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ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺷﺢ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﺎﳼ

ﺃﻧﺎ ،ﺷﺒﲇ ﻣﻼﻁ ،ﻋﺰﻣ ﹰﺎ ﻭﻋﻬﺪ ﹰﺍ ﻋﲆ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ،ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺗﺮﻓﻌﻨﺎ ﺍﱃ ﻣﺴﺘﻮ ﺃﻋﲆ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﱃ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﺑﻄﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﲆ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﺑﻞ
ﻋﲆ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ،ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺗﴩﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﲪﻠﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪﺓ ،ﰲ ﻣﺴﺎﺭ ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻭﺗﻨﺎﻓﴘ،
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻨﺠﺢ ﺍﳌﺮﺷﺢ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺑﺎﻹﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﱃ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﻠﻦ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺷﺎﻫﺪﺓ ﻭﻗﻮﺓ ﺇﻗﻨﺎﻉ ،ﺭﺋﺎﺳﺔ
ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﲏ ﻋﻬﺪ ﹰﺍ ﻓﻌﺎ ﹰ
ﻻ  -ﻣﻨﻔﺘﺤ ﹰﺎ  -ﺷﺎﻣ ﹰ
ﻼ  -ﻣﺒﺪﻋ ﹰﺎ  -ﻋﻠﻤﻴ ﹰﺎ  -ﻣﱰﻓﻌ ﹰﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﻮﺓ
ﻭﻓﺴﺎﺩ ،ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺃﻃﻴﺎﻓﻨﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﻴﺔ،
ﻭﺗﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﺎﺋﻦ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﺗﺪﺭﺃ ﺯﻻﲥﺎ ،ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ ﺻﺪﻗﻴﺔ ﺭﺍﺳﺨﺔ ﰲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﰲ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ،ﺭﺋﺎﺳﺔ ﲤﻜﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ  -ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻼﻋﻨﻔﻴﺔ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻋﲆ ﻛﺎﻣﻞ
ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ ،ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺃﻭﺟﻬﺎ ﰲ  14ﺁﺫﺍﺭ  2005ﻭﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ ﰲ  14ﺷﺒﺎﻁ  - 2006ﻣﻦ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﻮﻗﻌﻪ
ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺰﺩﻫﺮ ﻭﻣﺴﺎﱂ ﻭﻣﺘﻨﻮﻉ ،ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺍﺋﺪ ﹰﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳ ﹰﺎ ،ﻭﻗﺪﻭ ﹰﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﻭﻋﻼﻣﺔ
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﴎﻣﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﻢ.
ﺳﲑﺓ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﳐﺘﴫﺓ

ﺷﺒﲇ ﻣﻼﻁ ،ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻛﺮﳼ ﺟﺎﻥ ﻣﻮﲏ ﻟﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺳﻒ ،ﺃﺳﺘﺎﺫ
ﺯﺍﺋﺮ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ »ﻳﺎﻝ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ« ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﻭﺻﺎﺣﺐ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻼﻁ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﰲ ﺑﲑﻭﺕ.
ﺷﺎﺭﻙ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻷﺭﺯ ،ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﰲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻋﲆ ﺍﳌﺴﺘﻮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ،
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ﻫﻮ ﻣﻨﺎﴏ ﻓﺎﻋﻞ ﳊﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ .ﺗﺼﺪ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ »ﺍﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ«
ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ،ﰲ ﺍﳌﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ،ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻣﻴﻞ ﳊﻮﺩ ﺭﺋﻴﺴ ﹰﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺳﻨﺔ ،1998
ﻭﰲ ﺍﳌﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﲤﺪﻳﺪ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﺳﻨﺔ  .2004ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺪﺍﻓﻌ ﹰﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻧﺴﻖ ﺷﺒﲇ ﻣﻼﻁ
ﻭﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﻈﲈﺕ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳉﲈﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ،
ﻛﲈ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﻌﻤﺮ ﺍﻟﻘﺬﺍﰲ ﳋﻄﻔﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻭﺭﻓﻴﻘﻴﻪ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ .ﻭﺭﺑﺢ
ﺍﻟﺪﻋﻮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺳﻨﺔ  2001ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﰲ ﳎﺎﺯﺭ ﺻﱪﺍ ﻭﺷﺎﺗﻴﻼ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ،ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺃﺭﻳﻴﻞ ﺷﺎﺭﻭﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﺭ ﻣﻊ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺭﺟﻌﻲ.

ﻋﻤﻞ ﻣﻼﻁ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﴩﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻨﺪﻥ .ﻭﻫﻮ
ﻧﺎﴍ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﴩﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑ ﹰﺎ ،ﻋﻀﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﳎﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻭﺑﺎﳌﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺷﺢ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﰲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻴﺎﻣﻪ
ﺑﺤﻤﻠﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.

500

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ

ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﰐ :ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

• ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﱪ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﳌﺜﻞ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﱃ
ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺃﻭﳍﺎ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ.

• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ ﺑﱰﻓﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ .ﻻ
ﳐﺎﺑﺮﺍﺕ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ.
ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ» :ﺍﻻﻗﱰﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺒﺎﴍ«

• ﺍﻻﻋﱰﺍﻑ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻷﺳﺎﳼ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﻭﺿﲈﻥ ﲤﺜﻴﻠﻬﺎ ﲤﺜﻴ ﹰ
ﻼ ﻣﺘﻘﺪﻣ ﹰﺎ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﳼ.

• ﺍﻹﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻨﻈﺎﻣﻨﺎ ﺍﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻋﲆ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ :ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﺒﺎﴍﺓ
ﺭﺅﺳﺎﺀﻩ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻵﻟﻴﺔ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﲏ.
• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.

• ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺋﻜﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ .ﺍﺳﺘﻌﲈﻝ ﻣﻨﻄﻘﻬﺎ ﰲ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﻋﱪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻔﺮﺩﺓ ،ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ.
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ :ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺟﺮﻳﺌﺔ

• ﻓﺘﺢ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻋﲆ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﴩﻳﺔ ،ﻭﻋﻜﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻷﺩﻣﻐﺔ،
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ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﻐﱰﺑﲔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.

• ﺍﻋﺘﲈﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﰲ ﺷﺄﻥ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻣﻘ ﹼﻠﺼﺔ ﻭﺍﻋﺘﲈﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺮﻧﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ ،ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻭﺟﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﳌﺘﻨﺎﻣﻲ.

• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳉﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺗﺒﻨﻲ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ :ﻣﻨﻊ
ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺑﻌﺠﺰ ﻣﻼﺋﻢ ،ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻌﺮ ﴏﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ،ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣ ﹼﺘﺰﻧﺔ
ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﲈﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ.
• ﲥﻴﺌﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﹰﺍ ﻣﺘﻘﺪﻣ ﹰﺎ ﻟﻠﴩﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻻ ﺳﻴﲈ ﺍﳌﴫﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ :ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

• ﻓﺮﺽ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ :ﻧﻤﻮﺫﺝ
»ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻀﺎﺭﻳﺔ« ﻳﺰﺍﻭﺝ ﺑﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.

• ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﳌﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻟﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﰲ ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ.

• ﺗﺒﻨﻲ ﻭﻣﺒﺎﴍﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ »ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﺠﲑ« ﻋﲆ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﺟﺘﲈﻋﻴﺔ.
ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻧﴩ ﺍﻟﻼﻋﻨﻒ ﻋﲆ ﺍﳌﺴﺘﻮ ﺍﻟﺪﻭﱄ

• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﺳﺘﺜﲈﺭ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ ﰲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
• ﺇﳖﺎﺀ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﰲ ﺍﻟﴫﺍﻉ ﺍﻟﻌﺮﰊ-ﺍﻻﴎﺍﺋﻴﲇ ،ﻭﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﳐﻄﻂ ﳏﲇ -ﺩﻭﱄ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﺍﳌﺒﺎﺩﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﺔ ﻭﻋﲆ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ.

• ﻧﴩ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻼﻋﻨﻒ ﺇﺭﺛ ﹰﺎ ﺩﺍﺋ ﹰﲈ ﻣﻦ ﻭﺣﻲ ﺳﲑﺓ ﺭﻓﻴﻖ ﺍﳊﺮﻳﺮﻱ ،ﻭﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻀﺤﻴﺘﻪ ﻭﺗﻀﺤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻨﺎ ﰲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﺗﴩﻳﻦ
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Lebanon’s First democratic
presidential candidate
Presidential Statement
I, Chibli Mallat, want to be president for all Lebanese. My presidency
is one that would bring the Lebanese together, onto a higher stage of
democracy, and return the country to its historic position in the forefront
of nations, not only regionally but internationally.
I propose that this campaign, through a competitive and open process,
brings people to the debate so that the best candidate wins on account of
a declared program, achievements, and power of persuasion.
I can oﬀer to the Lebanese people a presidency that is eﬃcient - open
- inclusive - creative - learned - and incorruptible. A presidency that takes
the best from our religious traditions and diversity for equal citizenships,
and weakens the worst sectarian atavisms and hatreds.
A presidency to be founded on unimpeachable credentials in Lebanon,
the Arab region, and the world. A presidency that will allow Lebanon,
strong with a non-violent movement across the board that culminated on
14 March 2005, and was renewed on 14 February 2006, to claim its place
among nations as a prosperous, peaceful and varied society which leads
economically, sets the example politically, and makes an eternal mark
culturally.
Short biography
Chibli Mallat is EU Jean Monnet Professor of Law at Saint Joseph’s
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University in Lebanon, Senior Fellow at Yale law school in the US, and
Principal at Mallat Law Oﬃces in Beirut. He was an active member in
the cedar Revolution, both in street participation and at the leadership
level, and an active supporter of voting rights for Lebanese abroad in
2005. He spearheaded the constitutional opposition to the ‘exceptional’
appointment and extension of Lahoud mandate in 1998 and 2004. As
a human rights advocate, Chibli Mallat co-founded and coordinated
organizations for democracy and judicial accountability in mass crimes
in Iraq, and conducted judicial action leading to indictment of Muammar
Qaddaﬁ for the disappearance of Imam Musa Sadr in Libya. He won his
case in Belgian courts against Ariel Sharon in 2001, before it was stopped
by retroactive legislation.
Chibli Mallat served as the Director of the Centre of Islamic and Middle
Eastern Law at the University of London. He is the author or editor of
some twenty books and is active on a number of international boards for
human rights. He is the ﬁrst democratic candidate to the presidency of
the Lebanon, developing since he announced his bid an unprecedented
open, transparent campaign in close touch with the people.
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Platform for a democratic Lebanon
Institutional reform: rule of law
• A determined ﬁght against corruption by bolstering the rule of law.
Corruption is ﬁrst fought by good example set by the president and
government members, acting equally with other citizens under the law.
• Strengthen an impartial judiciary coupled with the president’s
personal detachment. No more phone calls from politicians to judges.
Constitutional reform: «suﬀrage universel»
• Recognize the essential role of women in society and ensure their
adequate representation in political decision-making.
• Bring up our democratic system to the next degree of democratic
maturation: people voting directly for the presidency of the executive
branch.
• Enhance separation of powers and reform the electoral process at all
levels of governments.
• Confront the more intractable problem of our country’s confessional
setup. Use its logic of separation-of-power in preventing authoritarian
decisions made by one, unchecked ruler, but enlarges the public, nonsectarian space of citizens.
Economy: balanced and bold measures
• Open up the debate by the convergence of brainpower, reverse brain
drain, and maximize economic and decision-making participation of
Lebanese abroad.
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• Work for a smaller government through a lean and eﬀective
bureaucracy and an intelligent disengagement of the state by a mixture
of participation and gradual denationalization to face the deﬁcit.
• A dopt the four criteria of the Euro - model: price stability, budgetary
position for a checked deﬁcit, stability of the currency, and long-term
production-enhancing interest levels. Intensify work with the EU politics
of proximity.
• Position Lebanon to become the 21st century center of the Middle
East by focusing on high-technology, added-value to oil economies,
advanced services, especially banking and education.
Environmental diligence: An instrument of economic growth
• Enforce an environmental policy that matches economic development
and sustainability of resources; a win-win paradigm that «marries»
economy and environmental protection.
• Prioritize eﬀective urban planning and coastal zone re-management
to reverse degradation and enhance environmental, health and tourism
assets.
• Adopt and conduct large-scale «re-greening» as part of a collective
societal responsibility.
Regional cultural leadership and international projection
of non-violence
• Enhance multi-media cultural leadership in the Arab world.
Capitalize on the extraordinary facets of Lebanese culture operating in
Arabic, French and English.
• End the logic of force in the Arab-Israeli conﬂict; solve the Palestinian
problem in Lebanon in a comprehensive domestic-international plan.
• Project the message of non-violence as the lasting legacy of Raﬁc
Hariri, and establish the centrality of judicial accountability for him and
dozens of other innocent victims since October 2004.
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Le premier candidat démocratique
à la Présidence de la République
Déclaration d’intention pour la Présidence
La présidence de la République que je propose aux Libanaises et aux
Libanais, est celle du rassemblement de tous au cœur d’une démocratie
avancée, avec une présidence qui rendra au pays sa position historique à
l’avant-garde des nations, aux niveaux régional et international.
Je m’engage dans une campagne présidentielle ouverte et compétitive,
a�entive à la formation d’un débat public, débat qui perme�ra au meilleur
candidat de vaincre selon un programme, un proﬁl de compétences
prouvées, un passé d’accomplissements reconnus, et son pouvoir de
persuasion.
J’oﬀre au peuple libanais la perspective d’une présidence eﬃcace ouverte - uniﬁcatrice - créative - éclairée - et incorruptible.
Une présidence qui puise le meilleur dans nos traditions et notre
pluralisme, pour renforcer l’égalité dans la citoyenneté, et qui réduit nos
haines et atavismes confessionnels jusqu’à les rendre inopérants.
Une présidence qui se fonde sur une renommée et une autorité établies
au Liban, dans les pays arabes, et dans le monde.
Une présidence qui perme�ra au Liban, fort de l’immense mouvement
non-violent qui a culminé le 14 mars 2005, et qui s’est renouvelé le 14
février 2006, de revendiquer au sein des nations sa place de société riche,
paciﬁque et plurielle.

www.mallatforpresident.com
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La présidence d’un Liban qui participe des Etats de pointe dans
l’économie mondiale, trace l’exemple d’une politique démocratique
avancée, et marque l’histoire d’une empreinte culturelle éternelle.
Biographie
Chibli Mallat est professeur de droit à l’Université Saint Joseph,
titulaire de la Chaire Jean Monnet de l’Union Européenne, Senior Fellow
à Yale Law School. Avocat praticien, il dirige l’Etude Mallat à Beyrouth.
Membre actif de la Révolution du Cèdre, dans la rue comme dans son
orientation stratégique au niveau du leadership, il avait déjà été à la tête
de l’opposition constitutionnelle à l’amendement ‘exceptionnel’ en faveur
d’Emile Lahoud en 1998, et à la prorogation forcée de son mandat en
2004.
En sa qualité de défenseur des droits de l’homme, Chibli Mallat a
été coordinateur et co-fondateur de nombre d’organisations en soutien
à la démocratie, contre la peine de mort, et pour la responsabilisation
criminelle d’auteurs de crimes contre l’humanité, notamment dans le cas
de Saddam Hussein en Irak. Il est l’avocat de la famille de l’Imam Moussa
Sadr, et a entrepris une action en justice concrétisée en 2004 dans un acte
d’accusation du Procureur Général Libanais contre Mouammar Kadhaﬁ
et 17 complices dans l’enlèvement de l’Imam et de ses deux compagnons
en Libye. Il a également gagné en février 2003 le procès intenté contre
Ariel Sharon devant les tribunaux belges, suspendu depuis par législation
rétroactive. Il œuvre depuis 2005 pour l’octroi du droit de vote aux libanais
de l’étranger.
Chibli Mallat a occupé le poste de directeur du Centre of Islamic and
Middle Eastern Law à l’Université de Londres, et il est l’auteur de plus de
vingt ouvrages.
Mallat est le premier candidat à la présidence libanaise qui mène une
campagne populaire, démocratique et transparente.

Programme d’un Liban démocratique
Réforme institutionnelle: l’Etat de droit
• Lu�e concertée contre la corruption par la consolidation de l’Etat de
droit, qui doit être menée en premier par les hauts responsables, appelés
à donner le bon exemple en se soume�ant, à l’instar de tous les citoyens,
à la transparence et à la loi, la présidence en premier.
• Renforcement de l’indépendance de l’appareil judiciaire en assurant
la neutralité du président de la République et du gouvernement, et en
me�ant un terme aux interventions personnelles des hommes politiques
auprès des juges.
Réforme constitutionnelle: «suﬀrage universel »
• Reconnaissance du rôle fondamental des femmes dans la vie publique
à travers une représentation expressive au niveau des fonctions politiques
et une participation active à la prise de décision.
• Evolution du système politique dans le sens d’une plus grande
maturation démocratique, par l’instauration de l’élection directe au
suﬀrage universel par le peuple de la présidence de l’Exécutif suivant un
modèle adapté aux exigences délicates du système libanais.
• Renforcement du principe de la séparation des pouvoirs et réforme
du système électoral au niveau de l’ensemble des corps élus.
• Confrontation du problème épineux du confessionnalisme
dans le pays, par le respect du principe de la séparation des pouvoirs
pour proscrire les décisions prises arbitrairement, et l’élargissement
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de l’espace public non-confessionnel citoyen.
Economie: Mesures équilibrées et entreprenantes
• Elargissement du champ économique en privilégiant l’apport de
personnes qualiﬁées, en inversant le processus de la fuite des cerveaux
et en maximisant la participation des libanais de l’étranger à la prise
de décision.
• Principe de l’Etat-moins, administration ﬂexible et eﬃcace
assurant un désengagement de l’Etat dans le quotidien du citoyen,
combinaison équilibrée du public et du privé selon une formule de
participation-dénationalisation pour réduire le déﬁcit grave dans le
pays.
• Adoption des quatre critères du modèle de l’Euro: stabilité des
prix, positionnement budgétaire en vue du contrôle du déﬁcit, stabilité
monétaire, taux d’intérêts favorisant les conditions de production à
long terme, ainsi que le développement intensiﬁé de la politique de
proximité proposée par l’UE.
• Promotion du Liban sur l’échelle du Moyen-Orient sur base de
technologies de pointe, insertion de valeurs ajoutées dans l’économie
pétrolière, renforcement des services de pointe, notamment la banque
et l’enseignement.
L’Environnement: un outil de croissance économique
• Mise en place d’une politique environnementale adaptée au
développement économique et aux ressources durables ; développement
d’un paradigme qui marie croissance économique de qualité et protection
de l’environnement.
• Priorité à la planiﬁcation routière, au développement urbain et
au réaménagement des zones côtières, avec pour objectif d’inverser le
processus de dégradation de l’environnement, et de renforcer le secteur
de la santé et de l’éco-tourisme.
• Adoption d’une politique de reforestation à large échelle entendue
comme responsabilité privée et adaptation collective des talents
adéquats.
510
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Leadership culturel au plan régional et promotion internationale
de la non-violence
• Renforcement du leadership culturel et médiatique dans le monde
arabe. Mise à proﬁt de la richesse culturelle d’un pays dont la population
maîtrise la langue arabe, française et anglaise.
• Contribution active au renversement de la logique de violence
dominante dans le conﬂitisraélo-arabe,etpland’actionétabliconjointement
par les autorités locales et la communauté internationale pour a�énuer et
éventuellement résoudre le problème des réfugiés palestiniens au Liban.
• Promotion du message de la non-violence, legs principal du
sacriﬁce de Raﬁc Hariri, et renforcement de la justice internationale
pour sanctionner les coupables de son assassinat et des autres victimes
innocentes de la violence depuis octobre 2004.
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ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԿԱԽ
ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐ ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆ
ՇԸՊԼԻ ՄԱԼԼԱԴ
ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ:
- Ես, ՇԸՊԼԻ ՄԱԼԼԱԴ, կը փափաքիմ ըլլալ նախագահ բոլոր Լիբանանցիներուն:
Նախագահ մը՝ որ ﬕացնէ բոլոր Լիբանանցիները ու զանոնք առաջնորդէ
դէպի ժողովրդավարութեան աւելի առողջ մակարդակի մը ու վերադարձնէ
Լիբանանը իր պատմական առաջնակարգ դիրքին, ոչ ﬕայն շրջանային այլ
նաեւ ﬕջազգային առումով:
- Կ՝առաջարկեմ որ մրցակցութեան առողջ ոգիով տարուող այս
ընտրապայքարը բանավէճի մը շուրջ համախմբէ թեկնածուները որմէ
յաղթական դուրս գայ լաւագոյն թեկնածուն որ կ՝ապաւինի իր յայտարարած
ծրագրին, յաջողութիւններուն ու շահած վստահութեան:
- Լիբանանցիներուն կը վստահեցնեմ, թէ նախագահութեանս շրջանը
պիտի ըլլայ գործօն, բացայայտ, ընդհանրական, ստեղծագործող ու գիտական,
հեռու փտածութենէ: Նախագահական շրջան մը՝ որ պիտի օգտագործէ
լաւագոյնը ﬔր կրօնական աւանդութիւններէն ու այլազանութենէն, ընծայելու
համար հաւասար քաղաքացիութիւն ու ջնջելու դաւանանքային ոխերն ու
ատելութիւնը:
- Նախագահական շրջան մը՝ որ Լիբանանը հաստատէ անկեղծութեան ու
հաւաստիացման ամուր հիմքերու վրայ Արաբական ու ﬕջազգային գետնի
վրայ:
- Նախագահական շրջան մը՝ որ առիթ կու տայ այն Լիբանանին որ 14
Մարտին խաղաղ ձեւերով փաստեց իր կեցուածքը արտայայտելու շարժումը՝
որ գտնէ իր դիրքը ﬕջազգային ընտանիքին մէջ իբրեւ զարգացած, խաղաղ,
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զանազան համայնքներէ կազմուած հաւաքականութեամբ, տնտեսութեամբ
առողջ եւ օրինակելի իր քաղաքականութեամբ:

Հակիրճ Կենսագրական:
Շըպլի Մալլադ կը պատկանի Մարոնի համայանքին, իրաւաբանութեան
դասախօս է Լիբանանի Սէն Ժոզէֆ համալսարանէն ներս, այցելու դասախօս
ԱՄՆ-ի Ել համալսարանի Իրաւաբանական բաժնին մէջ, գործադիր Տնօրէն
Պէյրութի մէջ գտնուող Մալլադ Իրաւաբանական Գրասենեակներուն:
Ան մասնակցած է «Մայրիներու» Յեղափոխութեան թէ շարքային եւ թէ
ղեկավար դիրքերու վրայ, ինչպէս նաեւ պաշտպանած է 2005 թուականին
արտերկրի Լիբանանցիներուն քուէարկելու իրաւունքը: Նեցուկ կանգնած
է ընդդիմութեան 1998-ին Լահուտի արտակարգ նախագահ նշանակուﬕն
ու անոր նախագահութեան երկարաձգման 2004-ին: Շըպլի Մալլադ՝ որպէս
մարդկային իրաւունքներու պաշտպան, ուրիշներու կողքին հիﬓած է
ու համագործակցած Իրաքի մէջ գործուած զանգուածային ոճիրները
հետապնդելու ժողովրդավարական ու արդարադատական հաշուետուութեան
կազմակերպութիւններու հետ ու մասնակցած է Մուամմար Քատտաֆիի
դատավարութեան Իմամ Մուսա Սատրի Լիպիոյ մէջ անհետացման
ամբաստանութեամբ: Իսկ 2001-ին շահած է Արիէլ Շարոնի դէմ ներկայացուցած
իր դատը Պելճիքայի մէջ, նախքան այս դատին չէզոքացումը հետեալ
օրէնսդրութեան համաձայն:
Շըպլի Մալլադ ծառայած է Լոնտոնի մէջ իբր Տնօրէն Իսլամական ու
Միջին Արեւելքի Իրաւաբանական Կեդրոնէն ներս: Եղած է հեղինակը կամ
խմբագիրը մօտ քսան գիրքերու եւ գործօն անդամ մարդկային իրաւունքներու
եւ Իսլամական շրջանակներու ﬕջազգային յանձնախումբերու: Ան կը
ներկայանայ որպէս առաջին ժողովրդավար թեկնածուն Լիբանանի
նախագահութեան, սկսեալ այն օրէն երբ յայտարարեց իր թեկնածութիւնը
որպէս աննախընթաց, թափանցիկ ու ժողովրդավար ընտրապայքարի ոճ:
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- Հաստատութիւններու բարեկարգուﬕ օրէնքներ:
- Գործադրել օրէնքը դիմադրելու համար փտածութեան: Դիմադրելու
համար փտածութեան,բարձրաստիճան պաշտօնեաներ լաւագոյն օրինակը
կրնան հանդիսանալ երբ հաւասար կերպով գործադրեն օրէնքը բոլոր
քաղաքացիներուն նկատմամբ:
- Ամրապնդել անկախ արդարադատական հաստատութիւնը, այսինքն
ոչ մէկ հեռաձայնային ﬕջամտութիւն քաղաքական անձնաւորութիւններու
կողմէ արդարադատական մարﬕններու հետ:
- Սահմանադրական բարեկարգուﬓեր «Ուղղակի Քուէարկութիւն»:
- Ընդունել կնոջ իւրայատուկ դերը Լիբանանեան կեանքի տարբեր
ոլորտներուն մէջ անոնց ապահովելով լաւագոյն հնարաւորութիւնը
քաղաքական որոշուﬓեր առնելու ծիրէն ներս:
- Բարձրացնել ﬔր ժողովրդավարական դրութիւնը ժողովրդավարական
հասունութեան յաջորդ փուլին՝ ժողովուրդը ուղղակիօրէն ընտրէ երկրին
վարչակարգը:
- Ամրապնդել իշխանութիւններու անջատումը եւ կառավարութեան բոլոր
հատուածներու քուէարկուﬕ գործողութեան բարեկարգումը:
- Դիմագրաւել ﬔր երկրին դաւանանքային փշոտ հարցերը: Օգտագործել
իշխանութիւններու անջատման դրութիւնը կանխարգելու համար ﬕակողմանի
որոշուﬓերու գոյացումը, եւ քաղաքացիին շնորհելու համար լայնածաւալ ոչդաւանանքային տարածութիւն մը:
- Տնտեսական գետնի վրայ՝ հաւասարակշռուած ու յանդուգն քայլեր:
- Լիբանանցի կարող անհատներուն ﬕջեւ բանավէճ գոյացնել եւ հակառակ
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ուղղութեան տալ մտաւորականներու գաղթին, ինչպէս նաեւ զարգացնել
արտերկրի Լիբանանցիներու քուէարկուﬕ եւ որոշուﬓեր առնելու
մասնակցութիւնը:
- Պետութիւն մը՝ որ ունենայ սահմանափակ ﬕջամտութիւն քաղաքացիին
կեանքին մէջ, ու որդեգրէ ճկուն ու արդիւնաւէտ գործունէութիւն: Դիմագրաւել
տնտեսական տագնապը սահմանափակելով պետութեան ﬕջամտութիւնը
ﬕաժամանակ մասնակցութեամբ ու սեփականացման լծակներով:
- Որդեգրել Եւրոպական դրամանիշի օրինակի չորս արժէչափերը՝ սակերու
կայունութիւն, նուազագոյն ﬖաս հասցնող պիւտճէներու ճշդում, սակարանի
կայունութիւն, վարկերու յատուկ ﬕջինի մը գոյացում քաջալերելու համար
երկար ժամանակի վրայ ներդրուﬓերը:
- Լիբանանը վերածել 20-րդ դարու Միջին Արեւելքի կեդրոնը զայն օժտելով
արուեստագիտական լաւագոյն սարքերով, նաֆթի տնտեսութեան յաւելուած
արժէքով, եւ զարգացած դրամատնային եւ ուսուﬓական ծառայութիւններով:
- Կենսոլորտային ծրագիրներու մշակում իբրեւ տնտեսական բարելաւման
ﬕջոց:
- Պարտադրել կենսոլորտային քաղաքականութիւն մը որ կը համակերպի
տնտեսական ու բնական աղբիւրներու ﬓայուն գործածութեան: Օրինակ մը՝
փոխադարձ շահերու վրայ հիﬓուած:
- Առաջնահերթ նկատել քաղաքաշինութեան ծրագրումը եւ ծովեզերեայ
շրջաններու կառավարման վերատեսութեան ենթարկելը բարելաւելու
համար
կենսոլորտային,
առողջապահական
ու
զբօսաշրջիկային
հնարաւորութիւնները:
- Որդեգրել ու գործադրել «Ծառատնկում» ծրագիրը որպէս մասնիկ մը
հասարակական կեանքի պատասխանատուութիւններուն: Մշակութային
զարգացում շրջանային գետնի վրայ եւ վայրագութեան ﬔրժուﬕ տարածում
ﬕջազգային գետնի վրայ:
- Քաջալերել Արաբական աշխարհի մէջ մշակոյթի այլազան տեսակներ:
Օգտուիլ Լիբանանեան մշակույթի իւրայատկութիւններէն իր երեք լեզուներով՝
Արաբերէն, Անգլերէն եւ Ֆրանսերէն:
- Վերջ տալ վայրագութեան արաբեւիսրաէլեան խնդրին նկատմամբ եւ
Լիբանանի մէջ Պաղեստինցիներուն խնդիրը լուծել տեղական ու ﬕջազգային
ծրագիրի մը հիման վրայ որ կ՝որդեգրէ արդար իրաւաբանական սկզբունքներ
ու զարգացած մարդկային չափանիշներ:
-

Տարածել

Րաֆիք

Հարիրիի

համոզուﬓերէն
515

վայրագութեան

դէմ

ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ
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շարժումը եւ պահանջել ﬕջազգային արդարադատութենէն Լիբանանի
համար նահատակուած անﬔղ քաղաքացիներու զոհողութեան արդար
հաշուետուութիւն:
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