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 24134العدد  - 78السنة  - 2011شباط  23األربعاء 

غادر ووفداً رسمٌاً إلى الفاتٌكان 
احترام حرٌة التعبٌر السلمً : سلٌمان

 الطرٌق الصحٌح إلى اإلصالحات فً أي بلد 

أهمٌة اتباع الحوار واالبتعاد عن استعمال العنف فً "أكد رئٌس الجمهورٌة مٌشال سلٌمان 
معالجة المشكالت المطروحة أمام المسؤولٌن فً أي بلد ألن أسلوب المواجهة بالعنف 

ضرورة احترام حرٌة التعبٌر السلمً عن الرأي "، مشٌراً الى "واللمم ٌيٌد األمور تعلٌداً 
". والمطالب ألن ذلك هو الطرٌق الصحٌح الجراء االصالحات المنشودة فً أي بلد  

وكان سلٌمان عرض مم كل من ويراء الداخلٌة والمال واليراعة فً حكومة تصرٌف 
االعمال يٌادة بارود، رٌا الحسن وحسٌن الحاج حسن االوضاع العامة وعمل ويارة كل 

.منهم فً هذه المرحلة  
واستلبل سلٌمان ويٌر الدولة فً حكومة تصرٌف االعمال عدنان اللصار الذي ويع 

إن الللاء مم الرئٌس سلٌمان، كان بناء ومثمراً، وقد : "مكتبه االعالمً الحلاً بٌاناً قال فٌه
بحثت مم فخامة الرئٌس، فً قضاٌا الساعة، وال سٌما ما ٌتصل بعملٌة تألٌف الحكومة، 

وأهمٌة تشكٌلها فً أقرب وقت ممكن، من أجل مواجهة التحدٌات المحدقة بلبنان، وقد 
أكدت لفخامته، أنه لٌس من الجائي، بلاء الوضم فً حالة الجمود هذه، فً ضوء ما تعٌشه 

".المنطلة العربٌة من تطورات ومتغٌرات  
للد لمست لدى فخامة الرئٌس اهتماماً بضرورة اخراج لبنان من دوامة : "وأضاف

المراوحة التً ٌعانٌها، ومن هذا المنطلق، كان التشدٌد على أهمٌة تجاوب جمٌم الفرقاء 
".السٌاسٌٌن، مم المساعً المبذولة، لكً تبصر الحكومة النور قرٌباً   

تشكٌل الحكومة وفً وقت قرٌب جداً، سوف ٌكون له مردود "وأوضح اللصار أن 
اٌجابً، على الصعٌد الوطنً بأكمله، األمر الذي ٌشرع األبواب أمام ورشة إصالح 

حلٌلٌة، تحتاج الٌها البالد، وهو ما ٌخلق واقعاً اٌجابٌاً عند المستثمرٌن العرب واألجانب، 
".وكذلك عند المواطنٌن اللبنانٌٌن الذٌن ٌعانون الكثٌر من المشاكل الحٌاتٌة والمعٌشٌة  

وأفاد مكتب االعالم فً رئاسة الجمهورٌة أن الرئٌس سلٌمان والسٌدة وفاء سلٌمان غادرا 
بٌروت بعد ظهر أمس الى روما على رأس وفد رسمً واداري لحضور االحتفال الذي 
. ٌرئسه البابا بٌنٌدٌكتوس السادس عشر بوضم تمثال اللدٌس مارون فً ساحة الفاتٌكان

.وسٌكون للرئٌس سلٌمان للاء مم البابا قبل ظهر الخمٌس الملبل ". 
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  سليمان يذعو للخروج مه المراوحة

يغادسذّ انٗ سٔيا، أيس، إنٗ  أشاس سئٛس انجًٕٓسٚح يٛشال سهًٛاٌ لثٛم
يعانجح انًشكالخ  أًْٛح اذثاع انذٕاس ٔاالترعاد عٍ اسرعًال انعُف فٙ»



 

 

 
 
 

     

ٔانمًع ٚضٚذ  انًطشٔدح أياو انًسؤٔنٍٛ فٙ أ٘ تهذ الٌ أسهٕب انًٕاجٓح تانعُف
انشأ٘  ضشٔسج ادرشاو دشٚح انرعثٛش انسهًٙ عٍ»، يشٛشا انٗ «االيٕس ذعمٛذاًا 

 .«ٔانًطانة الٌ رنك ْٕ انطشٚك انصذٛخ إلجشاء االصالداخ انًُشٕدج فٙ أ٘ تهذ

 َٔمم عُّ صٔاسِ دعٕذّ انٗ ضشٔسج إخشاج نثُاٌ يٍ دٔايح انًشأدح انرٙ ٚعاَٛٓا،

ٔذشذٚذِ عهٗ أًْٛح ذجأب جًٛع انفشلاء انسٛاسٍٛٛ، يع انًساعٙ 
  .انذكٕيح انُٕس لشٚثا انًثزٔنح، نكٙ ذثصش

ٔانذٔنح فٙ دكٕيح  ٔانرمٗ سهًٛاٌ ايس كال يٍ ٔصساء انذاخهٛح ٔانًال ٔانضساعح
انز٘ ٔصع يكرثّ  انذاج عذَاٌ انمصاسذصشٚف االعًال صٚاد تاسٔد، سٚا دفاس ٔدسٍٛ 

سٕف  ذشكٛم انذكٕيح فٙ ٔلد لشٚة جذا،»االعاليٙ الدما تٛاَا أٔضخ فّٛ أٌ 
  .«ٚكٌٕ نّ يشدٔد إٚجاتٙ، عهٗ انصعٛذ انٕطُٙ تأكًهّ
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 القصار يطالب باالسراع في حكومة قادرة عمى التحديات

 سميمان يؤكد أهمية االبتعاد عن العنف في معالجة المشكالت

  - 3920العدد  - 2011 شباط 23االربعاء - المستقبل 
 

أىمية اتباع الحوار واالبتعاد عن "شدد رئيس الجميورية ميشال سميمان عمى 
استعمال العنف في معالجة المشكالت المطروحة أمام المسؤولين في أي بمد ألن أسموب 

احترام حرية التعبير "، مشيرا الى ضرورة "المواجية بالعنف والقمم يزيد األمور تعقيداً 
السممي عن الرأي والمطالب ألن ذلك ىو الطريق الصحيح إلجراء االصالحات المنشودة 

". في أي بمد
وعرض الرئيس سميمان مم كل من وزراء الدولة والداخمية والمال والزراعة في حكومة 

تصريف االعمال عدنان القصار وزياد بارود وريا الحسن وحسين الحاج حسن االوضاع 
 .العامة وعمل وزارة كل منيم في ىذه المرحمة

 
ووزع المكتب االعالمي لموزير القصار بيانًا أشار فيو الى انو بحث مم سميمان في 

 

 

 
 

 



 

 

كذلك جرى التطرق إلى . األوضاع العامة عمى الساحة المبنانية، وال سيما السياسية منيا"
عممية تشكيل الحكومة، والعقبات التي تعترض مسار التأليف، وضرورة اإلسراع في عممية 

التأليف، خصوصا في ظل المتغيرات الدراماتيكية، التي تشيدىا المنطقة العربية برمتيا، 
".وانعكاسات ذلك عمى الوضم الداخمي المبناني  

المقاء مم الرئيس سميمان، كان بناء ومثمرا، وبحثت معو في قضايا "واوضح القصار ان 
الساعة، ال سيما ما يتصل بالحكومة، وأىمية تشكيميا في أقرب وقت ممكن، من أجل 
مواجية التحديات المحدقة بمبنان، وأكدت لو أنو ليس من الجائز بقاء الوضم في حالة 

لمست : "وقال". الجمود ىذه، في ضوء ما تعيشو المنطقة العربية من تطورات ومتغيرات
لدى فخامة الرئيس اىتمامًا بضرورة إخراج لبنان من دوامة المراوحة التي يعانييا، ومن ىذا 
المنطمق، كان التشديد عمى أىمية تجاوب جميم الفرقاء السياسيين، مم المساعي المبذولة، 

".لكي تبصر الحكومة النور قريباً   
تشكيل الحكومة في وقت قريب جدا، سيكون لو مردود إيجابي، عمى "ولفت الى أن 

الصعيد الوطني بأكممو، األمر الذي يشّرع األبواب أمام ورشة إصالح حقيقية، تحتاج الييا 
البالد، وىو ما يخمق واقعا إيجابيا عند المستثمرين العرب واألجانب، وكذلك عند المواطنين 

".المبنانيين الذين يعانون الكثير من المشكالت الحياتية والمعيشية  
من جية ثانية، وصل رئيس الجميورية وعقيمتو السيدة وفاء سميمان والوفد الرسمي المرافق، 

الى مطار تشامبينو العسكري  (السادسة بتوقيت بيروت)قرابة الخامسة مساء بتوقيت روما 
في العاصمة االيطالية في زيارة تستغرق يومين، يترأس في خالليا الوفد المبناني الى 

 إلنتقال القديس مارون الى جوار اآلب، التي ستجرى في 1600إحتفاالت إختتام اليوبيل 
حاضرة الفاتيكان، ويشارك قداسة البابا بينيديكتوس السادس عشر في رفم الستار وتدشين 

تمثال القديس مارون الذي سيرفم الى جانب تماثيل كبار قديسي الكنيسة الجامعة عمى 
وكان في استقباليم المونسينيور إرفين أندير ممثاًل . اسوار بازيميك القديس بطرس في روما

الحبر االعظم الى جانب كبار موظفين في الكرسي الرسولي وسفير لبنان لدى الفاتيكان 
. العميد جورج خوري، وسفير لبنان لدى إيطاليا ممحم مستو  

وبعد استراحة قصيرة في صالون الشرف، انتقل رئيس الجميورية الى مقر إقامتو في فندق 
في العاصمة االيطالية، حيث عقد عمى الفور اجتماع عمل مم " إكسيمسيور ـ وست إن"

.كبار معاونيو لإلطالع عمى الترتيبات النيائية لبرنامج احتفاالت اليوم  
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Kassar: il est impératif de former un gouvernement dans 



 

 

les délais brefs 
 

LIBAN 

Sleiman appelle au respect de la liberté d’expression 
dans le cadre de mouvements pacifiques 

mercredi, février 23, 2011 
 
 
Le chef de l'État, Michel Sleiman, a insisté hier sur 
l'importance de poursuivre le dialogue et de s'abstenir 
de recourir à la violence pour traiter les problèmes 
posés aux responsables politiques dans quelque pays 
que ce soit, car, a-t-il dit, la confrontation violente et 

la répression ne feront qu'exacerber la situation.  
M. Sleiman, qui s'exprimait devant ses visiteurs, a 
relevé la nécessité de respecter la liberté d'expression 
manifestée dans le cadre de mouvements pacifiques, 
seule voie possible selon lui pour effectuer les 
réformes escomptées.  
M. Sleiman s'est entretenu avec les ministres sortants 
d'État, de l'Intérieur, de l'Agriculture et des Finances, 
respectivement : Adnane Kassar, Ziyad Baroud, 
Hussein Hajj Hassan et Raya el-Hassan, avec lesquels 
il a évoqué la situation générale et les activités de 

leurs ministères respectifs.  
À l'issue de son entretien avec M. Kassar, ce dernier a 
publié un communiqué dans lequel il a indiqué avoir 
évoqué avec le président la question de la formation 
du gouvernement et les obstacles rencontrés au cours 
du processus. Les deux hommes ont convenu de la 
nécessité de hâter la mise sur pied du nouvel exécutif, 
à la lumière notamment des changements 
dramatiques que connaît la région arabe dans son 
ensemble et leurs éventuelles répercussions sur le 

Liban. M. Kassar a affirmé devant le chef de l'État que 
la situation de paralysie au Liban n'est plus acceptable 
alors que bouge l'ensemble de la région.  
Par ailleurs, le bureau de presse de M. Sleiman a 
publié un communiqué dans lequel il a annoncé le 
départ du chef de l'État et de son épouse dans l'après-
midi pour Rome. M. Sleiman présidera la délégation 
officielle qui participera à la cérémonie présidée par le 
pape Benoît XVI à l'occasion de l'érection de la statue 



 

 

de saint Maron sur la place du Vatican. 
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 إحترام حرية التعبير: سليمان

 
 الطريق الصحيح إلجراء اإلصالحات 

اًْٛح اذثاع >أكذ سئٛس انجًٕٓسٚح انعًاد يٛشال سهًٛاٌ عهٗ 
انذٕاس ٔاالترعاد عٍ اسرعًال انعُف فٙ يعانجح انًشكالخ 

انًطشٔدح اياو انًسؤٔنٍٛ فٙ ا٘ تهذ الٌ اسهٕب انًٕاجٓح تانعُف 
ضشٔسج ادرشاو دشٚح انرعثٛش >، يشٛشا انٗ <ٔانمًع ٚضٚذ االيٕس ذعمٛذا

انسهًٙ عٍ انشأ٘ ٔانًطانة الٌ رنك ْٕ انطشٚك انصذٛخ الجشاء 
·  <االصالداخ انًُشٕدج فٙ ا٘ تهذ

ٔاسرمثم سهًٛاٌ ٔصساء انذاخهٛح ٔانًال ٔانضساعح فٙ دكٕيح ذصشٚف 
االعًال صٚاد تاسٔد، سٚا دفاس ٔدسٍٛ انذاج دسٍ ٔعشض االٔضاع 

 · انعايح ٔعًم ٔصاسج كم يُٓى فٙ ْزِ انًشدهح

ٔانرمٗ كزنك ٔصٚش انذٔنح فٙ دكٕيح ذصشٚف االعًال عذَاٌ انمصاس 
صاس ٔصٚش انذٔنح فٙ >: انز٘ ٔصع يكرثّ االعاليٙ الدما تٛاَا جاء فّٛ

دكٕيح ذصشٚف األعًال عذَاٌ انمصاس سئٛس انجًٕٓسٚح انعًاد يٛشال 
سهًٛاٌ، فٙ انمصش انجًٕٓس٘، ٔجشٖ انثذث فٙ األٔضاع انعايح 

عهٗ انسادح انهثُاَٛح، ٔال سًٛا انسٛاسٛح يُٓا، كزنك جشٖ 
انرطشق إنٗ عًهٛح ذشكٛم انذكٕيح، ٔانعمثاخ انرٙ ذعرشض يساس 

انرأنٛف، ٔضشٔسج اإلسشاع فٙ عًهٛح انرأنٛف، خصٕصا فٙ ظم 
انًرغٛشاخ انذساياذٛكٛح، انرٙ ذشٓذْا انًُطمح انعشتٛح تشيرٓا، 

·  ٔاَعكاساخ رنك عهٗ انٕضع انذاخهٙ انهثُاَٙ

انهماء يع انشئٛس سهًٛاٌ، كاٌ >ٔتعذ انهماء، لال انٕصٚش انمصاس اٌ 
تُاء ٔيثًشا، ٔلذ تذثد يع سئٛس انجًٕٓسٚح، فٙ لضاٚا انساعح، ٔال 
سًٛا يا ٚرصم تعًهٛح ذأنٛف انذكٕيح، ٔأًْٛح ذشكٛهٓا تألشب ٔلد 

يًكٍ، يٍ أجم يٕاجٓح انرذذٚاخ انًذذلح تهثُاٌ، ٔلذ أكذخ 
نفخايرّ، أَّ نٛس يٍ انجائض، تماء انٕضع فٙ دانح انجًٕد ْزِ، فٙ 

·  <ضٕء يا ذعٛشّ انًُطمح انعشتٛح يٍ ذطٕساخ ٔيرغٛشاخ

نمذ نًسد نذٖ انشئٛس سهًٛاٌ اْرًايا تضشٔسج إخشاج >: أضاف
نثُاٌ يٍ دٔايح انًشأدح انرٙ ٚعاَٛٓا، ٔيٍ ْزا انًُطهك، كاٌ 

انرشذٚذ عهٗ أًْٛح ذجأب جًٛع انفشلاء انسٛاسٍٛٛ، يع 



 

 

·  <انًساعٙ انًثزٔنح، نكٙ ذثصش انذكٕيح انُٕس لشٚثا

ذشكٛم انذكٕيح ٔفٙ ٔلد لشٚة جذا، سٕف >ٔأٔضخ انمصاس أٌ 
ٚكٌٕ نّ يشدٔد إٚجاتٙ، عهٗ انصعٛذ انٕطُٙ تأكًهّ، األيش انز٘ 
ٚششع األتٕاب أياو ٔسشح إصالح دمٛمٛح، ذذراجٓا انثالد، ْٕٔ يا 
ٚخهك ٔالعا إٚجاتٛا عُذ انًسرثًشٍٚ انعشب ٔاألجاَة، ٔكزنك عُذ 

انًٕاطٍُٛ انهثُاٍَٛٛ انزٍٚ ٚعإٌَ انكثٛش يٍ انًشاكم انذٛاذٛح 
·  <ٔانًعٛشٛح
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 سليمان في روما للمشاركة 

 برفع تمثال مار مارون

وصل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وعقيلته وفاء والوفد الرسمي المرافق 

الى العاصمة االيطالية في زيارة تستغرق يومين يترأس في خاللها الوفد اللبناني الى 

 إلنتقال القديس مارون الى جوار اآلب، التي ستجرى في 1600إحتفاالت إختتام اليوبيل 

حاضرة الفاتيكان، ويشارك البابا بينيديكتوس السادس عشر في رفع الستار وتدشين 

تمثال القديس مارون الذي سيرفع الى جانب تماثيل كبار قديسي الكنيسة الجامعة على 

.  اسوار بازيليك القديس بطرس في روما

 

وكان في استقبال سليمان والوفد المرافق على ارض المطار المونسينيور إرفين أندير 

ممثالً الحبر االعظم الى جانب كبار موظفين في الكرسي الرسولي وسفير لبنان لدى 

.  الفاتيكان العميد جورج خوري، وسفير لبنان لدى إيطاليا ملحم مستو

وبعد استراحة قصيرة في صالون الشرف إنتقل رئيس الجمهورية الى مقر إقامته في 

وست إن في العاصمة االيطالية، حيث عقد على الفور إجتماع عمل - فندق إكسيلسيور

.  مع كبار معاونيه لإلطالع على الترتيبات النهائية لبرنامج االحتفاالت التي ستبدأ غدًا

.  وسيكون للرئيس سليمان لقاء مع قداسة البابا قبل ظهر غد الخميس

وكان سليمان عرض مع كل من وزراء الداخلية والمال والزراعة في حكومة تصريف 

االعمال زياد بارود، ريا حفار وحسين الحاج حسن لالوضاع العامة وعمل وزارة كل منهم 

.  في هذه المرحلة

ورأى رئيس الجمهورية اهمية اتباع الحوار واالبتعاد عن استعمال العنف في معالجة 

المشكالت المطروحة امام المسؤولين في اي بلد الن اسلوب المواجهة بالعنف والقمع 

يزيد االمور تعقيدا، مشيرا الى ضرورة احترام حرية التعبير السلمي عن الرأي والمطالب 

 . الن ذلك هو الطريق الصحيح الجراء االصالحات المنشودة في اي بلد

 

 القصار 

واستقبل سليمان وزير الدولة في حكومة تصريف االعمال عدنان القصار الذي وزع مكتبه 

زار وزير الدولة في حكومة تصريف األعمال عدنان القصار : االعالمي الحقا بيانا جاء فيه

رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في القصر الجمهوري، وجرى البحث في 



 

 

األوضاع العامة على الساحة اللبنانية، وال سيما السياسية منها، كذلك جرى التطرق إلى 

عملية تشكيل الحكومة، والعقبات التي تعترض مسار التأليف، وضرورة اإلسراع في 

عملية التأليف، خصوصا في ظل المتغيرات الدراماتيكية، التي تشهدها المنطقة العربية 

. برمتها، وانعكاسات ذلك على الوضع الداخلي اللبناني  

وبعد اللقاء، قال الوزير القصار ان اللقاء مع الرئيس سليمان، كان بناء ومثمرا، وقد بحثت 

مع فخامة الرئيس، في قضايا الساعة، وال سيما ما يتصل بعملية تأليف الحكومة، وأهمية 

تشكيلها بأقرب وقت ممكن، من أجل مواجهة التحديات المحدقة بلبنان، وقد أكدت 

لفخامته، أنه ليس من الجائز، بقاء الوضع في حالة الجمود هذه، في ضوء ما تعيشه 

. المنطقة العربية من تطورات ومتغيرات  

لقد لمست لدى فخامة الرئيس اهتماما بضرورة إخراج لبنان من دوامة المراوحة : أضاف

التي يعانيها، ومن هذا المنطلق، كان التشديد على أهمية تجاوب جميع الفرقاء 

. السياسيين، مع المساعي المبذولة، لكي تبصر الحكومة النور قريبا  

وأوضح القصار أن تشكيل الحكومة وفي وقت قريب جدا، سوف يكون له مردود إيجابي، 

على الصعيد الوطني بأكمله، األمر الذي يشرع األبواب أمام ورشة إصالح حقيقية، تحتاجها 

البالد، وهو ما يخلق واقعا إيجابيا عند المستثمرين العرب واألجانب، وكذلك عند 

.المواطنين اللبنانيين الذين يعانون الكثير من المشاكل الحياتية والمعيشية  
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اًْٛح اذثاع انحٕاس ٔاالترؼاد ػٍ اعرؼًال انؼُف »سأٖ سئٛظ انجًٕٓسٚح انؼًاد يٛشال عهًٛاٌ 

فٙ يؼانجح انًشكالخ انًطشٔحح اياو انًغؤٔنٍٛ فٙ ا٘ تهذ الٌ اعهٕب انًٕاجٓح تانؼُف ٔانمًغ 

ضشٔسج احرشاو حشٚح انرؼثٛش انغهًٙ ػٍ انشأ٘ ٔانًطانة الٌ »، يشٛشا انٗ «ٚضٚذ االيٕس ذؼمٛذا

 . «رنك ْٕ انطشٚك انصحٛح الجشاء االصالحاخ انًُشٕدج فٙ ا٘ تهذ

ٔكاٌ عهًٛاٌ ػشض يغ كم يٍ ٔصساء انذاخهٛح ٔانًال ٔانضساػح فٙ حكٕيح ذصشٚف 

االػًال صٚاد تاسٔد، سٚا حفاس انحغٍ ٔحغٍٛ انحاج حغٍ نالٔضاع انؼايح ٔػًم ٔصاسج كم 

 . يُٓى فٙ ْزِ انًشحهح

 

واستقبم سهٍمان وشٌس اندونت فً حكىمت تصسٌف االعمال عدنان انقصاز انري وشع مكتبه 

ضسوزة اإلسساع فً عمهٍت انتأنٍف، خصىصا »: االعالمً الحقا بٍانا شدد فٍه انقصاز عهى



 

 

فً ظم انمتغٍساث اندزاماتٍكٍت، انتً تشهدها انمنطقت انعسبٍت بسمتها، وانعكاساث ذنك عهى 

 . «انىضع انداخهً انهبنانً

 

ٔتؼذ ظٓش ايظ، غادس انشئٛظ عهًٛاٌ ٔػمٛهرّ انغٛذج ٔفاء، تٛشٔخ انٗ سٔيا ػهٗ سأط ٔفذ 

سعًٙ ٔاداس٘ نحضٕس االحرفال تشئاعح لذاعح انحثش االػظى انثاتا تُٛٛذٚكرٕط انغادط ػشش 

.  تٕضغ ذًثال انمذٚظ ياسٌٔ فٙ عاحح انفاذٛكاٌ

.  ٔعٛهرمٙ عهًٛاٌ انثاتا لثم ظٓش غذ انخًٛظ

ٔصم سئٛظ انجًٕٓسٚح ٔػمٛهرّ  (انغادٚح ترٕلٛد تٛشٔخ)ٔلشاتح انخايغح يغاًء ترٕلٛد سٔيا 

ٔاعرمثهّ انًَٕغُٕٛس اسفٍٛ اَذٚش يًثالً انثاتا، ٔكثاس يٕظفٙ انكشعٙ انشعٕنٙ، ٔعفٛش . انٗ سٔيا

. نثُاٌ نذٖ انفاذٛكاٌ جٕسج خٕس٘، ٔعفٛش نثُاٌ نذٖ اٚطانٛا يهحى يغرٕ

فٙ « إكغٛهغٕٛس ٔعد»ٔػهٗ انًطاس اَرمم سئٛظ انجًٕٓسٚح انٗ يمش الايرّ فٙ فُذق 

. انؼاصًح االٚطانٛح
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