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حكومة تواجه  : رئيس الجمهورية
 القضايا المطروحة وتحرك والمؤسسات 

أهمٌة الحفاظ على الوحدة الوطنٌة خصوصا فً المرحلة "شدد رئٌس الجمهورٌة مٌشال سلٌمان على 
واذ ابدى اهتمامه مع ". الراهنة وكذلك على االمن تحصٌنا لمناخ الدٌموقراطٌة الذي ٌمتاز به لبنان

وجوب قٌام حكومة تواجه القضاٌا "زواره امس باستقرار الوضعٌن االقتصادي والتنفٌذي، رأى 
المطروحة وتواكب المتطلبات الحٌاتٌة واالجتماعٌة واالدارٌة فً الداخل بما ٌمكنها من اطالق ورشة 

".  العمل وتحرٌك عجلة الدولة والمؤسسات
وبحث الرئٌس سلٌمان مع كل من وزٌري االقتصاد والدولة فً حكومة تصرٌف االعمال محمد 

 .الصفدي وعدنان القصار فً االوضاع الراهنة وفً الشأنٌن االقتصادي والنقدي

 
كما تناول مع رئٌس لجنة االدارة والعدل النٌابٌة روبٌر غانم عمل اللجنة حٌال بعض القوانٌن 

http://www.annahar.com/
http://www.assafir.com/
http://www.aliwaa.com/
http://www.alanwar-leb.com/
http://www.journaladdiyar.com/
http://www.daralhayat.com/


 

 

 .المطروحة امامها ومصٌر البعض منها

 
اهمٌة الدور الذي ٌلعبه الرئٌس سلٌمان، على صعٌد تقرٌب "وشدد الوزٌر القصار، بعد اللقاء، على 

الرئٌس سلٌمان حرص منذ بدء االزمة السٌاسٌة فً "، الفتا الى ان "وجهات النظر بٌن اللبنانٌٌن
لبنان، على ان ٌلعب دور الحكم، بٌن جمٌع الفرقاء السٌاسٌٌن، وهو لم ٌأل جهدا فً سبٌل تحقٌق 

اكدت لفخامة الرئٌس سلٌمان، ضرورة االسراع فً تشكٌل حكومة حتى : "وقال". التوافق الداخلً
اجواء الرئٌس "، الفتا الى ان "تتمكن من التفاعل والتعامل بواقعٌة مع مقتضٌات المرحلة الصعبة

مٌشال سلٌمان تفاؤلٌة، وهو ٌتطلع الى  تشكٌل الحكومة بأسرع وقت ممكن، بما ٌؤدي الى تحصٌن 
". البالد والتفرغ فً المقابل الى معالجة القضاٌا الوطنٌة والحٌاتٌة

واستقبل سلٌمان بعد الظهر وزٌر العمل فً حكومة تصرٌف االعمال بطرس حرب، وعرض معه 
فؤاد مخزومً، الذي " الحوار الوطنً"ثم رئٌس حزب . االوضاع الراهنة وشؤونا تتعلق بوزارته

 ".جهوده فً تكرٌس الدستور سبٌالً إلعادة المسار الدٌموقراطً الى البالد"أثنى على 
 

". 
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  للحفاظ على الوحدة واألمه: سليمان

أًْٛح انحفاظ ػهٗ » شذد سئٛظ انجًٕٓسٚح انؼًاد يٛشال عهًٛاٌ ػهٗ
ذحصُٛاً نًُاخ  انٕحذج انٕغُٛح، خصٕصا فٙ انًشحهح انشاُْح، ٔكزنك ػهٗ األيٍ

  .«انذًٕٚلشاغٛح انز٘ ًٚراص تّ نثُاٌ

صٔاسِ ايظ تاعرمشاس انٕظؼٍٛ االلرصاد٘ ٔانُمذ٘  ٔأتذٖ عهًٛاٌ اْرًايّ يغ
انًطشٔحح ٔذٕاكة انًرطهثاخ انحٛاذٛح  ٔجٕب لٛاو حكٕيح ذٕاجّ انمعاٚا»ٔسأٖ 

ئغالق ٔسشح انؼًم ٔذحشٚك  ٔاالجرًاػٛح ٔاإلداسٚح فٙ انذاخم تًا ًٚكُٓا يٍ
  .«ػجهح انذٔنح ٔانًإعغاخ

انٕصساء فٙ حكٕيح ذصشٚف االػًال يحًذ انصفذ٘  كًا انرمٗ عهًٛاٌ كالً يٍ
اإلداسج ٔانؼذل انُٛاتٛح سٔتٛش غاَى  ٔتطشط حشب ٔػذَاٌ انمصاس ٔسئٛظ نجُح
  .ٔسئٛظ حضب انحٕاس انٕغُٙ فإاد يخضٔيٙ
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: سليمان التقى الصفدي والقصار وحرب 

  لقيام حكومة تواجه القضايا المطروحة

 

اكذ سئٛظ انجًٕٓسٚح  (داالذٙ َٔٓشا : ذصٕٚش  )انشئٛظ عهًٛاٌ يغرمثالً انٕصٚش ػذَاٌ انمصاس 

انؼًاد يٛشال عهًٛاٌ ػهٗ أًْٛح انحفاظ ػهٗ انٕحذج انٕغُٛح خصٕصاً فٙ انًشحهح انشاُْح 
ٔأتذٖ اْرًايّ تاعرمشاس · ٔكزنك ػهٗ األيٍ ذحصُٛاً نًُاخ انذًٕٚلشاغٛح انز٘ ًٚراص تّ نثُاٌ

انٕظؼٍٛ االلرصاد٘ ٔانُمذ٘، ٔئَّ سأٖ ٔجٕب لٛاو حكٕيح ذٕاجّ انمعاٚا انًطشٔحح ٔذٕاكة 
انًرطهثاخ انحٛاذٛح ٔاالجرًاػٛح ٔاإلداسٚح فٙ انذاخم تًا ًٚكُّٓا يٍ ئغالق ٔسشح انؼًم ٔذحشٚك 

·  ػجهح انذٔنح ٔانًإعغاخ

ٔذُأل سئٛظ انجًٕٓسٚح يغ سئٛظ نجُح اإلداسج ٔانؼذل انُٛاتٛح سٔتٛش غاَى ػًم انهجُح حٛال 
 · تؼط انمٕاٍَٛ انًطشٔحح أيايٓا ٔيصٛش انثؼط يُٓا

ٔتحث يغ كم يٍ ٔصٚش٘ االلرصاد ٔانذٔنح فٙ حكٕيح ذصشٚف األػًال يحًذ انصفذ٘ ٔػذَاٌ 

·  انمصاس فٙ األٔظاع انشاُْح ٔفٙ انشأٍَٛ االلرصاد٘ ٔانُمذ٘

ػشض انشئٛظ عهًٛاٌ يغ انمصاس نألٔظاع >: ٔػمة انضٚاسج اصذس يكرة انٕصٚش انمصاس تٛاَا ٔفّٛ
·  <انغٛاعٛح، ػهٗ انغاحرٍٛ انذاخهٛح ٔانؼشتٛح

أًْٛح انذٔس انز٘ ٚهؼثّ انشئٛظ عهًٛاٌ >ٔأظاف انثٛاٌ أٌ انٕصٚش انمصاس شذد تؼذ انهماء، ػهٗ 
انشئٛظ عهًٛاٌ حشص يُز تذء >، الفرا ئنٗ أٌ <ػهٗ صؼٛذ ذمشٚة ٔجٓاخ انُظش تٍٛ انهثُاٍَٛٛ

األصيح انغٛاعٛح فٙ نثُاٌ، ػهٗ أٌ ٚهؼة دٔس انَحكى تٍٛ جًٛغ األفشلاء انغٛاعٍٛٛ ، ْٕٔ نى ٚأُل 

انشئٛظ عهًٛاٌ عٕف ٚظم ٚهؼة ْزا انذٔس >، ٔأكذ أٌ <جٓذاً فٙ عثٛم ذحمٛك انرٕافك انذاخهٙ
لُاػح ٔحشصاً يُّ ػهٗ أًْٛح ذحمٛك انًصانحح انذاخهٛح، يٍ أجم انرًكٍّ يٍ يٕاجٓح األخطاس 

·  <انرٙ ذرّٓذدَا فٙ ظم انًرغّٛشاخ انرٙ ذؼصف تانًُطمح

أياو ْزا انٕظغ انخطٛش ٔانذلٛك انز٘ ذًشّ فّٛ >أكذ انٕصٚش انمصاس نهشئٛظ عهًٛاٌ أَّ : ٔذاتغ 

يٍ ْزا انًُطهك >، ٔلال <انًُطمح، ٚرحرّى ػهُٛا سّص انصفٕف نًٕاجٓح أ٘ ذذاػٛاخ يحرًهح
أكذخ نهشئٛظ عهًٛاٌ ظشٔسج اإلعشاع فٙ ذشكٛم حكٕيح حرٗ ذرًكٍ يٍ انرفاػم ٔانرؼايم 

أجٕاء انشئٛظ يٛشال عهًٛاٌ ذفاؤنٛح، ْٕٔ >، الفراً ئنٗ أٌ <تٕالؼٛح يغ يمرعٛاخ انًشحهح انصؼثح
ٚرطهّغ ئنٗ أٌ ذرشكم انحكٕيح فٙ أعشع ٔلد يًكٍ، تًا ٚإد٘ ئنٗ ذحصٍٛ انثالد، ٔانرفشّؽ فٙ 

·  <انًماتم ئنٗ يؼانجح انمعاٚا انٕغُٛح ٔانحٛاذٛح

انٕلد ٚذاًُْا ٔال ٚجٕص أٌ َثمٗ يرفشّجٍٛ، ٔػهٗ ْزا انصؼٛذ فاَّ يٍ األًْٛح تًكاٌ، أٌ >: ٔلال

ذرؼأٌ كافح األغشاف انغٛاعٛح يغ سئٛظ انحكٕيح انًكهّف َجٛة يٛماذٙ، نهخشٔج تحكٕيح لادسج 
·  <ػهٗ يٕاجٓح انرحذٚاخ انرٙ ذحذق تُا

ٔتؼذ انظٓش اعرمثم عهًٛاٌ ٔصٚش انؼًم فٙ حكٕيح ذصشٚف االػًال تطشط حشب ٔػشض يؼّ 
· االٔظاع انشاُْح ٔشإَٔاً ذرؼهك تٕصاسذّ
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 محلياث لبنان
 

:  سليمان شدد على اهميت الحفاظ على الوحدة الوطنيت 
 لقيام حكومت تواجه القضايا المطروحت وتواكب المتطلباث 

شذد سئٛظ انجًٕٓسٚح انؼًاد يٛشال عهًٛاٌ ػهٗ أًْٛح انحفاظ ػهٗ   
انٕحذج انٕغُٛح خصٕصا فٙ انًشحهح انشاُْح ٔكزنك ػهٗ األيٍ ذحصُٛا نًُاخ 

.  انذًٕٚلشاغٛح انز٘ ًٚراص تّ نثُاٌ



 

 

ٔئر أتذٖ انشئٛظ عهًٛاٌ اْرًايّ يغ صٔاسِ تاعرمشاس انٕظؼٍٛ االلرصاد٘ 
ٔانُمذ٘ ، سأٖ ٔجٕب لٛاو حكٕيح ذٕاجّ انمعاٚا انًطشٔحح ٔذٕاكة انًرطهثاخ 
انحٛاذٛح ٔاالجرًاػٛح ٔاإلداسٚح فٙ انذاخم تًا ًٚكُٓا يٍ ئغالق ٔسشح انؼًم 

.  ٔذحشٚك ػجهح انذٔنح ٔانًإعغاخ
 

ٔتحث انشئٛظ عهًٛاٌ فٙ لصش تؼثذا ايظ يغ كم يٍ ٔصٚش٘ االلرصاد ٔانذٔنح 
فٙ حكٕيح ذصشٚف األػًال يحًذ انصفذ٘ ٔػذَاٌ انمصاس فٙ األٔظاع انشاُْح 

 .ٔفٙ انشأٍَٛ االلرصاد٘ ٔانُمذ٘

 ذصشٚح انمصاس 

 ٔشذد انٕصٚش انمصاس، تؼذ انهماء، ػهٗ أًْٛح انذٔس انز٘ ٚهؼثّ انشئٛظ عهًٛاٌ، 
ػهٗ صؼٛذ ذمشٚة ٔجٓاخ انُظش تٍٛ انهثُاٍَٛٛ، الفرا ئنٗ أٌ انشئٛظ عهًٛاٌ 

حشص يُز تذء األصيح انغٛاعٛح فٙ نثُاٌ ػهٗ أٌ ٚهؼة دٔس انحكى تٍٛ جًٛغ 
 .انفشلاء انغٛاعٍٛٛ، ْٕٔ نى ٚأل جٓذا فٙ عثٛم ذحمٛك انرٕافك انذاخهٙ

أؤكذ تأٌ انشئٛظ عهًٛاٌ عٕف ٚظم ٚهؼة ْزا انذٔس لُاػح ٔحشصا يُّ :  ٔلال
ػهٗ أًْٛح ذحمٛك انًصانحح انذاخهٛح يٍ أجم انرًكٍ يٍ يٕاجٓح األخطاس 

 .انرٙ ذرٓذدَا فٙ ظم انًرغٛشاخ انرٙ ذؼصف تانًُطمح

 ٔأكذ انٕصٚش انمصاس نهشئٛظ عهًٛاٌ أَّ أياو ْزا انٕظغ انخطٛش ٔانذلٛك انز٘ 
ٔيٍ . ذًش فّٛ انًُطمح ٚرحرى ػهُٛا سص انصفٕف نًٕاجٓح أ٘ ذذاػٛاخ يحرًهح

ْزا انًُطهك أكذخ نفخايح انشئٛظ عهًٛاٌ ظشٔسج االعشاع فٙ ذشكٛم 
حكٕيح حرٗ ذرًكٍ يٍ انرفاػم ٔانرؼايم تٕالؼٛح يغ يمرعٛاخ انًشحهح 

انصؼثح، الفرا ئنٗ أٌ أجٕاء انشئٛظ يٛشال عهًٛاٌ ذفاؤنٛح، ْٕٔ ٚرطهغ ئنٗ أٌ 
ذرشكم انحكٕيح تأعشع ٔلد يًكٍ، تًا ٚإد٘ ئنٗ ذحصٍٛ انثالد، ٔانرفشؽ فٙ 

 .انًماتم ئنٗ يؼانجح انمعاٚا انٕغُٛح ٔانحٛاذٛح

ٔػهٗ ْزا انصؼٛذ، فاَّ يٍ . انٕلد ٚذاًُْا ٔال ٚجٕص أٌ َثمٗ يرفشجٍٛ:  ٔلال
األًْٛح تًكاٌ أٌ ذرؼأٌ األغشاف انغٛاعٛح كافح يغ سئٛظ انحكٕيح انًكهف 

 .َجٛة يٛماذٙ، نهخشٔج تحكٕيح لادسج ػهٗ يٕاجٓح انرحذٚاخ انرٙ ذحذق تُا

 ٔذُأل سئٛظ انجًٕٓسٚح يغ سئٛظ نجُح اإلداسج ٔانؼذل انُٛاتٛح سٔتٛش غاَى ػًم 
 .انهجُح حٛال تؼط انمٕاٍَٛ انًطشٔحح أيايٓا ٔيصٛش انثؼط يُٓا

 ٔاعرمثم انشئٛظ عهًٛاٌ تؼذ انظٓش ٔصٚش انؼًم فٙ حكٕيح ذصشٚف االػًال 
 .تطشط حشب ٔػشض يؼّ االٔظاع انؼايح ٔشإَٔا ذرؼهك تٕصاسذّ
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 سليمان مع حكومة تحرك عجلة الدولة



 

 

 2011 فثشاٚش 01, انثالثاء

« انحٛاج»- تٛشٔخ 

أًْٛح انحفاظ ػهٗ انٕحذج انٕطُٛح، خصٕصاً فٙ انًشحهح »شذد انشئٛس انهثُاَٙ يٛشال سهًٛاٌ ػهٗ 

. «انشاُْح ٔكزنك ػهٗ األيٍ ذحصُٛاً نًُاخ انذًٕٚلشاطٛح انز٘ ًٚراص تّ نثُاٌ

ٔجٕب لٛاو »ٔئر أتذٖ سهًٛاٌ اْرًايّ يغ صٔاسِ أيس، تاسرمشاس انٕضؼٍٛ االلرصاد٘ ٔانُمذ٘، سأٖ 

حكٕيح ذٕاجّ انمضاٚا انًطشٔحح ٔذٕاكة انًرطهثاخ انحٛاذٛح ٔاالجرًاػٛح ٔاإلداسٚح فٙ انذاخم تًا ًٚكُٓا 

. «يٍ ئطالق ٔسشح انؼًم ٔذحشٚك ػجهح انذٔنح ٔانًإسساخ

ٔتحث سهًٛاٌ يغ كم يٍ ٔصٚش٘ االلرصاد ٔانذٔنح فٙ حكٕيح ذصشٚف األػًال يحًذ انصفذ٘ ٔػذَاٌ 

. انمصاس فٙ األٔضاع انشاُْح ٔفٙ انشأٍَٛ االلرصاد٘ ٔانُمذ٘

أًْٛح انذٔس انز٘ ٚهؼثّ انشئٛس سهًٛاٌ ػهٗ صؼٛذ »ٔشذد انمصاس فٙ تٛاٌ الحماً ػهٗ 

حشص يُز تذء األصيح »، الفراً ئنٗ أٌ سهًٛاٌ «ذمشٚة ٔجٓاخ انُظش تٍٛ انهثُاٍَٛٛ

انسٛاسٛح فٙ نثُاٌ ػهٗ أٌ ٚهؼة دٔس انحكى تٍٛ جًٛغ انفشلاء انسٛاسٍٛٛ، ْٕٔ نى ٚأل جٓذاً 

سٛظم ٚهؼة ْزا انذٔس لُاػح »ٔنفد انٗ أٌ سهًٛاٌ . «فٙ سثٛم ذحمٛك انرٕافك انذاخهٙ

ٔحشصاً يُّ ػهٗ أًْٛح ذحمٛك انًصانحح انذاخهٛح يٍ أجم انرًكٍ يٍ يٕاجٓح األخطاس 

. «انرٙ ذرٓذدَا فٙ ظم انًرغٛشاخ انرٙ ذؼصف تانًُطمح

أياو ْزا انٕضغ انخطٛش ٔانذلٛك انز٘ ذًش فّٛ انًُطمح »ٔأكذ انمصاس نهشئٛس انهثُاَٙ أَّ 

ٔيٍ ْزا انًُطهك أكذخ نفخايح . ٚرحرى ػهُٛا سص انصفٕف نًٕاجٓح أ٘ ذذاػٛاخ يحرًهح

انشئٛس سهًٛاٌ ضشٔسج االسشاع فٙ ذشكٛم حكٕيح كٙ ذرًكٍ يٍ انرفاػم ٔانرؼايم 

أجٕاء انشئٛس يٛشال سهًٛاٌ »، الفراً ئنٗ أٌ «تٕالؼٛح يغ يمرضٛاخ انًشحهح انصؼثح

ذفاؤنٛح، ْٕٔ ٚرطهغ ئنٗ أٌ ذرشكم انحكٕيح تأسشع ٔلد يًكٍ، تًا ٚإد٘ ئنٗ ذحصٍٛ 

. «انثالد، ٔانرفشؽ فٙ انًماتم ئنٗ يؼانجح انمضاٚا انٕطُٛح ٔانحٛاذٛح

ٔػهٗ ْزا انصؼٛذ، فاَّ يٍ األًْٛح . انٕلد ٚذاًُْا ٔال ٚجٕص أٌ َثمٗ يرفشجٍٛ»: ٔلال

تًكاٌ أٌ ذرؼأٌ األطشاف انسٛاسٛح كافح يغ سئٛس انحكٕيح انًكهف َجٛة يٛماذٙ، 

. «نهخشٔج تحكٕيح لادسج ػهٗ يٕاجٓح انرحذٚاخ انرٙ ذحذق تُا
ٔذُأل انشئٛس انهثُاَٙ يغ سئٛس نجُح اإلداسج ٔانؼذل انُٛاتٛح سٔتٛش غاَى ػًم انهجُح حٛال تؼض انمٕاٍَٛ 

. انًطشٔحح أيايٓا ٔيصٛش تؼضٓا
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