كلمة الرئيس أمين الجميّل
في
إفتتاح ندوة كتاب "الرئاسة المقا ِومة"
بيت المستقبل ،في  ٢٦حزيران ٢٠٢٠
***

أھالً بكم جميعا ً وأشكر حضوركم،
وأخص بالشكر المتكلمين االصدقاء ،أصحاب المعالي الدكتور عمرو موسى ،االستاذ مروان
حمادة ،الدكتور ايلي سالم ،واالستاذ جورج غانم.
)وأعتذر عن توزيع الحضور بين غرفتين لدواعي وقائية كورونيّا ً(.
الحضور الكريم،
ال أريد استباق الندوة ،بل سأكتفي بمداخلة مختصرة أص ّوب فيھا على بعض أھداف ھذا
الكتاب.
استلمت مقاليد الرئاسة في ظل إحتالالت خارجية ،وحروب داخلية وتعثّر إقتصادي خطير.
ھذا ما وضع واليتي الرئاسيّة أمام تحديات مستحيلة كانت تتطلب معجزة إلنقاذ البالد.
منذ بداية العھد ،كان التحدي أمامي ثالثيا ً:
تحقيق السيادة ،تعزيز الوحدة ،والحماية االقتصادية واالجتماعيّة.
أوالً ،السيادة:
كانت السيادة عندي الھاجس األول.
من دونھا ال سياسة ،وال أمن ،وال إستقرارإقتصادي وإجتماعي.
في معرض إنجاز ھذه السيادة ،أتوقف عند ثالث الءات ،تل ّخص رھاني:
قلت كال لإلرتھان لسوريا ،ووقفت بوجه الرئيس حافظ األسد في دمشق وأسقطت االتفاق
الثالثي بتاريخ  ١٣كانون الثاني  ، ١٩٨٦ألنني إعتبرته يتناقض مع مستلزمات السيادة
الوطنية.
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قلت كال للتوطين الفلسطيني السياسي والعسكري والديموغرافي بإلغاء اتفاق القاھرة الموقّع
سنة  ١٩٦٩بين لبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية ،وقد ت ّم ذلك في مجلس النواب في أيار
 ،١٩٨٧سنة قبل انتھاء واليتي.
قلت كال لألطماع االسرائيلية ورفضت توقيع اتفاق  ١٧أيار في  ١٧أيار بالذات ما لم يحقق
السيادة اللبنانية بفعل عبثية الموقف االسرائيلي .وحرصا ً مني على توفير شبكة أمان ضد
ردات الفعل اإلسرائيلية ،وبنا ًء على إصراري ،دعم الرئيس االميركي رونالد ريغان الموقف
اللبناني في كتاب رسمي مؤرّخ في  ١٧أيار )١٩٨٣رسالة ريغن مؤرخة في  ١٧أيار أيضا ً
وھي واردة في الصفحة  ١٨٧من الكتاب(.
ثانياً ،الوحدة:
في ِخضم االحتالالت واإلنقسامات التي أجّجت العالقات اللبنانيّة  -اللبنانيّة ،كان ھاجسي
تعزيز وحدة البلد والشعب تحت مظلّة المؤسسات الرسميّة.
فكانت الحكومة األولى مستقلّة  100 %تمثّل المجتمع المدني ،ال تمثيل حزبيا ً فيھا ،ال مباشر
وال بالواسطة ،أولوية ھذه الحكومة السعي الى المصالحة الوطنية .أما الحكومة الثانية من
الوالية ،فكانت إئتالفية بإمتياز ،جسّدت وحدة البالد ،وحفظته حتى آخر يوم من واليتي.
كما دعوت الى عدة مؤتمرات مصالحة وحوار جامعة في جنيف ولوزان وبكفيا ،لم يغب
عنھا أحد.
ثالثاً ،الحماية اإلقتصادية واالجتماعية:
في ظروف ملبّدة بالحروب والنزاعات والخراب والدمار والتعطيل المتع ّمد ،عملت على
ضبط المحفظة المالية وعلى الحفاظ على األمن اإلجتماعي الى ح ﱟد كبير ،وسلّمت الدولة مع
نھاية الوالية دون دين خارجي يُذكر.
كما أني ،وحرصا ً على الثروة الوطنية ،عملت على إصدار قانون في مجلس النواب يمنع
التصرف باحتياطي الذھب دون موافقة المجلس.

حبّذا لو نتّخذ العبر من ھذه التجربة كما أوردتھا في ھذا الكتاب ،لع ّل ذلك ينتشلنا من المأزق
الراھن ،يوقف ھذا اإلنحدار اإلنتحاري على كل الصُعد ويحفظ لبنان.
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