البيان الوزاري لحكومة
"معاً لإلنقاذ"

دولة الرئيس ،السيدات والسادة النواب،
المعاناة ومن أوجاع الناس ومن القهر الذي أرهق النفوس حتى كاد اليأس أن يصبح السمة العامة
من رحم ُ
وصّناع مستقبله ،ومن قلب معاناة
لحياة اللبنانيين وفقدان الثقة بالوطن والدولة السيما من قبل الشباب ذخر الوطن ُ
بيروت التي دمرها إنفجار الرابع من آب وقتل كوكب ًة من خيرة أبنائها وتسبب بوقوع جرحى وأضرار ال تُحصى،

إنبثقت حكومتنا لتُضيء شمعة في هذا الظالم الدامس وتطلق شعلة األمل بعزم وإرادة للقول إننا قادرون  ...نعم
قادرون بتضافر كل الجهود المخلصة في هذا الوطن الحبيب ،وهذا األمل رأيناه في عيون اللبنانيين التي توجهت
نحونا كرافعة خالص لما يعانونه.

دولة الرئيس،
تمث ُُل حكومتنا أمامكم اليوم لنيل الثقة ،في ظرف ُي ّحتم ُمقاربات إستثنائية للمعالجة المطلوبة .كيف ال
ولبنان في خضم أزمة إقتصادية وإجتماعية ومالية ومعيشية خانقة بلغ الوطن فيها مشارف اإلنهيار الكامل ،ولم
يشهد لها مثيالً في تاريخه الحديث .وإزاء األزمة الحادة التي يعيشها لبنان وما رافقها من إنهيار العملة الوطنية
وإرتفاع كبير في أسعار السلع ،يجد غالبية اللبنانيين أنفسهم في حال ُغربة عن المواقف والسجاالت السياسية ،وال
يعنيهم سوى معالجة ُمشكالتهم الطارئة وتأمين قوتهم اليومي.
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دولة الرئيس،
المعالجات التي تنوي الحكومة القيام بها ،ال ُبّد من اإلشارة إلى بعض الثوابت الوطنية التي
قبل الغوص في ُ
ستحكم عمل حكومتنا وهي:
الدولية التي وّقع لبنان عليها وق اررات
• التزام أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني ،وإحترام الشرائع والمواثيق
ّ
الدولي رقم  ،1701وإستمرار دعم
عية
الدولية كافة ،والتأكيد على اإللتزام بتطبيق قرار مجلس األمن ّ
ّ
الشر ّ
حد لإلنتهاكات والتهديدات
المتّحدة العاملة في جنوب لبنان ،و ُمطالبتها المجمتع الدولي وضع ّ
قوات األمم ُ
اللبنانية ،ب اًر وبح اًر وجواً ،بما يؤمن التطبيق الكامل لهذا القرار.
اإلسرائيلية الدائمة للسيادة
ّ

المطلق للجيش والقوى األمنية كافة في ضبط األمن على الحدود وفي الداخل وحماية
• التأكيد على الدعم ُ
اللبنانيين وأرزاقهم وتعزيز سلطة الدولة وحماية المؤسسات.

حتلة ،والدفاع عن لبنان في مواجهة
التمسك
•
الم ّ
ّ
ّ
بإتفاقية الهدنة والسعي إلستكمال تحرير األراضي اللبنانية ُ
التمسك بحقه في مياهه وثرواته ،وذلك بشتى الوسائل المشروعة ،مع التأكيد على حق المواطنين
أي إعتداء و ّ
حتلة.
الم ّ
المقاومة لإلحتالل اإلسرائيلي ّ
ورد إعتداءاته وإسترجاع األراضي ُ
اللبنانيين في ُ
• استئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة.

المنشأة بموجب قرار مجلس األمن الدولي رقم  1757والخاصة
• ُمتابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان ُ
الحق والعدالة تمهيداً إلقفال هذا الملف
بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وصوالً إلحقاق
ّ
في مهلة أقصاها  30تموز .2022

الرسمية للمتابعة
• إيالء اإلهتمام الالزم بقضية تغييب اإلمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا ودعم الّلجنة
ّ
بهدف جالء مالبسات هذه القضية.
• التأكيد على حق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم توطينهم في لبنان.

للمساهمة في مواجهة
• ُمتابعة َ
المجتمع الدولي ُ
العمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع ُ
أعباء النزوح السوري ،مع اإلصرار على عودة هؤالء النازحين اآلمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال
إدماجهم أو توطينهم وتنفيذ ورقة السياسة العامة لعودة النازحين التي اقرتها الحكومة اللبنانية وإعادة النظر

فيها إذا لزم األمر.

التمسك بها والمحافظة عليها والحرص على
• تعزيز عالقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة واإلصرار على
ّ
تفعيل التعاون التاريخي بين ُبلداننا العربية ،ودعوة األشقاء العرب إلى الوقوف إلى جانب لبنان في هذه
شأنهم دائماً مشكورين.
المحنة التي يرزح تحتها ُ
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العليا
• تعزيز عالقات لبنان
ّ
المجتمع الدولي وشريكه األوروبي بما يخدم المصالح ُ
الدولية وتفعيل إنخراطه مع ُ
للبنان وتنشيط العالقات مع اإلتحاد األوروبي وإطالق مفاوضات أولويات الشراكة إضافة إلى تفعيل لجان
المشتركة بين الطرفين تمهيداً لعقد إجتماع مجلس الشراكة.
العمل ُ

دولة الرئيس،
األساسية تبدأ في
بأن خطوة اإلنقاذ
اطية في لبنان ،وإيماناً منها ّ
ّ
تأكيداً على ُحسن سير العملية الديموقر ّ
النيابية في موعدها كما وإجراء
تؤكد الحكومة التزامها إجراء اإلنتخابات
ترجمة إرادة الناخبين في إختيار ُممثليهمّ ،
ّ

ينص عليها القانون
االنتخابات البلدية واإلختيارية على أن تُباشر وفور نيلها الثقة ،بإتخاذ ُكل اإلجراءات التي ّ
السبل كافة لنجاحها.
الذي ُين ّ
ظم عملية اإلنتخاب إلتمامها ُ
بكل نزاهة وشفافية وتوفير ُ

دولة الرئيس،
تداركاً لإلنهيار المالي واإلقتصادي الذي يتوالى فصوالً ،تتعهد حكومتنا ،فور نيلها الثقة ،القيام بما يلي:
ُ

• إستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى إتّفاق على خطة دعم من الصندوق ،تعتمد
المباشرة بتطبيق اإلصالحات
برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط األمد ينطلق من خطة التعافي بعد تحديثها مع ُ

في المجاالت كافة والتي باتت معروفة ووفقاً لألولويات الملحة وبما يحقق المصلحة العامة ،والعمل على
طة اإلقتصادية واإللتزام بتنفيذها مع مصرف لبنان بعد إقرارها من قبل الحكومة.
إنجاز الخ ّ

• وضع خطة إلصالح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم ،وتنشيط الدورة االقتصادية بما يساهم في
تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء األولوية لضمان حقوق وأموال المودعين.

• السعي بالتعاون مع مجلسكم الكريم ،إلى إقرار قانون حول الكابيتال كونترول كما ووضع مشروع قانون من

إستجدت بعد  17تشرين األول  2019السيما تلك المتعلقة
شأنه ُمعالجة األوضاع المالية والمصرفية التي
ّ
بتحويل األموال إلى الخارج ومتابعة تنفيذ القانون رقم  214تاريخ ( 2021/4/8إستعادة األموال المتأتية عن

جرائم الفساد).

يخدم مصلحة لبنان وال
• معاودة المفاوضات مع الدائنين لإلتفاق على آلية إلعادة هيكلة الدين العام بما ُ
أعباء كبيرة ،وإقرار أفضل طريقة إلستعمال األموال المتأتية من حقوق السحب الخاصة بما
حمل الدولة
ُي ّ
ً
يؤمن االستفادة منها بشكل مستدام.
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نسية واإللتزام ببنودها كافة بكل شفافية وبتوصيات اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار
المبادرة الفر ّ
• تثمين ُ
تقدم بها
( ،)3RFوالسير بتحديث وتطوير خ ّ
طة التعافي المالية وإستكمال سياسة اإلصالح اإلقتصادي التي ّ

لبنان إلى مؤتمر سيدر بعد إعادة دراسة الئحة مشاريع برنامج اإلنفاق اإلستثماري ( (CIPواإلستفادة من

توصيات الدراسة اإلقتصادية لإلستشاري (ماكينزي) خاص ًة لجهة دعم القطاعات اإلنتاجية كافة تمهيداً
المنتج تحقيقاً للعدالة اإلجتماعية.
ّ
للتحول من اإلقتصاد الريعي إلى اإلقتصاد ُ

تعدها و ازرة المالية
بمسمياته كافة في ضوء دراسة ّ
• العزم على تصحيح الرواتب واألجور في القطاع العام ُ
تأخذ بعين االعتبار الموارد المالية للدولة ووضعية المالية العامة .وبالتوازي تفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء
ما يلزم بهدف تصحيح األجور في القطاع الخاص.

• العمل على إقفال المعابر غير الشرعية وتعزيز ُمراقبة الشرعية منها من خالل تزويدها بأجهزة الكشف
والمسح الحديثة والمتطورة.
التهرب الضريبي وتعديل قانون المحاسبة العمومية واإلسراع في إنجاز تشريع جديد للجمارك وإقرار
• ّ
الحد من ّ
المعامالت
اتيجية الشاملة لإلصالحات
ّ
اإلستر ّ
الجمركية وبرنامجها التنفيذي ،إضاف ًة إلى إقرار قانون تحديث ُ
العقارية.

• العمل على إنجاز الموازنة العامة للعام  2022مع التشديد على تضمينها بنوداً إصالحية تتناول المالية
العامة.

• توجيه سياسة الدعم الحالي وحصره بمستحقيه من المواطنين اللبنانيين المقيمين واإلنطالق نحو سياسة
سد الثغرات اإلجتماعية.
إجتماعية قادرة على ّ

دولة الرئيس،
تفرض نفسها كأولوية في المرحلة الراهنة ،غير أن المسار العام
صحيح أن
ّ
التحديات اآلنية المعيشية والخدماتية ُ
للدولة ومؤسساتها يوجب مقاربة سائر الملفات البنيوية التي تساعد في تنشيط اإلقتصاد وتطوير القطاعات
اإلنتاجية وجذب اإلستثمارات وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بالدولة ،ويأتي في مقدمة هذه الملفات اآلتي:
المناقالت القضائية
في القضاء وإستقالليته ،إستكمال تعيين أعضاء مجلس القضاء األعلى وإنجاز التشكيالت و ُ
الحق والعدالة واإلهتمام بأوضاع
المحاكمات إلحقاق
ّ
والسعي إلقرار قانون إستقاللية السلطة القضائية واإلسراع في ُ

السجون.
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النصوص ذات الصلة السيما تلك
في مكافحة الفساد ،إصدار النصوص
ومتابعة تنفيذ ّ
ّ
التطبيقية للقوانين النافذة ُ
المتعلقة بقانون الشراء العام فور نفاذه ،إضاف ًة إلى إكمال تعيين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل عمل

الهيئات الرقابية وتمكينها من ُممارسة دورها وإستكمال اإلجراءات الواجبة لتوقيع العقد المتعلق بالتدقيق المالي
الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمباشرة باإلجراءات الالزمة للتدقيق المالي في الو ازرات والمصالح المستقّلة

أقره
نص عليه القانون الذي ّ
والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة واتخاذ التدابير الالزمة بهذا الصدد وفق ما ّ
مجلسكم الكريم.

في الطاقة ،زيادة ساعات التغذية في مرحلة أولى وتأمين الكهرباء للمواطنين بأسرع وقت والعمل على تنويع
مصادر الطاقة وصوالً إلعطاء األولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة ،وإستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء
واإلصالحات المتعلقة به مع تحديثها وإنشاء ما تحتاجه البالد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع

المنصات العائمة لتخزين وتغويز الغاز
الخاص ،وإستكمال مشروع إستقدام الغاز الطبيعي عبر ّ
الطبيعي ( ،)FSRUوإعطاء االولوية لتأمين إستم اررية تغذية مختلف المناطق بمياه الشفة ومعالجة الصرف
الصحي والعمل على تحضير وإقرار المراسيم التطبيقية العائدة لقانون المياه .وفيما يتعلق بالتنقيب عن النفط،
إطالق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية المؤجلة مرحلياً بفعل جائحة كورونا والعمل على ُمتابعة
عمليات اإلستكشاف في المياه البحرية اللبنانية.

في الشأن اإلجتماعي ،السعي لتأمين شبكة أمان إقتصادي ـ ـ ـ إجتماعي ـ ـ صحي إلستعادة الُقدرة الشرائية وتفعيل
المؤسسات اإلجتماعية الضامنة وتوسيع تغطية التقديمات على اختالفها وتنوعها ،ووضع مشروع البطاقة التمويلية

المخصص للعائالت األكثر حاجة ،ودعم جميع
حيز التنفيذ بالتنسيق مع برنامج شبكة األمان اإلجتماعي ُ ESSN
المدمنين ...وتفعيل الشراكة مع
للم ّ
سنين ،األطفال ،ذوي االحتياجات اإلضافية و ُ
برامج الرعاية االجتماعية ُ
يمكن األسر من مواجهة رفع الدعم عن السلع المستوردة ،وإعادة العمل
المؤسسات االجتماعية غير الحكومية بما ّ
تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان ،إضاف ًة إلى السعي مع مجلسكم الكريم إلقرار قانون ضمان
بالقروض التي ّ

الشيخوخة.

في دور المرأة ،تعزيز دورها كشريك أساسي وفاعل في الحياة العامة وتكريس حّقها بالمساواة وإزالة جميع أشكال
التمييز ضدها وتمكينها إقتصادياً.
الوطنية للتلقيح للوصول إلى نسبة
للحد من وباء كورونا وتكثيف الحملة
في الصحةُ ،متابعة اإلجراءات الهادفة ّ
ّ
جتمعية عالية ،كما ستكون األولوية أيضاً لمعالجة األزمات التي طرأت على هذا القطاع من نقص في
مناعة ُم
ّ
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الصحية عبر
يضية فضالً عن تطوير خدمات الرعاية
توفر الدواء والمستلزمات الطبية وهجرة الكوادر
ّ
الطبية والتمر ّ
ّ
الصحية
األولية ودعم الموارد البشرّية
الصحية
الحكومية ومراكز الرعاية
التحتية في المستشفيات
البنى
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تحسين ُ
الصحية نحو الرعاية
الصحية والعمل على توجيه األنظمة
وبناء ُقدراتها وزيادة اإلستثمار في أنظمة المعلوماتية
ّ
ّ
الصحية الشاملة.
الصحية وصوالً إلى التغطية
الحد من عدم المساواة
الصحية
األولية و ّ
ّ
ّ
الوقائية و ّ
ّ
ّ

في التربية ،تأمين سنة دراسية وجامعية طبيعية وضمان حصول المؤسسات التربوية على مقومات صمودها وإعادة
إستنهاض المدرسة الرسمية وتجهيزها وضمان جودة التعليم السيما في مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومتابعة

أوضاع التالمذة خصوصاً المنتمين إلى العائالت األكثر حاج ًة وذوي اإلحتياجات اإلضافية ،فضالً عن متابعة
الخمسية السيما لناحية تطوير المناهج ما يساهم في تعزيز نوعية التعليم ومخرجاته .إضافة إلى تعزيز دور
الخطة َ
ُ
الجامعة اللبنانية وتعزيز التعليم المهني والتقني وربطه بسوق العمل بهدف تأمين يد عاملة لبنانية قادرة على
المساهمة في التعافي اإلقتصادي.

في الصناعة ،إتخاذ إجراءات عاجلة لتطوير اإلقتصاد الوطني يستند الى التخصصية في االنتاج ،إضافة الى
دعم المؤسسات المرتبطة بالو ازرة (معهد البحوث الصناعية ،المجلس اللبناني لالعتماد ،مؤسسة المقاييس

فعل دورها لرفع مستوى الجودة في اإلنتاج الصناعي المحلي والسلع المستوردة ويؤمن
والمواصفات اللبنانية) بما ُي ّ
التنافسية العالية للمنتجات اللبنانية ،إضاف ًة إلى تشجيع قطاع الصناعات والمنتجات اللبنانية الطبية والدوائية وكذلك

تشجيع الصناعات الجديدة للمنتجات المستوردة وغير المصنعة في لبنان ،والعمل على تصنيعها محلياً بالجودة

واألسعار والكميات الكافية.

في الزراعة ،دعم القطاعات الزراعية كافة وتشجيع اإلرشاد الزراعي والتعاون مع الهيئات والمنظمات والدول
المانحة وتفعيل عمل التعاونيات ودعم البرامج والمشاريع الزراعية وتطوير قطاع الصيد البحري.
في اإلتصاالت ،إعادة تأهيل وتجهيز الشبكات الثابتة والخليوية ُبغية تأمين إستم اررية خدمات اإلتصاالت (تخابر
وإنترنت) ووضع رؤية إصالحية جديدة للقطاع تأخذ في اإلعتبار الشراكة مع القطاع الخاص  PPPوالعمل على
إصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم  2002/431لتنظيم قطاع اإلتصاالت وتعيين الهيئة الناظمة لإلتصاالت

وتفعيل شركة إتصاالت لبنان  Liban Telecomمع ما يترافق من إصالحات بنيوية جذرية في القطاع .إضاف ًة
إلى العمل على توحيد الخدمات والتكامل بين مختلف القطاعات (خليوي ،ثابت ،إنترنت ،بريد) ما يساعد في
المتاحة للمواطن وبأسعار تنافسية.
تطوير مستوى الخدمات ُ
6

المستدامة بمشاركة المجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص
في البيئة ،وضع إستراتيجية شاملة للتنمية ُ
وحماية مصادر المياه من كل أنواع التلوث في ضوء رؤية جديدة والتأكيد على تطبيق قانون معالجة تلوث نهر
الليطاني وبحيرة القرعون .إضافة إلى وضع إستراتيجية وطنية إلدارة النفايات الصلبة ،وإستراتيجية متكاملة إلدارة
ملف المقالع والكسارات والمرامل وتعزيز النزاهة في هذا القطاع .دعم اإلقتصاد األخضر وتعديل قانون الصيد بما

ُيسهم في حماية التنوع البيولوجي في لبنان واالتزام بمكافحة تلوث الهواء وإتفاقية باريس للمناخ.
في الثقافة ،السعي إلستعادة دور لبنان الريادي كمركز إشعاع ثقافي وحضاري على المستويين العربي والدولي.
في اإلعالم ،حماية حرية اإلعالم واإللتزام بتطبيق القوانين والسعي إلى تحديثها لتتالءم مع التطورات إضاف ًة إلى
إعطاء المجلس الوطني لإلعالم دو اًر فاعالً بعد إعادة النظر في إختصاصه وطريقة تشكيله.
التطورات
في النقل ،السعي إل نجاز خطة شاملة للنقل وإعتماد آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومواكبة
ّ
البحرية .إضاف ًة إلى إعادة
المالية وإتخاذ التدابير الالزمة لمعالجة اإلشغال غير القانوني لألمالك
التقنية واإلدارّية و ّ
ّ
ّ
ويساهم من جديد في نمو اإلقتصاد
ترتيب أوضاع مرفأ بيروت وتأهيله وإصالح ما تضرر فيه ليستعيد دوره كامالً ُ
اللبناني.

في السياحة ،تحديث التشريعات السياحية وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية وإنشاء لجان ُمشتركة بين الو ازرات
لتنظيم القطاع السياحي وإعادة تكوين المجلس الوطني للترويج السياحي من أجل تفعيل اإلستثمار وتمويل

السياحية
التسويقية والوصول إلى أسواق جديدة وناشئة إضافة إلى تجهيز وتطوير مكتب اإلستعالمات
الحمالت
ّ
ّ
في مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي بالتعاون مع اإلدارات المعنية إضاف ًة إلى إعادة تفعيل المجلس الوطني
إلنماء السياحة.
في الشأن الوظيفي ،ملء الشغور من خالل تعيينات تعتمد الكفاءة والنزاهة بعيداً عن المحسوبيات والعمل على
إقرار قانون تقييم آداء الموظفين في القطاع العام وإنجاز المسح الشامل والتوصيف الوظيفي.
في ملف المهجرين ،السعي إلنهاء هذا الملف باسرع وقت ودراسة إمكانية تحويل الو ازرة إلى و ازرة للتنمية الريفية
لما في ذلك من أهمية في تثبيت أبناء القرى في قراهم.
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في الشراكة والخصخصة ،تفعيل دور المجلس األعلى للخصخصة والشراكة وتعزيز ُقدراته المالية والبشرّية ،وتعديل
المستثمرين وجذبهم بما يحفظ حقوق الدولة .والعمل على تطوير دور
قانون الخصخصة والشراكة لتلبية ُمتطّلبات ُ
ومشجع
حفز
المؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات في لبنان وإقتراح التشريعات اآليلة إلى إرساء مناخ م ُُ ّ
ّ
إلستقطاب المستثمرين في القطاعات كافة.

التنفيذية بصيغتها النهائية والعمل على إقرار
طتها
اتيجية
التحول الرقمي مع خ ّ
ّ
في الحكومة اإللكترونية ،إنجاز إستر ّ
ّ
امناً مع العمل على تأمين تنفيذ اإلستراتيجية
قانون الحكومة اإللكترونية وإعتماد رقم وطني ّ
موحد لكل مواطن تز ُ
الوطنية لألمن السيبراني.
المغترب بمستقبل لبنان ووضع برنامج لتتبع الهجرة بهدف تمتين التواصل وإجتذاب
في اإلغتراب ،إستعادة ثقة ُ
الرساميل والطاقات اللبنانية واإلستفادة من هذه الثروة العلمية والفكرية واإلقتصادية وحثّهم على المشاركة في العملية
اإلنتخابية.

في الالمركزية اإلدارية ،السعي مع مجلسكم الكريم إلقرار مشروع قانون الالمركزية اإلدارية باإلستناد إلى التقرير
الذي اعدتّه اللجنة المشكلة لهذه الغاية والمتضمن مسودة مشروع القانون الذي أنجزته.

دولة الرئيس
صحيح أن حكومتنا تشكلت تحت عناوين إقتصادية ومالية وإجتماعية إنقاذية وطارئة ،إالّ أنها تؤكد أن

هدفها أيضاً حماية جميع اللبنانيين ،على إختالف تطلُعاتهم ،السيما منهم الذين إنتفضوا في الساحات منذ السابع
الح ّرة والكريمة وبعناوين إصالحية بات تنفيذها حاجة أساسية إلنقاذ
عشر من تشرين االول ُ ٢٠١٩مطالبين بالحياة ُ
لبنان.

الشابات واإلصغاء إلى مطالبهم والعمل لتحقيق
وترى حكومتنا أنه من الواجب سماع أصوات هؤالء ُ
الشّبان و ّ
الممكن منها إنطالقاً من كون هذه الحكومة إنقاذية في مرحلة إستثنائية ومصيرية وخطيرة توجب إجراءات غير
ُ

تمسكها بحرية الرأي
المنتفضين وثقتَهم في سبيل غد أفضل .كما تُ ّ
شدد ُ
مسبوقة وغير تقليدية تُالقي طموحات ُ
ق
الممارسات التي تتنافى والقيم األخالقية التي قام عليها لبنان .وستعمل
والتعبير بالطر الديموقراطية وبعيداً عن ُ
التحديات الراهنة واإلستجابة
اقرت في العام  2012في سبيل مواجهة
ّ
على تنفيذ وثيقة السياسة الشبابية التي ّ
لتطلعات وطموحات الشباب.
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دولة الرئيس،
تؤكد الحكومة حرصها على إستكمال ُكل التحقيقات لتحديد أسباب
فيما يتعلق بكارثة إنفجار مرفأ بيروتّ ،
المرتكبين .كما تعتزم العمل مع مجلسكم الكريم إلجراء كل ما يلزم
ومعاقبة جميع ُ
هذه الكارثة وكشف الحقيقة كامل ًة ُ
بشأن الحصانات واإلمتيازات وصوالً إلى تذليل كل العقبات التي تحول دون إحقاق الحق وإرساء العدالة.

كذلك تلتزم حكومتنا اإلسراع في إستكمال ُمساعدة المتضررين وتأمين التعويضات الالزمة لهم ووضع خطة
إلعادة إعمار هذا الجزء الغالي من عاصمتنا الحبيبة الذي ُدمر أو تضرر بفعل اإلنفجار الكارثي.

دولة الرئيس،
بمهمة إنقاذية ،ونحن نتطلع إلى
من قلب معاناة لبنان واللبنانيينّ ،
تشكلت حكومتنا "حكومة معاً لإلنقاذ" ُ
المشتركة في إنقاذ لبنان وحماية اللبنانين وحفظ كرامتهم
التعاون الدائم و ّ
البناء مع مجلسكم الكريم لترجمة أهدافنا ُ

وإنهاء ُمعاناتهم اليومية ووقف نزيف الهجرة الذي ُيدمي قلوب جميع اللبنانيين ،وإستعادة الثقة الداخلية والخارجية
بالمؤسسات اللبنانية ووقف اإلنهيار وبدء عملية التعافي والنهوض.
ومرتكزاتها األمان واإلستقرار والنهوض ،فيجتمع شمل العائالت
طموحنا تحقيق ثُالثية يلتقي حولها اللبنانيون ُ

ونعيد معاً بناء ما تهدم وتعوض ما فات لبنان واللبنانيين.
اللبنانية ُمجدداً على أرض الوطنُ ،

دولة الرئيس ،السيدات والسادة النواب ،ومن خاللكم نخاطب الناس،
األلم عميق ،األمل كبير والحمل ثقيل ،ولكن "ما ال ُيدرك كّله ،ال ُيترك جّله"
ولنجاح برنامج الحكومة ،تدعو الحكومة إلى تضافر جهود كل القوى لضمان صفاء الجو السياسي وسيادة

اإليجابية واألمل بما يحفز االستثمارات الجديدة وتوفير إمكانيات النهوض االقتصادي والتعافي كي يعود لبنان بلداً

تحلو الحياة فيه.

الدنيا الذين
المنتشرين في أصقاع ُ
المشتركة آملين نيل ثقتكم وثقة اللبنانيين ،و ُ
وّفقنا هللا لتحقيق أهدافنا ُ
ويبدون ُك َل إستعداد للدعم والمؤازرة.
ُيتابعون بقلق وألم وأمل ما يجري في وطنهم األم ُ
وهللا ولي التوفيق
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