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 24405 العدد - 78 السنة - 2011 حزيران 01 األربعاء

 نشاطات وزارية 

 االقتصاد لم يعد يتحّمل المزيد من الشلل
 

أكد وزير الدولة عدنان القصار أنه ال يجوز "تحت أي ذرائع وحجج بقاء الوضع على ما 
هو عليه في البالد"، داعيا إلى ضرورة التعجيل في تأليف الحكومة، وخصوصا أن 

اإلقتصاد لم يعد يحتمل مزيدا من الشلل في ضوء الخسائر التي بدأ يتكبدها. 
وإذ أشار إلى أن البالد تعيش حاالً سياسية ضاغطة تترافق مع غليان غير مسبوق في 

المنطقة العربية، ودعا القوى السياسية إلى اتخاذ الموقف الوطني الجريء الذي يساعد في 
إخراج البالد من دائرة الفراغ". 

ورأى أن "لبنان أضاع مرة جديدة فرصة ثمينة لتعزيز إقتصاده، وخصوصا في ظل 
األوضاع التي يمر فيها بعض البلدان العربية". لكن لألسف، أدت المناكفات السياسية  إلى 

عدم تمكن لبنان من تلقف اإلستثمارات التي هربت من بعض البلدان العربية". وحذر 
القّصار من مغبة ضياع الموسم السياحي، الفتا إلى أن نجاح هذا الموسم، يستدعي من كل 
القوى السياسية، توفير حال من الهدوء السياسي، إن حماية اإلقتصاد تستدعي كذلك إيجاد 

المخرج المالئم لموقع حاكمية مصرف لبنان. 
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 اقتصاد 
 11900 العدد 01/06/2011 تاريخ العدد

 
  حّذر من ضياع الموسم السياحي 

  يحتمـل يعـد لـم االقتصـاد: القصّـار

عدنان القصّار «أن  األعمال تصريف حكومة في الدولة وزير أكد
 االقتصاد اللبناني لم يعد يحتمل مزيدا من الشلل في ضوء الخسائر
التي بدأ يتكبدها»، مشيرا إلى «أنه ال يجوز تحت أية ذرائع وحجج 

هو عليه في البالد»، داعيا عبر تصريح له أمس،  بقاء الوضع على ما
  .«الحكومة «إلى ضرورة اإلسراع في تشكيل

 وأوضح القصّار أن «لبنان أضاع مرة جديدة فرصة ثمينة لتعزيز اقتصاده،
خصوصا في ظل األوضاع التي تمر بها بعض البلدان العربية، لكن 

السياسية أدت إلى عدم تمكن لبنان من  لألسف فإن المناكفات
العربية، واتجهت  تلقف االستثمارات التي هربت من بعض البلدان



 
 

 
 

  .«إلى بلدان أخرى
الذي يمثل فرصة » وفيما حّذر من مغبة ضياع الموسم السياحي،

لتعويض لبنان بعض ما خسره في الفترة الماضية»، لفت إلى أن 
الموسم، «يستدعي من كل القوى السياسية، تأمين  نجاح هذا

أجواء التوتير»، موضحا أن  حالة من الهدوء السياسي، واالبتعاد عن
 «حماية االقتصاد تستدعي كذلك إيجاد المخرج المالئم لموقع

حاكمية مصرف لبنان»، داعيا إلى إبعاد هذا الموقع عن المصالح 
  .السياسية
البالد تعيش حالة سياسية ضاغطة جدا، وال يمكن جراء  ورأى «أن

غليان غير مسبوق في المنطقة  هذا الوضع الداخلي الذي يصاحبه
ال يحصل  العربية، تجاهل القوى السياسية لهذا الواقع، وكأن شيئا

من حولها، وألجل ذلك على كل القوى السياسية أن تبادر إلى اتخاذ 
الوطني الجريء، الذي يساعد على إخراج البالد من دائرة  الموقف

منذ أكثر من أربعة أشهر»، مبديا تخوفه  الفراغ القاتل الذي نواجهه
جعل البالد مكشوفة  من «أن يؤدي االستمرار في حالة الفراغ إلى

  .«أمام مزيد من الخروقات األمنية
التفجير اإلرهابي الذي تعرضت له الكتيبة  وقال: «ال يمكننا أن نرى

تعيشه البالد بسبب غياب  اإليطالية، إال كأحد أوجه الفراغ الذي
أبرزنا  ،«الحكومة»، معتبرا أن «عدم تمكن لبنان من حماية «اليونيفيل

  .«كدولة عاجزة، وهذا أمر خطير
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القصار يحذر من ضياع الموسم السياحي:  
 ال يجوز إبقاء الوضع على ما هو عليه

 
 

  -4013 - العدد 2011 حزيران 1المستقبل - االربعاء 
 

أكد وزير الدولة في حكومة تصريف االعمال عدنان القصار أنه ال يجوز تحت أي ذرائع 
وحجج بقاء الوضع على ما هو عليه في البالد، داعيا إلى ضرورة اإلسراع في تشكيل 

الحكومة "خصوصا وأن اإلقتصاد اللبناني لم يعد يحتمل مزيدا من الشلل في ضوء 
الخسائر التي بدأ يتكبدها"، محذرا من "مغبة ضياع الموسم السياحي، الذي يمثل فرصة 

لتعويض لبنان من بعض ما خسره في الفترة الماضية".  
ولفت القصار في تصريح له امس إلى أن البالد "تعيش حالة سياسية ضاغطة جدا، وال 
يمكن جراء هذا الوضع الداخلي الذي يصاحبه غليان غير مسبوق في المنطقة العربية، 

تجاهل القوى السياسية لهذا الواقع، وكأن شيئا ال يحصل من حولها، وألجل ذلك على كافة 
القوى السياسية أن تبادر إلى اتخاذ الموقف الوطني الجريء، الذي يساعد على إخراج 

البالد من دائرة الفراغ القاتل الذي نواجهه منذ أكثر من أربعة أشهر، مبديا تخوفه من أن 

 



 
 

يؤدي االستمرار في حالة الفراغ الى جعل البالد مكشوفة أمام مزيد من الخروقات االمنية".  
وقال "ال يمكننا أن نرى التفجير اإلرهابي الذي تعرضت له الكتيبة اإليطالية، إال كأحد 

أوجه الفراغ الذي تعيشه البالد بسبب غياب الحكومة". 
وٕاذ شدد القصار على أن ما تعرضت له اليونيفل، "عمل إرهابي جبان، وال يجوز أن يمر 

مرور الكرام"، لفت إلى أن عدم تمكن لبنان من حماية اليونيفل، "أبرزنا كدولة عاجزة، وهذا 
أمر خطير، خصوصا وأن إيطاليا أحد أهم الدول المشاركة في اليونيفل سارعت إلى اتخاذ 

قرار بتقليص عديد قواتها العاملة ضمن نطاق اليونيفل في الجنوب". 
ورأى أن لبنان "أضاع مرة جديدة فرصة ثمينة لتعزيز إقتصاده، خصوصا في ظل 

األوضاع التي تمر بها بعض البلدان العربية، لكن لألسف فإن المناكفات السياسية أدت 
إلى عدم تمكن لبنان من تلقف اإلستثمارات التي هربت من بعض البلدان العربية، واتجهت 

إلى بلدان أخرى"، محذرا من مغبة ضياع الموسم السياحي، الذي يمثل فرصة لتعويض 
لبنان بعض ما خسره في الفترة الماضية، والفتا إلى أن نجاح هذا الموسم، "يستدعي من 

كافة القوى السياسية، تأمين حالة من الهدوء السياسي، واإلبتعاد عن أجواء التوتير"، 
موضحا أن حماية اإلقتصاد اللبناني "تستدعي كذلك إيجاد المخرج المالئم لموقع حاكمية 
مصرف لبنان، ودعا إلى إبعاد هذا الموقع عن المصالح السياسية، وامل في أن يتوصل 

 االفرقاء السياسيون إلى إيجاد حل لهذه المسألة.
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 ÉCONOMIE 
LIBAN - CONJONCTURE 

Kassar exhorte à la formation d’un 
gouvernement dans les plus brefs 
délais 
mercredi, juin 1, 2011 
 

 
Le ministre d’État sortant a mis en garde hier contre une détérioration accrue de la situation 
économique au Liban. 

 
Le ministre d'État sortant Adnane Kassar a publié hier un communiqué dans 



 
 

lequel il affirme qu'aucun alibi ou excuse n'est valable pour justifier le retard 
dans la formation d'un nouveau gouvernement. Soulignant que la crise 
politique libanaise est exacerbée par les tensions régionales, le ministre 
Kassar a appelé les responsables à prendre en considération la conjoncture 
politique régionale et à œuvrer dans le sens d'une solution pour sortir le 
pays d'un blocage politique qui dure depuis plus de quatre mois déjà. M. 
Kassar a exprimé à cet égard son inquiétude quant à une détérioration de la 
situation sécuritaire et des conditions économiques du pays. 
Évoquant, en parallèle, la dernière explosion qui a visé le contingent italien 
de la Finul, le ministre Kassar a déploré le fait que le Liban ne puisse pas 
protéger les membres de la Finul en qualifiant l'attaque d'« acte lâche ». 
Enfin Adnane Kassar a regretté que le Liban ait perdu une fois de plus 
l'occasion de dynamiser son économie à l'ombre des tensions régionales, 
mettant en garde contre les retombées négatives de la situation actuelle sur 
la saison touristique estivale. 
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  هـ 1432 جمادى األخرة 29 الموافق 2011 1االربعاء, حزيران 
  

 
 القّصار دعا لإلسراع في تشكيل الحكومة

  
أكد وزير الدولة في حكومة تصريف االعمال عدنان القصار في 

تصريح أمس أنه ال يجوز تحت أية ذرائع وحجج بقاء الوضع على ما 
هو عليه في البالد، داعيا إلى ضرورة اإلسراع في تشكيل 

الحكومة، خصوصا وأن اإلقتصاد اللبناني لم يعد يحتمل مزيدا من 
الشلل في ضوء الخسائر التي بدأ يتكبدها·  

ولفت القصار إلى أن البالد تعيش حالة سياسية ضاغطة جدا، وال 
يمكن جراء هذا الوضع الداخلي الذي يصاحبه غليان غير مسبوق 
في المنطقة العربية، تجاهل القوى السياسية لهذا الواقع، وكأن 

شيئا ال يحصل من حولها، وألجل ذلك على كافة القوى 
السياسية أن تبادر إلى اتخاذ الموقف الوطني الجريء، الذي 

يساعد على إخراج البالد من دائرة الفراغ القاتل الذي نواجهه 
منذ أكثر من أربعة أشهر، مبديا تخوفه من أن يؤدي االستمرار 

في حالة الفراغ الى جعل البالد مكشوفة أمام مزيد من 
 الخروقات االمنية· 

وقال: ال يمكننا أن نرى التفجير اإلرهابي الذي تعرضت له الكتيبة 
اإليطالية، إال كأحد أوجه الفراغ الذي تعيشه البالد بسبب غياب 

 الحكومة· 
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 محليات لبنان
 

ال يجوز ابقاء الوضع على ما هو عليه    
 القصار: لالسراع في تشكيل الحكومة 

أكد وزير الدولة في حكومة تصريف االعمال عدنان القصار في تصريح امس، أنه    
ال يجوز تحت أية ذرائع وحجج بقاء الوضع على ما هو عليه في البالد، داعيا إلى 

ضرورة اإلسراع في تشكيل الحكومة، خصوصا وأن اإلقتصاد اللبناني لم يعد 
 يحتمل مزيدا من الشلل في ضوء الخسائر التي بدأ يتكبدها.

ولفت القصار إلى أن البالد تعيش حالة سياسية ضاغطة جدا، وال يمكن جراء 
هذا الوضع الداخلي الذي يصاحبه غليان غير مسبوق في المنطقة العربية، 
تجاهل القوى السياسية لهذا الواقع، وكأن شيئا ال يحصل من حولها، وألجل 

ذلك على كافة القوى السياسية أن تبادر إلى اتخاذ الموقف الوطني الجريء، 
الذي يساعد على إخراج البالد من دائرة الفراغ القاتل الذي نواجهه منذ أكثر 

من أربعة أشهر، مبديا تخوفه من أن يؤدي االستمرار في حالة الفراغ الى جعل 
 البالد مكشوفة أمام مزيد من الخروقات االمنية.

  
وقال: ال يمكننا أن نرى التفجير اإلرهابي الذي تعرضت له الكتيبة اإليطالية، إال 

 كأحد أوجه الفراغ الذي تعيشه البالد بسبب غياب الحكومة.

وإذ شدد القصار على أن ما تعرضت له اليونيفل، عمل إرهابي جبان، وال يجوز 
أن يمر مرور الكرام. لفت إلى أن عدم تمكن لبنان من حماية اليونيفل، أبرزنا 
كدولة عاجزة، وهذا أمر خطير، خصوصا وأن إيطاليا أحد أهم الدول المشاركة 

في اليونيفل سارعت إلى اتخاذ قرار بتقليص عديد قواتها العاملة ضمن نطاق 
اليونيفل في الجنوب.  

ورأى أن لبنان أضاع مرة جديدة فرصة ثمينة لتعزيز إقتصاده، خصوصا في ظل 
األوضاع التي تمر بها بعض البلدان العربية، لكن لألسف فإن المناكفات 

السياسية أدت إلى عدم تمكن لبنان من تلقف اإلستثمارات التي هربت من 
بعض البلدان العربية، واتجهت إلى بلدان أخرى، محذرا من مغبة ضياع الموسم 
السياحي، الذي يمثل فرصة لتعويض لبنان بعض ما خسره في الفترة الماضية، 
والفتا إلى أن نجاح هذا الموسم، يستدعي من كافة القوى السياسية، تأمين 

حالة من الهدوء السياسي، واإلبتعاد عن أجواء التوتير، موضحا أن حماية 
اإلقتصاد اللبناني تستدعي كذلك إيجاد المخرج المالئم لموقع حاكمية مصرف 

لبنان، داعيا إلى إبعاد هذا الموقع عن المصالح السياسية، وآمال في أن يتوصل 
 االفرقاء السياسيون إلى إيجاد حل لهذه المسألة. 
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اكد وزيرالدولة عدنان القصار انه ال يجوز تحت اي ذرائع وحجج بقاء 



 
 

الوضع على ما هو عليه في البالد، داعيا الى ضرورة االسراع في 
تشكيل الحكومة، خصوصا وان االقتصاد اللبناني لم يعد يحتمل مزيدا 

 من الشلل في ضوء الخسائر التي بدأ يتكبدها.

ولفت الوزير القصار في تصريح له، الى ان البالد تعيش حالة سياسية 
ضاغطة جدا، وال يمكن جراء هذا الوضع الداخلي الذي يصاحبه غليان 

غير مسبوق في المنطقة العربية، تجاهل القوى السياسية لهذا 
الواقع، وكأن شيئا ال يحصل من حولها، والجل ذلك على مختلف القوى 

السياسية ان تبادر الى اتخاذ الموقف الوطني الجريء، الذي يساعد 
على اخراج البالد من دائرة الفراغ القاتل الذي نواجهه منذ اكثر من 

اربعة اشهر.  
 

وابدى القصار تخوفه من ان يؤدي االستمرار في حالة الفراغ الى جعل 
البالد مكشوفة امام مزيد من الخروقات االمنية. وقال: ال يمكننا ان نرى 

التفجير االرهابي الذي تعرضت له الكتيبة االيطالية قبل عدة ايام في 
الرميلة، اال كأحد اوجه الفراغ الذي تعيشه البالد بسبب غياب 

الحكومة.  
واذ شدد القصار على ان ما تعرضت له اليونيفيل، عمل ارهابي جبان، 
وال يجوز ان يمر مرور الكرام، لفت الى ان عدم تمكين لبنان من حماية 
اليونيفيل، ابرزنا كدولة عاجزة، وهذا امر خطير، خصوصا وان ايطاليا احد 

اهم الدول المشاركة في اليونيفيل سارعت الى اتخاذ قرار بتقليص 
 عديد قواتها العاملة ضمن نطاق اليونيفيل في الجنوب.

 رأى: ان لبنان اضاع مرة جديدة فرصة ثمينة لتعزيز اقتصاده، خصوصا 
في ظل االوضاع التي تمر بها بعض البلدان العربية، لكن لالسف فان 

المناكفات السياسية ادت الى عدم تمكن لبنان من تلقف االستثمارات 
التي هربت من بعض البلدان العربية، واتجهت الى بلدان اخرى.  

وحذر من مغبة ضياع الموسم السياحي، الذي يمثل فرصة لتعويض 
لبنان بعض ما خسره في الفترة الماضية، الفتا الى ان نجاح هذا 

الموسم يستدعي من كل القوى السياسية، تأمين حالة من الهدوء 
السياسي، واالبتعاد عن اجواء التوتير، موضحا ان حماية االقتصاد 

اللبناني تستدعي كذلك ايجاد المخرج المالئم لموقع حاكمية مصرف 
لبنان داعيا الى ابعاد هذا الموقع عن المصالح السياسي، امال في ان 

 يتوصل الفرقاء السياسيون الى ايجاد حل لهذه المسألة.
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أكد وزير الدولة، عدنان القّصار، أنّه ال يجوز تحت أية ذرائع وحجج بقاء الوضع على ما 
هو عليه في البالد، داعيا إلى «ضرورة اإلسراع في تشكيل الحكومة، خصوصا وأّن 
 اإلقتصاد اللبناني لم يعد يحتمل مزيداً من الشلل في ضوء الخسائر التي بدأ يتكبدها».

ولفت الوزير القّصار في تصريح له، إلى أّن «البالد تعيش حال سياسية ضاغطة جدا، وال 
يمكن جّراء هذا الوضع الداخلي الذي يصاحبه غليان غير مسبوق في المنطقة العربية، 

تجاهل القوى السياسية لهذا الواقع، وكأّن شيئا ال يحصل من حولها، وألجل ذلك على كافة 
القوى السياسية أن تبادر إلى اتخاذ الموقف الوطني الجريء، الذي يساعد على إخراج 

البالد من دائرة الفراغ القاتل الذي نواجهه منذ أكثر من أربعة أشهر». 
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وابدى القّصار تخوفه من أن يؤدي االستمرار في حال الفراغ الى جعل البالد مكشوفة أمام 
مزيد من الخروقات االمنية. وقال: «ال يمكننا أن نرى التفجير اإلرهابي الذي تعّرضت له 
الكتيبة اإليطالية قبل عّدة أيام في الرميلة، إال كأحد أوجه الفراغ الذي تعيشه البالد بسبب 

غياب الحكومة». 
وإذ شدد القّصار على أّن «ما تعّرضت له اليونيفيل، عمل إرهابي جبان، وال يجوز أن يمر 

مرور الكرام»، لفت إلى أّن «عدم تمكن لبنان من حماية اليونيفيل، أبرزنا كدولة عاجزة، 
وهذا أمر خطير، خصوصا وأّن إيطاليا أحد أهم الدول المشاركة في اليونيفيل سارعت إلى 

اتخاذ قرار بتقليص عديد قواتها العاملة ضمن نطاق اليونيفيل في الجنوب». 
ورأى الوزير القّصار: « أّن «لبنان أضاع مّرة جديدة فرصة ثمينة لتعزيز إقتصاده، 

خصوصا في ظل األوضاع التي تمر بها بعض البلدان العربية، لكن لألسف فإن المناكفات 
السياسية أدت إلى عدم تمّكن لبنان من تلقّف اإلستثمارات التي هربت من بعض البلدان 

العربية، واتجهت إلى بلدان أخرى». 
وحّذر القّصار، من مغبّة ضياع الموسم السياحي، الذي يمثّل فرصة لتعويض لبنان بعض ما خسره 
في الفترة الماضية، الفتا إلى أّن «نجاح هذا الموسم، يستدعي من كافة القوى السياسية، تأمين حال 
من الهدوء السياسي، واإلبتعاد عن أجواء التوتير»، موضحا أّن حماية اإلقتصاد اللبناني تستدعي 
كذلك إيجاد المخرج المالئم لموقع حاكمية مصرف لبنان داعيا إلى إبعاد هذا الموقع عن المصالح 

السياسية، آمال في أن يتوّصل الفرقاء السياسيون إلى إيجاد حل لهذه المسألة. 
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 القصّار حّذر من هدر موسم السياحة
   2011 حزيران 01األربعاء 

اعتبر وزير الدولة في حكومة تصريف األعمال عدنان القصّار أّن "لبنان 
أضاع مرة جديدة فرصة ثمينة لتعزيز اقتصاده، خصوصا في ظل األوضاع 

التي تمرّ بها بعض البلدان العربية، حيث أدت المناكفات السياسية 
إلى عدم تمكّن لبنان من تلقف االستثمارات التي هربت من بعض 

البلدان العربية، واتجهت إلى بلدان أخرى". 
 

وحّذر القصّار من "مغبّة ضياع الموسم السياحي، الذي يمثّل فرصة 
لتعويض لبنان بعض ما خسره في الفترة الماضية"، الفتا إلى أّن "نجاح 

هذا الموسم، يستدعي من القوى السياسية كافة تأمين حالة من 
الهدوء السياسي واالبتعاد عن أجواء التوتير"، موضحا أن "حماية 

االقتصاد اللبناني تستدعي كذلك إيجاد المخرج المالئم لموقع حاكمية 
مصرف لبنان"، داعيا إلى "إبعاد هذا الموقع عن المصالح السياسية"، 

آمال في أن "يتوصّل الفرقاء السياسيون إلى إيجاد حل لهذه المسألة". 
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