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اٌ ٚجمٗ انجًٛغ فٙ نجُبٌ يهزضيٍٛ انسٛبسخ انزٙ ػجشد ػُٓب "أيم سئٛس انجًٕٓسٚخ يٛشبل سهًٛبٌ 

، ٔانمبضٛخ ثزحٛٛذ نجُبٌ ػٍ صشاػبد "اػالٌ ثؼجذا"انحكٕيخ ٔكزنك ْٛئخ انحٕاس انٕطُٙ يٍ خالل 

". اٜخشٍٚ ٔػذو انزذخم فٙ شؤَٔٓى

يب ٚمٕو ثّ انجٛش ٔانمٕٖ االيُٛخ يٍ رذاثٛش نًُغ ػجٕس انسالح ٔانًسهحٍٛ انٗ ا٘ "ٔار شذد ػهٗ اًْٛخ 

انمشاس انًزخز ٔانزٕجٛٓبد انًؼطبح نهمٕٖ انؼسكشٚخ ٔااليُٛخ ثؼذو انسًبح ثًشٔس "، اكذ "جٓخ اَزًٕا

انًسهحٍٛ، كًب ػهٗ انًٕاطٍُٛ ػذو إٚاء انًسهحٍٛ ٔرٕفٛش انًالر نٓى اَسجبيب يغ سٛبسخ انحٛبد، فضال 

". ػٍ اٌ ػًالً كٓزا ٚؼشض يٍ ٚمٕو ثّ نهًالحمخ

اٌ ٚزجصش انًؼٌُٕٛ فٙ انًخبطش انزٙ رحٕط انًُطمخ ٔنجُبٌ، ٔانزٙ ال ًٚكٍ انُفبر "ٔأثذٖ سهًٛبٌ ايهّ فٙ 

يُٓب اال ثزفبْى انمٛبداد انهجُبَٛخ ٔانؼٕدح يجذدا انٗ انحٕاس نهجحث فٙ كم انًشكالد انًطشٔحخ ٔانزفبْى 

". ػهٗ حهٕل رجمٙ انسبحخ انذاخهٛخ يصَٕخ ٔثؼٛذح يٍ اسرذاداد ٔاَؼكبسبد يب ٚحصم حٕنُب

ٔػشض سئٛس انجًٕٓسٚخ يغ َبئت سئٛس انحكٕيخ سًٛش يمجم انزطٕساد، ٔاطهغ يٍ ٔصٚش انذاخهٛخ 

ٔانجهذٚبد يشٔاٌ ششثم ػهٗ انٕضغ االيُٙ فٙ انجالد ٔيصٛش يششٔع لبٌَٕ االَزخبة انًحبل ػهٗ 

يجهس انُٕاة ٔانزحضٛشاد انؼًالَٛخ انٕاجت ارخبرْب يٍ اجم اجشاء ْزا االسزحمبق فٙ يٕػذِ ٔفٙ ٕٚو 

. ٔاحذ

ٔصاس ثؼجذا ٔصٚش انضساػخ حسٍٛ انحبج حسٍ يغ ٔفذ ْٛئبد صساػٛخ ٔأطهغ انشئٛس سهًٛبٌ ػهٗ يب حممزّ 

ٔرؼجٛشا ػٍ شكش انٕصٚش ٔانٓٛئبد نٓزا . انٕصاسح فٙ كم لطبػبرٓب ٔانذػى انًزٕاصم يٍ سئٛس انجًٕٓسٚخ

. انذػى، لذو انٕفذ انٗ انشئٛس سهًٛبٌ دسػب رمذٚشٚخ

ٔػشض سئٛس انجًٕٓسٚح يغ انٕصٚش انساتق ػذَاٌ انقصاس األٔضاع االقتصادٚح 

. ٔانخطٕاخ انضشٔسٚح نهُٕٓض تانٕضغ االقتصاد٘

ٔاشاس انقصاس انٗ أَّ أطهغ سئٛس انجًٕٓسٚح ػهٗ انتحشك انز٘ ٚقٕو تّ، فٙ سثٛم 

تشجٛغ انًستثًشٍٚ ٔسجال األػًال انؼشب، ٔال سًٛا انخهٛجٍٛٛ يُٓى، نهؼٕدج إنٗ 

االستثًاس فٙ نثُاٌ، فٙ ظم االستقشاس انُسثٙ انز٘ ٚتًتغ تّ تانًقاسَح يغ انؼذٚذ يٍ 

أكذخ نهشئٛس سهًٛاٌ أٌ َجاح ْزِ انخطٕج انتٙ تأتٙ : "ٔقال. انثهذاٌ انؼشتٛح انًجأسج

استكًاال نهجٕٓد انتٙ تزنٓا ٔال ٚضال ٚثزنٓا فخايتّ يغ قادج انذٔل انخهٛجٛح، فٙ سثٛم 

سفغ انحظش انًفشٔض ػهٗ انشػاٚا انخهٛجٍٛٛ إنٗ نثُاٌ، ٚحتاج إنٗ تٕفٛش انظشٔف 

". االستثًاسٚح انًالئًح ٔػهٗ سأسٓا اإلستقشاس انسٛاسٙ

ًٍّ انقصاس  انذٔس انز٘ ٚؤدّٚ انشئٛس يٛشال سهًٛاٌ، ػهٗ صؼٛذ تقشٚة ٔجٓاخ "ٔث

".  انُظش تٍٛ انقٕٖ انسٛاسٛح، ٔانًساػٙ انتٙ ٚقٕو تٓا فٙ سثٛم تفؼٛم انحٕاس
ٔاطهغ سهًٛبٌ يٍ سئٛس ثؼثخ نجُبٌ انذائًخ نذٖ االيى انًزحذح انسفٛش َٕاف سالو ػهٗ االٔضبع داخم 

انًُظًخ انذٔنٛخ ٔاالجٕاء انزٙ سافمذ انزصٕٚذ ػهٗ لجٕل فهسطٍٛ ػضٕاً يشالجبً فٙ انجًؼٛخ انؼًٕيٛخ 

. نأليى انًزحذح

 انمبضٙ ثزؼهٛك يفؼٕل 2012/ 1ٔرسهى سئٛس انجًٕٓسٚخ َسخخ يٍ لشاس انًجهس انذسزٕس٘ انشلى 

 انًطؼٌٕ فٙ دسزٕسٚزّ ٔانًزؼهك ثزشلٛخ يفزشٍٛ فٙ انًذٚشٚخ 2011/ 11/ 13 ربسٚخ 244انمبٌَٕ انشلى 

. انؼبيخ نأليٍ انؼبو يٍ حًهخ االجبصح فٙ انحمٕق انٗ سرجخ يالصو أٔل
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 اقتصاد

 12348 العذد 04/12/2012 تاريخ العذد

 
 

  الحوار يىشط االقتصاد: «السلسلة»القصار يجذد رفض 

يٕلفٓب انشافط، يؾشٔع عهغهخ انشرت ٔانشٔارت،  جذد سئٛظ انٓٛئبد االلزصبدٚخ ػذَبٌ انمصّبس
انًمجهخ، رًٓٛذاً إلدبنزّ ػهٗ يجهظ انُٕاة، يؼزجشاً  انز٘ رُٕ٘ انذكٕيخ يُبلؾزّ فٙ جهغزٓب

ٌّ إلشاس انغهغهخ، ٔعػ انزذزٚشاد انذاخهٛخ ٔانخبسجٛخ، عٕٛنّذ يخبغش كبسثٛخ ػهٗ االلزصبد  أ
ٚؼبَٙ فٙ األعبط اَكًبؽبً غٛش يغجٕق ٔرنك خالل صٚبسرّ سئٛظ انجًٕٓسٚخ  انهجُبَٙ، انز٘
عهًٛبٌ دٛث ٔظؼّ فٙ صٕسح انزذشّكبد انزٙ ٚمٕو ثٓب، فٙ عجٛم رؾجٛغ  انؼًبد يٛؾبل
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األػًبل انؼشة، ٔال عًّٛب انخهٛجٍٛٛ، نهؼٕدح إنٗ االعزثًبس فٙ نجُبٌ، فٙ  انًغزثًشٍٚ ٔسجبل
  .االعزمشاس انُغجٙ، انز٘ ٚزًزغ ثّ ثبنًمبسَخ يغ انؼذٚذ يٍ انجهذاٌ انؼشثٛخ انًجبٔسح ظم

ًٍّ انمصّبس، انذٔس انز٘ ٚهؼجّ عهًٛبٌ، ػهٗ صؼٛذ رمشٚت ٔجٓبد انُظش ثٍٛ انمٕٖ  ٔإر ث
ٔجٕة إثمبء » انغٛبعٛخ، ٔانًغبػٙ انزٙ ٚمٕو ثٓب فٙ عجٛم رفؼٛم انذٕاس، جذد انزأكٛذ ػهٗ

نزذفٛض انًغزثًشٍٚ انؼشة  االلزصبد انهجُبَٙ، ثًُأٖ ػٍ انزجبرثبد انذبصهخ، ٔانؼٕدح إنٗ انذٕاس،
أٌ ٚؤد٘ إنٗ رُؾٛػ انؼجهخ  ٔاألجبَت، نالعزثًبس يجذدا فٙ نجُبٌ، األيش انز٘ يٍ ؽأَّ،

ثؼذ عهغهخ األصيبد، انزٙ يشّ ثٓب  االلزصبدٚخ، ٔاعزؼبدح االلزصبد انهجُبَٙ ػبفٛزّ، ال عًّٛب
انًُٕ، ٔاسرفبع دجى انذٍٚ انؼبو، ٔرخطّٙ  ػهٗ يذاس ْزِ انغُخ، ٔأدّد نألعف إنٗ رشاجغ فٙ

 .«انًئخ يؼّذل االَكًبػ االلزصبد٘ انغزخ فٙ
ٔااللزصبد انٕغُٙ يٍ دبنخ  انمصّبس انز٘ غبنت، ثعشٔسح اجزشاح انذهٕل انًالئًخ، إلَمبر نجُبٌ

ٌّ اعزًشاس غٛبة انذم انغٛبعٙ، عٛضٚذ يٍ انؾشر انذبصم  انًشأدخ انزٙ ًٚشّاٌ ثٓب، اػزجش أ
انغٛبعٍٛٛ، إنٗ رهجٛخ دػٕح سئٛظ انجًٕٓسٚخ  فٙ انجالد، داػٛبً فٙ ْزا انًجبل جًٛغ انفشلبء

  .انًغجمخ إنٗ انذٕاس يٍ دٌٔ ٔظغ انمٕٛد أٔ انؾشٔغ
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سليمان يأمل التزام الجميع  
 تحييد لبنان عن صراعات اآلخرين

  -4536العذد  - 2012 كاوون األول 4الثالثاء - المستقبل 
 

يبقى الجميع في لبنان ممتزمين السياسة التي عبرت عنيا"أمل رئيس الجميورية ميشال سميمان، في ان    

والقاضية بتحييد لبنان عن صراعات " اعالن بعبدا" الحكومة وكذلك ىيئة الحوار الوطني من خالل 
". اآلخرين وعدم التدخل في شؤونيم  

ما يقوم بو الجيش والقوى االمنية من تدابير لمنع عبور السالح والمسمحين الى اي "واذ شدد عمى أىمية 
القرار المتخذ والتوجييات المعطاة لمقوى العسكرية واالمنية بعدم السماح بمرور "، اكد "جية انتموا

المسمحين، كما عمى المواطنين عدم ايواء المسمحين وتوفير المالذ ليم انسجامًا مع سياسة الحياد، فضاًل 
يتبصر المعنيون بالمخاطر التي تحيط "وامل في ان ". عن ان ىكذا عمل يعرض من يقوم بو لممالحقة

بالمنطقة ولبنان، والتي ال يمكن النفاذ منيا اال بتفاىم القيادات المبنانية والعودة مجددًا الى الحوار لمبحث 
في كل المشكالت المطروحة والتفاىم عمى حمول تبقي الساحة الداخمية مصانة وبعيدة من ارتدادات 

".وانعكاسات ما يحصل حولنا  
وفي نشاطو، عرض سميمان في القصر الجميوري في بعبدا مع نائب رئيس الحكومة سمير مقبل 

.لمتطورات السائدة عمى الساحة السياسية الداخمية راىناً   
واطمع من وزير الداخمية والبمديات مروان شربل عمى الوضع االمني في البالد ومصير مشروع قانون 

االنتخابات النيابية المحال الى المجمس النيابي والترتيبات والتحضيرات العمالنية الواجب اتخاذىا من اجل 
.اجراء ىذا االستحقاق في موعده وفي يوم واحد  

وزار بعبدا وزير الزراعة حسين الحاج حسن مع وفد ىيئات زراعية، حيث تم وضع الرئيس سميمان في 
وتعبيرًا عن . اجواء التطور الذي حققتو الوزارة في كل قطاعاتيا والدعم المتواصل من رئيس الجميورية

.شكر الوزير والييئات ليذا الدعم، قدم الوفد الى الرئيس سميمان درعًا تقديرية  
أطمعت فخامة رئيس الجميورية، : "الذي قال بعد المقاء. وعرض سميمان مع الوزير السابق عدنان القصار
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عمى الزيارات التي بدأتيا عمى البمدان الخميجية، والمقاءات التي أجريتيا وسأجرييا مع رجال األعمال 
الخميجيين، في سبيل حثيم وتشجيعيم عمى العودة إلى اإلستثمار في لبنان، في ظل اليدوء واإلستقرار 
الذي تشيده الساحة المبنانية، بفعل اإلجراءات األمنية الحازمة، وأكدت لمرئيس سميمان أن نجاح ىذه 

الدور "وثمن ". الخطوة يحتاج إلى توفير الظروف اإلستثمارية المالئمة وعمى رأسيا اإلستقرار السياسي
الذي يمعبو الرئيس سميمان، عمى صعيد تقريب وجيات النظر بين القوى السياسية، والمساعي التي يقوم 

وجوب إبقاء اإلقتصاد المبناني، بمنأى عن التجاذبات "بيا في سبيل تفعيل الحوار، وجدد التأكيد عمى 
الحاصمة، والعودة إلى لغة الحوار، األمر الذي من شأنو، أن يؤدي إلى تنشيط العجمة اإلقتصادية 

".واستعادة اإلقتصاد المبناني عافيتو  
، "إجتراح الحمول المالئمة، إلنقاذ لبنان واإلقتصاد الوطني من حالة المراوحة التي يمران بيا"وطالب بـ 
ودعا جميع الفرقاء ". استمرار غياب الحل السياسي، سيزيد من الشرخ الحاصل في البالد"معتبرًا أن 

، مشيرًا "السياسيين، إلى تمبية دعوة رئيس الجميورية إلى الحوار، من دون وضع القيود أو الشروط المسبقة
الحوار يبقى بمثابة خشبة الخالص التي من شأنيا إيصال لبنان ومعو اإلقتصاد المبناني إلى بر "الى أن 
".األمان  

واطمع سميمان من رئيس بعثة لبنان الدائمة لدى االمم المتحدة السفير نواف سالم عمى االوضاع داخل 
المنظمة الدولية واالجواء التي رافقت التصويت عمى قبول فمسطين كعضو مراقب في الجمعية العمومية 

.لألمم المتحدة  
، القاضي بتعميق 1/2012من جية أخرى، تسمم سميمان نسخة من قرار المجمس الدستوري حمل الرقم 

 المطعون في دستوريتو، والمتعمق بترقية مفتشين في 13/11/2011 تاريخ 244مفعول القانون رقم 
. المديرية العامة لألمن العام من حممة اإلجازة في الحقوق إلى رتبة مالزم أول  

 ولمناسبة االستقالل زار وفد من مدرسة اليسا ـ القصيبو القصر الجميوري لتينئة رئيس الجميورية بالعيد
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Le président Sleiman recevant l’ancien ministre Adnane Kassar. Photo Dalati 
et Nohra  

Kassar à Baabda 
 
Le président des organismes économiques Adnane Kassar a été reçu hier 
par le président Michel Sleiman à Baabda et l’a informé de la tournée 
qu’il effectue dans la région pour encourager les hommes d’affaires 
arabes et les ressortissants du Golfe à investir au Liban. Il a par ailleurs 
réitéré son refus de l’adoption de l’échelle des salaires dont « les 
conséquences seront catastrophiques », appelant les parties libanaises à 
participer au dialogue.     
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  (داالرٙ َٔٓشا: رصٕٚش)انشئٛظ عهًٛبٌ يغزمجالً انٕصٚش انمصبس 

ٔظغ سئٛظ انٓٛئبد اإللزصبدٚخ انٕصٚش انغبثك ػذَبٌ انمصبس سئٛظ انجًٕٓسٚخ انؼًبد يٛؾبل 
عهًٛبٌ خالل صٚبسرّ لصش ثؼجذا ، فٙ صٕسح انزذشّكبد انزٙ ٚمٕو ثٓب فٙ عجٛم رؾجٛغ 

انًغزثًشٍٚ ٔسجبل األػًبل انؼشة ٔال عًٛب انخهٛجٍٛٛ، ػهٗ انؼٕدح إنٗ اإلعزثًبس فٙ نجُبٌ 
. فٙ ظم اإلعزمشاس انُغجٙ انز٘ ٚزًزغ ثّ، يمبسَخ ثبنؼذٚذ يٍ انجهذاٌ انؼشثٛخ انًجبٔسح
ٔكبٌ انهمبء يُبعجخ، نزجذٚذ يٕلف انٓٛئبد اإللزصبدٚخ انشافط نًؾشٔع عهغهخ انشرت 

ٔانشٔارت انز٘ رُٕ٘ انذكٕيخ يُبلؾزّ فٙ جهغزٓب انًمجهخ رًٓٛذاً إلدبنزّ انٗ يجهظ 
إلشاس انغهغهخ ٔعػ انزذزٚشاد انذاخهٛخ ٔانخبسجٛخ، عٕٛنّذ يخبغش كبسثٛخ »انُٕاة، يؼزجشاً أٌ 

. «ػهٗ اإللزصبد انهجُبَٙ انز٘ ٚؼبَٙ فٙ األعبط اَكًبؽب غٛش يغجٕق
أغهؼذ فخبيخ سئٛظ انجًٕٓسٚخ ػهٗ انضٚبساد انزٙ ثذأرٓب : ٔلبل انمصبس فٙ رصشٚخ ثؼذ انهمبء

انٗ انجهذاٌ انخهٛجٛخ ٔانهمبءاد انزٙ أجشٚزٓب ٔعأجشٚٓب فٙ انفزشح انًمجهخ يغ سجبل األػًبل 
انخهٛجٍٛٛ، فٙ عجٛم دثٓى ٔرؾجٛؼٓى ػهٗ انؼٕدح إنٗ اإلعزثًبس فٙ نجُبٌ فٙ ظم 

انٓذٔء ٔاإلعزمشاس انز٘ رؾٓذِ انغبدخ انهجُبَٛخ ثفؼم اإلجشاءاد األيُٛخ انذبصيخ انزٙ رمٕو 
ثٓب األجٓضح األيُٛخ انهجُبَٛخ ٔػهٗ سأعٓب انجٛؼ انهجُبَٙ ٔلٕٖ األيٍ انذاخهٙ، ٔأكذد 

نهشئٛظ عهًٛبٌ أٌ َجبح ْزِ انخطٕح انزٙ رأرٙ اعزكًبالً نهجٕٓد انزٙ ثزنٓب فخبيزّ ٔال 
ٚضال يغ لبدح انذٔل انخهٛجٛخ، فٙ عجٛم سفغ انذظش انًفشٔض ػهٗ انشػبٚب انخهٛجٍٛٛ إنٗ 

. نجُبٌ، ٚذزبج إنٗ رٕفٛش انظشٔف اإلعزثًبسٚخ انًالئًخ ٔػهٗ سأعٓب اإلعزمشاس انغٛبعٙ
 ًٍّ انذٔس انز٘ ٚهؼجّ انشئٛظ يٛؾبل عهًٛبٌ ػهٗ صؼٛذ رمشٚت ٔجٓبد انُظش ثٍٛ »ٔإر ث

، جّذد انمصبس انزأكٛذ «انمٕٖ انغٛبعٛخ ٔانًغبػٙ انزٙ ٚمٕو ثٓب فٙ عجٛم رفؼٛم انذٕاس
ٔجٕة إثمبء اإللزصبد انهجُبَٙ فٙ يُأٖ ػٍ انزجبرثبد انذبصهخ ٔانؼٕدح إنٗ نغخ انذٕاس، »ػهٗ 

يب ٚغبػذ فٙ رذفٛض انًغزثًشٍٚ انؼشة ٔاألجبَت نإلعزثًبس يجذدا فٙ نجُبٌ، األيش انز٘ يٍ 
ؽأَّ أٌ ٚؤد٘ إنٗ رُؾٛػ انؼجهخ اإللزصبدٚخ ٔاعزؼبدح اإللزصبد انهجُبَٙ ػبفٛزّ، ال عًٛب ثؼذ 

عهغهخ األصيبد انزٙ يشّ ثٓب ػهٗ يذاس ْزِ انغُخ، ٔأدّد ٚب نألعف إنٗ رشاجغ فٙ انًُٕ 
. « فٙ انًئخ6ٔاسرفبع دجى انذٍٚ انؼبو ٔرخطٙ يؼذل اإلَكًبػ اإللزصبد٘ انـ

إجزشاح انذهٕل انًالئًخ إلَمبر نجُبٌ ٔاإللزصبد انٕغُٙ يٍ دبل انًشأدخ انزٙ »ٔغبنت ثعشٔسح 
اعزًشاس غٛبة انذم انغٛبعٙ عٛضٚذ يٍ انؾشر انذبصم فٙ »، ٔاػزجش أٌ «ًٚشاٌ ثٓب

إنٗ رهجٛخ دػٕح سئٛظ انجًٕٓسٚخ »، داػٛبً فٙ ْزا انًجبل جًٛغ األفشلبء انغٛبعٍٛٛ «انجالد
، «إنٗ انذٕاس انز٘ دػب إنّٛ يطهغ انؼبو انًمجم، يٍ دٌٔ ٔظغ انمٕٛد أٔ انؾشٔغ انًغجمخ

يؼزجشاً أَّ فٙ ظم انٕظغ انز٘ رؾٓذِ انًُطمخ انؼشثٛخ ٔاإلَمغبو انز٘ رؼٛؾّ انجالد، ٚجمٗ 
انذٕاس يثبثخ خؾجخ انخالؿ انزٙ يٍ ؽأَٓب إٚصبل نجُبٌ ٔيؼّ اإللزصبد انهجُبَٙ إنٗ ثشّ 

. «األيبٌ
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