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 لحكومة  البيان الوزاري

 ""معاً لإلنقاذ

 

 

 ،ادة النوابيدات والسالس ،دولة الرئيس

لعامة لسمة اامن رحم الُمعاناة ومن أوجاع الناس ومن القهر الذي أرهق النفوس حتى كاد اليأس أن يصبح 

عاناة من قلب موتقبله، اللبنانيين وفقدان الثقة بالوطن والدولة السيما من قبل الشباب ذخر الوطن وُصنّاع مسلحياة 

حصى، تُ ار ال بيروت التي دمرها إنفجار الرابع من آب وقتل كوكبةً من خيرة أبنائها وتسبب بوقوع جرحى وأضر

عم ون ... نا قادرعلة األمل بعزم وإرادة للقول إننإنبثقت حكومتنا لتُضيء شمعة في هذا الظالم الدامس وتطلق ش

 تي توجهتيين المل رأيناه في عيون اللبنانصة في هذا الوطن الحبيب، وهذا األقادرون بتضافر كل الجهود المخل

 .نونهعة خالص لما يعانحونا كراف

 

 دولة الرئيس،

 نكيف ال ولبنا لمطلوبة.إستثنائية للمعالجة اقاربات ّحتم مُ يُ مامكم اليوم لنيل الثقة، في ظرف ل حكومتنا أتمثُ 

ا يشهد له مل، ولمنهيار الكامشارف اإل الوطن فيها لية ومعيشية خانقة بلغجتماعية وماإقتصادية وإزمة أضم في خ  
إرتفاع كبير لوطنية وعملة االتي يعيشها لبنان وما رافقها من إنهيار ال زمة الحادةزاء األإ. وفي تاريخه الحديث مثيالً 

 عنيهم سوىيوال  ة،ربة عن المواقف والسجاالت السياسينفسهم في حال غُ أ، يجد غالبية اللبنانيين في أسعار السلع

 . اليوميشكالتهم الطارئة وتأمين قوتهم معالجة مُ 

 

 

 ،دولة الرئيس

لتي لوطنية اا ثوابتبعض ال إلىشارة من اإل دّ عالجات التي تنوي الحكومة القيام بها، ال بُ قبل الغوص في المُ 

 وهي:  ستحكم عمل حكومتنا

  ا بنان عليهوقّع ل وإحترام الشرائع والمواثيق الدوليّة التي أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني،التزام

لي رقم تطبيق قرار مجلس األمن الدّوب اإللتزاموالتأكيد على وقرارات الشرعيّة الدوليّة كافة، 

وضع حدّ  لدولياُمطالبتها المجمتع ، وة في جنوب لبنانتّحدة العاملوإستمرار دعم قوات األمم المُ  ،1701

الكامل لهذا  ن التطبيقا يؤم، بموجواً  وبحراً  براً  سرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانيّة،لإلنتهاكات والتهديدات اإل

 القرار.
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  ُحماية وداخل منية كافة في ضبط األمن على الحدود وفي الطلق للجيش والقوى األالتأكيد على الدعم الم

 اللبنانيين وأرزاقهم وتعزيز سلطة الدولة وحماية المؤسسات.

  ّاجهة أي نان في موعن لب والدفاع لة،حتّ راضي اللبنانية المُ ستكمال تحرير األإل والسعي بإتفاقيّة الهدنةك التمس

طنين واق المح، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على وثرواته ك بحقه في مياههعتداء والتمسّ إ
 لة.حتّ سترجاع األراضي المُ إعتداءاته واللبنانيين في الُمقاومة لإلحتالل اإلسرائيلي وردّ إ

  من جهاتها كافة.صونها وة اللبنانية حماية الحدود البحري من أجلاستئناف المفاوضات 

  ُالخاصة و 1757 تابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان الُمنشأة بموجب قرار مجلس األمن الدولي رقمم

لملف اقفال هذا اً إلغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وصوالً إلحقاق الحّق والعدالة تمهيدبجريمة إ

 .2022تموز  30مهلة أقصاها  في

  لمتابعة للرسميّة اللّجنة ا ودعمفي ليبيا مام موسى الصدر ورفيقيه قضية تغييب اإلبزم هتمام الالاإلإيالء

 . بهدف جالء مالبسات هذه القضية

 في لبنان.  توطينهم وعدم ديارهم إلىجئين الفلسطينيين لال التأكيد على حق العودة 

  ُمواجهة  همة فيالعَمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع الُمجتمع الدولي للُمساتابعة م

ل من ورفض أي شك بلدهم إلىأعباء النزوح السوري، مع اإلصرار على عودة هؤالء النازحين اآلمنة 

عادة إوبنانية كومة اللورقة السياسة العامة لعودة النازحين التي اقرتها الحوتنفيذ  و توطينهمأأشكال إدماجهم 
 إذا لزم األمر. النظر فيها 

 رص على والح هاوالمحافظة علي ك بهاواإلصرار على التمسّ  عالقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة عزيزت

ي هذه ب لبنان فجان إلىالوقوف  إلىشقاء العرب األودعوة لداننا العربية، التعاون التاريخي بين بُ تفعيل 

ً شأنُ المحنة التي يرزح تحتها    مشكورين. هم دائما

  ّليا مصالح العُ خدم اليوشريكه األوروبي بما تفعيل إنخراطه مع الُمجتمع الدولي ة وتعزيز عالقات لبنان الدولي

ل لجان ى تفعيأولويات الشراكة إضافة إلللبنان وتنشيط العالقات مع اإلتحاد األوروبي وإطالق مفاوضات 

 العمل الُمشتركة بين الطرفين تمهيداً لعقد إجتماع مجلس الشراكة.

 

 ،دولة الرئيس

ترجمة بدأ في ساسيّة تاذ األسن سير العملية الديموقراطيّة في لبنان، وإيماناً منها بأّن خطوة اإلنقتأكيداً على حُ 

ء ما وإجراكموعدها  فيإجراء اإلنتخابات النيابيّة  التزامهاالحكومة  تؤكّدفي إختيار ُممثليهم،  إرادة الناخبين

لقانون الذي عليها ا تي ينصّ ل اإلجراءات الختيارية على أن تُباشر وفور نيلها الثقة، بإتخاذ كُ البلدية واإلاالنتخابات 

 توفير الُسبل كافة لنجاحها.ل نزاهة وشفافية وبكُ  هانّظم عملية اإلنتخاب إلتماميُ 

 ،دولة الرئيس 

 يلي:  لقيام بماا، لثقةتتعهد حكومتنا، فور نيلها ا ،فصوالً  لىاالمالي واإلقتصادي الذي يتو تداُركاً لإلنهيار

 تعتمد  دوق،إتّفاق على خطة دعم من الصن إلىللوصول  مع صندوق النقد الدولي الفوري ستئناف التفاوضإ

 ً ً إ برنامجا ت صالحااإل تطبيقباشرة بمع المُ  نطلق من خطة التعافي بعد تحديثهامد يقصير ومتوسط األ نقاذيا

ً لألولويات الملحة وبما يحقق المصلحة العام المجاالت كافة والتي باتت معروفةفي  عمل على وال ،ةووفقا

 .ةإنجاز الخّطة اإلقتصادية واإللتزام بتنفيذها مع مصرف لبنان بعد إقرارها من قبل الحكوم

  يساهم في وتنشيط الدورة االقتصادية بماوإعادة هيكلته حيث يلزم، القطاع المصرفي إلصالح وضع خطة 

 المودعين. مع إعطاء األولوية لضمان حقوق وأموالبفوائد مشجعة تمويل القطاع الخاص 
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 انون من روع قالسعي بالتعاون مع مجلسكم الكريم، إلى إقرار قانون حول الكابيتال كونترول كما ووضع مش

لك المتعلقة تالسيما  2019تشرين األول  17شأنه ُمعالجة األوضاع المالية والمصرفية التي إستجدّت بعد 

موال المتأتية عن )إستعادة األ 8/4/2021تاريخ  214ومتابعة تنفيذ القانون رقم بتحويل األموال إلى الخارج 

 جرائم الفساد(.

  حّمل نان وال يُ لحة لبم مصآلية إلعادة هيكلة الدين العام بما يخدُ ات مع الدائنين لإلتفاق على المفاوضمعاودة

يؤمن  بماصة الخاأفضل طريقة إلستعمال األموال المتأتية من حقوق السحب  وإقرار كبيرة، دولة أعباءً ال

  االستفادة منها بشكل مستدام.

  ار ادة اإلعمافي وإعبكل شفافية وبتوصيات اإلصالح والتع ببنودها كافة واإللتزامالُمبادرة الفرنسيّة تثمين

(3RF)، م بها لتي تقدّ اة التعافي المالية وإستكمال سياسة اإلصالح اإلقتصادي تحديث وتطوير خطّ بالسير و

 اإلستفادة منو CIP)) بعد إعادة دراسة الئحة مشاريع برنامج اإلنفاق اإلستثماريلبنان إلى مؤتمر سيدر 

 يداً تمه ةكاف لجهة دعم القطاعات اإلنتاجية خاصةً  )ماكينزي( ستشاريقتصادية لإلات الدراسة اإلتوصي

ً اإلقتصاد المُ ول من اإلقتصاد الريعي إلى للتحّ   .ةلعدالة اإلجتماعيل نتج تحقيقا

  المالية  وزارة سمياته كافة في ضوء دراسة تعدّهااألجور في القطاع العام بمُ الرواتب والعزم على تصحيح

 نة المؤشرمل لجتأخذ بعين االعتبار الموارد المالية للدولة ووضعية المالية العامة. وبالتوازي تفعيل ع

 في القطاع الخاص.تصحيح األجور بهدف  وإجراء ما يلزم

   لكشف جهزة اأُمراقبة الشرعية منها من خالل تزويدها ب وتعزيزالعمل على إقفال المعابر غير الشرعية

 .والمسح الحديثة والمتطورة

  ّرك للجما يدإنجاز تشريع جدواإلسراع في وتعديل قانون المحاسبة العمومية  من التهّرب الضريبي الحد

تحديث  ار قانونإقرإضافةً إلى ، الجمركيّة وبرنامجها التنفيذياإلستراتيجيّة الشاملة لإلصالحات إقرار و
 عامالت العقارية.المُ 

  ناول المالية إصالحية تت مع التشديد على تضمينها بنوداً  2022الموازنة العامة للعام العمل على إنجاز

 العامة.

 ياسة حو سنواإلنطالق  توجيه سياسة الدعم الحالي وحصره بمستحقيه من المواطنين اللبنانيين المقيمين

  .إجتماعية قادرة على سدّ الثغرات اإلجتماعية

 

 دولة الرئيس،

لعام المسار ا ير أنية في المرحلة الراهنة، غوض نفسها كأوليات اآلنية المعيشية والخدماتية تفرُ التحدّ  صحيح أن

اجية عات اإلنتالقطا التي تساعد في تنشيط اإلقتصاد وتطويروية يللدولة ومؤسساتها يوجب مقاربة سائر الملفات البن

 آلتي:وجذب اإلستثمارات وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بالدولة، ويأتي في مقدمة هذه الملفات ا
 

قضائية الالت ناقوالمُ إستكمال تعيين أعضاء مجلس القضاء األعلى وإنجاز التشكيالت  ،ستقالليتهإفي القضاء و

إلهتمام او الةوالعد واإلسراع في الُمحاكمات إلحقاق الحقّ السلطة القضائية والسعي إلقرار قانون إستقاللية 

 . بأوضاع السجون

تلك  السيما إصدار النصوص التطبيقيّة للقوانين النافذة وُمتابعة تنفيذ النّصوص ذات الصلة في مكافحة الفساد،

اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل عمل الهيئات  إكمال تعيين، إضافةً إلى العام فور نفاذهالمتعلقة بقانون الشراء 

نائي ب لتوقيع العقد المتعلقاإلجراءات الواجبة  ستكمالوإالرقابية وتمكينها من ُممارسة دورها  في التدقيق المالي الج 

الوزارات والمصالح المستقلّة والمجالس المباشرة باإلجراءات الالزمة للتدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان و
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عليه القانون الذي أقّره مجلسكم  وفق ما نصّ الالزمة بهذا الصدد  التدابيروالصناديق والمؤسسات العامة واتخاذ 

 الكريم.

نويع على ت والعمل للمواطنين بأسرع وقتزيادة ساعات التغذية في مرحلة أولى وتأمين الكهرباء ، في الطاقة

 لكهرباءطاع اقتنفيذ خطة ر الطاقة وصوالً إلعطاء األولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وإستكمال دمصا
قطاع مشاركة الب بائيةما تحتاجه البالد من معامل لتوليد الطاقة الكهر وإنشاء هاتحديث مع واإلصالحات المتعلقة به

وإستكمال مشروع إستقدام الغاز الطبيعي عبر الّمنصات العائمة لتخزين وتغويز الغاز  ،الخاص

 ة الصرفومعالج بمياه الشفة إعطاء االولوية لتأمين إستمرارية تغذية مختلف المناطقو ،(FSRU) الطبيعي

ن النفط، علتنقيب وفيما يتعلق باالمراسيم التطبيقية العائدة لقانون المياه. العمل على تحضير وإقرار الصحي و

ُمتابعة  العمل علىونا وإطالق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية المؤجلة مرحلياً بفعل جائحة كور

 عمليات اإلستكشاف في المياه البحرية اللبنانية. 

تفعيل لشرائية ودرة اصحي إلستعادة القُ  السعي لتأمين شبكة أمان إقتصادي ـــــ إجتماعي ــــ ،في الشأن اإلجتماعي

ة التمويلي بطاقةالمؤسسات اإلجتماعية الضامنة وتوسيع تغطية التقديمات على اختالفها وتنوعها، ووضع مشروع ال
، ودعم جميع الُمخصص للعائالت األكثر حاجةESSN مع برنامج شبكة األمان اإلجتماعي  بالتنسيقحيز التنفيذ 

شراكة مع يل الوتفع ...االحتياجات اإلضافية والُمدمنين االجتماعية للُمسنّين، األطفال، ذويبرامج الرعاية 

ادة العمل وإع ،ةالسلع المستورد عنبما يمكّن األسر من مواجهة رفع الدعم  لمؤسسات االجتماعية غير الحكوميةا

مان انون ضقلسكم الكريم إلقرار إضافةً إلى السعي مع مجبالقروض التي تقدّمها المؤسسة العامة لإلسكان، 

  .الشيخوخة

 ميع أشكالزالة جوإ وتكريس حقّها بالمساواة العامة الحياة في وفاعل أساسيكشريك  تعزيز دورها في دور المرأة،

 وتمكينها إقتصادياً. التمييز ضدها

 إلى نسبة للوصول للتلقيح وتكثيف الحملة الوطنيّةوباء كورونا ُمتابعة اإلجراءات الهادفة للحدّ من  في الصحة،

وفر نقص في ت اع منكما ستكون األولوية أيضاً لمعالجة األزمات التي طرأت على هذا القط ،مناعة ُمجتمعيّة عالية

عبر ة الصحيّة خدمات الرعايالطبيّة والتمريضيّة فضالً عن تطوير  الدواء والمستلزمات الطبية وهجرة الكوادر

يّة شريّة الصحالب واردومراكز الرعاية الصحيّة األوليّة ودعم المة مستشفيات الحكوميّ لفي ا البُنى التحتيّةتحسين 

عاية ة نحو الرلصحيّ اوبناء قُدراتها وزيادة اإلستثمار في أنظمة المعلوماتية الصحيّة والعمل على توجيه األنظمة 

 ة. لشاملاى التغطية الصحيّة الصحيّة الوقائيّة واألوليّة والحدّ من عدم المساواة الصحيّة وصوالً إل

 ودهاحصول المؤسسات التربوية على مقومات صم وضمان ةطبيعي ة وجامعيةدراسي سنةتأمين  في التربية،

صة عالي الخاوضمان جودة التعليم السيما في مؤسسات التعليم الوتجهيزها الرسمية المدرسة عادة إستنهاض إو
ً المنتمين  ضالً عن ف ،فيةحتياجات اإلضاوذوي اإل لى العائالت األكثر حاجةً إومتابعة أوضاع التالمذة خصوصا

لى إإضافة  .رجاتهما يساهم في تعزيز نوعية التعليم ومخ مسية السيما لناحية تطوير المناهجطة الخَ متابعة الخُ 

قادرة  لة لبنانيةعامد يتعزيز دور الجامعة اللبنانية وتعزيز التعليم المهني والتقني وربطه بسوق العمل بهدف تأمين 

   .ى المساهمة في التعافي اإلقتصاديعل

إتخاذ إجراءات عاجلة لتطوير اإلقتصاد الوطني يستند الى التخصصية في االنتاج، إضافة الى  دعم  في الصناعة،

المؤسسات المرتبطة بالوزارة )معهد البحوث الصناعية، المجلس اللبناني لالعتماد، مؤسسة المقاييس والمواصفات 

يؤمن التنافسية والمحلي والسلع المستوردة اللبنانية( بما يُفعّل دورها لرفع مستوى الجودة في اإلنتاج الصناعي 
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تشجيع كذلك قطاع الصناعات والمنتجات اللبنانية الطبية والدوائية وجات اللبنانية، إضافةً إلى تشجيع العالية للمنت

ً ب المستوردةالصناعات الجديدة للمنتجات  الجودة واألسعار وغير المصنعة في لبنان، والعمل على تصنيعها محليا

 ات الكافية. والكمي

الدول ونظمات دعم القطاعات الزراعية كافة وتشجيع اإلرشاد الزراعي والتعاون مع الهيئات والمفي الزراعة، 

 .ودعم البرامج والمشاريع الزراعية وتطوير قطاع الصيد البحريالمانحة وتفعيل عمل التعاونيات 

بر االت )تخااإلتص إعادة تأهيل وتجهيز الشبكات الثابتة والخليوية بُغية تأمين إستمرارية خدمات في اإلتصاالت،

على لعمل وا PPPوإنترنت( ووضع رؤية إصالحية جديدة للقطاع تأخذ في اإلعتبار الشراكة مع القطاع الخاص 

لإلتصاالت  الناظمةين الهيئة وتعي لتنظيم قطاع اإلتصاالت 431/2002إصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 

. إضافةً مع ما يترافق من إصالحات بنيوية جذرية في القطاع Liban Telecomشركة إتصاالت لبنان  وتفعيل

ي فيساعد  على توحيد الخدمات والتكامل بين مختلف القطاعات )خليوي، ثابت، إنترنت، بريد( ماالعمل إلى 

 وبأسعار تنافسية.تطوير مستوى الخدمات الُمتاحة للمواطن 

لخاص القطاع وضع إستراتيجية شاملة للتنمية الُمستدامة بمشاركة المجتمع المدني والجامعات وا في البيئة،

وث نهر جة تلوحماية مصادر المياه من كل أنواع التلوث في ضوء رؤية جديدة والتأكيد على تطبيق قانون معال

متكاملة  تيجيةاتيجية وطنية إلدارة النفايات الصلبة، وإستراالليطاني وبحيرة القرعون. إضافة إلى وضع إستر

يل قانون ر وتعددعم اإلقتصاد األخض النزاهة في هذا القطاع.إلدارة ملف المقالع والكسارات والمرامل وتعزيز 

 . يس للمناخية بارحماية التنوع البيولوجي في لبنان واالتزام بمكافحة تلوث الهواء وإتفاقالصيد بما يُسهم في 

  لدولي. عربي واستعادة دور لبنان الريادي كمركز إشعاع ثقافي وحضاري على المستويين الإل السعي في الثقافة،

 إلى إضافةً  اتلتطورا 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

ت التطّورا مواكبةونجاز خطة شاملة للنقل وإعتماد آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص السعي إلفي النقل، 

ضافةً إلى إعادة إ .لبحّريةمالك ااإلشغال غير القانوني لأل وإتخاذ التدابير الالزمة لمعالجةالتقنيّة واإلداريّة والماليّة 

 اإلقتصاد ي نموفترتيب أوضاع مرفأ بيروت وتأهيله وإصالح ما تضرر فيه ليستعيد دوره كامالً ويُساهم من جديد 

 اللبناني.

ين بتركة تحديث التشريعات السياحية وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية وإنشاء لجان ُمش ،ةفي السياح

تثمار اإلس الوزارات لتنظيم القطاع السياحي وإعادة تكوين المجلس الوطني للترويج السياحي من أجل تفعيل

مات إلستعالوتطوير مكتب اوتمويل الحمالت التسويقيّة والوصول إلى أسواق جديدة وناشئة إضافة إلى تجهيز 

لس يل المجفعتعادة لي بالتعاون مع اإلدارات المعنية إضافةً إلى إالسياحيّة في مطار الشهيد رفيق الحريري الدو

 .الوطني إلنماء السياحة

عمل على والات ملء الشغور من خالل تعيينات تعتمد الكفاءة والنزاهة بعيداً عن المحسوبي في الشأن الوظيفي،

 قانون تقييم آداء الموظفين في القطاع العام وإنجاز المسح الشامل والتوصيف الوظيفي. إقرار
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نمية رة للتالسعي إلنهاء هذا الملف باسرع وقت ودراسة إمكانية تحويل الوزارة إلى وزا في ملف المهجرين،

  ذلك من أهمية في تثبيت أبناء القرى في قراهم.  الريفية لما في

البشريّة، وتعزيز قُدراته المالية و دور المجلس األعلى للخصخصة والشراكةتفعيل  والخصخصة،في الشراكة 

والعمل على  .حقوق الدولةبما يحفظ  وجذبهموتعديل قانون الخصخصة والشراكة لتلبية ُمتطلّبات الُمستثمرين 
حفّز مُ ء مناخ آليلة إلى إرساالتشريعات اتطوير دور المؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات في لبنان وإقتراح 

 ومشّجع إلستقطاب المستثمرين في القطاعات كافة.

لى إقرار عوالعمل  لنهائيةاإنجاز إستراتيجيّة التحّول الرقمي مع خطّتها التنفيذيّة بصيغتها في الحكومة اإللكترونية، 

ً تزامُ حد لكل مواطن رقم وطني موّ إعتماد وقانون الحكومة اإللكترونية  ية راتيجستتنفيذ اإل العمل على تأمين مع نا

 الوطنية لألمن السيبراني. 

 إجتذابو واصلالت تمتين بهدف الهجرة لتتبع برنامج وضعو لبنان بمستقبل غتربالمُ  ثقة إستعادة في اإلغتراب،

 في ةالمشارك على مهوحثّ  قتصاديةواإل والفكرية العلمية الثروة هذه من ستفادةواإل اللبنانية والطاقات الرساميل

   اإلنتخابية. العملية

اد إلى ستناإلدارية بقرار مشروع قانون الالمركزية اإلإلالسعي مع مجلسكم الكريم  في الالمركزية اإلدارية،

 ه.نجزتالقانون الذي أ التقرير الذي اعدتّه اللجنة المشكلة لهذه الغاية والمتضمن مسودة مشروع 

 

 دولة الرئيس

دفها هن أا تؤكد نهأ الّ إنقاذية وطارئة، إجتماعية إقتصادية ومالية وإن حكومتنا تشكلت تحت عناوين أصحيح 

ً أ ر من لسابع عشت منذ انتفضوا في الساحاإعاتهم، السيما منهم الذين ختالف تطلُ  حماية جميع اللبنانيين، على إيضا

 ذ لبنان.نقااسية إلسأصالحية بات تنفيذها حاجة ين إة والكريمة وبعناورّ طالبين بالحياة الحُ مُ  ٢٠١٩تشرين االول 

والعمل  مطالبهم إلىصغاء ات واإلان والشابّ بّ صوات هؤالء الشُ أنه من الواجب سماع أوترى حكومتنا 

ً إمكن منها لتحقيق المُ  جراءات إيرة توجب إستثنائية ومصيرية وخطنقاذية في مرحلة إمن كون هذه الحكومة  نطالقا

أي حرية الركها بمسُ تد شدّ كما تُ  فضل.أ هم في سبيل غد  قتَ نتفضين وث  القي طموحات المُ وغير تقليدية تُ غير مسبوقة 

وستعمل  .ها لبنانام عليخالقية التي قمارسات التي تتنافى والقيم األعن المُ  والتعبير بالطرق الديموقراطية وبعيداً 

هنة واإلستجابة ات الرافي سبيل مواجهة التحديّ  2012م اقّرت في العاالتي  السياسة الشبابيةوثيقة  على تنفيذ

  لتطلعات وطموحات الشباب.

 ،دولة الرئيس

سباب ألتحديد  ل التحقيقاتستكمال كُ إتؤّكد الحكومة حرصها على فيما يتعلق بكارثة إنفجار مرفأ بيروت، 

ا يلزم راء كل مكريم إلج. كما تعتزم العمل مع مجلسكم الالُمرتكبينجميع عاقبة ومُ  وكشف الحقيقة كاملةً  هذه الكارثة

 . لعدالةابشأن الحصانات واإلمتيازات وصوالً إلى تذليل كل العقبات التي تحول دون إحقاق الحق وإرساء 

خطة  م ووضعزمة لهساعدة المتضررين وتأمين التعويضات الالستكمال مُ إسراع في كذلك تلتزم حكومتنا اإل

  .يالكارثنفجار و تضرر بفعل اإلأعمار هذا الجزء الغالي من عاصمتنا الحبيبة الذي دُمر إعادة إل
 

 ،دولة الرئيس
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ً لإلنقاذ حكومة"لت حكومتنا تشكّ  لبنان واللبنانيين،  من قلب معاناة  إلىطلع ة، ونحن نتنقاذيإهمة بمُ  "معا

رامتهم كين وحفظ ة اللبناننقاذ لبنان وحمايإشتركة في المُ هدافنا أاء مع مجلسكم الكريم لترجمة التعاون الدائم والبنّ 

الخارجية داخلية وقة الستعادة الثإدمي قلوب جميع اللبنانيين، وعاناتهم اليومية ووقف نزيف الهجرة الذي يُ نهاء مُ إو

 بالمؤسسات اللبنانية ووقف اإلنهيار وبدء عملية التعافي والنهوض.

شمل فيجتمع  ستقرار والنهوض،واإل األمانرتكزاتها حولها اللبنانيون ومُ الثية يلتقي طموحنا تحقيق ثُ 

ً على أرض الوطن، ونُ  جدداً العائالت اللبنانية مُ   نيين.اللبناوبناء ما تهدم وتعوض ما فات لبنان  عيد معا
 

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

 والحمل ثقيل، ولكن "ما ال يُدرك كلّه، ال يُترك جلّه"األلم عميق، األمل كبير 

دة ي وسياولنجاح برنامج الحكومة، تدعو الحكومة إلى تضافر جهود كل القوى لضمان صفاء الجو السياس

ن بلداً عود لبناي كي ياإليجابية واألمل بما يحفز االستثمارات الجديدة وتوفير إمكانيات النهوض االقتصادي والتعاف

 الحياة فيه. تحلو 

 

تابعون الذين يُ  نياع الدُ صقاأي نتشرين فشتركة آملين نيل ثقتكم وثقة اللبنانيين، والمُ هدافنا المُ أقنا هللا لتحقيق وفّ 

 للدعم والمؤازرة. ستعداد  إ لَ بدون كُ م ويُ مل ما يجري في وطنهم األأو لم  أو بقلق  

 

 وهللا ولي التوفيق 


