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الحدث

داود رمال  -نيويورك

aborami20@hotmail.com

ثالث محطات دولية واقليمية ال
يستطيع لبنان ان يغيب عنها :اعامل
الجمعية العمومية لالمم املتحدة التي
تنعقد عىل مستوى القمة يف ايلول
من كل عام كونه من واضعي ميثاقها،
مؤمتر القمة الفرنكوفونية الذي يلتئم
كل سنتني ولبنان من مؤسسيه ،مؤمتر
القمة العربية الذي ينعقد يف اواخر
اذار من كل عام ولبنان من مؤسيس
جامعة الدول العربية

الرئيس ميشال عون يلقي كلمة لبنان امام الجمعية العمومية لالمم املتحدة.

أكاديميا اإلنسان للتالقي والحوار في لقاءات األمم المتحدة

الرئيس عون لـ"األمن العام" :مفتوحة النضمام الدول
املؤمنة بالحوار والتعددية والعيش املشترك
للمرة الثالثة جاءت املشاركة اللبنانية
الرفيعة يف اعامل الجمعية العمومية
لالمم املتحدة يف دورتها الرابعة والسبعني،
حيث ترأس وفد لبنان اىل اعاملها رئيس
الجمهورية العامد ميشال عون .وكان
ملشاركته هذا العام بعد خاص ،اضافة
اىل اولويات حارضة يف كل مسار حركته
السياسية الداخلية والخارجية اليجاد
الحلول لالزمات املتناسلة وتلك التي
ترتاكم من عام اىل آخر .متثل البعد
الخاص يف تصويت الجمعية العمومية
لالمم املتحدة بشبه اجامع قبل اسبوع
من وصوله اىل نيويورك عىل انشاء
اكادمييا االنسان للتالقي والحوار ،وهذا ما
سعى اليه بجهد دؤوب منذ اعتالئه سدة
الرئاسة االوىل.
واذ متحورت املشاركة الرئاسية حول
اهداف عدة هي :اسامع صوت لبنان امام

اكرب ملتقى دويل ،تحديد الثوابت التي
يتمسك بها لبنان عىل الساحتني الداخلية
واالقليمية بعد تطورات خطرية حصلت
يف االسابيع االخرية نتيجة محاولة العدو
االرسائييل تغيري قواعد االشتباك التي
يحددها القرار الدويل  ،1701عقد لقاءات
مع رؤساء الدول الشقيقة والصديقة
والتداول معهم يف ضوء املستجدات التي
تتالحق يوما بعد يوم وتؤرش اىل متغريات
ركز رئيس الجمهورية عىل وجوب ان
تكون لتحقيق االفضل للمنطقة وشعوبها،
ال ان تكون مؤرشات تحمل مزيدا من
القلق والتوتر واملغامرات امللتبسة غري
مضمونة النتائج ،ناهيك بشكر املجتمع
الدويل عىل دعمه باكرثية ساحقة بلغت
 165صوتا النشاء اكادمييا االنسان للتالقي
والحوار التي ولدت رسميا يف  16ايلول
الفائت ،بحيث شكر الدول التي دعمت

هذه االكادمييا ثم صوتت النشائها،
علام انها متثل مرشوعا دوليا للبنان يف
الحوار وتعزيز التعايش ،وتعمل عىل
نرش ثقافة معرفة وقبول االخر والتقريب
بني الشعوب والثقافات والديانات ضمن
اطار مبادئ االمم املتحدة.
حول اكادمييا االنسان للتالقي والحوار،
خص رئيس الجمهورية العامد ميشال
عون "االمن العام" بحديث اوضح فيه
"ان االكادمييا تضم اختصاصات متوافقة
مع اهدافها ،مثل العلوم االنسانية
والعالقات الدولية وحل النزاعات
والوساطة والديبلوماسية الوقائية
والتنمية املستدامة واملساواة بني
الجنسني ،وستعمل عىل اعداد الطالب
لنيل شهادات جامعية مبستويات مختلفة
يتم االعرتاف بها دوليا".
عن كيفية انضامم الدول اىل هذه

االكادمييا ،قال الرئيس عون" :سيودع
اتفاق انشاء االكادمييا لدى االمني العام
لالمم املتحدة ،ويكون مفتوحا امام
انضامم الدول الصديقة التي تؤمن
بالحوار والتعددية والعيش املشرتك عرب
التوقيع عليه".
حول ترجمة القرار بانشاء االكادمييا
اىل حقيقة قامئة يف ذاتها ،اكد رئيس
الجمهورية انه "بعد اقرار انشاء االكادمييا
بنسبة عالية من التصويت الذي جرى،
سيتم العمل حاليا عىل تشكيل لجان
متخصصة لوضع هيكلية لها ،اضافة اىل
برنامج عملها ،واملناهج التي ستدرس
فيها .وخالل اجتامعي مع االمني العام
لالمم املتحدة انطونيو غوترييس واملديرة
العامة لالونيسكو اودري ازوالي واملمثل
السامي الخاص لالمني العام لتحالف
الحضارات ،تم التداول يف بعض التفاصيل
التقنية لهذه االكادمييا".
وردا عىل سؤال عن مقر االكادمييا ،لفت
الرئيس عون اىل انه سوف يعمل عىل
تطويرها ،النها محطة مهمة للبنان،
وقد قدمت بلدية الدامور االرض النشاء
االكادمييا عليها.
اما املحاور التي ركز عليها رئيس
الجمهورية يف نيويورك ،فتمثلت يف
ابراز مخاطر النزوح السوري عىل لبنان،
خصوصا وان مسؤولية معالجة ازمة
النزوح ال تقترص عىل لبنان وحده ،بل
هي مسؤولية دولية مشرتكة تحتم تعاون
الجميع عىل ايجاد الحلول لها ،وبصفة
عاجلة .اذ ال ميكن املجتمع الدويل ان
يكتفي فقط بتأمني الحد االدىن من
املساعدات للنازحني والالجئني يف اماكن
نزوحهم وتغييب برامج العودة اآلمنة
والكرمية لهم ،خصوصا وان رشوط العودة
اصبحت متوافرة ،فالوضع االمني يف معظم
ارايض سوريا ،ووفقا للتقارير الدولية،
اضحى مستقرا واملواجهات العسكرية
انحرصت يف منطقة ادلب .وقد اعلنت
الدولة السورية ترحيبها بعودة ابنائها
النازحني ،مع تحذيره من تحويل النازحني
اىل رهائن يف لعبة دولية للمقايضة بهم

مع الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون.

مع الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس.

لن تقوم عدالة وحق
وسالم طاملا ان املبدأ
السائد هو :انا قوي
اذا انا على حق

عند فرض التسويات والحلول ،مسجال
عالمات استفهام ترتسم حول موقف
بعض الدول الفاعلة واملنظامت الدولية
املعنية ،الساعي اىل عرقلة هذه العودة
واالدعاء بخطورة الحالة االمنية يف سوريا،
واثارة املخاوف لدى النازحني.
اما الرسالة االبرز يف هذا امللف ،فهي
عندما اكد ان هذا ما قد يدفع لبنان
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ادعو كل زعماء العالم
ليساهموا في عودة
النازحني اآلمنة الى سوريا

شروط العودة متوافرة
الن الوضع االمني في سوريا
بات مستقرا
مع العاهل االردين امللك عبدالله الثاين.

حكام اىل تشجيع عملية العودة التي
يجريها باالتفاق مع الدولة السورية
لحل هذه املعضلة التي تهدد الكيان
والوجود .ويف ذلك اشارة واضحة اىل ان
التقاعس الدويل عن معالجة هذه االزمة
التي تدخل ضمن خطورة تهديد الكيان،
ستدفع الدولة اللبنانية اىل حل ثنايئ مع

مع الرئيس االيراين الشيخ حسن روحاين.

الدولة السورية العادة النازحني عىل
قاعدة ان املصلحة الوطنية اللبنانية ال
تعلوها اي مصلحة اخرى.
امللف الذي طرحه عون بالتوازي مع ملف
النازحني هو اللجوء الفلسطيني من زاوية
التحذير من خطورة تقليص خدمات
منظمة االونروا لالجئني الفلسطينيني

مع االمني العام لالمم املتحدة انطونيو غوترييس.

ما تسبب مبزيد من الضغط االجتامعي
واملايل عليهم وعىل لبنان ،مع رفض لبنان
القاطع لكل محاولة للمس او تعديل
والية االونرو ،االمر الذي يوجب عىل
الدول املساهمة يف موازنتها ومضاعفة
مساهامتها للتمكن من استعادة دورها
الحيوي.
وكان لالعتداءات والخروقات االرسائيلية
املتامدية حيز مهم يف حركة رئيس
الجمهورية ومواقفه ،من خالل تكرار
تأكيده املد ّعم بالوثائق واالرقام ان
الخروق االرسائيلية للقرار  1701مل
تتوقف يوما ،وكذلك االعتداءات املتامدية
عىل السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا،
والعمل العدواين السافر الذي حصل
الشهر املايض عىل منطقة سكنية يف قلب
بريوت هو الخرق االخطر لهذا القرار.
كذلك الحرائق التي استمرت اياما داخل
مزارع شبعا املحتلة من جراء القذائف
االرسائيلية الحارقة ،والتي تشكل جرما
بيئيا دوليا يستوجب ادانة من تسبب
به ،خصوصا وان لبنان بلد محب للسالم،
وهو ملتزم القرار  ،1701وهذا االلتزام ال
يلغي حقنا الطبيعي وغري القابل للتفرغ،
بالدفاع املرشوع عن النفس ،بكل

الوسائل املتاحة .مع التشديد عىل متسك
لبنان بحقوقه السيادية عىل مزارع شبعا
وتالل كفرشوبا وشامل الغجر املحتلة،
وهو لن يوفر اي فرصة يف سبيل تثبيت
حدوده الربية املعرتف بها دوليا بالوثائق
الثابتة يف االمم املتحدة ،وترسيم الحدود
البحرية ،وذلك يف ارشاف االمم املتحدة،

لقاءات
نيويورك

مع الرتحيب بكل مساعدة من اي دولة يف
هذا الخصوص.
وحرضت القضية الفلسطينية بندا رئيسيا
يف لقاءات الرئيس عون ومواقفه ،من
خالل تأكيده ان ازمة الرشق االوسط
تزداد تعقيدا الن كل مقاربات الحلول
واملامرسات االرسائيلية تناقض املبادئ

التي قامت عليها االمم املتحدة ،وحقوق
الشعوب تبقى حية مهام طال الوقت.
وكان الفتا العبارة التي رددها يف كلمة
لبنان امام الجمعية العامة لالمم املتحدة،
حني قال "لن تقوم عدالة ولن يستقيم حق
ولن يتحقق سالم طاملا ان املبدأ السائد يف
عاملنا هو :انا قوي اذا انا عىل حق!".

عقد رئيس الجمهورية سلسلة لقاءات خالل االيام القليلة التي امضاها يف نيويورك ،ابرزها
مع الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون الذي وعد بزيارة لبنان يف خالل العام املقبل ملناسبة
االحتفال مبئوية لبنان الكبري ،والعاهل االردين امللك عبدالله الثاين الذي ابدى استعداد االردن
لتزويد لبنان الطاقة لزيادة انتاجه الكهربايئ ،والرئيس املرصي عبدالفتاح السييس الذي اكد
حرص مرص عىل االمن واالستقرار يف لبنان ،وان الرأي العام العريب ال ميكن ان يقبل بأن يتعرض
الي اعتداء كام حصل يف العام  ،2006وانه لن يدخر جهدا ملساعدة لبنان من اجل ايجاد حل
لقضية النازحني السوريني ،ومع رئيسة وزراء الرنوج ايرينا سولبريغ التي طلبت دعم لبنان
لعضوية الرنوج يف مجلس االمن العام  ، 2022 - 2021واالمني العام لالمم املتحدة انطونيو
غوترييس الذي جدد حرص االمم املتحدة عىل سيادة لبنان واستقالله وسالمة اراضيه ،اضافة
اىل مسؤويل منظامت تابعة لالمم املتحدة ووفود اغرتابية.
اكد رئيس الجمهورية امام الجميع ان لبنان يعمل عىل النهوض عرب مشاريع امنائية تتزامن
مع اصالحات جدية وموازنة جديدة لنيل تقدير الدول املانحة وتحفيزها عىل تطبيق مقررات
مؤمتر سيدر ،وان التدابري االصالحية التي سيتم اتخاذها لن تكون موجعة اال للذين يستغلون
املال العام ملصالحهم الشخصية.
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