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 بأنه توطين الالجئين الفلسطينيين فيها وصف لرئيس ميشال سليمان أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدةلكلمة 
   والقانوين يف العودة اإلنساينيتعارض مع حقهم 

  23/9/2008نيويورك، 
  
  

  السيد الرئيس، " 
املتحدة، ممثال لنيكاراغوا ولدول للجمعية العامة لألمم  63أستهل كلمتي بتهنئتكم النتخابكم رئيسا للدورة الـ 

أميركا الالتينية والكاراييـبي التي يقيم معها لبنان أفضل العالقات السياسية واإلنسانية، السيما بفضل تواجد 
  . ماليين اللبنانيين واملتحدرين من أصل لبناين على أرضها املضيافة

  . يم على جهوده وحسن إدارته ألعمالهاكما أتوجه بالشكر إىل رئيس الدورة السابقة السفير سرجان كر
وأخص بالشكر سعادة أمين عام األمم املتحدة السيد بان كي مون، على التقرير القيم الذي أعده عن أنشطة املنظمة 

  . هذا العام، وعلى حرصه على وضع قضايا لبنان يف صلب اهتمامه يف إطار املهمة الشاملة املوكولة إليه
دة عبر متابعتها احلثيثة للوضع اللبناين، يف وضع األسس واملبادئ املرشدة وامللزمة لقد ساهمت األمم املتح

وال يسعني بهذه . لكيفية مواجهة األزمات والتحديات التي وقفت يف وجه استقرار لبنان وازدهاره طيلة عقود
يف جنوب لبنان يف إطار املناسبة، إال أن أعرب عن تقديري للدور الذي تضطلع به قوات األمم املتحدة العاملة 

عمليات حفظ السالم، وأن أثني على تضحياتها، وعلى ما ورد يف تقرير سعادة األمين العام من إشادة بالتعاون 
الوثيق القائم بينها وبين اجليش اللبناين، لتنفيذ املهمة الدقيقة والهامة املوكولة إليها، مؤكدا يف الوقت نفسه 

  . ه القوات يف وجه االعتداءات اإلرهابية التي تعرضت لهاحرص لبنان على أمن وسالمة هذ
  السيد الرئيس، 

إن لبنان أرض حضارة قديمة وعريقة، نقل شعبها املسامل املقدام إىل القارة األوروبية، انطالقا من شواطئه 
روح التخاطب الهادئة، عناصر أبجدية متقدمة، ونشر يف حميط البحر األبيض املتوسط وما انفتح عليه من آفاق، 

  . واحلوار والتبادل احلر
كما أن لبنان الذي يؤمن بالقيم اإلنسانية واحلضارية، يمثل أقدم ديمقراطية برملانية يف الشرق األوسط، إذ يعود 

، يعتمد حرية الرأي واملعتقد والعدالة، وينبذ الطائفية والتعصب، وقد عرف يف إطار سعيه 1926دستوره إىل العام 
الديمقراطية، تداوال مميزا للسلطة، عبر انتخابات بلدية ونيابية ورئاسية دورية، وذلك بالرغم مما  ملمارسة هذه

تعرض له من أزمات واعتداءات وحروب أعاقت لفترات قدرات سلطته املركزية وحسن عمل مؤسساته، وهو يتحضر 
  . 2009اليوم لتنظيم انتخابات نيابية جديدة ربيع عام 

نظمة األمم املتحدة، وقد شارك بواسطة أحد أبرز ممثليه الدكتور شارل مالك يف صياغة لبنان، عضو مؤسس مل
الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان، وأمسى منذ منتصف القرن املاضي مركزا ثقافيا وطبيا وجامعيا ومصرفيا 

  . وسياحيا للشرق األوسط ومنبرا للرأي احلر
، 1948انى باكرا من تداعيات النكبة التي حلت يف فلسطين عام ع 1943إال أن لبنان كدولة فتية وناشئة عام 

فاستقبل على أرضه الضيقة وما يزال، مئات آالف الالجئين الفلسطينيين، وتعرض منذ أواخر الستينات 
الجتياحين إسرائيليين واسعين، ولسلسلة من االعتداءات اإلسرائيلية املدمرة لألرواح واملمتلكات والبنى التحتية، 

هد سجالت هذه املنظمة على وحشيتها، نذكر منها جمزرتي قانا ضد األطفال والنساء والشيوخ األبرياء، وصوال تش
، الذي أدى إىل مقتل وجرح اآلالف، وتشريد عشرات اآلالف، وإىل تدمير اجلسور واملرافق 2006حتى عدوان تموز 

 حينه حملطة اجلية لتوليد الكهرباء وخلزانات كما تسبب قصف إسرائيل يف. املدنية يف أنحاء خمتلفة من البالد
وقودها، بكارثة بيئية، من جراء انتشار بقعة نفطية على طول الشواطئ اللبنانية، مما دفع اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة ملطالبة إسرائيل بتقديم التعويض الفوري والكايف إىل لبنان عما تسببت به من تلوث وأضرار، علما بأن 

بدفع التعويضات املتوجبة عن كامل  إسرائيلة اللبنانية ستستمر بالسعي على الصعيد الدويل إللزام احلكوم
  . األضرار التي أحلقتها اعتداءاتها املتكررة ضد لبنان
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  السيد الرئيس، 
وعة مل تتوان األمم املتحدة عن حتمل مسؤولياتها وتلبية مطالب لبنان يف مواجهة هذه االعتداءات، فأصدرت جمم

الذي دعا إىل انسحاب  425من القرارات الداعمة الستقالله وسيادته ووحدته وسالمة أراضيه، وأبرزها القرار 
طالب حكومة إسرائيل بسحب "الذي  1701إسرائيل الفوري من كامل األراضي اللبنانية بدون قيد أو شرط، والقرار 

  . م التزامه بكامل مضامينه، وهو قرار يجدد لبنان اليو"جميع قواتها من جنوب لبنان
إال أن تعنت إسرائيل وعدم امتثالها إلرادة جملس األمن الدويل، وتشبثها باحتاللها وممارساتها واعتداءاتها، دفعت 

، بفضل شعبه وجيشه 2000لبنان، بموازاة العمل الدبلوماسي، إىل اعتماد خيارات مشروعة أخرى، فتمكن عام 
على االنسحاب من معظم األراضي اللبنانية التي كانت حتتلها، كما تكللت هذا العام ومقاومته، من إرغام إسرائيل 

بالنجاح، املساعي التي بُذلت بمساعدة األمم املتحدة، إلجناز عملية حترير األسرى واملعتقلين اللبنانيين من 
  . السجون واملعتقالت اإلسرائيلية

  
  السيد الرئيس، 

تحرير والتزامه املستمر بقرارات الشرعية الدولية، ما زال يواجه جمموعة من إن لبنان، بالرغم من إجنازه ال
  : اخملاطر والتحديات امللحة التي تتطلب ما يلي

  
بجميع مندرجاته، والكف عن تهديداتها اخلطيرة بشن حرب  1701إلزام اجملتمع الدويل إسرائيل بتنفيذ القرار  - 1

هي أعمال عدائية تطال الدولة اللبنانية ومنشآتها وبناها التحتية، كما إن مثل هذه التهديدات . جديدة ضد لبنان
  . تطال اجملتمع املدين بكافة مكوناته باإلضافة إىل تأثيرها الفادح على االقتصاد الوطني

  
استرجاع أو حترير ما تبقى من أراض لبنانية حمتلة يف مزارع شبعا وتالل كفرشوبا واجلزء الشمايل من قرية - 2

  . ر، والتمسك بحقنا يف مياهنا يف مواجهة األطماع اإلسرائيليةالغج
  
إلزام إسرائيل بوقف خروقاتها اجلوية املتمادية لسيادة لبنان، والتي أكدت إدارة عمليات حفظ السالم يف - 3

  . إحاطتها األخيرة إىل جملس األمن، طابعها االستفزازي وارتفاع وتيرتها
  
غام ومواقع القنابل العنقودية التي زرعتها إسرائيل على األراضي اللبنانية، احلصول على كامل خرائط األل- 4

والتي تشكل خطرا مباشرا على املدنيين، والسيما األطفال منهم، وحترم املزارعين والعمال من استصالح أراضيهم 
مويل الالزمة الستكمال التي يعتاشون منها، وبالتايل دعوة الدول املعنية لاللتزام بتعهداتها لتأمين مصادر الت

  . برنامج نزع هذه القنابل واأللغام القاتلة
  
مواجهة اإلرهاب بكافة أشكاله واحملافظة على السلم األهلي، علما بأن قوى اجليش واألمن الداخلي قد تعرضت - 5

تضحيات العتداءات وحشية من قبل جماعات إرهابية خالل السنوات املاضية، مما اضطرها ملواجهتها وتقديم ال
كما أن األجهزة اللبنانية، يف إطار سعيها للتصدي . الكبار دفاعا عن كرامة اللبنانيين وأمنهم واستقرارهم

للعمليات اإلرهابية اإلسرائيلية، تمكنت من إلقاء القبض على رئيس شبكة إسرائيلية قامت بعمليات جتسس 
  . واغتيال داخل األراضي اللبنانية

  
ة شاملة حلماية لبنان والدفاع عنه، يتفق عليها يف احلوار الذي دعوت إىل أوىل جلساته وضع استراتيجية وطني- 6

يف السادس عشر من أيلول اجلاري، تنفيذا لبنود اتفاق الدوحة، والذي ينطلق قبل كل شيء من الرغبة الصادقة يف 
  . تعزيز املصاحلة والوفاق الوطني وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها

 1757وبهذه املناسبة يؤكد لبنان التزامه باحملكمة ذات الطابع الدويل التي أنشئت بموجب قرار جملس األمن رقم 
واخلاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري ورفاقه، ويتعاون مع األجهزة اخملتصة يف األمم املتحدة، 

  . سييسلتبيان احلق واستكمال مسيرة العدالة بعيدا عن أي ت
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  السيد الرئيس، 
إن لبنان الذي يتابع عن كثب تطور األوضاع يف الشرق األوسط، نظرا اللتزامه بقضايا العرب احملقة وعلى رأسها 

طين، وملا لهذه التطورات من تداعيات مباشرة على أمنه واستقراره، يؤكد التزامه بعملية السالم العادل قضية فلس
ومن . 2002والشامل يف املنطقة وبمبادرة السالم العربية التي أقرها القادة العرب باإلجماع يف قمة بيروت عام 

ألراضي العربية التي ما زالت حتت االحتالل، هذا املنطلق يؤكد لبنان على ضرورة انسحاب إسرائيل من كافة ا
وعلى حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف يف العودة وإقامة دولته املستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها 

  . القدس
ا كما يدعو اجملتمع الدويل يف هذا السياق، لتحمل كامل مسؤولياته، لتأمين املوارد املالية الالزمة لوكالة األونرو

املعنية بإغاثة الالجئين الفلسطينيين على الصعيدين اإلنساين واملعيشي، إىل جانب ما تقوم به الدولة اللبنانية يف 
  . هذا اجملال، وذلك بانتظار إيجاد احلل النهائي العادل لقضيتهم، وفقا لقرارات الشرعية الدولية

اجملتمع الدويل من جديد، إىل رفضه املطلق ألي شكل من إال أنه ال يسع لبنان من على هذا املنبر إال أن يلفت نظر 
  : أشكال توطين الالجئين الفلسطينيين على أراضيه، وذلك لألسباب الرئيسية التالية 

ألن توطين الالجئين الفلسطينيين يف لبنان يتعارض مع حقهم اإلنساين والقانوين يف العودة إىل أرضهم - 1
  . ن العاملي حلقوق اإلنسان وقرارات األمم املتحدة ذات الصلةوديارهم، وهو حق يؤكد عليه اإلعال

  
ألنه يصعب على بلد صغير املساحة كلبنان، حمدود املوارد، وال يتعدى عدد سكانه أربعة ماليين نسمة، تأمين - 2

شعب ألف الجئ فلسطيني على أراضيه، يف الوقت الذي تضطر فيه شرائح كبيرة من ال 400العيش الكريم ألكثر من 
  . اللبناين إىل الهجرة بحثا عن موارد الرزق وسبل العيش

  
ألن رفض التوطين الذي تنص عليه صراحة مقدمة الدستور اللبناين، وينص عليه اتفاق الطائف الذي اعترفت - 3

  . به وكرسته قرارات األمم املتحدة، هو عنصر أساسي من عناصر التوافق اللبناين
  

  السيد الرئيس، 
جود قضايا لبنان والشرق األوسط يف صلب اهتمام منظمة األمم املتحدة، فإن جدول أعمال جمعيتنا بالرغم من و

العامة حافل بالبنود واملواضيع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية التي ما زالت تبحث عن حلول 
  . متكاملة أو عن مصادر تمويل كافية للتنفيذ

فاعل بشكل خاص مع حاجات وتطلعات القارة اإلفريقية، التي يتشارك االنتماء مع ويف هذا السياق، فإن لبنان يت
العديد من دولها إىل جمموعة الدول الناطقة باللغة الفرنسية، ويعيش على أرضها الطيبة منذ ما يفوق القرن، مئات 

وقت نفسه يف نموها آالف املنتشرين اللبنانيين، يفيدون هناك من إطار عيش وعمل كريمين، ويساهمون يف ال
وعمرانها يف ظروف ما زالت شديدة الصعوبة، ويف هذا السياق نعرب عن تأييدنا للبيان اخلتامي الذي صدر 

  . البارحة عن االجتماع الرفيع املستوى حول حاجات أفريقيا التنموية
مية، كوسيلة من وسائل وال بد يف هذا اجملال من قيام جهد دويل أكبر لتمويل برامج حماربة الفقر واملرض واأل

  . احلفاظ على كرامة اإلنسان وتاليف املزيد من النزاعات املسلحة
ونأمل يف هذا اجملال، بلورة مشروع أكثر فعالية للتضامن يف مواجهة الكوارث الطبيعية بشكل سريع وفعال، يف 

راري وتدهور البيئة وانتشار ضوء ما نشهده من تزايد للمخاطر التي يتسبب بها التغيير املناخي واالنحباس احل
  . ظاهرة حرائق الغابات واملساحات اخلضراء

  
  السيد الرئيس، 

إن لبنان املتجذر يف التاريخ والذي ساهم مع صعود القوميات يف بلورة النهضة العربية على الصعد السياسية 
حريص على التضامن العربي  والثقافية والفكرية واالجتماعية، والذي هو عضو مؤسس يف جامعة الدول العربية،
ويف هذا السياق قمت بتاريخ . وعلى العمل العربي املشترك، وبالتايل على إقامة أطيب العالقات مع أشقائه العرب

آب املاضي بزيارة رسمية إىل سوريا، تم التوافق بنتيجتها على مبادئ وآليات مثبتة يف البيان املشترك  13
ا اتفاق على إقامة عالقات دبلوماسية بين البلدين، ومتابعة قضايا املفقودين، الصادر بهذه املناسبة، ومن بينه
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وترسيم احلدود وضبطها، من منطلق التنسيق والتشاور وتأمين املصلحة املشتركة، وهي مواضيع ثنائية بين 
ة يعدها سعادة البلدين، إال أنها مواضيع حتظى بواقع احلال باهتمام األمم املتحدة ومتابعتها يف تقارير دوري

  . األمين العام
ولبنان الذي يضطلع بدور رائد على الصعيد العربي، يبدي اهتماما موازيا بنشاط وآليات عمل األمم املتحدة 

فمنذ أكثر من ستين عاما، وإثر حرب مدمرة قررت جمموعة من الدول رسم مستقبل . واملنظمات الدولية املتخصصة
كرة تعاون األمم واحتادها يف هذه املنظمة، صونا للسلم واألمن الدوليين، وسعيا أفضل ألبنائها والعامل بتجديد ف

وإذا كانت ... نحو تكـافل اجتماعي واقتصادي عاملي، تسهم جميعها يف حماية حقوق اإلنسان بكافة أوجهها
وز اإلرهاب الدويل البشرية قد تمكنت من تفادي نشوب حروب جديدة شاملة، فإن النزاعات اإلقليمية املتنامية، وبر

كظاهرة تتجاوز حدود الدول، واالضطراب يف أسس االقتصاد املُعوْمل، ونشوء أزمة الغذاء العاملي، تهدد جميعها 
  . بمزيد من احلروب الصغيرة القاتلة من إقليم إىل إقليم ومن منطقة إىل منطقة

كعنصر ضابط ومركزي وفاعل يف النظام  لذلك، يؤكد لبنان على ضرورة إعادة تقويم وتفعيل دور األمم املتحدة
العاملي، وإلزامية إصالحها، لتتالءم مع املعطيات الدولية اجلديدة، بما يف ذلك إصالح جملس األمن الدويل لزيادة 

  . الديمقراطية يف عمله وصفته التمثيلية ومقدرته على تنفيذ قراراته
  

  السيد الرئيس، 
كزا إقليميا رئيسيا لألمم املتحدة، وباشر بخطوات تنفيذية بهذا الشأن، كي يصبح مر 1974سعى لبنان منذ العام 

إال أنه عاد وخطى خطوات متقدمة يف هذا . 1975بالتنسيق مع األمانة العامة لألمم املتحدة، قبل أن تدهمه أحداث 
ئات أخرى ولهي ESCWAاجملال، منذ أن تم اعتماد بيروت كمقر للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

  . تابعة لألمم املتحدة
ويسر لبنان يف هذا اجملال أن يذكر أنه تقدم بترشيحه ألحد املقاعد غير الدائمة جمللس األمن اخملصصة آلسيا 

وهو إذ يتعهد بتقديم مساهمته اجلدية والصادقة يف جملس األمن، كبلد ديمقراطي يتميز . 2011 - 2010للفترة 
مثل للمجموعة العربية التي تبنت هذا الترشيح، كما تبنته اجملموعة اآلسيوية نفسها، بروح التعايش واحلوار، وكم

فإنه يأمل بأن يحظى ترشيحه هذا، بتأييد ودعم جميع الدول الصديقة، علما بأن آخر مرة شغل فيها لبنان هذا 
  . 1954- 1953املركز الرفيع تعود لعامي 

  
  السيد الرئيس، 

تقوم على احلوار والوفاق والعيش املشترك، منذ أن تم التوافق بين أبنائه على امليثاق إن فلسفة الكيان اللبناين 
، والتي أكد عليها تكرارا اتفاق 1989، مرورا بوثيقة الوفاق الوطني التي أقرت يف الطائف عام 1943الوطني عام 
  . 2008الدوحة عام 

ن احلضارات، يبدو لبنان حاجة دولية وكمختبر فعلي أمام واقع تفاقم النزاعات الدولية، املنذر بصراع ممكن بي
  . حلوار الثقافات والديانات

أكثر من "، بأن لبنان هو 1997و  1989وقد اعتبر قداسة البابا الراحل يوحنا بولس الثاين، يف رسالتين له عامي 
يش ثقافات وأديان بلد؛ إنه رسالة؛ رسالة حرية ونموذج يف التعددية للشرق والغرب، ومساحة للحوار ولتعا

  ". خمتلفة
إن لبنان الذي تتعايش على أرضه ثماين عشرة طائفة خمتلفة، والذي حافظ على نظامه الديمقراطي وعلى احلريات 

األساسية بالرغم من جميع التحديات، يطمح اليوم إىل أن يصبح مركزا دوليا إلدارة حوار احلضارات والثقافات، 
لعامل، وأن تفضي عملية السالم القائمة يف املنطقة إىل إيجاد حل عادل وشامل آمال أن تتغلب قوى اخلير يف ا

  . لكافة أوجه النزاع يف الشرق األوسط
  ."وشكرا

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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