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 لحكومة  البيان الوزاري 
 ""معًا لإلنقاذ

 
 

 ، ادة النوابيدات والسالس  ،دولة الرئيس
من رحم الُمعاناة ومن أوجاع الناس ومن القهر الذي أرهق النفوس حتى كاد اليأس أن يصبح السمة العامة 

الشباب ذخر الوطن وُصّناع مستقبله، ومن قلب معاناة لحياة اللبنانيين وفقدان الثقة بالوطن والدولة السيما من قبل  
بيروت التي دمرها إنفجار الرابع من آب وقتل كوكبًة من خيرة أبنائها وتسبب بوقوع جرحى وأضرار ال ُتحصى،  
إنبثقت حكومتنا لُتضيء شمعة في هذا الظالم الدامس وتطلق شعلة األمل بعزم وإرادة للقول إننا قادرون ... نعم  

مل رأيناه في عيون اللبنانيين التي توجهت  صة في هذا الوطن الحبيب، وهذا األن بتضافر كل الجهود المخلقادرو 
 . نونهعة خالص لما يعانحونا كراف

 

 دولة الرئيس، 
أُُ تمث حكومتنا  ظرف  ل  في  الثقة،  لنيل  اليوم  مُ يُ مامكم  المطلوبة.  قاربات  ّحتم  للمعالجة  ال  إستثنائية  كيف 

نهيار الكامل، ولم مشارف اإل  الوطن فيها  لية ومعيشية خانقة بلغجتماعية وماإقتصادية وإزمة  أضم  ولبنان في خ  
لها مثيالً  الحديث  يشهد  تاريخه  الحادةزاء األإ. و في  الوطنية    زمة  إنهيار العملة  لبنان وما رافقها من  التي يعيشها 

وال    ربة عن المواقف والسجاالت السياسية، نفسهم في حال غُ أ، يجد غالبية اللبنانيين  وإرتفاع كبير في أسعار السلع
 .  اليوميشكالتهم الطارئة وتأمين قوتهم يعنيهم سوى معالجة مُ 
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 ، دولة الرئيس
الوطنية التي    بعض الثوابت  إلىشارة  من اإل  دّ عالجات التي تنوي الحكومة القيام بها، ال بُ قبل الغوص في المُ 

 وهي:  ستحكم عمل حكومتنا
وإحترام الشرائع والمواثيق الدولّية التي وّقع لبنان عليها وقرارات   أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني،التزام   •

كافة،   الدولّية  اإللتزامالشرعّية  على  رقم  ب والتأكيد  الّدولي  األمن  مجلس  قرار  وإستمرار دعم  ،1701تطبيق 
المُ  األمم  العامل قوات  لبنان ّتحدة  الدولي ، و ة في جنوب  المجمتع  لإلنتهاكات والتهديدات وضع حّد   ُمطالبتها 

 ، بما يؤمن التطبيق الكامل لهذا القرار. وجواً   وبحراً  براً   سرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانّية،اإل
المُ  • الدعم  األالتأكيد على  للجيش والقوى  الداخل وحماية  طلق  الحدود وفي  منية كافة في ضبط األمن على 

 ة المؤسسات.اللبنانيين وأرزاقهم وتعزيز سلطة الدولة وحماي
والدفاع عن لبنان في مواجهة   لة،حتّ راضي اللبنانية المُ ستكمال تحرير األ إل  والسعي  بإتفاقّية الهدنةك  التمسّ  •

طنين  ، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق الموا وثرواته  ك بحقه في مياههعتداء والتمسّ إ أي  
 حّتلة. سترجاع األراضي المُ إعتداءاته و اإلسرائيلي ورّد إ اللبنانيين في الُمقاومة لإلحتالل 

 من جهاتها كافة.صونها و حماية الحدود البحرية اللبنانية  من أجلاستئناف المفاوضات  •
رقممُ  • الدولي  األمن  مجلس  قرار  بموجب  الُمنشأة  بلبنان  الخاصة  المحكمة  مسار  والخاصة    1757  تابعة 

رفيق الحريري ورفاقه وصواًل إلحقاق الحّق والعدالة تمهيدًا إلقفال هذا الملف  غتيال الرئيس الشهيد  بجريمة إ 
 . 2022تموز  30مهلة أقصاها  في

الالاإلإيالء   • اإلبزم  هتمام  تغييب  ورفيقيه  قضية  الصدر  موسى  ليبيا  مام  للمتابعة   ودعمفي  الرسمّية  الّلجنة 
 .  بهدف جالء مالبسات هذه القضية

 في لبنان.   توطينهم وعدم ديارهم إلىجئين الفلسطينيين لال  العودةالتأكيد على حق  •
مواجهة تابعة  مُ  • في  للُمساهمة  الدولي  الُمجتمع  مع  التواصل  وتعزيز  السوريين  النازحين  عودة  على  الَعمل 

ورفض أي شكل من أشكال   بلدهم  إلىأعباء النزوح السوري، مع اإلصرار على عودة هؤالء النازحين اآلمنة  
إعادة النظر  و ورقة السياسة العامة لعودة النازحين التي اقرتها الحكومة اللبنانية  وتنفيذ    و توطينهمأإدماجهم  

 إذا لزم األمر.  فيها 
والحرص على    والمحافظة عليها  ك بهاواإلصرار على التمسّ   عالقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة  عزيزت •

بُ تفعيل   بين  التاريخي  العربية،  التعاون  العرب  األودعوة  لداننا  هذه   إلىالوقوف    إلى شقاء  في  لبنان  جانب 
   مشكورين. هم دائماً شأنُ المحنة التي يرزح تحتها 
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وشريكه األوروبي بما يخدم المصالح الُعليا  تفعيل إنخراطه مع الُمجتمع الدولي  ة و تعزيز عالقات لبنان الدوليّ  •
مفاوضات أولويات الشراكة إضافة إلى تفعيل لجان  للبنان وتنشيط العالقات مع اإلتحاد األوروبي وإطالق  

 العمل الُمشتركة بين الطرفين تمهيدًا لعقد إجتماع مجلس الشراكة. 
 

 ، دولة الرئيس

حُ  على  في تأكيدًا  تبدأ  األساسّية  اإلنقاذ  خطوة  بأّن  منها  وإيمانًا  لبنان،  في  الديموقراطّية  العملية  سير  سن 
في موعدها كما وإجراء  إجراء اإلنتخابات النيابّية    التزامهاالحكومة    تؤّكدفي إختيار ُممثليهم،    ترجمة إرادة الناخبين 

واإلاالنتخابات   نيلهاالبلدية  وفور  ُتباشر  أن  على  كُ   ختيارية  بإتخاذ  القانون  الثقة،  عليها  ينّص  التي  اإلجراءات  ل 
 ل نزاهة وشفافية وتوفير الُسبل كافة لنجاحها.بكُ  هانّظم عملية اإلنتخاب إلتمامالذي يُ 

 ، دولة الرئيس 
 ، القيام بما يلي:  تتعهد حكومتنا، فور نيلها الثقة  ،فصوالً  لىاالمالي واإلقتصادي الذي يتو  تداُركًا لإلنهيار

تعتمد  إّتفاق على خطة دعم من الصندوق،  إلىللوصول   مع صندوق النقد الدولي  الفوري  ستئناف التفاوضإ •
صالحات باشرة بتطبيق اإل مع المُ   نطلق من خطة التعافي بعد تحديثها مد يقصير ومتوسط األ  نقاذياً إ  برنامجاً 

العامة  المجاالت كافة والتي باتت معروفةفي   والعمل على    ، ووفقًا لألولويات الملحة وبما يحقق المصلحة 
 .إنجاز الخّطة اإلقتصادية واإللتزام بتنفيذها مع مصرف لبنان بعد إقرارها من قبل الحكومة

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

السعي بالتعاون مع مجلسكم الكريم، إلى إقرار قانون حول الكابيتال كونترول كما ووضع مشروع قانون من   •
السيما تلك المتعلقة    2019تشرين األول    17شأنه ُمعالجة األوضاع المالية والمصرفية التي إستجّدت بعد  

)إستعادة األموال المتأتية عن   8/4/2021تاريخ  214ومتابعة تنفيذ القانون رقم بتحويل األموال إلى الخارج 
 جرائم الفساد(. 

على  المفاوضمعاودة   • لإلتفاق  الدائنين  مع  يخدُ ات  بما  العام  الدين  هيكلة  إلعادة  وال آلية  لبنان  مصلحة  م 
ال أعباءً ُيحّمل  السحب    وإقرار   كبيرة،   دولة  حقوق  من  المتأتية  األموال  إلستعمال  طريقة  بما  الخاصة  أفضل 

  يؤمن االستفادة منها بشكل مستدام.
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الفرنسّية  تثمين   • كافة  واإللتزامالُمبادرة  اإلعمار   ببنودها  وإعادة  والتعافي  اإلصالح  وبتوصيات  شفافية  بكل 
(3RF)،   وإستكمال سياسة اإلصالح اإلقتصادي التي تقّدم بها  ة التعافي المالية  تحديث وتطوير خطّ بالسير و

اإلنفاق اإلستثماري  برنامج  إعادة دراسة الئحة مشاريع  بعد  إلى مؤتمر سيدر   واإلستفادة من   CIP))  لبنان 
اإلتوصي الدراسة  لإلات  اإلنتاجية  خاصةً   )ماكينزي(  ستشاري قتصادية  القطاعات  دعم   تمهيداً   كافة   لجهة 

 . ةلعدالة اإلجتماعي ل نتج تحقيقاً اإلقتصاد المُ ول من اإلقتصاد الريعي إلى للتحّ 
بمُ الرواتب و العزم على تصحيح   • العام  القطاع  المالية  األجور في  تعّدها وزارة  سمياته كافة في ضوء دراسة 

وإجراء    لجنة المؤشرتأخذ بعين االعتبار الموارد المالية للدولة ووضعية المالية العامة. وبالتوازي تفعيل عمل  
 في القطاع الخاص.تصحيح األجور بهدف  ما يلزم

الشرعية    • غير  المعابر  إقفال  على  ب  وتعزيز العمل  تزويدها  خالل  من  منها  الشرعية  الكشف أُمراقبة  جهزة 
 . والمسح الحديثة والمتطورة

إقرار و للجمارك    إنجاز تشريع جديدواإلسراع في  وتعديل قانون المحاسبة العمومية    من التهّرب الضريبي   الحدّ  •
عامالت إقرار قانون تحديث المُ إضافًة إلى  ،  الجمركّية وبرنامجها التنفيذياإلستراتيجّية الشاملة لإلصالحات  

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

 العامة.
سياسة  • نحو  واإلنطالق  المقيمين  اللبنانيين  المواطنين  من  بمستحقيه  وحصره  الحالي  الدعم  سياسة  توجيه 

   .إجتماعية قادرة على سّد الثغرات اإلجتماعية
 

 دولة الرئيس، 
المرحلة الراهنة، غير أن المسار العام  ية في  و ض نفسها كأوليات اآلنية المعيشية والخدماتية تفرُ التحدّ   صحيح أن

البن الملفات  سائر  مقاربة  يوجب  ومؤسساتها  القطاعات  وية  يللدولة  وتطوير  اإلقتصاد  تنشيط  في  تساعد  التي 
اإلنتاجية وجذب اإلستثمارات وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بالدولة، ويأتي في مقدمة هذه الملفات اآلتي: 

 

القضائية  ناقالت  والمُ إستكمال تعيين أعضاء مجلس القضاء األعلى وإنجاز التشكيالت    ،هستقالليتإفي القضاء و 
بأوضاع  اإلهتمام  و   والعدالة   واإلسراع في الُمحاكمات إلحقاق الحقّ السلطة القضائية  والسعي إلقرار قانون إستقاللية  

 . السجون 
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تلك    السيما  النافذة وُمتابعة تنفيذ الّنصوص ذات الصلةإصدار النصوص التطبيقّية للقوانين    في مكافحة الفساد،
نفاذه فور  العام  الشراء  بقانون  إلى  المتعلقة  إضافًة  تعيين ،  عمل    إكمال  وتفعيل  الفساد  لمكافحة  الوطنية  اللجنة 

دورها   ُممارسة  من  وتمكينها  الرقابية  الواجبة    ستكمالوإالهيئات  المتعلقاإلجراءات  العقد  المالي  التدقيق  ب   لتوقيع 
نائي   الوزارات والمصالح المستقّلة  المباشرة باإلجراءات الالزمة للتدقيق المالي في  في حسابات مصرف لبنان و الج 

عليه القانون الذي أقّره    وفق ما نّص الالزمة بهذا الصدد    التدابيروالمجالس والصناديق والمؤسسات العامة واتخاذ  
 مجلسكم الكريم. 

الطاقة وقت،  في  بأسرع  للمواطنين  الكهرباء  وتأمين  أولى  مرحلة  في  التغذية  ساعات  تنويع    زيادة  على  والعمل 
وإستكمال  دمصا المتجددة،  والطاقة  الطبيعي  للغاز  األولوية  إلعطاء  وصواًل  الطاقة  خطة  ر  الكهرباء تنفيذ    قطاع 

بمشاركة القطاع    ما تحتاجه البالد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية  وإنشاء   هاتحديث  مع  واإلصالحات المتعلقة به
الغاز    ،الخاص وتغويز  لتخزين  العائمة  الّمنصات  عبر  الطبيعي  الغاز  إستقدام  مشروع  وإستكمال 
الو   ،(FSRU) الطبيعي مختلف  تغذية  إستمرارية  لتأمين  االولوية  الشفة  مناطقإعطاء  الصرف    بمياه  ومعالجة 

و  وإقرار  الصحي  تحضير  على  المياه.  العمل  لقانون  العائدة  التطبيقية  النفط،  المراسيم  عن  بالتنقيب  يتعلق  وفيما 
إطالق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية المؤجلة مرحليًا بفعل جائحة كورونا والعمل على ُمتابعة  

 عمليات اإلستكشاف في المياه البحرية اللبنانية.  

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

الُمخصص للعائالت األكثر حاجة، ودعم جميع  ESSN مع برنامج شبكة األمان اإلجتماعي    بالتنسيقحيز التنفيذ  
ذوي برامج   األطفال،  للُمسّنين،  االجتماعية  والُمدمنين  الرعاية  اإلضافية  مع   ...االحتياجات  الشراكة  وتفعيل 

وإعادة العمل   ،السلع المستوردة  عنبما يمّكن األسر من مواجهة رفع الدعم    لمؤسسات االجتماعية غير الحكوميةا
لإلسكان،   العامة  المؤسسة  تقّدمها  التي  السبالقروض  إلى  ضمان  إضافًة  قانون  إلقرار  الكريم  مجلسكم  مع  عي 

   .الشيخوخة

وإزالة جميع أشكال   وتكريس حّقها بالمساواة   العامة   الحياة   في   وفاعل   أساسي كشريك    تعزيز دورها  في دور المرأة، 
 وتمكينها إقتصاديًا.  التمييز ضدها

للوصول إلى نسبة    وتكثيف الحملة الوطنّية للتلقيحوباء كورونا  ُمتابعة اإلجراءات الهادفة للحّد من    في الصحة،
كما ستكون األولوية أيضًا لمعالجة األزمات التي طرأت على هذا القطاع من نقص في    ،مناعة ُمجتمعّية عالية
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عبر  خدمات الرعاية الصحّية  ة فضاًل عن تطوير  الطبّية والتمريضيّ  توفر الدواء والمستلزمات الطبية وهجرة الكوادر
التحتّية تحسين   ال  الُبنى  الحكوميّ في  المواردة  مستشفيات  ودعم  األولّية  الصحّية  الرعاية  الصحّية    ومراكز  البشرّية 

الرعاية    وبناء ُقدراتها وزيادة اإلستثمار في أنظمة المعلوماتية الصحّية والعمل على توجيه األنظمة الصحّية نحو 
 الصحّية الوقائّية واألولّية والحّد من عدم المساواة الصحّية وصواًل إلى التغطية الصحّية الشاملة.  

عادة  إ و  حصول المؤسسات التربوية على مقومات صمودها وضمان ةطبيعي  ة وجامعيةدراسي سنةتأمين  في التربية،
وضمان جودة التعليم السيما في مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومتابعة  وتجهيزها  الرسمية  المدرسة  إستنهاض  

المنتمين   التالمذة خصوصًا  العائالت األكثر حاجةً إأوضاع  اإل  لى  فضاًل عن متابعة    ،حتياجات اإلضافيةوذوي 
لى تعزيز دور إإضافة  .ما يساهم في تعزيز نوعية التعليم ومخرجاته مسية السيما لناحية تطوير المناهجطة الخَ الخُ 

عل قادرة  لبنانية  عاملة  يد  تأمين  بهدف  العمل  بسوق  وربطه  والتقني  المهني  التعليم  وتعزيز  اللبنانية  ى  الجامعة 
     .المساهمة في التعافي اإلقتصادي

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

يؤمن و المحلي والسلع المستوردة  والمواصفات اللبنانية( بما ُيفّعل دورها لرفع مستوى الجودة في اإلنتاج الصناعي  
كذلك  قطاع الصناعات والمنتجات اللبنانية الطبية والدوائية و جات اللبنانية، إضافًة إلى تشجيع التنافسية العالية للمنت

للمنتجات   الجديدة  الصناعات  ب   المستوردةتشجيع  محليًا  تصنيعها  على  والعمل  لبنان،  المصنعة في  الجودة وغير 
 ات الكافية. واألسعار والكمي

الزراعة،   والدول في  والمنظمات  الهيئات  مع  والتعاون  الزراعي  اإلرشاد  وتشجيع  كافة  الزراعية  القطاعات  دعم 
 ودعم البرامج والمشاريع الزراعية وتطوير قطاع الصيد البحري. المانحة وتفعيل عمل التعاونيات 

إعادة تأهيل وتجهيز الشبكات الثابتة والخليوية ُبغية تأمين إستمرارية خدمات اإلتصاالت )تخابر    في اإلتصاالت،
على والعمل    PPPوإنترنت( ووضع رؤية إصالحية جديدة للقطاع تأخذ في اإلعتبار الشراكة مع القطاع الخاص  

لإلتصاالت    الناظمةين الهيئة  وتعي  لتنظيم قطاع اإلتصاالت  2002/ 431إصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم  
. إضافًة  مع ما يترافق من إصالحات بنيوية جذرية في القطاع  Liban Telecomشركة إتصاالت لبنان    وتفعيل

في العمل  إلى   يساعد  ما  بريد(  إنترنت،  ثابت،  )خليوي،  القطاعات  مختلف  بين  والتكامل  الخدمات  توحيد  على 
 للمواطن وبأسعار تنافسية.تطوير مستوى الخدمات الُمتاحة 



  

 

7 
 

البيئة، الخاص    في  والقطاع  والجامعات  المدني  المجتمع  بمشاركة  الُمستدامة  للتنمية  شاملة  إستراتيجية  وضع 
وحماية مصادر المياه من كل أنواع التلوث في ضوء رؤية جديدة والتأكيد على تطبيق قانون معالجة تلوث نهر  

وضع إستراتيجية وطنية إلدارة النفايات الصلبة، وإستراتيجية متكاملة إلدارة  الليطاني وبحيرة القرعون. إضافة إلى  
دعم اإلقتصاد األخضر وتعديل قانون الصيد بما    النزاهة في هذا القطاع.ملف المقالع والكسارات والمرامل وتعزيز  

 حماية التنوع البيولوجي في لبنان واالتزام بمكافحة تلوث الهواء وإتفاقية باريس للمناخ.  ُيسهم في 

   ستعادة دور لبنان الريادي كمركز إشعاع ثقافي وحضاري على المستويين العربي والدولي. إل السعي في الثقافة،

  إلى   إضافةً   التطورات  مع  لتتالءم  تحديثها  إلى  والسعي  القوانين  بتطبيق  واإللتزام  اإلعالم  حرية  حماية  في اإلعالم،
 تشكيله.   وطريقة ختصاصهإ في النظر  إعادة بعد فاعالً  دوراً  عالملإل  الوطني  المجلس  إعطاء

مواكبة التطّورات  نجاز خطة شاملة للنقل وإعتماد آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص و السعي إلفي النقل،  
إضافًة إلى إعادة    .اإلشغال غير القانوني لألمالك البحّرية  وإتخاذ التدابير الالزمة لمعالجةالتقنّية واإلدارّية والمالّية  

ترتيب أوضاع مرفأ بيروت وتأهيله وإصالح ما تضرر فيه ليستعيد دوره كاماًل وُيساهم من جديد في نمو اإلقتصاد  
 اللبناني. 

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

وتطوير مكتب اإلستعالمات السياحّية  الحمالت التسويقّية والوصول إلى أسواق جديدة وناشئة إضافة إلى تجهيز  
الدو  الحريري  رفيق  الشهيد  مطار  تفعفي  إعادة  إلى  إضافًة  المعنية  اإلدارات  مع  بالتعاون  الوطني  لي  المجلس  يل 

 . إلنماء السياحة

والعمل على  ملء الشغور من خالل تعيينات تعتمد الكفاءة والنزاهة بعيدًا عن المحسوبيات    في الشأن الوظيفي، 
 إقرار قانون تقييم آداء الموظفين في القطاع العام وإنجاز المسح الشامل والتوصيف الوظيفي. 

للتنمية الريفية    السعي إلنهاء هذا الملف باسرع وقت ودراسة إمكانية تحويل الوزارة إلى وزارة  في ملف المهجرين،
   ذلك من أهمية في تثبيت أبناء القرى في قراهم.  لما في
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وتعزيز ُقدراته المالية والبشرّية، وتعديل    دور المجلس األعلى للخصخصة والشراكةتفعيل    في الشراكة والخصخصة، 
تطوير دور . والعمل على  حقوق الدولةبما يحفظ    وجذبهمقانون الخصخصة والشراكة لتلبية ُمتطّلبات الُمستثمرين  

وإقتراح   لبنان  في  اإلستثمارات  لتشجيع  العامة  مالمؤسسة  مناخ  إرساء  إلى  اآليلة  ومشّجع  ُُ التشريعات  حفّز 
 المستثمرين في القطاعات كافة. إلستقطاب 

إنجاز إستراتيجّية التحّول الرقمي مع خّطتها التنفيذّية بصيغتها النهائية والعمل على إقرار  في الحكومة اإللكترونية، 
اإللكترونية   الحكومة  موّ إعتماد  و قانون  وطني  مواطن  رقم  لكل  تنفيذ اإلست  مع  ناً تزامُ حد  تأمين  على  راتيجية  العمل 

 الوطنية لألمن السيبراني.  

اإلغتراب،   وإجتذاب  التواصل  تمتين  بهدف  الهجرة  لتتبع   برنامج   وضعو   لبنان   بمستقبل  غتربالمُ   ثقة  إستعادة  في 
  العملية  في  المشاركة على هموحثّ  قتصاديةواإل  والفكرية العلمية الثروة هذه من  ستفادةواإل اللبنانية والطاقات الرساميل

    اإلنتخابية. 

ستناد إلى التقرير  دارية باإلقرار مشروع قانون الالمركزية اإلإلالسعي مع مجلسكم الكريم    في الالمركزية اإلدارية، 
 نجزته. القانون الذي أ الذي اعدّته اللجنة المشكلة لهذه الغاية والمتضمن مسودة مشروع 

 

 دولة الرئيس 
عناوين  أ صحيح   تحت  تشكلت  حكومتنا  و إن  ومالية  وطارئة،  إجتماعية  إقتصادية  تؤكد  أ   الّ إنقاذية  ن  أ نها 

نتفضوا في الساحات منذ السابع  إعاتهم، السيما منهم الذين  ختالف تطلُ  حماية جميع اللبنانيين، على إيضاً أهدفها  
نقاذ  ساسية إلأصالحية بات تنفيذها حاجة ة والكريمة وبعناوين إ رّ طالبين بالحياة الحُ مُ  ٢٠١٩عشر من تشرين االول 

 لبنان. 
مطالبهم والعمل لتحقيق    إلى صغاء  ات واإلان والشابّ بّ صوات هؤالء الشُ أنه من الواجب سماع  أحكومتنا  وترى  

الحكومة    نطالقاً إمكن منها  المُ  إنقاذية في مرحلة  إمن كون هذه  جراءات غير  إستثنائية ومصيرية وخطيرة توجب 
تُ  تقليدية  وغير  المُ مسبوقة  طموحات  وث  القي  في  قتَ نتفضين  غد  هم  تُ   فضل.أ  سبيل  تمسُ شدّ كما  الرأي  د  بحرية  كها 

وستعمل   خالقية التي قام عليها لبنان.مارسات التي تتنافى والقيم األ عن المُ   والتعبير بالطرق الديموقراطية وبعيداً 
تنفيذ الشبابيةوثيقة    على  العام  التي    السياسة  في  التحديّ   2012اقّرت  مواجهة  سبيل  الراهنة  في  واإلستجابة  ات 

  لتطلعات وطموحات الشباب.
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 ، دولة الرئيس
لتحديد أسباب  ل التحقيقاتستكمال كُ إتؤّكد الحكومة حرصها على  فيما يتعلق بكارثة إنفجار مرفأ بيروت،  

. كما تعتزم العمل مع مجلسكم الكريم إلجراء كل ما يلزم  الُمرتكبين جميع  عاقبة  ومُ   وكشف الحقيقة كاملةً   هذه الكارثة 
 بشأن الحصانات واإلمتيازات وصواًل إلى تذليل كل العقبات التي تحول دون إحقاق الحق وإرساء العدالة.  

زمة لهم ووضع خطة  ساعدة المتضررين وتأمين التعويضات الالستكمال مُ إسراع في  كذلك تلتزم حكومتنا اإل
   . الكارثينفجار و تضرر بفعل اإلأعمار هذا الجزء الغالي من عاصمتنا الحبيبة الذي ُدمر إ عادة إل

 

 ، دولة الرئيس
معاناة قلب  واللبنانيين،    من  لإلنقاذ  حكومة "لت حكومتنا  تشكّ   لبنان  نتطلع  إهمة  بمُ   " معًا  ونحن    إلى نقاذية، 

الدائم والبنّ  الكريم لترجمة  التعاون  المُ أ اء مع مجلسكم  اللبنانين وحفظ كرامتهم  إشتركة في  هدافنا  لبنان وحماية  نقاذ 
يُ نهاء مُ إو  اللبنانيين، و عاناتهم اليومية ووقف نزيف الهجرة الذي  ستعادة الثقة الداخلية والخارجية  إدمي قلوب جميع 

 هوض. بالمؤسسات اللبنانية ووقف اإلنهيار وبدء عملية التعافي والن
شمل العائالت فيجتمع  ستقرار والنهوض،  واإل  األمان رتكزاتها  الثية يلتقي حولها اللبنانيون ومُ طموحنا تحقيق ثُ 

 بناء ما تهدم وتعوض ما فات لبنان واللبنانيين.   عيد معاً على أرض الوطن، ونُ  جدداً اللبنانية مُ 
 

 خاطب الناس، ومن خاللكم ن   دولة الرئيس، السيدات والسادة النواب،

 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 بلدًا  

 تحلو الحياة فيه.  
 

لتحقيق  وفّ  هللا  المُ أ قنا  والمُ هدافنا  اللبنانيين،  وثقة  ثقتكم  نيل  آملين  في  شتركة  الدُ أنتشرين  الذين  صقاع  نيا 
 للدعم والمؤازرة. ستعداد  إ لَ بدون كُ م ويُ مل ما يجري في وطنهم األأو  لم  أو   تابعون بقلق  يُ 

 
 وهللا ولي التوفيق  


