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القصار التقى رئيس الجمهورية :ال يجوز تعطيل مجلس الوزراء
عرض رئٌس الجمهورٌة مٌشال سلٌمان امس مع وزٌر الدولة عدنان القصار االوضاع ومشاركة
لبنان فً مؤتمر اقتصادي دولً ٌعقد فً المانٌا.
ووزع القصار بٌانا ،اوضح فٌه انه عرض مع سلٌمان "التطورات السٌاسٌة والمساعً العربٌة
الرامٌة الى بلورة حل لالزمة اللبنانٌة ،وتأثٌر الوضع السٌاسً الراهن على الواقع االقتصادي فً
غٌاب حكومة الوحدة الوطنٌة عن االنعقاد منذ مدة ،وعدم البحث فً الشؤون الحٌاتٌة للمواطنٌن
برمته".
ورأى انه "ال ٌجوز بأي شكل تعطٌل مؤسسة مجلس الوزراء بسبب الخالف السٌاسً المستحكم بٌن
القوى السٌاسٌة" ،مطالبا حكومة الوحدة الوطنٌة بـ"تحمل مسؤولٌاتها والعودة الى االنعقاد فً اقرب
وقت ممكن ومناقشة القضاٌا المعٌشٌة واالقتصادٌة وتسهٌل امور المواطنٌن".
ولفت الى ان "لبنان ٌمر بمرحلة حساسة ودقٌقة ،تتطلب من جمع االفرقاء السٌاسٌٌن تحصٌن الساحة
الداخلٌة وتوفٌر الحد االقصى من االستقرار" ،مشددا على "اهمٌة ان تلتفت القوى السٌاسٌة الى
الشأن االقتصادي ،وتطبٌق الحد االدنى مما تعهدته فً البٌان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنٌة
باالهتمام باولوٌات المواطنٌن الذٌن بات ٌتملكهم القلق والخوف من هذا الوضع السٌاسً الذي تعٌشه
البالد منذ مدة طوٌلة".
وتناول رئٌس الجمهورٌة التطورات مع النائب امٌل رحمة الذي اطلعه على مشاكل رخص البناء فً
منطقة بعلبك – الهرمل .وكذلك عرض مع الوزٌر السابق ابرهٌم الضاهر والنائب السابق محمد
ٌحٌى االجواء الداخلٌة.
واستقبل مجلس االدارة الجدٌدة لـ"الندوة االقتصادٌة اللبنانٌة" برئاسة رفٌق زنتوت.
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القصار بعد لقائه سليمان :لتتحمل الحكىمة مسؤولياتها
نفد ٔصٚش انذٔنح عذَاٌ انقصاس،
االَرثاِ إنٗ أَّ «ال ٚجٕص تأ٘
شكم يٍ األشكال ذعطٛم
يؤسسح يجهس انٕصساء
تسثة انخالف انسٛاسٙ
انًسرحكى ت ٍٛانقٕٖ
انسٛاسٛح» ،يطانثا حكٕيح
انٕحذج انٕطُٛح تـ«ذحًم
يسؤٔنٛاذٓا ٔانعٕدج إنٗ
االَعقاد ف ٙأقشب ٔقد يًكٍ
ٔتحث انقضاٚا انًعٛشٛح
ٔاالقرصادٚحٔ ،إنٗ ذسٓٛم
أيٕس انًٕاطُ». ٍٛ
ٔأشاس تعذ نقائّ سئٛس
انجًٕٓسٚح انعًاد يٛشال
سهًٛاٌ ف ٙتعثذا أيس ،انٗ
اٌ «نثُاٌ ًٚش تًشحهح
حساسح ٔدقٛقح ،ذرطهة يٍ سهًٛاٌ يسرقثال ًال انقصاس (داالذَٓٔ ٙشا)
جًٛع انفشقاء انسٛاسٍٛٛ
عهٗ اخرالف اَرًاءاذٓى
ذحص ٍٛانساحح انذاخهٛح ٔذٕفٛش انحذ األقصٗ يٍ االسرقشاس ».
ٔكاٌ سهًٛاٌ قذ اط ّهع عهٗ سهسهح يٍ انرقاسٚش انسٛاسٛح ٔااليُٛح ٔانذتهٕياسٛح ٔاالقرصادٚحٔ ،صٔد
انًعُ ٍٛٛانرٕجٓٛاخ انالصيح ف ٙشأٌ يعانجرٓا .
ٔاسرقثم انُائة إيٛم سحًح انز٘ أطهعّ عهٗ يشاكم سخص انثُاء ف ٙيُطقح تعهثك ـ انٓشيم .
ٔيٍ صٔاس تعثذا انٕصٚش انساتق اتشاْٛى انضاْش ،انُائة انساتق يحًذ ٚحٔ ،ٗٛيجهس اإلداسج انجذٚذ نهُذٔج

االقرصادٚح انهثُاَٛح تشئاسح سفٛق صَرٕخ انز٘ أطهعّ عهٗ تشَايج عًم انُذٔج .
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زوار سليمان :متفائل بنتائج المبادرة السعودية ـ السورية
ويهمه انعقاد هيئة الحوار في أسرع وقت

المستقبل  -الثالثاء  30تشريه الثاوي  - 2010العدد 3844

نقل زوار رئيس الجميورية ميشال سميمان عنو "تفاؤلو بقرب ظيور نتائج المبادرة السعودية ـ السورية،
وأنيا تسير في االتجاه الصحيح وأن كان يمزميا المزيد من الوقت ،معتب ار في الوقت نفسو أنو ال يجوز أن
تبقى مصالح الناس معمقة ومجمس الوزراء معطال ،لذلك يجب االسراع في البت في ىذه االزمة ،كي
تستعيد الحياة السياسية في لبنان دورتيا الطبيعية".

وحول موعد إنعقاد طاولة الحوار أشار الزوار إلى أن "رئيس الجميورية من أكثر المتحمسين إلنعقاد ىيئة
الحوار الوطني وانو لم يوقف إتصاالتو لترتيب ىذا الموضوع منذ االنعقاد االخير لمطاولة في تشرين االول

الماضي ،وبالتالي ييمو أن تعود ىذه الييئة لإلنعقاد بأسرع وقت ممكن وان كان ال يريد التسرع في تحديد
مواعيد قريبة أو بعيدة ،لكنو يجزم بأن إلنعقاد ىيئة الحوار مفاعيل إيجابية عمى الساحة المبنانية الداخمية".

واطمع رئيس الجميورية أمس ،عمى سمسمة من التقارير السياسية واالمنية والديبموماسية واالقتصادية وزود
المعنيين التوجييات الالزمة في شأن معالجتيا.
وعرض رئيس الجميورية مع وزير الدولة عدنان القصار األوضاع العامة ومشاركة لبنان في مؤتمر
اقتصادي دولي يعقد في ألمانيا.
بعد المقاء وزع القصار بيانا ،اشار فيو الى انو عرض مع الرئيس سميمان "التطورات الراىنة عمى الساحة
السياسية والمساعي العربية الرامية إلى بمورة الحمول لألزمة المبنانية وتأثير الوضع السياسي الراىن عمى

الواقع اإلقتصادي جراء غياب حكومة الوحدة الوطنية عن اإلنعقاد منذ مدة وعدم البحث في الشؤون
الحياتية لممواطنين ومخاطر ذلك عمى الوضع الداخمي برمتو".
ولفت إلى أنو "ال يجوز بأي شكل من األشكال تعطيل مؤسسة مجمس الوزراء التي عمميا اليوم مشمول

بسبب الخالف السياسي المستحكم بين القوى السياسية" مطالبا حكومة الوحدة الوطنية ب"تحمل مسؤولياتيا
والعودة إلى االنعقاد في اقرب وقت ممكن وبحث القضايا المعيشية واالقتصادية إلى تسييل أمور

."المواطنين
واشار الى ان "لبنان يمر بمرحمة حساسة ودقيقة تتطمب من جميع الفرقاء السياسيين عمى اختالف
 مشددا عمى "أىمية أن تمتفت،"انتماءاتيم تحصين الساحة الداخمية وتوفير الحد األقصى من اإلستقرار
القوى السياسية عمى اختالفيا إلى الشأن اإلقتصادي وتطبيق الحد األدنى مما تعيدت بو في البيان

الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية لجية اإلىتمام بأولويات المواطنين الذين بات يتممكيم القمق والخوف جراء
."ىذا الوضع السياسي الذي تعيشو البالد منذ مدة طويمة
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Kassar chez Sleiman : Le
gouvernement doit prendre ses
responsabilités
mardi, novembre 30, 2010

Le président de la République, hier, en compagnie du ministre Kassar au palais de Baabda. Photo
Dalati et Nohra

Le président de la République Michel Sleiman a reçu le ministre d'État
Adnane Kassar qui l'a informé, entre autres, de la participation du Liban à un
congrès économique qui se tiendra en Allemagne.
Les deux hommes ont discuté des développements politiques actuels et de
l'initiative arabe qui œuvre à régler la crise dans laquelle se débat le pays.
Dans un communiqué distribué à la presse à l'issue de la visite, le ministre
Kassar a déploré le fait que le Conseil des ministres « ne se réunit pas »,
jugeant cela « inadmissible » dans l'état actuel des choses. Il a appelé le
gouvernement d'union nationale à « prendre ses responsabilités » afin de
répondre aux besoins urgents des citoyens, évoquant « l'impact économique
néfaste » résultant de cette situation.
M. Kassar a vivement souhaité que le gouvernement « dépasse ses
clivages » internes, et qu'il honore, un tant soit peu, « les engagements
pris » dans la déclaration ministérielle, afin de tranquilliser une population
que cette situation « inquiète ».
Le chef de l'État s'est également entretenu avec le député Émile Rahmé qui
l'a mis au courant des problèmes relatifs aux permis de construire dans la
région de Baalbeck et du Hermel.
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Qassar: Cabinet paralyzed by tensions over indictment

Tuesday, November 30, 2010

BEIRUT: Minister of State Adnan al-Qassar warned Monday that current political tensions
over the indictment to be issued by the Special Tribunal for Lebanon probing the
assassination of former Prime Minister Rafik Hariri paralyzed the Cabinet. Qassar made his
remarks following a meeting with President Michel Sleiman and said: “The Cabinet is
paralyzed because of reigning political differences.” He asked the national unity
government to convene soon and look into the economic situation because Lebanon was
“going through a sensitive and delicate period that requires all political parties to fortify
the internal scene and provide a maximum of stability.” – The Daily Star

Copyright (c) 2010 The Daily Star
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سليمان يرعى إضاءة جبيل السبت
م ضًٍ احرفاالخُٛح جثًٚاٌ حفم اضاءج يذٛشال سهٛح انعًاد يٚس انجًٕٓسٛشعٗ سئٚ
·َٙ انشاسع انشٔياٙ يساء انسثد انًقثم ف2011 ثهٕسٛت
حٚح ٔاالقرصادٛح ٔانذتهٕياسُٛح ٔاأليٛاسٛش انسًٚاٌ اطهع عهٗ سهسهح انرقاسٛٔكاٌ سه
· شأٌ يعانجرٓاٙٓاخ انالصيح فٍٛ انرٕجُٛٛٔصٔد انًع
ذٚ يجهس اإلداسج انجذ،ٗٛحٚ ًذ
ّ ى انضاْش ٔانُائة انساتق يحْٛش انساتق إتشاٚٔانرقٗ انٕص
ق صَرٕخ انز٘ اطهعّ عهٗ تشَايج عًم انُذٔجٛح تشئاسح سفَٛح انهثُاٚنهُذٔج االقرصاد
·٘ نٓا عالقح تانٕضع االقرصادٙح ٔذهك انرٛح ٔانًصشفٛاحٛٔعالقرٓا تانقطاعاخ انس

،حٛاسٛش عذَاٌ انقصاس انرطٕساخ انشاُْح عهٗ انساحح انسٚٔعشض يع انٕص
ش انٕضعٛ ٔذأث،حَٛح إنٗ تهٕسج انحهٕل نألصيح انهثُاٛح انشايٛ انعشتٙٔانًساع
اب حكٕيح انٕحذجٛ جشّاء غ،٘ انشاٍْ عهٗ انٕاقع االقرصادٙاسٛانس
حٛاذٛ انشؤٌٔ انحٙ ٔعذو انثحث ف،ذج
ّ ح عٍ االَعقاد يُز ُيـُٛانٕط
·ّ تشيرٙ ٔيخاطش رنك عهٗ انٕضع انذاخه،ٍُٛنهًٕاط

ٔنفد انقصاس تعذ انهقاء إنٗ اَّ <ال ٚجٕص تأ٘ شكم يٍ االشكال ،ذعطٛم
يؤسسح يجهس انٕصساء ،انر ٙعًهٓا انٕٛو يشهٕل ،تسثة انخالف
انسٛاس ٙانًسرحكى ،ت ٍٛانقٕٖ انسٛاسٛح> ،الفراًال إنٗ أٌ <حكٕيح
انٕحذج انٕطُٛح ،يطانثح ترحًم يسؤٔنٛاذٓأ ،انعٕدج إنٗ االَعقاد ف ٙاقشب
ٔقد يًكٍٔ ،تحث انقضاٚا انًعٛشٛح ٔاالقرصادٚح إنٗ ذسٓٛم أيٕس
انًٕاطُ·>ٍٛ
حساسح ٔدقٛقح ،ذرطهة يٍ جًٛع انفشقاء
ٔقال< :نثُاٌ ًٚش تًشحهح
ّ
انسٛاس ٍٛٛعهٗ اخرالف اَرًاءاذٓى ،ذحص ٍٛانساحح انذاخهٛحٔ ،ذٕفٛش انحذ
األقصٗ يٍ االسرقشاس>·
ٔأشاس إنٗ <اًْٛح أٌ ذهرفد انقٕٖ انسٛاسٛح عهٗ اخرالفٓا ،إنٗ انشأٌ
االقرصاد٘ٔ ،ذطثٛق انحذ األدَٗ يًا ذعٓذخ تّ ف ٙانثٛاٌ انٕصاس٘ نحكٕيح
انٕحذج انٕطُٛح ،نجٓح االْرًاو تأٔنٕٚاخ انًٕاطُ ،ٍٛانز ٍٚتاخ ٚرًهكٓى
ذج
انقهق ٔانخٕف جشّاء ْزا انٕضع انسٛاس ٙانز٘ ذعٛشّ انثالد يُز ُيـ ّ
طٕٚهح>·
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محليات لبىان
سليمان اطلع علً التقارير السياسية واالمىية
والقصار رأي ان الىضع يشل مجلس الىزراء
اطهع سئٛس انجًٕٓسٚح انعًاد يٛشال سهًٛاٌ ايس عهٗ سهسهح يٍ انرقاسٚش انسٛاسٛح ٔااليُٛح
ٔانذٚثهٕياسٛح ٔاالقرصادٚحٔ ،صٔد انًعُ ٍٛٛانرٕجٓٛاخ انالصيح ف ٙشأٌ يعانجرٓا.
ٔقال انقصاس تعذ انهقاء :ال ٚجٕص ف ٙا٘ شكم يٍ االشكال ،ذعطٛم يؤسسح يجهس انٕصساء انر ٙذعاَٙ
انٕٛو انشهم تسثة انخالف انسٛاس ٙانًسرحكى ،ت ٍٛانقٕٖ انسٛاسٛح ،الفرا انٗ اٌ حكٕيح انٕحذج
انٕطُٛح ،يطانثح ترحًم يسؤٔنٛاذٓا ٔانعٕدج انٗ االَعقاد ف ٙاقشب ٔقد يًكٍٔ ،انثحث ف ٙانقضاٚا
انًعٛشٛح ٔاالقرصادٚح انٗ ذسٓٛم ايٕس انًٕاطُٔ .ٍٛقال :نثُاٌ ًٚش ف ٙيشحهح حساسح ٔدقٛقح ،ذرطهة
يٍ جًٛع االفشقاء انسٛاس ٍٛٛعهٗ اخرالف اَرًاءاذٓى ،ذحص ٍٛانساحح انذاخهٛح ٔذٕفٛش انحذ االقصٗ يٍ
االسرقشاس.
ٔاشاس انٗ اًْٛح اٌ ذهرفد انقٕٖ انسٛاسٛح عهٗ اخرالفٓا ،انٗ انشأٌ االقرصاد٘ ٔذطثٛق انحذ االدَٗ
يًا ذعٓذخ تّ ف ٙانثٛاٌ انٕصاس٘ نحكٕيح انٕحذج انٕطُٛح ،نجٓح االْرًاو تأٔنٕٚاخ انًٕاطُ ٍٛانز ٍٚتاخ
ٚرًهكٓى انقهق ٔانخٕف جشاء ْزا انٕضع انسٛاس ٙانز٘ ذعٛشّ انثالد يُز يذج طٕٚهح.
ثى اسرقثم انشئٛس سهًٛاٌ انُائة إيٛم سحًح انز٘ أطهعّ عهٗ يشاكم سخص انثُاء ف ٙيُطقح
تعهثكانٓشيم .كزنك ذُأل يع كم يٍ انٕصٚش انساتق اتشاْٛى انضاْش ٔانُائة انساتق يحًذ ٚح ٗٛنألجٕاء
انسائذج عهٗ انساحح انذاخهٛح.
ثى انرقٗ يجهس االداسج انجذٚذ نهُذٔج االقرصادٚح انهثُاَٛح ف ٙسئاسح سفٛق صَرٕخ انز٘ أطهعّ عهٗ
تشَايج عًم انُذٔج ٔعالقرٓا تانقطاعاخ انسٛاحٛح ٔانًصشفٛح ٔذهك انر ٙنٓا عالقح تانٕضع االقرصاد٘.

Back to Top

سليمان اطّلع على تقارير سياسية وأمنية
القصار :المىاطنىن بات
يتملّكهم الخىف
اطهع سئٛس انجًٕٓسٚح انعًاد يٛشال سهًٛاٌ ايس ،عهٗ سهسهح يٍ انرقاسٚش انسٛاسٛح
ٔااليُٛح ٔانذٚثهٕياسٛح ٔاالقرصادٚحٔ ،صّٔد انًعُ ٍٛٛانرٕجٓٛاخ انالصيح ف ٙشأٌ يعانجرٓا .
ٔعشض سهًٛاٌ يع ٔصٚش انذٔنح عذَاٌ انقصاس األٔضاع انعايح ٔيشاسكح نثُاٌ ف ٙيؤذًش اقرصاد٘
دٔنٚ ٙعقذ ف ٙأنًاَٛا .
ٔنفد انقصاس تعذ انهقاء انٗ اَّ ال ٚجٕص تأ٘ شكم يٍ األشكال ذعطٛم يؤسسح يجهس انٕصساء
انر ٙعًهٓا انٕٛو يشهٕل تسثة انخالف انسٛاس ٙانًسرحكى ت ٍٛانقٕٖ انسٛاسٛح» ،يطانثاًال
حكٕيح انٕحذج انٕطُٛح تـ«ذحًم يسؤٔنٛاذٓا ٔانعٕدج انٗ االَعقاد ف ٙاقشب ٔقد يًكٍ ٔتحث
انقضاٚا انًعٛشٛح ٔاالقرصادٚح انٗ ذسٓٛم ايٕس انًٕاطُ». ٍٛ
ٔأشاس انٗ اٌ «نثُاٌ ًٚشّ تًشحهح حساسح ٔدقٛقح ،ذرطهة يٍ جًٛع األفشقاء انسٛاس ٍٛٛعهٗ
ذ األقصٗ يٍ االسرقشاس» ،يشذداًال عهٗ
اخرالف اَرًاءاذٓى ذحص ٍٛانساحح انذاخهٛح ٔذٕفٛش انح ّ
ذ األدَٗ
انح
ٔذطثٛق
االقرصاد٘،
انشأٌ
«اًْٛح اٌ ذهرفد انقٕٖ انسٛاسٛح عهٗ اخرالفٓا انٗ
ّ
يًا ذعٓذخ تّ ف ٙانثٛاٌ انٕصاس٘ نحكٕيح انٕحذج انٕطُٛح ،نجٓح االْرًاو تأٔنٕٚاخ انًٕاطُ ٍٛانزٍٚ
تاخ ٚرًهكٓى انقهق ٔانخٕف جشاء ْزا انٕضع انسٛاس ٙانز٘ ذعٛشّ انثالد يُز يذج طٕٚهح ».
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اطهع سئُس انجًهىسَح انعًاد يُشال سهًُاٌ ايس عهً سهسهح يٍ
انرقاسَش انسُاسُح وااليُُح وانذَثهىياسُح واالقرصادَح ،وصود
انًعٍُُُ انرىجُهاخ انالصيح فٍ شأٌ يعانجرها.

قصاس وانرطىساخ
وعشض انشئُس سهًُاٌ يع وصَش انذونح عذَاٌ انقصاس األوضاع انعايح

ويشاسكح نثُاٌ فٍ يؤذًش اقرصادٌ دونٍ َعقذ فٍ أنًاَُا.
تعذ انهقاء وصع انقصاس تُاَا ،اشاس فُه انً اَه عشض يع انشئُس
سهًُاٌ "انرطىساخ انشاهُح عهً انساحح انسُاسُح وانًساعٍ انعشتُح
انشايُح إنً تهىسج انحهىل نألصيح انهثُاَُح ،وذأثُش انىضع
انسُاسٍ انشاهٍ عهً انىاقع اإلقرصادٌ جشاء غُاب حكىيح انىحذج
انىطُُح عٍ اإلَعقاد يُز يذج ،وعذو انثحث فٍ انشؤوٌ انحُاذُح
نهًىاطٍُُ ويخاطش رنك عهً انىضع انذاخهٍ تشيره".
ونفد إنً أَه "ال َجىص تأٌ شكم يٍ األشكال ذعطُم يؤسسح يجهس
انىصساء انرٍ عًهها انُىو يشهىل تسثة انخالف انسُاسٍ انًسرحكى
تٍُ انقىي انسُاسُح" ،يطانثا حكىيح انىحذج انىطُُح تـ"ذحًم
يسؤونُاذها وانعىدج إنً االَعقاد فٍ اقشب وقد يًكٍ وتحث انقضاَا
انًعُشُح واالقرصادَح إنً ذسهُم أيىس انًىاطٍُُ".
واشاس انً اٌ "نثُاٌ ًَش تًشحهح حساسح ودقُقح ،ذرطهة يٍ جًُع
انفشقاء انسُاسٍُُ عهً اخرالف اَرًاءاذهى ذحصٍُ انساحح انذاخهُح
وذىفُش انحذ األقصً يٍ اإلسرقشاس" ،يشذدا عهً "أهًُح أٌ ذهرفد
انقىي انسُاسُح عهً اخرالفها إنً انشأٌ اإلقرصادٌ ،وذطثُق انحذ
األدًَ يًا ذعهذخ ته فٍ انثُاٌ انىصاسٌ نحكىيح انىحذج انىطُُح،
نجهح اإلهرًاو تأونىَاخ انًىاطٍُُ انزٍَ تاخ َرًهكهى انقهق
وانخىف جشاء هزا انىضع انسُاسٍ انزٌ ذعُشه انثالد يُز يذج
طىَهح".
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