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اعتبر الرئيس ميشال سليمان انه »ال 
ميكن الي مسؤول او اي سلطة ان تلعب 
دوره����ا ك��ام��ال او مت����ارس صالحياتها 
مبعزل عن السلطات االخرى واملؤسسات، 
وه���ذا م��ا يلزمنا ب��ه ال��دس��ت��ور«، مشيرا 
الى انه »ال بد لنا من الذهاب الى الدولة 
لبنان واقرار  التي تبدأ بتحييد  املدنية 
استراتيجية دفاعية وتشكيل هيئة الغاء 
الطائفية السياسية وهذا ما ينص عليه 

الطائف«.
كالم الرئيس سليمان جاء خالل طاولة 
مستديرة نظمتها اجلامعة اليسوعية عن 
»دور رئيس اجلمهورية في ادارة الشأن 
العام بعد الطائف«، في قاعة غولبنكيان 

في حرم العلوم االجتماعية. 
وحت�����دث س��ل��ي��م��ان ع���ن ت���ط���ور دور 
الرئيس بصورة عامة في مناخ العوملة، 
اجلمهورية  رئ��ي��س  دور  ال���ى  وت���ط���رق 
اللبنانية بعد الطائف، مؤكدا ان رئيس 
اجلمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة 
ال��وط��ن. يسهر ع��ل��ى اح��ت��رام الدستور 
واحملافظة على استقالل لبنان ووحدته 
وسالمة اراض��ي��ه، ويقسم ام��ام البرملان 
ع��ل��ى اح���ت���رام دس��ت��ور االم����ة اللبنانية 
وق��وان��ي��ن��ه��ا وح���ف���ظ اس��ت��ق��الل الوطن 

اللبناني وسالمة اراضيه. 
رئيس  ش���خ���ص���ي���ة  »ان  واع����ت����ب����ر 
اجل��م��ه��وري��ة وص��ف��ات��ه مت��ك��ن��ه م��ن لعب 
دوره ف��ي ادارة ال��ش��أن ال��ع��ام ال��ن��اجت من 
صراحة  عليها  املنصوص  الصالحيات 
ف��ي ال��دس��ت��ور، وع���ن امل��ه��م��ات املنوطة 
ب��رئ��ي��س اجل���م���ه���وري���ة وع����ن امل���واق���ف 
امل��س��ت��م��دة م��ن روح ال��دس��ت��ور وواج���ب 

احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه، وذل����ك ع��ب��ر البيانات 
واملؤمترات  واخلطابات  والتصريحات 

في الداخل واخلارج«.
وع�����دد س��ل��ي��م��ان دور ال���رئ���ي���س في 
املواضيع االساسية املرتبطة بالسياسة 
العامة: »تشريعيا جلهة اصدار القوانني  
املعجلة منها مب��رس��وم، اح��ال��ة مشاريع 
القوانني على مجلس النواب، اصدارها، 
اعادة النظر فيها والطعن بدستوريتها، 
وت���أج���ي���ل ان���ع���ق���اد امل��ج��ل��س مل����دة شهر 
والدعوة الى عقود استثنائية، وتوجيه 
رسالة ال��ى مجلس ال��ن��واب، حل مجلس 

النواب... الخ«.

ام���ا ع��ن دوره االج���رائ���ي فيتمحور 
تكليف  النيابية،  »االس��ت��ش��ارات  ح���ول: 
رئيس احلكومة، توقيع مرسوم تشكيل 
احل��ك��وم��ة وق��ب��ول اس��ت��ق��ال��ت��ه��ا، ترؤس 
جلسات مجلس ال���وزراء كلما رغ��ب في 
ذلك، االطالع على جدول االعمال، الدعوة 
الى عقد جلسة استثنائية، طرح موضوع 
ط����ارىء خ���الل اجل��ل��س��ة، االش����راف على 
اقرار املوازنات، اقرار املشاريع واصدار 
وهيئات  واالم��ن��ي��ة  االداري����ة  التعيينات 
الرقابة واحملاسبة، وغيرها الكثير ضمن 

الدستور«. 
كما حت��دث سليمان عن دور الرئيس 

»ف����ي حت��ق��ي��ق ال���ع���دال���ة واحل�����رص على 
والتشكيالت  ال���ق���ض���اء،  اس��ت��ق��الل��ي��ة 
املجالس  ت���ع���ي���ي���ن���ات  و  ال���ق���ض���ائ���ي���ة 
والتمديد  الدولية  احملكمة  الدستوري،  

لها وقضية ميشال سماحة«.
وت��اب��ع ال��رئ��ي��س سليمان ع��ن الدور 
الدفاعي واالمن، بصفته  رئيس املجلس 

االعلى للدفاع.
والقائد االعلى للقوى املسلحة، ودوره 
في التعيينات االمنية، دوره في السهر 

على قيام احلكومة بوظائفها.
ورأى سليمان ان رئيس اجلمهورية 
ه���و ال���ع���ني ال���س���اه���رة ع��ل��ى التزامها 

ومطابقة قوانني االنتخاب ملبادئها دون 
مخالفة الدستور وروحه، واحملافظة على 
القيم االنسانية املتمثلة بالدميوقراطية 
واحلريات العامة وحقوق االنسان ومنع 
والعنصرية  الطائفية  ون��ب��ذ  التعصب 

ومجابهة االرهاب.
باإلضافة الى دوره اإلمنائي في تنمية 
االنسان اللبناني وتعزيز املواطنة،  وفي 
التنمية االق��ت��ص��ادي��ة وخ��ل��ق م��ن��اخ ثقة 
لتشجيع االستثمار اخلارجي والداخلي.

واك��د ان »احل��وار هو ال��دور املستمر 
واملؤسسات،   واحلكومات  للمسؤولني 
فاحلوار الوطني وهو الصورة االعدادية 
لهيئة الغاء الطائفية السياسية - اعالن 
بعبدا، وتصور االستراتيجية الدفاعية 
وت��أس��ي��س امل��ج��م��وع��ة ال���دول���ي���ة لدعم 

لبنان«.
واش���ار ال��ى »ان لبنان اكثر م��ن دولة 
هو رسالة، ومن هذا املنطلق واستعدادا 
الفتتاح اكادميية احلوار ينبغيي تكريس 
ه���ذا ال����دور مب��ب��اش��رة احل����وار الوطني 
ب��رئ��اس��ة رئ��ي��س اجل���م���ه���وري���ة«، وختم 
سليمان ف��ي مداخلته ان��ه »ال ميكن الي 
م��س��ؤول او اي سلطة ان تلعب دورها 
كامال او متارس صالحياتها مبعزل عن 
السلطات االخ���رى وامل��ؤس��س��ات، وهذا 
م��ا يلزمنا ب��ه ال��دس��ت��ور وت��رش��دن��ا اليه 
م��واده وروح��ه وروح العقد االجتماعي، 
وبالنتيجة ال بد لنا من الذهاب الى الدولة 
لبنان واقرار  التي تبدأ بتحييد  املدنية 
استراتيجية دفاعية وتشكيل هيئة الغاء 
الطائفية السياسية وهذا ما ينص عليه 

الطائف«.
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