتكالنا لتحقيق الت�سامن يقع على عاتق ال�سباب، فالتحدي هو لل�سباب.

ال�سعب  ارادة  يتحدوا  ان  القانون  على  للخارجني  ي�سمح  ان  ا�سرائيل  قاوم  الذي  للوطن  ميكن  ال 
ار�ش  ال�سواريخ من  املقاومة فيطلقوا  ارادة  الدولية، وحتى  الطوارئ  وقوات  وارادة اجلي�ش  اللبناين 

اجلنوب. 

مو�سوع  اىل  وااللتفات  لغزة  الدعم  حرف  منه  الق�سد  م�سبوه،  عمل  هو  ال�سواريخ  اطالق  ان 
ال�سواريخ. لكن حل�سن احلظ، فاإن احلكومة قد ايدت ال�سعب الفل�سطيني وظلت على �سجبها لالعتداء 

اال�سرائيلي، ويف الوقت عينه اعطت التعليمات ملنع تكرار االعتداءات من جنوب لبنان. 

اللبناين يتمتع مبيزات كثرية قّل  التي تنقذ الوطن. وال�سباب  ال�سباب، فوحدتكم هي  اتكالنا على 
نظريها يف دول اخرى، فهو �سباب مثقف وثقافته ناجتة عن التعددية الفذة والتنوع املوجود يف لبنان. 
لقد قاوم ال�سباب اللبناين العدو، وهو قاوم بالفعل اعتى قوة ع�سكرية يف ال�سرق. وال�سباب اللبناين دعم 
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املقاومة يف حربها يف العام 2006، وكان اجلي�ش وال�سعب واملقاومة يف �سف واحد، فُهزمت ا�سرائيل 
على ار�ش لبنان. فال�سباب اللبناين يوؤمن بالقيم االن�سانية احل�سارية وبالدميقراطية واحلريات العامة 
وبحقوق االن�سان وينبذ التع�سب والطائفية. وقد راأينا كيف انه ا�ستطاع التعبري عن حريته يف �سباط 
واآذار العام 2005 دون ان حت�سل احتكاكات بني افراده. كذلك، فاإنه ا�ستطاع من خالل جي�سه البطل 
ان يقهر االرهاب الذي مل يقهره احد بعد. وقد وقف كل �سباب لبنان اىل جانب اجلي�ش يف هذه املعركة.

 
دعوتي لكم ان تعززوا هذه املعاين يف �سفوفكم، واطلب من اجلامعة ان حت�سن تعزيز هذه املعاين يف 

ما بينكم، حتى نتمكن من بناء وطن لنا والأوالدنا نعتز به.

الوطن تنقذ  التي  هي  فوحدتكم  الشباب،  على  اتكالنا 
اللبناني يؤمن بالقيم االنسانية الحضارية وبالديمقراطية  الشباب 
والطائفية. التعصب  وينبذ  االنسان  وبحقوق  العامة  والحريات 

اطالق بيروت عاصمة عالمية للكتاب لعام 2009   
بيروت - 25 نيسان 2009

للكتاب  عالمية  عاصمة  بيروت  مدينة  باريس  في  الدولية  اليونيسكو  منظمة  اختارت 
للعام 2009 بعد منافسة مع عدة دول منها تايالند وافريقيا الجنوبية وروسيا. انطلقت فكرة 
المطالعة  تشجيع  بهدف   1996 العام  في  اسبانية  بمبادرة  للكتاب  عالمية  عاصمة  اختيار 

وتعزيز صناعة الكتاب على المستوى العالمي.

 25 يوم  بيروت  في  اليونيسكو  قصر  في  أُقيم  باحتفال  المناسبة  الرئيس  فخامة  رعى 
نيسان 2009.   
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شواطئ  من  العالم  إلى  األبجدية  حمل  لبنان 
والمكتبات. للتوراة  اسمها  حروف  أعارت  التي  بيبلوس 

أيها الحفل الكريم، 
ايها الشابات والشبان االحباء،

�سنة كاملة مباركة نبداأها مع الكتاب، يف العا�سمة العاملية للكتاب، بريوت.

ون�سره  الكتاب  و�سناعة  اإنتاجهم،  وتنوُّع  اللبنانيني،  اإبداع  من  عا�سمتنا،  ت�سّتحقها  دولية  ت�سميٌة 
على مدى عقود طويلة.

هي قالدة على �سدر كلِّ من كان الكتاب جلي�سه حتى عندما يعزُّ ال�سراج.

وهي م�سوؤوليتنا جميعاً يف اأن ي�ستمر هذا الوطن – الر�سالة، منارة ثقافية، ومركز تفاعل ح�ساري 
واإن�ساين، ومثال التنوُّع �سمن الوحدة الوطنية.

فالتحية والتقدير ملنظمة اليوني�سكو على اختيارها بريوت، وال�سكر اأي�ساً الإتاحة الفر�سة لنا ن�سيُف 
حبة اإىل عقد التميُّز يف العامل، ونطلق طاقاتنا الفكرية اإىل جانب مدٍن ما يزال لها الباع الطويل يف 

عامل الكتاب والقراءة.

للتوراة  ا�سمها  حروف  اأعارت  التي  بيبلو�ش  �سواطئ  من  العامل  اإىل  االأبجدية  حمل  الذي  لبنان، 
واملكتبات، ون�ساأت على اأر�سه اأول مطبعة لل�سرق يف دير مار قزحيا يف القرن ال�ساد�ش ع�سر، واأ�ّس�ش 
اأول مدر�سة يف العام 1789 يف عني ورقة، تخّرج منها املعلم بطر�ش الب�ستاين، مروراً بع�سر النه�سة 
ق، وهو يطالبه باملزيد الأنه اأهٌل  التي اأثرت اللغة واالأدب والفكر، يعود العامل اإليه معرتفاً مبا اأجنز وحقَّ

لذلك.

اإذاً، هي الفر�سة والتحدي، بهدف تعزيز املطالعة يف لبنان، واالألفة بني الفرد والكتاب.

املرئية و�سائلها  جتتاح  التي  احلداثة  و�سط  ون�سره،  الكتاب  �سناعة  لتطوير  ة  امللحَّ امل�سوؤولية  اإنها 

في  القراءة  حب  تغرس  أن  في  آماًل  عائلة  كلِّ  إلى  ه  أتوجَّ
الكتاب  تجعل  كي  التربوية  المرجعيات  وإلى  أبنائها،  نفوس 
اإللزامية. والقراءات  المدرسي  الكتاب  من  أبعد  قضية 

الناقل  ودوره  للقراء،  اجلاذب  �سحره  للكتاب  يظلَّ  لكي  اأبنائنا،  اهتمام  و�سمينها،  بغثها  وامل�سموعة، 
اإليهم، ثروات الفكر والعلم واالأدب.

هو  ال�سنة  هذه  جناح  الأن  ودعم،  موازنة  من  يحتاجه  مبا  احلدث  هذا  الوزراء  جمل�ش  خ�شَّ  لقد 
ل عليها كثرياً يف كلِّ  م�سوؤولية كلِّ لبنان، وجميع ال�سلطات والقيادات وهيئات املجتمع املدين، التي نعوِّ

ما يتعلق بالنهو�ش بالوطن.

اإن دور الدولة من خالل وزارة الثقافة، يرتّكز على تنظيم االأن�سطة والربامج يف �سنة الكتاب هذه، 
والقطاعات  املتنوع،  الن�سر  وقطاع  االإعالم  وو�سائل  واملدر�سة  االأهل  من  تعاوناً  نلم�ش  اأن  نود  اأننا  اإال 

الفكرية واالإبداعية واالقت�سادية التي تتكامل اأدوارها يف هذا احلدث احليوي.

املرجعيات  واإىل  اأبنائها،  نفو�ش  القراءة يف  تغر�ش حب  اأن  اآمالً يف  كلِّ عائلة  اإىل  ه  اأتوجَّ من هنا، 
الرتبوية كي جتعل الكتاب ق�سية اأبعد من الكتاب املدر�سي والقراءات االإلزامية.

اإىل  واملبادرة  مميزة،  �سنة  للكتاب  عاملية  عا�سمة  بريوت  �سنة  جلعل  االإعالم  و�سائل  اإىل  ه  واأتوجَّ
والت�سويق،  والتوزيع  والن�سر  الطباعة  نقابات  واىل  الكتاب،  اإىل  النا�سئة  ت�سدُّ  جديدة  برامج  اعتماد 
العتماد و�سائل حديثة وتطوير �سناعة الكتاب، مبا يتنا�سب مع التطورات املت�سارعة، وت�سجيع املبدعني 

�سة جلذب املواطنني من كلِّ االهتمامات. يف كلِّ جماالت الكتابة والتاأليف، واإقامة املعار�ش املتخ�سِّ

مل�ساعدة  واأدعوها  م�سوؤولياتها،  اأمام  يوماً  ترّددت  ما  التي  املدين،  املجتمع  هيئات  اإىل  ه  اأتوجَّ كما 
االإدارات املحلية والبلدية، لتعميم وتعزيز املكتبات العامة يف املدن والقرى ، واإقامة االأن�سطة الثقافية 

ز املواطنني على االإقبال. التي حتقق التناف�ش الفكري وتكت�سف املبدعني يف كلِّ مكان، وحتفِّ
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ه اإليكم يا اأبناءنا هنا ويف كل لبنان... اأتوجَّ
دين على اجلهل والرتابة. اقراأوا لكي تكونوا جديرين بالكرامة االإن�سانية، ومتمرِّ

الفكر  على  ورقابة  َحجٌر  هناك  كان  اإذا  وُتعا�ش  تنمو  قراركم، فال حرية  ت�ساوؤون، هذا  ما  اقراأوا 
والتعبري. ولكن م�سوؤوليتكم هي يف اأن تنّموا كذلك َملكة التمييز، حتى ال يقودكم الفكر املتطرف خلف 

قراءاته املظلمة، فُتح�سنوا االختيار.

 
اأعماقكم وي�سنع  اإىل  د كذلك ما �سيدخل  بل يحدِّ �ستفعلون،  د فقط ماذا  الذي ال يحدِّ القرار  اإنه 
وم�سوؤولية من  فيها دور  فلكم  الوطنية.  �ستكونونه، متاماً كما هي احلال يف اخليارات  الذي  االإن�سان 

خالل من تختارونه ليحمل �سوتكم وهمومكم وطموحاتكم وتطلعاتكم اإىل غٍد م�سرق ت�ستحقونه.

أيها الحفل الكريم، 

اليوم تتكّلل بريوت بتاج الكلمة. ونحن اإذ ندرك مهابة هذه امل�سوؤولية، لن نكتفي بتحويلها اإىل جمّرد
الفن  واإبداعاً يف  وكّتاباً عظماء  اً  نريِّ فكراً  اأثمرت  التي  اللبنانية  الرتبة  يغفل خ�سوبة  احتفايل  بريق 
الغنية  االأن�سطة  ولروزنامة  ال�سنة،  لهذه  املرافقة  الفعاليات  لكلِّ  النهائي  الهدف  والثقافة.  والعلوم 
الكتاب، و�سناعته،  �ش الأر�سية حا�سنة لوالدة  توؤ�سِّ والتنوُّع، هو خلق دينامية ثقافية تفاعلية  باالإبداع 
ل منط  وانت�ساره، و�سوالً اإىل تر�سيخ ال�سخ�سية الثقافية يف نفو�ش اأبنائنا. اإنها ال�سنة التي ناأمل اأن حتوِّ
حياة االأجيال احلا�سرة واالآتية، في�سبُح الكتاب فرداً من االأ�سرة، و�سديق الوحدة، ونبع املعرفة، واأفقاً 
اأجل موقعه، يف وجه حميطات  اليوم من  الكتاب  ينا�سل  واإذ  الكيان عوامل جديدة.  اأمام  يفتح  يومياً 
ق فرادته هو  ل خزان اأفكار الب�سرية وعلومها ويومياتها وثقافتها العامة، فاإن ما يحقِّ االنرتنت التي ت�سكِّ
كونه ع�سارة خربة وم�سروع فكري، ون�سقاً متما�سكاً يقود قارئه اإىل خال�سة كثيفة من املعارف واالآداب 

يف زمن ق�سري.

االختيار  فُتحسنوا  التمييز  َملكة  تنّموا  أن  في  هي  مسؤوليتكم 
المظلمة. قراءاته  خلف  المتطرف  الفكر  يقودكم  ال  حتى 

أيها الحفل الكريم، 

أيها الحفل الكريم، 

اليوم االأول ل�سنة بريوت عا�سمة عاملية للكتاب، نطلقه مليئاً بالوعود و�سغف االأعماق.
لبناننا ي�ستحق اأن يظلَّ منارة، ووهج التاريخ وامل�ستقبل على �ساطئ املتو�سط.

ل لبنان مركزاً دائماً حلوار الثقافات واحل�سارات، يف زمن  اأن يتحوَّ اأمام العامل  من هنا، طالبنا 
فوقها  متتزج  مفتوحة  م�ساحة  اإىل  العامل،  والتكنولوجية  واالإعالمية  االقت�سادية  العوملة  فيه  حّولت 
اإىل  ميالً  ومناق�سة،  حادة  وبطريقة  املقابل،  يف  اأفرزت  ولكنها  احلياة،  واأمناط  والعادات  الثقافات 
حتى  املختلفة  واجلماعات  واالأديان  االإتنيات  بني  متبادل  رف�ش  ومنو  الع�سبيات،  وتطرف  االنغالق، 

داخل الوطن الواحد.

والعقائدية،  الفكرية  واالنتماءات  واملعتقدات  الثقافات  تالقح  يف  حيَّة  خربة  ن�سيج  بالتاأكيد  ولنا 
ل منوذجاً لتفاعل االإن�سانية بتناغم وايجابية. �سمن كيان واحد جنح يف اأن يتحوَّ

اأيها اللبنانيون على اأر�ش لبنان وعلى كلِّ اأر�ش يف بلدان االنت�سار،

العامل  لتوؤلف كتب  االأبجدية  �ساحله  وانطلقت من  �سنة،  اآالف  �ستة  كتاب ح�سارة منت منذ  لبنان 
الرتاب،  جوف  يف  �سدرها  عن  َح�َسرت  ويوم  للحقوق.  مدر�ستها  يف  ال�سرائع  اأّم  هي  وبريوت  قاطبة. 
ظهرت يف قلبها ح�سارات متتالية وعهود وِحقب ت�سري اإىل �سباحات يف التاريخ افتتحت اأياماً من العّز 

واملجد يف تاريخ لبنان وال�سرق.

ت �سفحاته بدماء اجلنود واملقاومني االأبطال، فت�سطرت مالحم عز ولبنان كتاب املقاومة الذي خطَّ
من اجلنوب اإىل بريوت واجلبل ومن البقاع اإىل ال�سمال.

والحضارات. الثقافات  لحوار  دائمًا  مركزاً  لبنان  ل  يتحوَّ أن  العالم  أمام  طالبنا 
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لبنان كتاب عنفوان ، كتاب االرز اخلالد.
هو اأي�ساً كتاب �سالم وانفتاح.
هو اكرث من وطن، هو ر�سالة.

�سة قراآناً الواحد تكتب عا�سمتنا ومدننا وقرانا ف�سوالً من كتب �سماوية مقدَّ والعي�ش  ويف احلوار 
 واإجنيالً.

ولنا يف الدميقراطية واحلرية كتاب علينا اأن نقراأ فيه بتمعن و�سغف كلَّ يوم، ونعتز به.
جبالنا و�سهولنا وال�ساطئ اآيات ر�سمتها ري�سة اخلالق لوحات يف كتاب االإبداع لتمجيد اهلل.

وطننا كتاب التاريخ والقيم، ود�ستورنا كتاب الوطن نلتزم به ونعلي من �ساأنه ونوطد اأمنه، ونر�سخ 
�سيادته وا�ستقالله اأر�ساً لنا والأوالدنا واأحفادنا يذودون عنها كلما �ساورتها الفنت.

دة، فهو اإىل زوال. فوجه لبنان اإذا مل يكن مطبوعاً بالثقافة واحلوار واالأن�سنة والوالدة املتجدِّ

واإذا مل تكن الكلمة اأ�سا�ش البناء، فعبثاً يتعب البناوؤون.

يكون  اأن  ع�سى  املعرفة،  واأنوار  والقراءة  الفكر  طيبات  من  ال�سنة،  هذه  الزرع  نكرث  اأن  م�سروعنا 
االإبداع،  واأبجدية  والكلمة  لتظلَّ بريوت عا�سمة احلرف  اإىل جيل،  احل�ساد وفرياً، فيفي�ش من جيل 

يبني فيها الكتاب مقره الدائم حيث يحلو له ان يكون. 

ع�ستم دائماً بهذا االعتزاز وعا�ش بكم دائماً لبنان.

ومدننا  عاصمتنا  تكتب  الواحد  والعيش  الحوار  وفي 
وإنجياًل. قرآنًا  سة  مقدَّ سماوية  كتب  من  فصواًل  وقرانا 

اصدار كتاب »تاريخ الجيش اللبناني-الجزء األول«
اليرزة - 14 تشرين األول 2009

فنظمت  والتنقيب،  البحث  من  سنوات  بعد  النور  اللبناني«  الجيش  »تاريخ  كتاب  أبصر 
بتاريخ 14 تشرين األول 2008 حضره  العماد نجيم  الجيش احتفااًل للمناسبة في قاعة  قيادة 
الرئيس في  السياسية والفكرية، وقد دّون فخامة  الرئيس وحشد من الشخصيات  فخامة 
السجل الذهبي ما يلي: »أتّوجه بالتهنئة للجيش ضباطًا ورتباء وأفراداً، أولئك الذين زرعوا 
المسيرة  متابعة  في  اليوم  يستمرون  الذين  أو  المؤسسة،  هذه  تاريخ  بذور  الماضي  في 
أوفياء للرسالة والقسم؛ وأُهنئ أعضاء اللجنة وكل َمن أسهم في انجاز هذا الكتاب، الذي 
والدروس،  العبر  من  بالكثير  الصاعدة  أجيالها  ويفيد  العسكرية،  المؤسسة  ارث  سُيغني 
وكلي أمل وثقة بأن تتابع اللجنة عملها في مقبل األيام، وصواًل إلى إتمام تاريخ الجيش 

بصورة كاملة، بما يُلبي طموح العسكريين، ويعود بالخير على المؤسسة والوطن«. 

العماد ميشال سليمان
رئيس الجمهورية
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قسري،  غياٍب  بعد  الحبيبة  األرض  إلى  الجيش  يعود  ثم 
فتخفق فيها راية الوطن مجدداً، ويستعيد دوره الطبيعي 
وخروقاته. العدو  الستفزازات  ويتصدى  عنها،  الدفاع  في 

الأن الدماء الطاهرة هي حرب املالحم
والأن االجنازات ال تتحقق اإال بعرق الرجال

فالتاريخ ال يكتبه اإال ال�سهداء .....
األف حتية لالأبطال امليامني

واألف األف حتية ل�سهداء اجلي�ش االأبرار

أيها السيدات والسادة، 

لبنان  قيامة  وبني  بينه  تربط  دامغةً  نوؤكد حقيقةً  اأن  وتاريخه  ن�ساأة جي�سنا  ننظر يف  عندما  بد  ال 
وا�ستمراره وطناً م�ستقالً، موحداً، جامعاً الأبنائه كافة. فم�سرية اجلي�ش حتفُل باملحطاِت امل�سرقة التي 
ت�سهد على عمق اإميانه بلبنان وعلى التزامه حماية كيانه، وال�سهر على ا�ستقراره وامنه. تبداأُ امل�سريُة 
يومها  الع�سكري  التاريخ  فَكتَب  الوطن،  للدفاع عن حدود  فتٌي  اأنربى جي�ٌش  اأر�ش اجلنوب، حيث  من 

اأحداَث معركة املالكية، ك�ساهٍد على قدرة جنوده وتفانيهم.

 

ثم يعود اجلي�ش اإىل االأر�ش احلبيبة بعد غياٍب ق�سري، فتخفق فيها راية الوطن جمدداً، وي�ستعيد 
دوره الطبيعي يف الدفاع عنها، ويت�سدى ال�ستفزازات العدو وخروقاته، م�ستفيداً من دعم القوات الدولية 
له يف �سعيه لتطبيق مندرجات القرار 1701 تطبيقاً كامالً غري منقو�ش. واجلي�ش بني هذه املحطة وتلك 
مل يبخل يوماً بدماء رجاله يف خندق الدفاع عن الوطن، وهو عمل جنباً اإىل جنب مع املقاومني االأبطال 
يف الت�سدي للمحتل وطرده. ت�سهد له على ذلك مواقع بئر ال�سال�سل، وكوكبا، وارزون، وتلة ال�سّديق، 

و�سور، وحارة ال�ست، وبعلبك و�سوالً اإىل العبدة يف اأق�سى ال�سمال.

لكنني اأعلم، واللبنانيون يعلمون اأي�ساً، اأن حماية الوطن ا�ستوجبت دوراً للجي�ش يتعدى هذه املهمة، 

طّبقها  التي  واإلدارية  السياسية  باإلصالحات  التذكير  فقط  يكفي 
والتي  الجيش  عليها  تربّى  التي  والمبادئ  بالقيم  فعليًا  التزموا  من 
أفقهم. وسعة  تفكيرهم  صوابية  على  تشهد  منيرة  مواقع  تزال  ال 

مقوماته.  الوطن يف  تتهدد  كيانية،  اأبعاد  ذات  ملخاطر  املحطات  من  كثرٍي  يت�سدى يف  اأن  عليه  وكان 
فتمكنتم من حرا�سة الد�ستور وحماية الدميقراطية، واف�سحتم م�ساحة وا�سعة من احلرية والتفاعل، 
وجنحتم يف احت�سان اأبناء الوطن جميعاً بكافة انتماءاتهم ومناطقهم، وبتنوع م�ساربهم، وحلتم دون 
الوطنية،  �سفة  اجلي�ش  لدور  هذا  جناحكم  فاأعطى  املدمرة.  الداخلية  النزاعات  هاوية  اإىل  انزالقه 
واملهم يف احلفاظ على  اللبنانيني  ت�سكل مرجتى  التي  الوحيدة  واحياناً  الكربى  ال�سمانة  وجعل منه 

النظام و�سيانة دميقراطيته، ويف ت�سهيل قيادة الوطن موحداً �ساملاً اإىل �ساطئ االأمان.
 

وفوق هذا وذاك كنتم اإىل جانب مواطنيكم يف �ساعات ال�سدائد، فمددمت يد العون يف جماالت العمل
البيئي واالإمنائي، واخلدمة االجتماعية. وعملتم على اإنقاذهم من الكوارث الطبيعية، وتخفيف اآالمهم 
من ويالت احلروب وجرائم العدوان. فاأثبتم مدى حر�سكم على اخلري العام، ومدى احرتامكم حلقوق 

االن�سان وتعلقكم بالقيم املدنية. 

  
 

لقد ا�ستطاعت القوى الع�سكرية اللبنانية، منذ ن�ساأتها، اأن تكت�سب ثقة املواطنني وحمبتهم، ودعم
ال�سلطات ال�سرعية ومباركتها، وهو ما �سكل حتى اليوم ر�سيدكم االأكرب واأهم م�سادر قوتكم. واجلي�ش 
وطنية  ومبادئ  ح�سارية  قيم  من  اأختزنه  مما  الكثري  واملواطنني  الوطن  األهم  قد  ذلك  مقابل  يف 
اكت�سبها من جتاربه، �سواء اأكان ذلك من خالل مت�سكه بالعي�ش امل�سرتك، ونبذه كل اأ�سكال التع�سب 
اجتماعٍي  لنموذٍج  تقدميكم  خالل  من  ذلك  كان  اأم  الوطنية،  بالوحدة  الرا�سخ  والتزامه  والطائفية، 
ُيقتدى به يف الوالء الوطني، والتزام االأنظمة والقوانني، والتعامل الراقي واملن�سبط، وتطبيق معايري 
االأهلية والكفاءة، والتح�س�ش بامل�سوؤولية االجتماعية واالن�سانية، وغريها الكثري الكثري مما ي�سيق جمال 
تعدادها يف هذا ال�سياق. يكفي فقط التذكري باالإ�سالحات ال�سيا�سية واالإدارية التي طّبقها من التزموا 
فعلياً بالقيم واملبادئ التي ترّبى عليها اجلي�ش والتي ال تزال مواقع منرية ت�سهد على �سوابية تفكريهم 

و�سعة اأفقهم.
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أيها السيدات والسادة، 

اأتوجه من خاللكم اإىل اللبنانيني جميعاً الأقول: ال تزال القوى الع�سكرية اللبنانية م�ستمرة يف تاأدية
اأن ت�سابك الظروف ال�سيا�سية واالأحداث  مهامها دون انقطاع منذ ما ي�سل اإىل ع�سرين �سنة، حيث 
على  بل  وثكناتها،  مواقعها  من  اإنطالقاً  الطبيعي  دورها  با�ستعادة  لها  ي�سمح  واالإقليمية مل  الداخلية 
العك�ش من ذلك، فقد فر�ست عليها هذه الظروف اأعباء جديدة ومهاما اإ�سافية تراوحت من حماربة 
واإحباط خمططاتها،  والعمالء  التج�س�ش  �سبكات  اإىل مالحقة  التي حتتويه،  البوؤر  االإرهاب ومعاجلة 

و�سبط احلوادث املتنقلة واخماد ارتداداتها وردع مرتكبيها يف املناطق اللبنانية كافة. 

وبالرغم من �سخامة هذه املهام، تبقى القوى الع�سكرية واالأمنية مطالبة بتقدمي املزيد من اجلهود، 
اإدارة  وهذا حق من حقوق املواطنني عليها توفرياً الأمنهم وا�ستقرارهم. لكن حقكم علينا اأن نح�سن 
املواطنية  ترتعرع  اجلامعة حيث  املظلة  وللمواطنني جميعاً  لكم  فنوفر  البالد،  ال�سيا�سية يف  ال�سوؤون 

ويتحقق ال�سلم االأهلي.

 
  

واإذا كانت عنا�سر القوة الرئي�سية يف اجلي�ش تتمثل مبعنوياته العالية وباإرادة �سلبة تعتمر يف نفو�ش
رجاله، فقد جنح اأي�ساً يف االلتزام باأهداف وطنية موحدة ومعلنة ب�سكل وا�سح و�سفاف. واأتاح له ذلك 
ح�سد طاقاته الب�سرية متكاثفة وموحدة، وجمع كل اأبناء الوطن بتنوعهم املعروف، وقيادتهم معاً وجنباً 
اإىل جنب لتنفيذ كل اأنواع املهمات على كامل االأرا�سي اللبنانية. فكان بحق اأم املوؤ�س�سات عندما يتعلق 

االأمر بامل�سالح الوطنية العليا.

ي�ستحق جي�سنا اأن يحظى باهتمامنا على كافة امل�ستويات، فن�سع خمططاً تف�سيلياً لتلبية احتياجاته
للدولة  يتوافر  وما  يتنا�سب  حمدد  زمني  لربنامج  تبعاً  ينفذ  اأن  على  تطويره،  وم�ستلزمات  اال�سا�سية 
اأفراده، ون�سمن العي�ش الكرمي لهم ولعائالتهم من جهة،  من موارد. فهكذا نحفظ للجي�ش معنويات 

ولعائالت �سهداء اجلي�ش االبرار من جهة اأُخرى. 

السياسية  الشؤون  إدارة  نحسن  أن  علينا  حقكم  لكن 
المظلة  جميعًا  وللمواطنين  لكم  فنوفر  البالد،  في 
الجامعة حيث تترعرع المواطنية ويتحقق السلم األهلي.

أيها السيدات والسادة، 

فنوحد  مجتمعنا،  يميز  الذي  التنوع  غنى  على  نبني 
تنوعه. في  جامع  وطني  إطار  في  ونصقلها  الخيارات 

اأرى من االأهمية مبكان روؤية هذا الرتابط بني اجلي�ش وتطور لبنان احلديث لي�سبح على ما هو عليه
اليوم، وطناً منوذجاً يف حوار الثقافات ومتازجها. وال بد من التعّمق يف ا�ستيعاب مكونات هذا الرتابط، 
فنتعلم منها ونعّلمها لالأجيال املقبلة، ونبني على غنى التنوع الذي مييز جمتمعنا، فنوحد اخليارات 
ون�سقلها يف اإطار وطني جامع يف تنوعه. واأعلموا اأن اأي قرار ع�سكري لن ي�ستقيم اإال يف خدمة هذه 
اخليارات، بل اأن القرارات الوطنية لن ت�ستقيم اإال مبقدار ما توؤمن الوحدة الوطنية وحتميها. ولكم يف 

ذلك جتارب لي�ست ببعيدة. 

لدي ثقة كاملة باأنكم تدركون مدى التطور الهائل الذي طاول خمتلف االأ�سلحة الع�سكرية والتقنيات 
املرتبطة بها، االأمر الذي انعك�ش بو�سوح على اخلطط اال�سرتاتيجية، وعلى التطبيق القتايل يف ميدان 
املعركة. لكن التجارب املتعددة حول العامل، دلت مبا ال يقبل ال�سك اأن القوى املدافعة ت�ستطيع احلد من 
فعالية جي�ش العدو املتطور اإذا ما بنت قواها على اأ�سا�ش وحدات �سغرية، تتميز بتنظيم مرن، تعرف 

االأر�ش وتتقن ا�ستخدامها، ومزودة باأ�سلحة ذات دقة عالية.

فلتكت�سفوا م�سادر قوتكم ولتبنوا عليها؛
جنّدٌي ملت�سٌق بوطنه،

مدرٌب،
يتقن الت�سبث باأر�سه.  

ولتتعلموا الدرو�ش الع�سكرية وعربها؛
قوى ع�سكرية مرنة، 

ا�سلحتها فاعلة وخفيفة.

فت�سكلوا كما كنتم دائماً، ال�سخرة التي تتك�سر عليها اأطماع الطامعني، وتتال�سى عندها خمططات
املرتب�سني.
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ثم يبقى علينا يف موؤمتر احلوار الوطني اأن ن�ستكمل حولكم بناء ا�سرتاتيجيتنا الوطنية، باأبعادها
وزناً  يقيم  ال  عدواً  نواجه  اأن  علينا  اإذ  لفاعلون،  واإننا  واملقاومة،  ال�سعبية،  االقت�سادية،  ال�سيا�سية،   
املحكمة  على  غزة  يف  اأفعاله  اإحالة  اقت�سى  ما  املجازر  من  ارتكب  وهو  الدولية،  واالأعراف  للقوانني 
احرتام  واإلزامه  ردعه  يت�سن  مل  اإذا  ال�سرور  باأعظم  ينذر  ما  القد�ش  يف  ويرتكب  الدولية.  اجلنائية 

املقد�سات والقيم االن�سانية.

غداً اأيها ال�سادة �سوف ُيطل وطننا من على اأعلى املنابر يف العامل، و�ستكون عليه امل�ساركة يف مناق�سة 
لنا فر�سة  تتاح  اأن  ناأمل يف  الدويل، ونحن  االأمن  اأع�ساء جمل�ش  العاملية كواحٍد من  ال�سوؤون  خمتلف 
فريدة كي ُنظهر حقوقنا الوطنية والقومية وندافع عنها، ونطالب مبحا�سبة املعتدي وردعه. و�سيقع على 
عاتقنا جميعاً توفري املزيد من فر�ش اال�ستقرار االأمني وال�سيا�سي الداخلي، وا�ستنفار امكاناتنا كافة 

الإجناح هذه املهمة الرائدة. 

أيها السيدات والسادة، 

كلما ع�سفت االأنواء بهذا البلد، كانت الروح الع�سكرية جتمع بني اأبنائه، فتحافظ على وحدة اجلي�ش 
قدوةً يف هذا  دائماً  كونوا  للنظام.  ولي�ش حامياً  الوطن،  كل  الوطن،  الوطن. فاجلي�ش جي�ش  وحتفظ 
الوطن، فهذا هو قدركم وقدره، عطاءً ومناءً ورقياً وازدهاراً، فلكم �سرف الر�سالة، وفيكم نبل املهمة 
مع عظيم الت�سريف وعبء التكليف. هنيئاً لكم كتاب التاريخ، واأمتنى اأن يكون يوم اإ�سدار اجلزء االأول 
منه، موعداً حل�سد الطاقات يف ور�سة البناء الوطني، فيتحقق للبنان اليوم ما �سيكتبه عنه التاريخ غداً، 

لبناٌن م�سرٌق يفخر باإجنازات جي�سه و�سعبه.

ع�ستم، عا�ش لبنان.

العالم،  في  المنابر  أعلى  على  من  وطننا  يُطل  سوف 
الشؤون  مختلف  مناقشة  في  المشاركة  عليه  وستكون 
الدولي. األمن  مجلس  أعضاء  من  كواحٍد  العالمية 

تخريج طالب جامعة البلمند
البلمند -  16 تموز 2010

أشعر  وأنا  العريقة،  البلمند  جامعة  في  شبابنا  أمام  أقف  الزاهرة  الوعود  موسم  »في 
تجاههم بدرجة المودة والتقدير نفسها التي أحملها إلبني الذي يقف بينكم ومعكم هذا 

اليوم«.
 

هكذا خاطب الرئيس سليمان الدورة 19 لطالب جامعة البلمند وبينهم الدكتور شربل 
ميشال سليمان في يوم تخرجه بتاريخ 16 تموز 2010.
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غبطة البطريرك،
صاحب السماحة،

حضرة رئيس الجامعة، 
أيّها الحفل الكريم،

أيّها المتخرّجات والمتخرّجون،

يف مو�سم الوعود الزاهرة اأقف اأمام �سبابنا يف جامعة البلمند العريقة، واأنا اأ�سعر جتاههم بنف�ش 
درجة املودة والتقدير التي اأحملها البني الذي يقف بينكم ومعكم هذا العام.

حتتفلون يف هذه الرحاب مع اآبائكم واأمهاتكم، وكّل حمّبيكم، بنجاح اأحرزمتوه بجهدكم ومثابرتكم
طوال �سنوات الدرا�سة، فتتّوجون م�سرية من التح�سيل العلمي واكت�ساب املهارات. وها اأنتم تنطلقون يف 
بناء غد تتطلعون اإليه باأمل اأراه يف نظراتكم الطموحة. اإّن فرحي بنجاحكم ينبع من اآمايل بدوركم يف 

احلا�سر وامل�ستقبل. اأنتم االأمل الواعد مب�ستقبل يكرب فيه احللم بلبنان الوطن ولبنان الدولة.

ويف حلظة التاأّمل هذه التي تقفون فيها على عتبة احلياة العملّية يطيب يل اأن اأخاطبكم الأقول لكم 
اإّن وطنكم ينتظركم. فلطاملا كان العن�سر الب�سري ثروة لبنان االأوىل ولطاملا عّولنا على اال�ستثمار يف 

الطاقات الب�سرّية للبنانيني.

�ش والطموح؛ ومن الفائدة التي  وبالرغم من احلاجة امل�سروعة لدى البع�ش لتو�سيع اآفاق التخ�سّ
ميكن اأن جتنيها الدول النامية من الهجرة املوؤقتة املوؤّهلة لك�سب املهارات اأو الر�ساميل، فاإّن احلاجة 
تبقى قائمة ملواجهة م�سكلة الهجرة الدائمة، وبخا�سة هجرة االأدمغة، ملا ي�سّكله االغرتاب من نزف 

للقدرات واإفراغ للوطن من طاقاته ال�سابة ومن قواه احلّية يف خمتلف امليادين.

رهاننا الدائم، هو اأن نتمكن من احلفاظ على هذه اخلربات واالإفادة منها. لذلك �سعينا وال نزال،
ليبقى �سبابنا اخلريجون يف لبنان، يبنونه بالكفاءة والعلم، واالإرادة املتجددة يف احلياة. وال اأبالغ اإذا 

قلت باأّن اال�ستقرار العام الذي حققناه يف ال�سنتني املا�سيتني، ي�ساعدنا على بلوغ هذا الهدف.

يطيب لي أن أخاطبكم ألقول لكم إّن وطنكم ينتظركم. 
ولطالما  األولى  لبنان  ثروة  البشري  العنصر  كان  فلطالما 
للبنانيين. البشريّة  الطاقات  في  االستثمار  على  عّولنا 

أيّها األحّباء،

اإيّن اأعاهدكم موا�سلة العمل بكّل عزم واإ�سرار، لرت�سيخ هذا اال�ستقرار الذي ي�سّكل حجر االأ�سا�ش
اأولي�ست هذه م�سوؤولية االآباء  ال�سابة فيه، كرمية، عزيزة وفاعلة،  الب�سرّية  لبناء لبنان ولبقاء املوارد 

جتاه اأبنائهم؟ األي�ست الدولة م�سوؤولة عن تاأمني م�ستقبل ال�سباب؟

نعم اإنها م�سوؤوليتنا جميعاً... اإنها م�سوؤوليتي.

في  األساسي  العامل  سيكون  لألرض  والوالء  بالقيم  المحّصن  عملكم 
القانون. وسلطة  والكفاءة  الحداثة  ركائز  على  لبنان،  في  اإلنسان  دولة  تثبيت 

تنطلقون اليوم، مزّودين مبخزون واٍف من العلِم واملعرفِة والثقافة، وبطموحاٍت كبريٍة ووا�سعة.

لكم اأن تبتكروا من هذه الطموحات م�سارب اإبداٍع، وكفاٍح، وعزم.

ن بالقيم والوالء لالأر�ش �سيكون العامل االأ�سا�سي  وثقتي كبرية باإدراككم الواعي باأّن عملكم املح�سّ
يف تثبيت دولة االإن�سان يف لبنان، على ركائز احلداثة والكفاءة و�سلطة القانون. 

لقد تعّلمتم ثقافة املوؤ�س�سات ومفاهيم التنمية امل�ستدامة والعدالة االجتماعّية، وتعّرفتم اإىل مبادئ
القيادة ومهاراتها، فطّبقوها يف املواقع التي �ستت�سّلمونها ويف القطاعات التي �ستديرونها.

اأقدموا وال تخافوا.

لقد اخرتمت طريق العلم، وهو درب طويل قطعتم منه اليوم اخلطوة االأوىل. واأنتم وال �سّك تعون اأّن 
امل�سار الذي ت�سلكونه يتطّلب موا�سلة حت�سني الذات باخلربة والتاأهيل وتطوير معارفكم واملهارات. 
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العالمة  كونوا  واالجتماعّية،  واالقت�سادّية  ال�سيا�سّية  احلياة  يف  دوركم  ممار�سة  على  تقبلون  واإذ 
الفارقة وقّوة التغيري االإيجابي يف املجتمع.

كونوا اأبناء احلا�سر ال اأبناء املا�سي، وحتّفزوا نحو امل�ستقبل بفكر م�ستنري. فامل�ستقبل يبداأ اليوم ... 
واأنتم ت�سنعونه باإرادتكم.

تعّلموا من اأخطاء املا�سي، من اأخطائنا، لئال تقعوا فيها، وتدفعوا ثمن ما ارتكب بحّق وطنكم. حتّرروا 
من القيود البالية، وال ت�سمحوا للقيد الطائفي اأن يحّد من طموحاتكم اأو يجعلكم تنكفئون يف والئكم 
ال�سامل، واالأّول واالأخري، للوطن. نحن ال نريد ع�سبّية طائفّية، لكننا حري�سون يف الوقت نف�سه على 
وتنّوع خاّلق  الدولة، كم�سدر غنى  بناء  الواحد ويف عملّية  اللبناين  املجتمع  ن�سيج  كّل طائفة يف  دور 

واإثراء متبادل.

متّردوا اإذاً على الع�سبّيات ال�سّيقة وكونوا رّواد الوحدة الوطنّية، وعززوا هذه الوحدة بح�ّش املواطنة 
ال�ساحلة واجلامعة وبروح االحرتام املتبادل، والتفاين يف اخلدمة املنّزهة عن اأّي غر�ش.

اإّن ال�سباب اللبناين الذي جتّلى يف اإعمار دنيا االغرتاب، وانتف�ش من اأجل اال�ستقالل وجنح يف مقاومة 
عملّية  يف  فاعلة  ب�سورة  امل�ساركة  عليه  ت�سعب  لن  لالإرهاب،  الت�سّدي  ويف  االإ�سرائيلي،  االحتالل 
التخّلف  اأ�سكال  كافة  عن  بعيداً  واملوؤ�س�سات  الدولة  وبناء  للبنان،  واالجتماعي  االقت�سادي  النهو�ش 

واملح�سوبّية والف�ساد.

تحرّروا من القيود البالية، وال تسمحوا للقيد الطائفي أن يحّد من طموحاتكم 
للوطن. واألخير،  واألّول  الشامل،  والئكم  في  تنكفئون  يجعلكم  أو 

مستقبل  ببناء  كفيلة  الشابة  طاقاتكم  إّن 
الفرص. وتكافؤ  العدالة  تسوده  أفضل، 

أيّها األعزّاء،

كونوا فخورين باالنتماء للوطن.

لقد حافظ التعليم يف لبنان على حّد كبري من االلتزام باملعايري العلمّية املعتمدة يف حميطه ال�سرقي 
كما يف املحيط الغربي. وجامعة البلمند، هنا، منارة علم وقيم والتزام وطني وقومي نعتّز بها.

اأغتنمها منا�سبة كي اأدعو اجلامعات يف لبنان، لال�ستمرار يف �سعيها اإىل تنويع االخت�سا�سات التي 
تقدمها للطالب بعد درا�سة حاجة املجتمع اإليها واإمكانّية تلبية متطلبات ميادين العمل. خ�سو�ساً واأّن 
جمل�ش الوزراء يويل اهتماماً لتطوير قطاع الرتبية والتعليم. وهو ب�سدد اإقرار م�سروع قانون لتنظيم 

التعليم العايل و�سعته وزارة الرتبية.

كما اأدعوها اإىل تعزيز دور املختربات ومراكز االأبحاث يف �سّتى املجاالت العلمّية، لي�ساهم لبنان يف 
م�سرية التقّدم العلمي الذي يخدم االإن�سان يف الداخل واخلارج.

كما اأدعو بيوت املال اإىل االهتمام باأمر التعليم واال�ستثمار فيه دون غاية اأو متنني واحت�سان املواهب
الواعدة ودفعها اإىل التاأّلق، في�ستعيد لبنان دوره الريادي.

اأف�سل، ت�سوده العدالة وتكافوؤ الفر�ش يف اإطار احلرّيات  اإّن طاقاتكم ال�سابة كفيلة ببناء م�ستقبل 
نها جمموعة املبادئ والقيم االأخالقّية والعائلّية واالجتماعّية التي مّكنت ال�سعب اللبناين،  التي حت�سّ

عرب التاريخ، من التما�سك وال�سمود واملحافظة على روحه وخ�سو�سيته وعنفوانه.

اإّن الوطن مدعّو من خاللكم اإىل جتديد االإرادة الوطنّية، فال خوف على امل�سري، وال قلق من غٍد اآت
طاملا عملنا موحدين من اأجل بناء الدولة، واأّول مدماك  فيها هو �سرح العلم واملعرفة املكّللة بالثقافة 

املبدعة.
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اأدواركم الفاعلة يف البناء اإىل  اإّن وطنكم يتطلع  اأّيها املتخّرجات واملتخّرجون االأحّباء.  هنيئاً لكم 
 واالإمناء، يف الرتّقي العلمي واحل�ساري، يف امل�ساهمة اخلاّلقة، ويف االإ�سالح الذي نطمح اإليه، من اأجل 

ال�سلم واالأمن والعدالة والتنمية، ومن اأجل وطن لي�ش كباقي االأوطان،

وطن الر�سالة والقدي�سني واالأبطال واالأدباء،
وطن االإبداع الفكري املغرو�ش يف دنيا االنت�سار ...

وطنكم لبنان.

ع�ستــم، عا�ست اجلامعة، وعا�ش لبنان.

على  خوف  فال  الوطنّية،  اإلرادة  تجديد  إلى  خاللكم  من  مدعّو  الوطن  إّن 
الدولة. بناء  أجل  من  موحدين  عملنا  طالما  آت  غٍد  من  قلق  وال  المصير، 

مؤتمر مؤسسة الفكر العربي
بيروت - 8 كانون األول 2010

افتتح الرئيس سليمان بتاريخ 8 كانون األول 2010 مؤتمر »فكر 9« الذي نظمته »مؤسسة 
الفكر العربي« في فندق فينيسيا في بيروت تحت عنوان »العالم يرسم المستقبل .... دور 

الشباب العربي؟«
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ي�سعدين التئام عقدكم يف بريوت بعد اأن مّرت ع�سر �سنوات ن�سطة على اإن�ساء موؤ�س�ستكم واختيار 
عا�سمتنا مقّراً لها. واأح�سب اأّنه يف اختياركم هذا �سهادة لدور لبنان غري املنقطع يف خدمة النه�سة 
لهذا  اأوفياء  يبقوا  كي  للبنانيني  متجّددة  دعوة  ب�سيغة  نف�سه  بالوقت  نتلّقاه  ولعّلنا  العربّية.  الثقافّية 
الدور: يثريون االأ�سئلة ويفتحون امل�سالك ويتطلعون اإىل امل�ستقبل ويعملون من اأجل الو�سل ما بني العرب 

عن طريق التفكري امل�سرتك والتبادل واحلوار.

وفيما اأكرب جمهوداتكم الكثرية واأثّمن ما اأنتجت من ثمار، اأتو�ّسم اليوم يف موؤمتركم، الذي يجمع
كوكبة من اأهل املعرفة والراأي، اندفاعة يف م�سار اأطلقه ورعى تقّدمه بهّمة واهتمام �سمّو االأمري خالد 

الفي�سل.

القرار و�سانعي  الثقافّية  النخب  بني  احلّق  التفاعل  على  الدائم  احلر�ش  موؤ�س�ستكم  يف  ويلفتني 
واأ�سحاب املبادرات، يف وحدة امل�سعى والتطّلع لالإ�سهام يف ا�ست�سراف امل�ستقبل والتعامل مع ق�ساياه 
وهواج�سه. كما ي�ستوقفني التنّوع الذي تغتني به املوؤ�س�سة فتغني، يف الربامج وامل�سروعات واالإ�سدارات 
واجلوائز، ويف امل�ساركات والتوجهات وال�سراكات. والتنّوع ها هنا لي�ش نقي�ش الوحدة بل ال�سبيل اإليها، 
التماثل  بعيداً من فر�ش  امل�سبقة  واالآراء  االأيديولوجّية  الفكر احلّر من قيد  كما هي احلال يف حركة 
على املفكرين. والعالقة بني التنّوع والوحدة نختربها اأي�ساً يف تاريخ احل�سارة، على غرار ما عرفناه 
من انفتاح وا�ستيعاب وخ�سوبة يف ح�سارتنا العربّية، خالل مراحل نهو�سها. وال تقت�سر جدلّية التنّوع 
نحن  يعنينا  ما  وهو  ال�سيا�سة.  االجتماع وجمال  ف�ساء  اإىل  تتعّداها  بل  الثقافة،  �سوؤون  والوحدة على 
اللبنانيني ب�سفة خا�سة. فرنى اأنف�سنا اأحياناً اأمام احتماالت ينقلب فيها التنّوع اإىل فرقة ويجنح تاأكيد 

الوحدة اإىل نكران اخل�سو�سّيات، وجتاهل الذاكرات والرتاثات واملنابع الروحّية التي تنهل منها.

لذا فاإّن التحّدي اللبناين القائم على اإ�سراك جميع الفئات والطوائف يف ال�سلطة واإدارة ال�ساأن العام
ولي�ش فقط جمّرد ال�سماح لها مب�ساحة العي�ش جنباً اإىل جنب، يزيد من حجم م�سوؤولياتنا كلبنانيني 

لبنان  لدور  شهادة  هذا  اختياركم  في  أنّه  أحسب 
العربّية. الثقافّية  النهضة  خدمة  في  المنقطع  غير 

وعرب الإجناحه، يف وجه بروز نزعة اأ�سولّية يف ال�سرق ت�سعى لرف�ش الراأي االآخر، واأ�سوات باتت ترتفع 
يف الغرب لت�سكك يف اإمكانّية جناح مناذج العي�ش واحلكم القائمة على التعددّية الثقافّية.

غري اأّن حماذير املخاطر التي ت�سي بها تلك االحتماالت تعنينا اأي�ساً بو�سفنا عرباً، بل تعني العرب
اللبنانّية  الوطنّية  بني  فامل�ساحلة  االجتماعّية.  وت�سكيالتهم  ال�سيا�سّية  نظمهم  اختلفت  واإن  كّلهم، 
العامل  الوطنّيات يف  الوطني، مثلها كمثل امل�ساحلة بني  الوفاق  العربي، وقد كّر�سها ميثاق  واالنتماء 
ال  الوطن،  وبناء  الدولة  بناء  يف  ال�سري  اإىل  امل�سروع  تطلعنا  بني  للتوفيق  �سرورة،  والعروبة،  العربي 
ال�ساحة املفتوحة اأو اأر�ش املنازلة، وبني التزام ق�سايا العرب القومّية واأّولها مواجهة العدّو االإ�سرائيلي. 
واإّن اللبنانيني قد اختربوا النتائج املوؤذية لكّل تعرّث يف بناء الدولة اأو تاأجيل له، اأّياً كانت الذرائع، كما 

اختربوا م�ساوئ االنطواء والدعوة اإىل االنكفاء، اأّياً كانت املربرات.

تخت�ّش  وهي  لبنان،  يف  ت�سغلنا  كما  العربي،  الفكر  موؤ�س�سة  يف  ت�سغلكم  اأخرى  م�ساحلة  وهناك 
بها  عنيت  لها،  كة  املحرِّ اأو  ال�سيا�سة  امل�سَمرة يف  الثقافّية  بامل�سائل  باالأحرى  اأو  وبال�سيا�سة،  بالثقافة 
امل�ساحلة بني اخل�سو�سّية العربّية واالإ�سالمّية وبني املبادئ والقيم التي باتت تت�سم ب�سفة الكونّية. 
ازداد  وقد  بالعامل  العرب  عالقة  �سوؤال  هو  عنه  االإعرا�ش  ميكن  ال  الذي  ال�سوؤال  اإّن  اأخرى،  بعبارة 
الثنائّيات  والعن�سرّية ومعها  االإرهاب  واالإرهاب، واحلروب �سّد  االإ�سرائيلي  بفعل االحتالل  ماأ�ساوّية 

املدّمرة، ال�سيا�سّية والثقافّية والدينّية واملذهبّية التي مل ننج من حبائلها.

والفكر  ال�سالم  ثقافة  بني  املزاوجة  حتقيق  كعرب،  اأمامنا  املطروحة  االإ�سافّية  التحديات  ومن 
النه�سوي التنويري، والفكر املقاوم لكّل احتالل اأو ظلم اأو �سيم اأو تخّلف، قا�سمهم امل�سرتك البحث 
عن العدالة وتوفري م�ستلزمات حقوق االإن�سان؛ كما املزاوجة بني �سعينا الدوؤوب لبلوغ احلداثة مبختلف 
امل�سرقّية  هوّيتنا  متّيز  التي  والروحّية  االأخالقّية  والقيم  املبادئ  على  املحافظة  و�سرورات  اأبعادها، 

التنويري،  النهضوي  والفكر  السالم  ثقافة  بين  المزاوجة  تحقيق 
قاسمهم  تخّلف،  أو  ظلم  أو  احتالل  لكّل  المقاوم  والفكر 
اإلنسان. حقوق  مستلزمات  وتوفير  العدالة  عن  البحث  المشترك 
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و�سخ�سيتنا اجلماعّية املطبوعة بالعّزة واالإباء.

وعلينا العمل قبل كّل �سيء بعّزة وروؤيوّية وثبات، لتمكني اأنف�سنا كعرب، من ر�سم م�ستقبلنا باأنف�سنا، 
عو�ش اأن يفر�ش علينا امل�ستقبل اأو اأن ير�سم لنا من قبل الغري. وكذلك ال�سعي احلثيث لتوفري الفر�ش 
ال  تنق�سنا  ال  واأّنه  ةً  خا�سّ الكونّية،  احل�سارة  حركة  يف  وموؤّثرين  فاعلني  نكون  لكي  املنا�سبة  واالأطر 
الطاقات املادّية وال القدرات الب�سرّية، ونحن نختزن، على االأر�ش العربّية ويف دول االنت�سار الوا�سعة 

العديد من كبار املفّكرين والعلماء واملبدعني.

لي�ست اخل�سو�سّية نقي�ش الكونّية ومل تكن يوماً كذلك يف تاريخ العرب ال�سيما يف ع�سور ازدهارهم
 ويف حماوالتهم النه�سوّية. ولعّل الكونّية اأقرب الأن تكون خ�سو�سّية بال اأ�سوار. ولي�ست النه�سة العربّية 
اأّن البع�ش اأ�سدل ال�ستار عليها ملجرد  احلديثة عملّية تاريخّية حمدودة يف الزمن واالأهداف. �سحيح 
العامل  من  موقفاً  بو�سفها  موؤّثرة  ا�ستمّرت  اأّنها  غري  ماآله.  بلغ  قد  اال�ستقاليل  مطمحها  اأّن  اعتقاده 
احلديث وقيمه وروؤية للكون ت�سعى الأن جتعل للعرب ح�سوراً يف العامل وال تر�سى اأن يخرجوا اإىل هام�سه.

بفعل  اأعيق،  اأو  تعرّث  اأّنه  اإال  القرن احلايل،  الع�سرين ومطالع  القرن  النه�سة خالل  ينقطع م�سار  ومل 
القهر  �سيا�سة  وجه  يف  احل�سارّية  الذات  توكيد  اإىل  امل�سروعة  احلاجة  عن  ناجتة  جذرّية  معار�سة 

واالإخ�ساع واال�ستتباع. وقد �سرفتنا هذه احلاجة عن كّل ما عداها.

�سرورة  بطريقه،  الذات  توكيد  اأخذ  فقد  الدينّية،  وامل�ساعر  ال�سيا�سة  يف  م�سروعّيته  من  وبالرغم 
التطّلع اإىل امل�ساحلة مع احلداثة، وجتاوز احلداثة املاأزومة والتفاعل مع ثقافات العامل على نحو يجعل 
اأي�ساً. ولكي ت�سبح كذلك،  اأّي عربّية واإ�سالمّية  اأو امل�سّماة كذلك، كونّية بالفعل،  من القيم الكونّية، 
اأن ن�سهم فيها مع �سوانا فال ينح�سر خيارنا بني االلتحاق بالغري واالقتداء به من دون  يرتّتب علينا 

متييز اأو تقييم وبني االنف�سال عنه ورف�ش كّل ما ياأتينا منه جملةً وتف�سيالً.

الكونّية،  القيم  من  يجعل  نحو  على  العالم  ثقافات  مع  التفاعل 
أيضًا. وإسالمّية  عربّية  أّي  بالفعل،  كونّية  كذلك،  المسّماة  أو 

والثقافّية  السياسّية  الحياة  إخصاب  يقتضي 
العالم. من  أخرى  أماكن  في  تبلورت  بتجارب  العربّية 

وي�ستدعي ذلك و�سع الفوارق بني ال�سعوب والثقافات واالأديان يف ن�سابها عو�ش اإجهاد النف�ش يف 
ت�سخيمها، وهو ما يفعله، على ال�سفة املقابلة، دعاة النظرة اجلوهرّية اإىل العرب وامل�سلمني. ويتطّلب 

ذلك اأال ننظر اإىل العامل وكاأّنه جمّرد خطر داهم علينا اأو كاأننا ل�سنا منه بل يف قطيعة معه. 

اأخرى من  اأماكن  تبلورت يف  بتجارب  العربّية  والثقافّية  ال�سيا�سّية  اإخ�ساب احلياة  ويقت�سي ذلك 
العامل، ومبراجعة ما خربناه نحن يف مراحل �سابقة. وال يغرّي ذلك �سيئاً يف حاجتنا اإىل ا�ستجماع قوانا 
ملواجهة اإ�سرائيل وقوى ال�سيطرة والت�سّلط، والت�سّدي الآفات بنانا االقت�سادّية واالجتماعّية وال�سيا�سّية. 
بل لعّله يوؤّمن بع�ش ال�سروط ال�سرورّية لهما. وهذا يوّجه اأنظارنا وطاقاتنا نحو اليقظة ومتكني ذواتنا 

الثقافّية. وهو داأب موؤ�س�ستكم، التي اأدعو لها بح�سن املثابرة ودوام النجاح، وال�ســـــالم.
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تدشين حرم االبتكار والرياضة في جامعة القديس يوسف
بيروت - 13 أيار 2011

تُّخلد تذكارية  لوحة  عن  الستارة  يوسف  القديس  جامعة  ورئيس  سليمان  الرئيس  أزاح 
تدشين "حرم االبتكار والرياضة" في جامعة القديس يوسف بعد ظهر يوم 13 أيار 2011. حضر 

المناسبة حشد من رجاالت السياسة والعلم إضافًة إلى السفير الفرنسي في لبنان.

الروح  عن  ورمزيّتها  جوهرها  في  اإلسالمّية   - المسيحّية  بكركي  قمة  تعّبر 
بينها. ما  في  اللبنانّية  الروحّية  العائالت  عالقة  ترعى  أن  يجب  التي  الحقيقّية 

أصحاب الدولة والسعادة والسيادة،
سعادة السفير ميشال بارنييه،

أيّها الحفل الكريم،

اإذ ند�ّسن اليوم معاً هذا ال�سرح العلمي املنفتح على احلداثة واالأمل، وعلى م�ستقبل جامعي واعد، 
اإميان باجلامعة وبكم يا �سباب لبنان، ومبقدرتكم على رفع التحديات، مهما كانت  فاإننا جنّدد فعل 

املعوقات وال�سعوبات.

وهي منا�سبة يف الوقت نف�سه للتاأكيد على اأهمّية التعاون الدويل، وبخا�سة مع الف�ساء الفرانكوفوين
م�ساحات  واإغناء  اجلامعة  �ساأن  رفع  اأجل  من  فرن�سا،  طليعتها  ويف  ال�سديقة،  االأوروبّية  الدول  ومع 
الرتبية والعلم والثقافة يف لبنان. ونحن نعلم اأّن الدول املتقّدمة تنفق ما بني 2 و 4 باملئة من ناجتها 

الوطني االإجمايل الأغرا�ش البحث العلمي املحّفز لالبتكار.

اإّنه مل�سدر اعتزاز وغنى اأن يكون يف لبنان جامعات ومراكز اأكادميّية عريقة، لها تاريخها وتقاليدها
اخلا�سة، اإىل جانب جامعات الدولة؛ خا�سة واأّن حرّية الرتبية والتعليم هي من مقّومات بلدنا، احلري�ش 

على تنّوع معطياته الثقافّية، من �سمن ما يتوافق مع مبادئ التعليم العامة ومع قيمه وثوابته الوطنّية.

ويهّمني اأن اأعرب هنا عن كامل التقدير جلامعتكم الي�سوعّية، مل�ساهمتها اجلوهرّية يف حياة لبنان 
العامة، وقد خّرجت، منذ اإن�سائها عام 1875، كوكبة من رجال الدولة والفكر والعلم واالأدب، وقياديني 

بارزين يف خمتلف املجاالت.

االأب  ح�سرة  لكم  فهنيئاً  الوطن؛  لبناء  معّززاً  مدماكاً  الرحاب  هذه  يف  ت�سيف  جاءت  وقد 
René Chamussy، رئي�ش اجلامعة، وح�سرات القّيمني على هذا ال�سرح اجلديد.
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من  حّيزاً  خّصصت  قد  الروحّية  القمة  تكون  أن  يسرّني 
ودورهم. الشباب  لشؤون  الختامي  وبيانها  مداوالتها 

السّيدات والسادة،

أيّها الحفل الكريم،

نلتقي اليوم، غداة انعقاد قمة م�سيحّية-اإ�سالمّية يف بكركي، معرّبة يف جوهرها ورمزّيتها عن الروح
احلقيقّية التي يجب اأن ترعى عالقة العائالت الروحّية اللبنانّية يف ما بينها، وموؤازرة يف الوقت عينه 
لكّل جهد هادف لتعزيز نهج احلوار ور�سالة التاآخي والعيــ�ش امل�ستـرك التي يتمّيز بها لبنان، فـي وجـه 
وما  االآخر.  وللراأي  الثقافّية  للتعددّية  ورف�ش  وع�سبّيات  ت�سّنجات  من  والغرب  ال�سرق  يف  يتنامى  ما 

االعتداء االآثم على دور العبادة �سوى مظهر من مظاهر هذا التطّرف املبنّي على احلقد واجلهل.

�ست حّيزاً من مداوالتها وبيانها اخلتامي ل�سوؤون ال�سباب وي�سّرين اأن تكون القمة الروحّية قد خ�سّ
ودورهم، داعيةً اإّياهم لعدم اال�ست�سالم اإىل جتربة االنطواء على الذات، مطالبةً بتاأمني فر�ش العمل 
لهم وتبديد م�ساعر اخلوف لديهم حول امل�ستقبل، كي ال تكون الهجرة خارج الوطن خيارهم احلتمي 

املرير.

يف الوقت الذي نخ�سى فيه من تداعيات االأحداث التي تع�سف ببع�ش الدول العربّية، وما يرتافق 
معها من عنف واإثارة مريبة للنعرات املذهبّية والطائفّية وزرع لبذور الفتنة؛ فاإّنه ملن دواعي ارتياحنا 
اأن ت�سري امل�ساعي االإ�سالحّية يف هذه الدول، التي نتمنى لها اال�ستقرار والهناء، باجتاه اإقرار ت�سريعات 

وقوانني �سبق للبنان اأن اعتمدها منذ اإن�سائه كدولة.

فلبنان، وفقاً ملا حّدده الد�ستور، جمهورّية دميقراطّية برملانّية، تقوم على احرتام احلرّيات العامة، 
عرب  ميار�سها  ال�سيادة  و�ساحب  ال�سلطات  م�سدر  فيها  وال�سعب  واملعتقد،  الراأي  حرّية  طليعتها  ويف 

املوؤ�س�سات الد�ستورّية.

نتائجه  في  ويساوي  كغيابها،  هو  الديمقراطّية،  استعمال  سوء 
الديمقراطّية من ظلم وإحباط. األنظمة غير  به  السلبّية ما تتسّبب 

وقد متّيز يف الواقع، باحرتامه لال�ستحقاقات الد�ستورّية، واإجرائه النتخابات نيابّية حّرة وهادئة، 
اإدارة ال�ساأن العام على قاعدة املنا�سفة  وح�سول تداول دورّي لل�سلطة وم�ساركة جلميع الطوائف يف 

والتوافق، اإ�سافةً ملا تتمّتع به �سحافته و�سعبه من حرّيات على �سّتى امل�ستويات.

وبالرغم من ذلك، مل ينجح اللبنانيون يف ترجمة هذه احلرّيات ممار�سة دميقراطّية �سحيحة، وما
 زالت تعرت�ش م�سرية الدولة عرثات ومعوقات، من اأبرز جتّلياتها خالل ال�سنوات الثالث املا�سية :

اأ�سهر يف عملّيات ت�سكيل ثالث حكومات متتالية؛ وقد باتت ال�سعوبة يف  اأكرث من ت�سعة  - ا�ستهالك 
تاأليف احلكومة احلالّية ت�سّكل عبئاً اإ�سافّياً �ساغطاً على اأكرث من �سعيد.

-  بروز اإ�سكالّيات د�ستورّية، من �سمن النظام، مل ت�سمح لرئي�ش الدولة، يف غياب ال�سالحّيات الفاعلة، 
باأخذ القرارات واالأمور باجتاه احل�سم، الذي قد ي�سطر اإليه، ب�سفته احلاِكم واحَلكم.

- اإ�سافةً للتناق�سات والتجاذبات التي كانت قائمة �سمن احلكومة الواحدة بفعل االنق�سام ال�سيا�سي.

وهذا يفيد باأّن �سوء ا�ستعمال الدميقراطّية، هو كغيابها، وي�ساوي يف نتائجه ال�سلبّية ما تت�سّبب به
االأنظمة غري الدميقراطّية من ظلم واإحباط.

وطنّية  ا�سرتاتيجّية  فقط حول  لي�ش  وعميق،  �سامل  بحوار  املبا�سرة  �سوى  لنا  خيار  ال  فاإّنه  لذلك، 
للدفاع عن لبنان و�سيادته وثرواته الطبيعّية؛ بل كذلك حول كيفّية امل�سّي قدماً يف تنفيذ وثيقة الوفاق 
الوطني يف جميع بنودها، ويف كيفّية تطوير اأو تو�سيح �سيغة احلكم التي التزمنا بها منذ العام 1943، 
لال�ستقرار  ال�سامنة  املواطنة  دولة  اإىل  و�سوالً  الر�سيد،  واحلكم  احلداثة  مقت�سيات  مع  يتوافق  مبا 

الدائم الذي ما برحنا نن�سده منذ اال�ستقالل.
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وهذا يتطّلب من القادة والعائالت الروحية املختلفة، جتديد االرادة ال�سيا�سية امل�سرتكة، باإجناح 
النموذج اللبناين و�سيغة العي�ش الواحد، ولي�ش االكتفاء مبجّرد العمل على تاأمني ما يوؤول لهم من مواقع 

وح�س�ش.

وال بّد لنا من املبا�سرة، فور ت�سكيل احلكومة اجلديدة، بتنفيذ امل�ساريع االإمنائّية االأ�سا�سّية التي طال
م�سروع  اإقرار  من  واالنتهاء  كاملة،  ب�سورة  ال�سعب  اإرادة  عن  يعرّب  انتخاب  قانون  واإقرار  انتظارها، 
لقطاعات  املدى  الطويل  والتخطيط  واملحا�سبة؛  امل�ساءلة  اآلّيات  وتعزيز  االإدارّية،  الالمركزّية  قانون 

اخلدمات واالإنتاج.

جتدر اال�سارة هنا، اىل انه اىل جانب الدور الذي �ست�سطلع به الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات، التي 
نطمح اإىل اإن�سائها، كما هو معتمد يف العديد من الدول، فان العملية االنتخابية يف خمتلف مراحلها، 
واحدة  م�سافة  على  يكون  اأن  به  املفرت�ش  من  الذي  الداخلية،  وزير  ومتابعة  اهتمام  مو�سع  �ستكون 
االنتخابات  تاأمني حرية هذه  واملحا�س�سة، متكيناًً من  الغلبة  بعيداً عن منطق  االطراف،  من جميع 

ونزاهتها. وقد كان لنا يف هذه الوزارة جتربة ناجحة نعتّز بها، ويتوجب علينا االقتداء بها.

السياسية  االرادة  المختلفة تجديد  الروحية  القادة والعائالت  على 
الواحد. العيش  وصيغة  اللبناني  النموذج  بإنجاح  المشتركة 

أيّها الحفل الكريم،

اإّن لبنان الذي خرج من �سنوات طويلة من العنف واحلروب املدّمرة، بفعل ما حيك له من موؤامرات 
وما وقع فيه من اأخطاء، لن يعود اإىل دائرة االقتتال، ولن يقع يف �سركه من جديد، وذلك بف�سل وعي 
اأبنائه والتفافهم حول الدولة القادرة والعادلة، والتزامهم بالثوابت الوطنّية وبنهج احلوار واالعتدال. 
ويف ع�سّية عيد التحرير، يف اخلام�ش والع�سرين من �سهر اأّيار اجلاري، اأتوّجه اإىل �سباب لبنان، الذي 
متّكن من حترير معظم اأرا�سيه من االحتالل االإ�سرائيلي، كي ي�ساهم با�ستمرار يف بناء جممل قدرات 

لألفراد  تسمح  ثقافة  لتبني  لبنان،  وطالب  طالبات  أدعو 
في  الوقوع  بتالفي  والمستنيرة  المتقّدمة  والمجتمعات 
الالمباالة. وخطر  التطرّف  خطر  متوازيين:  خطرين  دائرة 

�سعيد  على  وال�سيما  املجال،  هذا  يف  خا�سة  م�سوؤولّية  ولل�سباب  وا�ستقــــراره.  عّزته  وحتقيق  الوطن 
على  الإثبات مقدرتهم  واالإ�سالح،  للحداثة  ونزعة  وحيوّية  ومنطق  علم  به من  يتمتعون  اجلامعة، مبا 
النقا�ش املو�سوعي البّناء، وعلى �سياغة اقرتاحات حلول م�سرتكة ملا يعانيه لبنان من اأزمات حكم اأو 

ما يواجهه من ثغرات نظام.

اإّن تقّدم الدول هو يف تقّدم جامعاتها، ويف مقدرتها على �سحذ الفكر وتعزيز البحث العلمي وتنمية
االإن�سان، متكيناً له من التاأقلم والتطّور واالخرتاع. ذلك اأّن االإبداع هو يف جزء منه وليد املوهبة، ويف 
اأبرز  جذب  يف  املتقدمة  الدول  بع�ش  جناح  يف�ّسر  ما  هذا  واجلهد.  واملثابرة  الكّد  وليد  االأكرب  جزئه 
علمائنا الذين نفتخر مبا اأجنزوه يف دنيا االنت�سار، اأكان ذلك يف جمال الطّب اأو الهند�سة اأو العلوم 

ب�سكٍل عام، انطالقاً مما توّفر لهم هذه الدول من اأطر بحث واإمكانات مادّية ومعنوّية.

واإذا كان البحث العلمي اجلاّد، اإىل جانب احلاجة واملوهبة مدخالً لالبتكار، فاإّن الثقافة، مبفهومها 
الوا�سع، تبقى احلا�سنة الف�سلى لالإبداع، انطالقاً من مقدرتها على اال�ستطالع واال�ستفادة من مناهل 
والتي  تعزيزها،  واجب  علينا  يقع  التي  الثقافة  اأن  كما  لالأمم.  املرتاكمة  ومن اخلربة  املختلفة  العلم 
اأدعوكم اإليها يا طالبات وطالب لبنان، هي تلك التي ت�سمح لالأفراد واملجتمعات املتقّدمة وامل�ستنرية 

بتاليف الوقوع يف دائرة خطرين متوازيني: خطر التطّرف وخطر الالمباالة.

هكذا فقط نبلور بيئة موؤاتية للت�سامح واال�ستقرار ولتحفيز مقدرتنا على النمّو واالبتكار واالإبداع،
هكذا يتمّيز لبنان كموطن حل�سارة العي�ش الواحد والت�سامن واالإخاء.

ع�ستم، عا�ست اجلامعة، وعا�ش لبنان.



624625

تدشين معهد العلوم التطبيقية واالقتصادية في الجامعة اللبنانية
نهر ابراهيم - 17 تشرين الثاني 2011

في نهر ابراهيم، جبيل، دّشن الرئيس سليمان الفرع السابع على مساحة الوطن لمعهد 
وأزاح   .LIBAN-ISAE-CNAM اللبنانية  الجامعة  في  واالقتصادية  التطبيقية  العلوم 
 Christian الدكتور   CNAM جامعة  رئيس  بحضور  للمناسبة  تذكارية  لوحة  عن  الستارة 

Forestier الذي أشاد بالعالقات القوية التي تربط لبنان بفرنسا على الصعيد الثقافي.

لتحقيقه. والسعي  المتوازن  لإلنماء  العمل  المستدامة  التنمية  علينا  تفرض 

أيّها الحفل الكريم،

قد يبدو حدثاً عادياً افتتاح مبنى جديد اأو فرع اآخر جلامعة، غري اأّن جعل احلدث عالمة ممّيزة يف
واإعالء  الإجناحه  كل اجلهود  تتكامل  مّنا،  اأمر مطلوب  هو  لبنان،  التي طبعت  والثقافة  العلم  م�سرية 
�ساأنه، لي�ش فقط لقناعتنا ب�سرورة التنمية امل�ستدامة، بل الأن من واجبنا العمل لالإمناء املتوازن وال�سعي 
لتحقيقه، وهو ما تكّر�ش يف الد�ستور اللبناين بو�سفه ركنا اأ�سا�سيا من اأركان وحدة الدولة وا�ستقرار 

النظام.

العلم ال يعرتف باحلدود، فهو عابر للقارات واالأديان. 
والثقافة ال تقع يف زمان ما وال ترتبط مبكان معنّي.

وحده التفاعل امل�ستمر مع الثقافات يوؤ�ّس�ش الإبداعات وفهم اأكرث لالآخر.
فاالإبداع مل يكن يوماً ولن يكون نتاج عملية ح�سابية مرتبطة مب�ساحة اأي بلد وعدد �سكانه.

قدمو�ش اأطلق اأبجديته من هذه البقعة لينري العامل بعد ظلمة، ويفتح له اآفاقاً بداأت معه وال نعلم
نهايتها.

اآدون وع�ستار اتخذا مثاالً لثقافات عديدة، برهاناً على اأّن التجّدد �سمة الطبيعة واأّن ال�سباب ال ميكن 
اأن ير�سخ اأو ي�ستكني.

واملحتفلون هم  اليوم يف جبيل موطن قدمو�ش  واالحتفال يجري  لالأبجدية عيد،  اأ�سبح  لبنان،  يف 
اأحفاده امليامني الذين ي�ستعيدون دورها الثقايف.
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ايها الشابات والشبان،

اأنتم الغد، اأنتم كهذا النهر الهادر يوؤّكد يف كل مّرة وجوده ونعمه وخرياته وقوته. لقد دعوتكم منذ 
خطاب الق�سم اإىل م�ساركتكم احلثيثة والفاعلة يف اإيجاد احللول لبناء الوطن وهو ال يبنى اإاّل ب�سباب 
ينف�ش عنه موروثات خاطئة، وتعقيدات واأوهاما وهواج�ش، �سباب يتجاوز الغرائز والع�سبيات. اأدعوكم 

اىل ان تّتحد قواكم فيتاألق الوطن. عليكم اأن تخّطوا طريقاً يو�سل اإىل اأحالمكم.

اإّن م�سكالت اجليل ال�ساب هي نف�سها يف كل لبنان، وحدكم القادرون على اجتياز ال�سعاب بثبات 
اطردوا  الوطن.  ويخ�سر  لتتباعدوا  اإاّل  يوماً  و�سعت  ما  التي  الوهمية  احلواجز  اأزيلوا  ومعرفة.  وعلم 

بح�سوركم �سياطني اجلهل والتفرقة، ليبقى لبنان م�ساناً مهاباً، ولتحافظوا عليه فتحفظ  كرامتكم.

اإّن ثروة لبنان بطاقاته ال�سبابية خّولته لعب دور رائد يف العامل العربي والدويل، واأنتم موؤمتنون على
تواجه  التي  امل�سكالت  بحل  �سي�ساهم  التعليم  قطاع  لتطوير  اخلم�سية  اخلطة  اإقرار  ولعّل  الّدور  هذا 
الرتبية والتعليم عرب تطوير املناهج لرفع التح�سيل االأكادميي. ويرتافق ذلك مع حتديث العمل االإداري 
والنظام الرتبوي وموؤهالت اجلهاز التعليمي وكل ما ميت ب�سلة لناحية ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات 

واالت�ساالت.

اإّن لبنان الذي عا�ش فرتة مريرة  من تاريخه حافظ اإىل حّد كبري على االلتزام باملعايري العلمية يف
حميطه ال�سرقي كما يف العامل الغربي وعمل على مواكبة حثيثة، واإن كانت يف بع�ش االأحيان �ساقة، 

لل�سري نحو االأف�سل يف املجاالت الرتبوية اأداءً وممار�سةً.

وهنا ال ي�سعني اإال اأن اأنّوه بدور املوؤ�س�سات التعليمية الر�سمية واخلا�سة، وبدور اجلامعات ومعاهد 
التحديث  ركاب  يف  جنب  اإىل  جنباً  ت�سري  اخلا�سة  واجلامعات  اللبنانية  فاجلامعة  العايل،  التعليم 
والتطّور. واملعهد الوطني للفنون واملهن )CNAM( عمل على توفري م�ساحة معّينة له �سمن منظومة 

املعاهد العليا يف لبنان وذلك باإن�ساء فروع له يف عدد من املدن.

النهر  كهذا  أنتم  الغد  أنتم  والشبان؛  الشابات  ايها 
وقوته. وخيراته  ونعمه  وجوده  مرّة  كل  في  يؤّكد  الهادر 

ايها السادة،

والتعاون اجلامعي بني لبنان وفرن�سا لي�ش بجديد، وتربز اأهمية هذا املركز يف ناحيتني اأ�سا�سيتني: 
االأوىل اأّنه يدار يف اإطار �سراكة من قبل اجلامعة اللبنانية واجلمعية اللبنانية للتعليم العلمي والتقني.

 والثانية دوره الفاعل يف الرتبية العلمية التخ�س�سية واالأبحاث، وم�ستوى ال�سهادة اللبنانية الفرن�سية 
التي مينحها.

واأتوّجه اليوم بالتهنئة اإىل القّيمني عليه، اإدارة واأ�ساتذة، م�سّدداً عليهم و�سع كل اإمكاناتهم لتحقيق
النتائج املرجّوة للطالب لي�ستفيدوا من اجلهود املبذولة.

الدكتور كري�ستيان بيننا  رئي�سها احلا�سر  ب�سخ�ش  العاملية   )CNAM( بال�سكر جلامعة واأتوّجه 
 فور�ستييه.

كما اأّنني اأنّوه باجلهد الذي بذله جمل�ش اإدارة )CNAM( يف لبنان ورئي�سه وبخا�سة املدير العام 
الدكتور اليا�ش الها�سم. علماً اأّن هذا امل�سروع الرتبوي مل يكن لريى النور لوال املبادرة ال�سجاعة التي 

اّتخذها جمل�ش بلدية نهر ابراهيم ورئي�سه ال�سيد طوين  مطر.

لم يعد جائزاً أن يحزم الشباب حقائبه بحثًا عن عيش كريم.

اأعلم ما يقلقكم ويقلقنا اأال وهو توفري فر�ش العمل كي ال تكون ال�سهادات عبئاً ولكي ي�ستفيد الوطن 
من  بدءاً  اجلميع  تعاون  ت�ستلزم  املهمة  هذه  اأّن  نف�سه  الوقت  يف  واأعلم  واخت�سا�ساتكم.  علمكم  من 
احلكومة، وهي اأولت يف بيانها الوزاري اهتماماً بهذا ال�ساأن اإذ اأّكدت عنايتها باجليل ال�ساب من خالل 
العايل  التعليم  الوطنية لدعم اجلودة يف قطاعي  الهيئة  التعليمية وموؤازرة  واالأبحاث  تطوير الربامج 

العام واخلا�ش مروراً بتلّقف الطالب واإدراكهم.
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وهذه اخلطط ينبغي اأن تالقيها اإرادة عند اأ�سحاب املال وامل�ساريع واملوؤ�س�سات خللق مناخات اأف�سل
لتوفري العمل الكرمي واملنتج.

ولعل رحلة التنقيب عن النفط والغاز والتي �سرتافقها ا�ستثمارات يف البنى التحتية تفتح افاقا واعدة 
وفر�ش عمل عديدة.

مل يعد جائزاً اأن يحزم ال�سباب حقائبه بحثاً عن عي�ش كرمي.

ومن املعيب علينا اي�سا اأن نغفل ق�ساياهم وم�ساكلهم وم�ستقبلهم، فنن�سغل مبا يحيطنا ونهمل ما 
يدور عندنا. اأطلقه تنبيهاً وتذكرياً اأّنهم م�ستقبل الوطن و�سّر دميومته، فلنعمل لهم لنحافظ على بلدنا. 
كل ذلك على اأ�س�ش وثوابت اأ�سا�سية يرتكز اليها تطوير قطاع التعليم، وهي حرية التعلًم والعمل على 

تاأمينه للجميع وا�ستمرار االنفتاح الثقايف الذي �سّكل وي�سّكل فرادة الرتكيبة اللبنانية. 

اأنتم مدعوون اأكرث من اأي وقت م�سى اىل امل�ساركة الفاعلة يف ما نحن عازمون على حتقيقه ويف 
الطليعة الالمركزية االإدارية املو�ّسعة وفق ما اأجمع عليه اللبنانيون يف وثيقة الطائف.

اإّن م�ساهمة كل فرد منكم من �ساأنها حتقيق ما نخّطط له. ولعّل اأهم ميزات الالمركزية االإدارية 
بتاأمني  وذلك  اإن�سافها  الأجل  لبنان  من  متعّددة  مناطق  عن  احلرمان  نقل  مل  اإن  االإهمال،  رفع  هو 
امل�ستلزمات، فما نقوم به حق من حقوق الوطن علينا. ت�ستطيع اجلماعة يف كل منطقة ا�ستثمار خرياتها 
باإ�سراف جمال�ش حملية  املناطق  وتنتع�ش  املدن  اإىل  النزوح  فيتوقف  وخرباتها  من طاقاتها  واالفادة 

تتمّتع ب�سالحيات وا�سعة الأجل االإمناء وت�سهيل اأعمال املواطنني.

أطلقه تنبيهًا وتذكيراً، أنّهم الشباب  مستقبل الوطن 
بلدنا. على  لنحافظ  لهم  فلنعمل  ديمومته،  وسرّ 

تواصل  شبكات  معًا  نؤسس  تعالوا 
وشبابنا. شاباتنا  تحمي  وأمان  وإيمان 

ايها االحباء،

ما دفعني اإىل طرق هذا املو�سوع املهم هو ما عاينته يف ق�ساء جبيل من موؤ�سر اقت�سادي ت�ساعدي 
يدّل على جتاوب املواطنني كل يف موقعه وحترك امل�ستثمرين، وذلك بعدما با�سرنا اإزالة ما تراكم من 
واجتماعية،  اإمنائية  وهيئات  وجتمعات  وبلديات  و�سيا�سيني  فعاليات  مع  جنهد  نحن  احلرمان.  غبار 
بنى  املنطقة، من  اأب�سط حقوق هذه  لتلبية  مّنا،  واهتمام مبا�سر  ودولية،  موؤ�س�سات عربية  بدعم من 
تعّزز  برية  موا�سالت  �سبكة  لت�سبح  اال�سم  �سوى  حتمل  مل  وطرقات  اأ�سالً،  موجودة  تكن  مل  حتتية 

التوا�سل ال�سهل واالآمن بني البلدات والقرى حتى ما بني مقامات القّدي�سني يف جبيل والبرتون !

تعالوا نوؤ�س�ش معاً �سبكات توا�سل واإميان واأمان حتمي �ساباتنا و�سبابنا. �سبكة توا�سل بني ال�ساحل
للقانون  وفقا  ال�سا  يف  امل�سكلة   فنحل  وجبيل.  لبنان  بها  ينعم  التي  املتنوعة  الطوائف  بني  واجلبل، 
الدميان،  يف  البطاركة  بحديقة  اإيليج  ب�سيدة  بكركي  ت�سل  اإميان  �سبكة  الواحد.  العي�ش  ومقت�سيات 
اهلل  نعمة  واالأب  رفقة  بالقّدي�سة  نعمة،  ا�سطفان  الطوباوي  �سربل مبنزل  القّدي�ش  ت�سل حمب�سة  كما 

احلرديني وبوادي القّدي�سني يف قنوبني. 

ووزراء  قادة  وقّدي�سني،  رهبانيات  وروؤ�ساء  بطاركة  فيها  وتنبت  البقعة  هذه  تظّلل  اهلل  نعم  وتبقى 
ونّواب متنورين، رجال فكر وفن وعلم واأدب، جهابذة عدل وقانون ود�ستور.

وجبيله.  وجبله  وبحره  وجنوبه  لبنان  حتمي  اللبناين  اجلي�ش  عمادها   اأمان  �سبكات  نبني  تعالوا 
�سنلتقي قريباً معكم الإطالق �سّد جنة للمياه �سمن خطة ال�سدود، وكلية للجامعة اللبنانية،  وم�ست�سفى 
حكومي يلبي احتياجات القاطنني يف اجلبال، و�سبحة من امل�ساريع من مدر�سة منوذجية مكتملة املراحل 

اإىل مركز للن�ساطات الريا�سية والثقافية وغريها. 

اإّنها منا�سبة اليوم لكي اأوؤّكد اأّننا مل ولن نّدخر جهداً يف كل لبنان لدعم عملية االإمناء ال�سامل.
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عن  بعيدة  بخيارات  لكم  يسمح  انتخاب  قانون 
الواقعية والمصلحة  الى  الوهمية ومرتكزة  الشعارات 
الهيكل. تّجار  بطرد  لكم  يسمح  قانون  الوطنية، 

أيها الشابات والشباب،

غدا �ستنه�سون بلبنان و�ستكون لكم امل�سوؤولية، لكن عليكم منذ االآن اأال تعملوا اإاّل على قاعدة وطنية
بعيداً عن اال�سطفاف املذهبي وال�سعارات اجلوفاء. 

اإّننا نعمل لقانون انتخابي تتمّثل فيه اأطيافكم، قانون تعتمده الدول الدميوقراطية املتقّدمة. واأدعوكم
اىل تفعيل النقا�ش حول ما يطرح، وحول ال�سيغ الف�سلى لت�ساركوا فعالً يف اإر�ساء مفهوم جديد لدور 
لكم  ي�سمح  انتخاب  قانون  بلدنا.  تهم  التي  واالجتماعية  ال�سيا�سية  الق�سايا  كل  يف  وتفاعله  املواطن 
لكم  ي�سمح  قانون  الوطنية.  وامل�سلحة  الواقعية  الوهمية ومرتكزة اىل  ال�سعارات  بعيدة عن  بخيارات 

بطرد جّتار الهيكل.

لن يحر�ش اأحد على وطنكم حر�سكم عليه، ولن يحفظه �سيء �سوى تكافلكم واحتادكم. اأنتم االأمل
والعلم والقوة. اأركان ثالثة تقوم عليها االأوطان، عليكم االنخراط يف ور�سة البناء واأن تكونوا راأ�ش حربة 

يف اأي ا�ستحقاق.

م�ستقبل  على  وموؤمتنون  جمد  ورثة  اإّنكم  لتنجح.  تعمل  و�سواعد  لريّجح،  يعلو  احلق  �سوت  كونوا 
الوطن، فكونوا على قدر االأمانة واإّنكم لقادرون. 

ع�ستم، عا�ش لبنان.
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