
�إلى  �شماله  من  كّله،  لبنان  ي�شهد 
حثيثة  تح�شير�ت  بقاعه،  �إلى  جنوبه 
تمهيدً� للمنازلة �النتخابية �لكبرى في 

15 �أيار �لمقبل.
�لدو�ئر  من  د�ئرة  كل  وفي 
على  ع�شرة،  �لخم�س  �النتخابية 
هذه  في  هناك  كله،  لبنان  م�شتوى 
ال  حقيقي  تاريخي  معنى  �النتخابات 
�الأيام  هذه  في  خا�شة  تجاهله،  يمكن 

�لع�شيبة و�لم�شيرية من حياة لبنان.
في ما يلي قر�ءة في طبيعة �لمعارك 
�لعناوين  وفي  �لمناطق،  مختلف  في 

�لتي تحملها هذه �لمعارك:
الدوائر ذات الغالبية 

ال�شيعية
)بعلبك  الثالثة  البقاع  دائرة  في 
الجنوب  ودائ����رة  ال��ه��رم��ل(،   –
�صيدا(،  ق��رى   - )���ص��ور  الثانية 
)النبطية  الثالثة  الجنوب  ودائ��رة 
–مرجعيون  ج��ب��ي��ل  ب��ن��ت   –
وحا�صبيا(، وهي دوائر ذات غالبية 
�صيعية، ُتخا�ض معارك ذات عنوان 
واحد »مواجهة الهيمنة واال�صتبداد 
وال���ق���م���ع وال��ف�����ص��اد وال��ت�����ص��ل��ط 
والزبائنية  واالب��ت��زاز  واالأح��ادي��ة 
وا���ص��ت��غ��ال ال��ن��ف��وذ واال���ص��ت��ق��واء 
حقيقية  معارك  انها  والترهيب«. 
هذه  في  ُتخا�ض  و�صجاعة  و�صادقة 
القمع  »ثنائي  وج��ه  في  ال��دوائ��ر، 

والف�صاد«.
الدوائر ذات الغالبية 

الم�شيحية
الغالبية  ذات  ال��دوائ��ر  ف��ي  اأم��ا 
اأ�صكااًل  المعارك  فتتخذ  الم�صيحية، 
بمعظمها عنواناً  فهي تحمل  اأخرى، 
الذي  العهد  وهو »مواجهة  م�صتركاً 
البلد  بت�صليم  »ت��ي��اره«،  مع  ق��ام، 
و�صيادته بالكامل لفريق خارج اإطار 
عن  لبنان  بعزل  و�صاهم  ال��دول��ة، 
وع��ن  ال��ع��رب��ي��ي��ن  وم����داه  محيطه 
ال��ع��ال��م، واأره����ق ح��ي��اة ال��ن��ا���ض، 
ب��ال��ك��ي��دي��ة وال��ن��ف��ع��ي��ة، واالأن�����ا 
الخا�صة  والم�صالح  المت�صخمة 
والحزبية، و�صّرع في انهيار الدولة 
وم��وؤ���ص�����ص��ات��ه��ا ع��ب��ر ���ص��ي��ا���ص��ات 
»اق��ت�����ص��ادي��ة« ف��ا���ص��دة وك��ارث��ي��ة، 
المهزلة  )الكهرباء  قطاع  في  خا�صة 
 – ال��م��ن��ه��ب��ة   – ال��م�����ص��خ��رة   –
الأي  ح��ّل  اأي  ُيقدم  ول��م  الدكانة(، 
لها  التي  »الحلول«  )خارج  م�صكلة 
وظائف ذاتية ال تنفع اإاّل في تعبئة 
ج��ي��وب ال��م��ق��رب��ي��ن وال��م��ح��ازب��ي��ن 

والمفاتيح االنتخابية(«.
في المقابل، اإن اأفظع ما يّت�صم به 

الحر«  ال��وط��ن��ي  »ال��ت��ي��ار  خ��ط��اب 
اإن الم�صبب لف�صله  حالياً، هو القول 
هو  الحالي  العهد  ولف�صل  المريع 
الذي »ما خّانا نعمل ب�صبب اإم�صاكه 
بوزارة المال«، فيما يعقد هذا التيار 
م��ا خ���ّاه« تحالفاً  »ال���ذي  ه��ذا  م��ع 
ان��ت��خ��اب��ي��اً ف���ي م��ع��ظ��م ال���دوائ���ر 
رئي�ض  علينا  ويخرج  الم�صتركة، 
»ال����ت����ي����ار« ج����ب����ران ب��ا���ص��ي��ل، 
قائًا:  المعهودة،  بديماغوجيته 
»نحن معهم في قطار، وعندما ن�صل 
كّل في طريق«.  المحطة يذهب  اإلى 
النا�ض  بعقول  ا�صتخفاف  من  فهل 
من  وهل  اال�صتخفاف،  هذا  من  اأكثر 
هذه  من  اأ���ص��واأ  �صيا�صية  و�صاعة 
لماذا  »يخلوك«،  لم  فاإذا  الو�صاعة. 

تتحالف معهم من جديد؟
اإفطار حارة حريك

اأما اإفطار حارة حريك، عند اأمين 
ح�صن  ال�صيد  اهلل«  »ح���زب  ع���ام 
با�صيل  ح�صره  وال���ذي  ن�����ص��راهلل، 
فرنجية،  �صليمان  ال�صابق  والوزير 
اال�صتجداء  م��ن  اآخ���ر  ف�صل  فهو 
البا�صيلي، م�صتعيناً بمونة ن�صراهلل، 

من اأجل تحييد فرنجية قدر االمكان 
 – في دائرة ال�صمال الثالثة )زغرتا 
ب�صري(،   – ال��ب��ت��رون   – ال��ك��ورة 
التي  القوى  بجدية  با�صيل  لمعرفة 
بائحة  خا�صة  والمتمثلة  يواجهها، 
القوية«  الجمهورية  »نب�ض  القوات 
وب���ائ���ح���ة م���ع���و����ض »����ص���م���ال 

المواجهة«.
هذا  ف��ي  با�صيل،  اإن  قيل  وق��د 
تعهدات  فرنجية  اأعطى  االإف��ط��ار، 
كاذبة جديدة، على �صاكلة تعهداته 
والتي  معراب،  في  ال�صابقة  الكاذبة 
كان قد وّقعها، ثم »لح�ض« اإم�صاءه 

قبل �صياح الديك.
الدوائر ذات الوجود الدرزي 

الوازن
ذات  ب��ال��دوائ��ر  يتعلق  م��ا  ف��ي 
وخا�صة  ال��وازن،  ال��درزي  الوجود 
فاإن  عاليه،   – ال�صوف  دائ��رة  في 
المعركة لها عنوان مختلف هو عملياً 
كل  وفي  الجنباطية«،  »الزعامة 
االأحوال، واأياً تكن النتائج، فهي لن 
توؤثر ب�صكل كبير على هذه الزعامة، 
في  القوي  االأخيرة  لح�صور  نظرًا 

ال�����ص��اح��ة ال����درزي����ة، م���ن ج��ه��ة، 
وللمرونة ال�صيا�صية للنائب ال�صابق 
وليد جنباط )اإن لم نعطِه تو�صيفاً 
وللعاقة  ثانية،  جهة  من  اآخ���ر(، 
جنباط  ت��رب��ط  ال��ت��ي  الع�صوية 
بالرئي�ض نبيه بري، من جهة ثالثة، 
للحركة  م�صاحة  لجنباط  يتيح  مما 

م�صتقبًا مهما جرى.
زعامة  معركة  هناك  فالمعركة 
اآخ���ر.  ���ص��يء  اأي  ق��ب��ل  م��ح��ل��ي��ة، 
لن  انها  الظن  يمكن  وبالمح�صلة 
مقعد  على  معركة  من  اأكثر  تكون 
الم�صتقيل مروان حمادة في  النائب 
ال�صوف، علماً ان اأر�صان ووهاب قد 
ت��رك��ا م��ق��ع��دًا درزي����اً ���ص��اغ��رًا على 
الئ��ح��ت��ه��م��ا ف��ي ق�����ص��اء ال�����ص��وف، 
مقعدًا  ت��رك  جهته  م��ن  وجنباط 
درزياً �صاغرًا على الئحته في عاليه.

بيروت  في  ال��درزي  المقعد  اأم��ا 
الم�صاركة  ن�صبة  م�صيره  ر  فُتقرِّ

ال�صنية في العا�صمة.
الدوائر ذات الغالبية ال�شنية 

في الدوائر ذات الغالبية ال�صنية، 
بيروت  الثاث:  المدن  في  وخا�صة 
اأن  ي��ب��دو  وط��راب��ل�����ض و���ص��ي��دا، 

للمعركة عنواناً واحدًا هو »مواجهة 
هيمنة الدويلة ومحاربة الف�صاد«.

وال �صك ان اعتكاف الرئي�ض �صعد 
الحريري وتيار »الم�صتقبل«، لجهة 
على  بثقله  اأرخ���ى  ق��د  التر�صيح، 
للح�صور  نظرًا  ال�صنية،  ال�صاحة 
الذي مثله هذا »التيار«، خا�صة بعد 

ا�صت�صهاد الرئي�ض رفيق الحريري.
ال�صاحة  ُتترك  العمل؟ هل  ما  لكن 

لحلفاء »حزب اهلل«؟
بيروت

في دائرة بيروت الثانية لن تكون 
مهمة اإنجاح �صعار »مواجهة هيمنة 
�صهلة  الف�صاد«  ومحاربة  الدويلة 
ال�صيا�صية  الرموز  لقلة  نظرًا  جدًا، 
هو  الحريري  كان  اإذ  العا�صمة،  في 

القوة االأ�صا�صية والمحورية فيها.
ل��ك��ن ه��ن��اك م���ح���اوالت ج���اّدة 
اإلغاء  يمنع  �صّد،  لت�صكيل  وحثيثة 
واإ�صقاط  للمدينة  ال�صيا�صية  الروح 
وطني  ت��وازن  تحقيق  على  قدرتها 
فعلي. ومن هذا المنطلق تم ت�صكيل 
برئا�صة  ت��واج��ه«  »ب��ي��روت  الئحة 

الوزير ال�صابق خالد قباني.

�شيدا
ي�صعى  �صيدا  اإل���ى  وبالن�صبة 
ال���م�������ص���وؤول ال�����ص��اب��ق ف���ي ت��ي��ار 
اإلى  النقيب  يو�صف  »الم�صتقبل« 
ملء الفراغ الذي تركته النائبة بهية 
في  »وحدتنا  الئحة  عبر  الحريري، 
���ص��ي��دا وج���زي���ن« ال��ت��ي ي��راأ���ص��ه��ا 
وي��ت��ح��ال��ف ف��ي��ه��ا م���ع »ال���ق���وات 
اأن هناك  اللبنانية« في جزين، علماً 
يتمثل  اآخر  اأ�صا�صياً  �صيداوياً  ثقًا 
التي  للتغيير«،  »ننتخب  بائحة 
في  ال�صنيين  المقعدين  عن  ت�صم 
�صيدا النائب اأ�صامة �صعد والدكتور 

عبدالرحمن البزري. 
الائحتين  هاتين  مهمة  و�صتكون 
جبهة  جبهتين:  على  المجابهة 
وجبهة  جهة،  من  الفا�صل«  »العهد 

الذين »ما خّلونا« من جهة ثانية.
طرابل�س

ال�صمال  ودائرة  طرابل�ض  في  اأما 
»المجتمع  �صّيع  فلقد  ال��ث��ان��ي��ة، 
بالتغيير«  و»ال��م��ن��ادون  المدني« 
توّحدهم  عدم  ب�صبب  العمر،  فر�صة 
واحدة  وروؤية  واحد  م�صروع  حول 
ع��دم  وب�صبب  واح����د،  وب��رن��ام��ج 
م�صترك  تفاهم  ن�صج  على  قدرتهم 
يحتاج  ال��ت��ي  االأه�������داف،  ي��ح��دد 
من  االأنا،  عن  التخلي  اإلى  تحقيقها 

اأجل الكل وفي �صبيل الق�صية.
وانت�صرت  القوى  هذه  فت�صرذمت 
اأ�صعف  م��م��ا  ل���وائ���ح،  ع���دة  ع��ل��ى 
�صّيع  وبالتالي  ال��خ��رق  اإمكانية 
الذهاب  يمكن  ال  اإذ  التغيير،  فر�صة 
فيما  وربحها،  م�صتركة  معركة  اإلى 
عن  مغايرًا  اتجاهاً  ياأخذ  طرف  كل 

اتجاه الطرف االآخر.
التعويل  المنطلق يبقى  ومن هذا 
رفع  وعلى  االق��ت��راع  كثافة  على 
الحا�صل، وعلى ان تنتخب طرابل�ض 
�صيا�صي  بَنَف�ٍض  والمنية  وال�صنية 
دائرة  ناخبو  يدرك  واأن  م�صيري، 
ال�صمال الثانية ان اقتراعهم له قيمة 
عديدة  لوائح  هناك  اأن  علماً  عالية، 
الثانية  ال�صمال  دائرة  في  موجودة 
مواجهة  �صعار  بو�صوح  رفعت  قد 
هيمنة الدويلة وت�صلُّل »حزب اهلل«، 
من جهة، ومحاربة الف�صاد، من جهة 

ثانية.
تبقى طرابل�ض  ان  االآن هو  المهم 
م�صادرة  يريدون  من  على  ع�صّية 
ل�صالح  القرار  هذا  وتجيير  قرارها، 
محور التدمير واال�صتقواء والف�صاد، 

بكافة اأنواعه.
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لبنان اإلى االنتخابات
طرابل�س ُتقاوم ت�سلُّل »حزب اهلل«
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خلدون 
ال�صريف: 

عن انتخابات 
طرابل�س

خالد جمال:
من يريد 

�صطب ال�صّنة 
من المعادلة؟
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لوائح دائرة ال�سمال الثانية )طرابل�س-المنية-ال�سنية(
الئحة »لبنان لنا«الئحة »اإنقاذ وطن«

الئحة »التغيير الحقيقي«

الئحة »الجمهورية الثالثة«

الئحة »طموح ال�صباب«الئحة »فجر التغيير«الئحة »قادرين«

الئحة »االإرادة ال�صعبية«الئحة »لِ� النا�ض«

الئحة »اال�صتقرار واالنماء«

الئحة »اإنتف�ض لل�صيادة والعدالة«

طرابل�س )�شّنة(: اأ�صرف ريفي، �صالح المقدم، اأمين ب�صير، ايمان درنيقة، فوزي الفري.
طرابل�س )اأرثوذك�س(: جميل عبود. طرابل�س )علوي(: محمد �صم�صين. طرابل�س )ماروني(: اليا�ض خوري.

ال�شنية )�شّنة(: بال هرمو�ض، اأحمد الكرمه.
المنية )�شّنة(: عثمان علم الدين.

طرابل�س )�شّنة(: م�صطفى علو�ض، فهد مقدم، علي االأيوبي، خالد مرعي، ربى داالتي.
طرابل�س )اأرثوذك�س(: �صيبان هيكل. طرابل�س )علوي(: بدر عيد. طرابل�س )ماروني(: طوني �صاهين.

ال�شنية )�شّنة(: �صامي فتفت، عبدالعزيز ال�صمد.
المنية )�شّنة(: اأحمد الخير.

طرابل�س )�شّنة(: عزام اأيوبي، ايهاب مطر، اأحمد المرج، فرح الحداد، زين م�صطفى.
طرابل�س )اأرثوذك�س(: مطانيو�ض محفو�ض. طرابل�س )علوي(:فرا�ض ال�صلوم. طرابل�س )ماروني(: بول الحام�ض.

ال�شنية )�شّنة(: محمود ال�صيد، �صمير طالب.
المنية )�شّنة(: محمد دهيبي.

طرابل�س )�شّنة(: عمر حرفو�ض، �صحه اأحمد، دياال خ�صر االأ�صطه، عبدالرحيم درغام.
طرابل�س )اأرثوذك�س(:األفريد دورة. طرابل�س )علوي(: اأحمد علي علي. طرابل�س )ماروني(: جانيت فرنجية.

ال�شنية )�شّنة(: نزيه زود.
المنية )�شّنة(: محمد عمر زريقة.

)�شّنة(:  طرابل�س 
م�صباح  تكريتي،  عبيده 

رجب.
ط�������راب�������ل���������������س 
منير  )اأرث���وذك�������س(: 

دوماني. 
)علوي(:  طرابل�س 

ن�صال عبدالرحمن. 
)���ش��ّن��ة(:  ال�شنية 

�صفيق ح�صون.
ال��م��ن��ي��ة )���ش��ّن��ة(: 

محمد م�صطفى زريقة.

)���ش��ّن��ة(:  طرابل�س 
طرطو�صي،  عبدالعزيز 
�صعبان،  م��ح��م��د  ب���ال 

ربيع ال�صباعي.
)علوي(:  طرابل�س 
ابراهيم  ريا�ض  ه�صام 

)الموعي(. 
طرابل�س )ماروني(: 

انطوني عيد.
)���ش��ّن��ة(:  ال�شنية 

محمد جباره.
ال��م��ن��ي��ة )���ش��ّن��ة(: 

محمد اأحمد علم الدين.

محمد  )�شّنة(:م�صطفى  طرابل�س 
المير،  خ�صر  محمود  ح�صين،  كنجو 

عدنان اأحمد بكور.
ال�شنية )�شّنة(: رائد علي الطباع.
ال��م��ن��ي��ة )���ش��ّن��ة(: ع��م��ر راأف���ت 

الم�صري.

طرابل�س )�شّنة(:عبد الكريم كبارة، وهيب ططر، جال البقار، األي�صار ي�صن، عفراء عيد.
طرابل�س )اأرثوذك�س(: قي�صر خاط. طرابل�س )علوي(: علي دروي�ض. طرابل�س )ماروني(: �صليمان عبيد.

ال�شنية )�شّنة(: براء هرمو�ض، علي عبدالعزيز.
المنية )�شّنة(: كاظم الخير.

طرابل�س )�شّنة(: في�صل كرامي، طه ناجي، اأحمد اأمين، رامي اأ�صوم، علي نور.
طرابل�س )اأرثوذك�س(:رفلي دياب. طرابل�س )علوي(: محمد الطرابل�صي. طرابل�س )ماروني(: جورج �صبطيني.

ال�شنية )�شّنة(: جهاد ال�صمد.
المنية )�شّنة(: نبرا�ض علم الدين.

طرابل�س )�شّنة(: با�صل اال�صطه، يون�ض الح�صن، مايز الجندي، ديما �صناوي، �صو�صن ك�صحة.
 طرابل�س )علوي(: �صالح وهيب الديب. طرابل�س )ماروني(: مي�صال خوري.

ال�شنية )�شّنة(:عبدالقادر ال�صامي، كامل بكور.
المنية )�شّنة(: فادي الخير.

طرابل�س )�شّنة(: رامي فنج، هند ال�صوفي، م�صطفى العويك، زكريا م�صيكة، مالك مولوي.
طرابل�س )علوي(: حيدر نا�صر. طرابل�س )ماروني(:كميل موراني.

ال�شنية )�شّنة(: غالب عثمان.
المنية )�شّنة(: محمد نورالدين خليل )ا�صوم(.

؟
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عانت  التي  لاأزمة  البديهي  االأ�صا�ض  من  ونبداأ  االأم��ور،  ط  فلُنب�صِّ
وتعاني منها مدينة طرابل�ض.

اإذ اأن الم�صكلة وا�صحة و�صوح ال�صم�ض، وعاجها وا�صح اأي�صاً.
»مثلوها«  بنواب  الما�صية  الثاثة  العقود  في  المدينة  اأبُتليت  فلقد 
تنق�صهم �صفة وحيدة ب�صيطة جدًا، وهي »الحّب« تجاه هذه المدينة. 
اأو »الكراهية«، من جانبهم  وفي معظم االأحيان ينبع هذا »الاحّب«، 
بعدم  ال�صعور  هو  ي�صكنهم،  حقيقي  دفين  �صعور  من  طرابل�ض،  تجاه 

االنتماء اإلى المدينة واأهلها.
بالن�صبة  يوماً  تكن  لم  المهملة،  – الجوهرة  – الكنز  المدينة  فهذه 
والنفوذ،  والت�صلط،  ال�صلطة،  نحو  عبور  وج�صر  مطّية  اإاّل  اإليهم 
الداخلية  والح�صانة  ال�صخ�صية،  والم�صلحة  النفوذ،  هذا  وا�صتغال 
واالألقاب،  والوجاهة،  والق�صائية،  واالأمنية  ال�صيا�صية  والخارجية 
واالأعمال  اأنواعه،  بكافة  الم�صروع  غير  واالإث��راء  الفارغة،  والبهورة 

الم�صبوهة محلياً وخارجياً.
التاريخية  كنوزها  ُي��ق��ّدرون  وال  المدينة،  ه��ذه  يعرفون  ال  فهم 
جمال  يدركون  وال  �صعبها،  طبيعة  يفهمون  وال  للتاآكل،  المعّر�صة 
يفقهون  وال  تاريخها،  يعرفون  وال  والطبيعي،  الجغرافي  موقعها 
دورها، وال ي�صتمعون اإلى حاجاتها، وال يعي�صون كما يعي�ض اأهلها، وال 
ُت�صتثمر  ان  فيها، وال يرغبون في  الهائلة  الب�صرية  بالقدرات  يعترفون 
اإمكاناتها  باأهمية  ياأبهون  وال  ثناياها،  في  المع�صع�صة  الطاقات 

االقت�صادية التي تحتاج اإلى رعاية.
هي بالن�صبة اإليهم مجرد فر�صة ال�صتثمار �صيا�صي مبتذل، ي�صبه، في 

اأذهانهم وقلوبهم، ا�صتثماراتهم المالية الم�صبوهة في لبنان وخارجه.
بب�صاطة كّلية، هم ال يحبونها اأبدًا، وبب�صاطة مقابلة، هي لم تحبهم 
يوماً، الأنها تعرف حقاً الم�صاعر القبيحة وال�صقيمة والخبيثة والكاذبة، 

التي ي�صمرونها لها.
هي لم تحّبهم مرة، ولو اأنتخبتهم األف مرة، والألف �صبب و�صبب.

اليوم، وبب�صاطة تامة: المدينة بحاجة اإلى نواب يحّبونها... وكفى.
فواز �صنكري

المدينة بحاجة 
اإلى نّواب يحّبونها

خلدون ال�شريف
�نتخابات، هي  �النتخابات، كما كل  �أّن  �شك  ال 
و�أن  مهله،  ُتحترم  �أن  يجب  د�شتوري  ��شتحقاق 
�للعبة  ت�شتقيم  حتى  مو�عيده،  في  يجري 

�لديمقر�طية وُتحترم �لمد�ورة. 
�لمقبل  �أيار  منت�شف  ��شتحقاق  �أّن  �شك  وال 
-�قت�شادية- �شيا�شية  �أزمة  �أ�شد  ظل  في  ياأتي 

�أخالقية يعي�شها لبنان منذ ن�شاأته: 
ُيحِكم  �إذ  كبرى،  �شيا�شية  �أزمة  �أواًل،  فهي 
في  �ل�شيا�شي  �لقر�ر  على  �شيطرته  �هلل«  »حزب 
بالتالي  فيم�شك  نيابية،  �أقلية  �أو  باأكثرية  لبنان 
�أمهر  بالقر�ر لكن لي�س بال�شلطة، في و�حدة من 
للروؤ�شاء  يترك  وبموجبها،  �ل�شيا�شية.  �الألعاب 
�لم�شوؤولية ويتحّكم بكل مفا�شل �أد�ء �لحكومات 
�لمتعاقبة، وتمّثلت �لتجربة �الأخيرة، عبر تعطيل 
ب�شبب  �أ�شهر  لثالثة  �لوزر�ء  مجل�س  جل�شات 

�عتر��شه على تحقيقات تفجير �لمرفاأ.  
مالية-�قت�شادية-نقدية  �أزمة  فهي  ثانًيا،  �أّما 
بين  باأّنها  �لدولي  و�لبنك  �لنقد  �شندوق  �شّنفها 
�لتا�شع  �لقرن  منذ  عالمية  �أزمات  ثالث  �أ�شو�أ 
�إن�شاء  منذ  لها  مثياًل  ي�شهدو�  لم  و�أّنهم  ع�شر، 

�ل�شندوق. 
ثالثًا و�أخيرً�، �نها �أزمة �أخالقية دفعت �لنخبة 
قو�نين  �إقر�ر  تعطيل  �إلى  �لحاكمة  �ل�شيا�شية 
ورفع  كونترول  و�لكابيتول  �لجنائي  �لتدقيق 
عامْين  من  �أكثر  مرور  بعد  �لم�شرفية،  �ل�شرية 
�إلى وقف  �الأول، كما دفعت بها  على 17 ت�شرين 
معامل �لكهرباء عن �لعمل، وتعطيل �الإ�شالحات 

وتبذير ما تبقى من �حتياطات م�شرف لبنان من 
�لعمالت �ل�شعبة بداًل من ح�شن �إد�رتها. 

وفي ظل هذه �لتعقيد�ت، تخو�س �إحدى ع�شرة 
�ل�شمال  د�ئرة  في  �لنيابية  �النتخابات  الئحة 
ويطرح  و�ل�شنية.  و�لمنية  طر�بل�س  �أي  �لثانية، 
فح�شب،  كبرى  �شيا�شية  �شعار�ت  بع�شها 
�أّما  �لتغيير،  �شعار�ت  يطرح  �الآخر  وبع�شها 
�لبع�س �لثالث فيخو�س �النتخابات للحفاظ على 

مقعد نيابي له �أو لولده من بعده.
�أفكاًر�  معظمها  بل  �للو�ئح،  بع�س  تطرح 
ممتازة، لكن �لتجارب �ل�شابقة �أثبتت �أّن �لم�شكلة 
لي�شت على م�شتوى طرح �الأفكار، بقدر ما هي في 
�أيار في غياب  ��شتحقاق  تنفيذها. ويقترب موعد 
كامل لالأحز�ب �ل�شيا�شية �لجدية �أو �لحد�ثية �أو 
بروز  ومع  ومحيطها،  �لفيحاء  عن  �لمنظمة 
وح�شورها،  قيمتها  لها  مبعثرة  �شخ�شيات 
ومتمولين كبار وتقليد �متهان �لعمل �ل�شيا�شي. 

في  ونيف،  عقد  منذ  �لمدينة،  قادة  ينجح  لم 
تح�شين  في  وال  فاعل،  ب�شكل  طر�بل�س  خدمة 
مقاعد  كثيرين  ء  تبوُّ رغم  �ل�شيا�شي  ح�شورها 
متقدمة، وال في تح�شين و�قعها �القت�شادي قيد 
عمل  �شبط  �أو  تفعيل  في  ينجحو�  ولم  �أنملة، 
�شا�شة  حّول  �لعك�س،  على  بل  �لفيحاء،  بلديات 
قمي�شها  وتوزعو�  جثة،  �إلى  بلديتها  طر�بل�س 

�لممزق. 
�لمدني،  �لمجتمع  ي�شتطع  لم  جهته،  من 
و�لثورة و�أهلها، في �إقناع �أهل �لمدينة )وال �أدري 
ي�شّكلون  �أّنهم  مقتنعين(  �أنف�شهم  هم  كانو�  �إذ� 
من  محلًيا  بلدًيا  �أو  وطنًيا  �شيا�شًيا  جدًيا  بدياًل 

�أو  �لنيابي  �لمجل�س  في  �لطر�بل�شية  �لنخبة 
�لبلدي.

وعلى �لرغم من كل ما �شبق، نجد �أنف�شنا �أمام 
�أّنه لتمرير �لوقت، ولذلك، يجب  ��شتحقاق ندرك 
�أن نمرره باأقل �الأ�شر�ر �لممكنة، فال�شرر �لكبير 
و�حتاجو�  �أُفِقرو�  �لذين  �لجميع،  على  وقع  قد 
�لم�شارف، من جنى عمر  �أمو�لهم في  وخ�شرو� 
وتعوي�شات ومّدخر�ت، ناهيك عن �أّن �لت�شّوهات 
ترميمها  ي�شعب  �للبنانية  �ل�شيا�شية  �لحياة  في 
في ��شتحقاق نيابي و�حد، �شو�ء في طر�بل�س �أم 

في �أي مكان في لبنان. 
وبالتالي، ال يعدو ��شتحقاق �أيار �لنيابي كونه 
محطة في م�شار طويل، وي�شبح لز�ًما على �لنا�س 
و�لعباد،  للبالد  �الأف�شل  يرونه  لمن  ي�شّوتو�  �أن 
من  يجدو�  لم  �إذ�  �لت�شويت  عن  يمتنعو�  �أن  �أو 
�لعزيزة  ومدينتهم  لبنان،  �لنهائي  وطنهم  يمّثل 
من  تحّد  �شخ�شية  �أي  تمثيل،  خير  طر�بل�س، 
�لمنتفخة  »�الأنا«  من  بعيًد�  �لو�قعة،  �لخ�شائر 
و�ل�شعار�ت �لتي تفرغ من م�شمونها في �شبيحة 

�ليوم �لتالي لالنتخاب. 
و�أختم بقول ر�شول �هلل �لذي ن�شت�شهد باأقو�له 
عن  م�شوؤوٌل  وكلُّكم  ر�ٍع،  »كلُّكم  وع�شية:  �شبًحا 
ِته، و�الأمير ر�ٍع، و�لرجل ر�ٍع على �أهل بيته،  رعيَّ
فكلُّكم  وولِده،  زوجها  بيت  على  ر�عية  و�لمر�أة 

ر�ٍع، وكلُّكم م�شوؤول عن رعيَِّته«. 
فيه  عّزت  زمن  في  �الختيار  نح�شن  �أن  ع�شى 
هّمنا،  يحمل  من  ياأتي  �أن  وع�شى  �لخيار�ت، 
وي�شعر باألمنا، ويعي�س حياة �لنا�س. و�لخيرة في 

ما يختاره �هلل.

انتخابات طرابل�س بغياب 
الم�سروع ال�سيا�سي والخطاب التنموي

 فراغ اأرثوذك�شي في 4 لوائح!
االأرثوذك�ض  المر�صحين  عدد  بلغ 
مر�صحين،  ثمانية  طرابل�ض  ف��ي 
ان�صحب من بينهم مر�صح واحد هو 
ان�صم  فيما  ع��ي��د،  ج���ورج  روب��ي��ر 
اإلى  الباقون  ال�صبعة  المر�صحون 
لوائح  اأرب��ع  وبقيت  لوائح،  �صبع 
المقعد  عن  مر�صح  اأي  من  فارغة 
وهي  طرابل�ض،  في  االأرثوذك�صي 
ال��ل��وائ��ح ال��ت��ال��ي��ة: اال���ص��ت��ق��رار 
للعدالة،  لل�صيادة  انتف�ض  واالنماء، 

طموح ال�صباب، فجر التغيير.
 الموارنة: تر�شح 18 بقي 10

بلغ عدد المر�صحين الموارنة عن 
ثمانية  الماروني  طرابل�ض  مقعد 
منهم  ت�صعة  ان�صم  مر�صحاً،  ع�صر 
اإلى ت�صع لوائح في الدائرة الثانية، 
مر�صح  اأي  با  الئحتان  بقيت  فيما 
غير  المر�صحون  واعُتبر  ماروني، 
ع��داد  ف��ي  ل��وائ��ح  ف��ي  المن�صوين 

المن�صحبين.
 لماذا ا�شُتبعد اأحمد عمران؟

وراء  »ال�صّر«  معلوم  غير  زال  ما 
ا���ص��ت��ب��دال ال��م��ر���ص��ح ال��ع��ل��وي في 
كان  )ال��ذي  عمران  اأحمد  طرابل�ض 
في  ال�صمد   – كرامي  الئحة  على 
طرابل�صي  محمد  بالمر�صح   )٢٠١8
علماً  الحالية،   ٢٠٢٢ انتخابات  في 
المر�صحين  بين  من  كان  عمران  اأن 
العلويين الت�صعة ع�صر الذين قدموا 
ّم ع�صرة  تر�صيحاتهم ر�صمياً، فيما �صُ
الئحة  وبقيت  اللوائح،  اإل��ى  منهم 
هي  �صاغر،  علوي  مقعد  مع  واحدة 

الئحة »طموح ال�صباب«.
 ح�شور اأنثوي خجول جدًا

�صمتهم  مر�صح   ١٠٠ اأ�صل  من 
اللوائح االإحدى ع�صرة التي اأُعلنت 
الثانية، كان عدد  ال�صمال  دائرة  في 
فيما  �صيدة،   ١١ الن�صاء  المر�صحات 
هذه  في  ال��رج��ال  المر�صحين  ع��دد 
 %١١ اأي  مر�صحاً   89 بلغ  اللوائح 

ن�صاء و89% رجال.
اأما اللوائح التي لم ت�صم في عداد 
اأرب��ع  فهي  �صيدة  اأي  مر�صيحها 
قادرين،  ال�صعبية،  االرادة  لوائح: 

فجر التغيير، طموح ال�صباب.

تر�صحوا  ال��ذي��ن  ع��دد  ان  ُي��ذك��ر 
ت�صكيل  ف��ي  الم�صي  قبل  ر�صمياً، 
هو  الثانية  ال��دائ��رة  في  اللوائح، 
مر�صحة   ١٥ بينهم  مر�صحاً   ١٤١
 ١٢ التالية:  المقاعد  عن  تر�صحن 
مر�صحة عن اأحد المقاعد ال�صنية في 
المقعد  عن  مر�صحتان  طرابل�ض، 
ومر�صحة  طرابل�ض،  في  الماروني 
في  ال��ع��ل��وي  المقعد  ع��ن  واح���دة 
طرابل�ض. في المقابل لم تتر�صح اأي 
االأخرى  المقاعد  من  اأي  عن  �صيدة 
في الدائرة الثانية. وبالتالي فاإن ١١ 
مر�صحة من اأ�صل ١٥ حالفهن الحظ 
اأربع  فيما  لوائح،  اإل��ى  باالن�صمام 

مر�صحات اعُتبرن من�صحبات.
 ح�شر المهند�س               

وغاب الم�شروع
عدم  �صبب  عن  مهتمون  ت�صاءل 
المقعد  عن  المر�صحين  اأح��د  قيام 
مهند�ض  وهو  طرابل�ض،  في  ال�صني 
روؤية  اأو  بيان  اأي  اإ�صدار  معماري، 
اأو برنامج يتعلق بمدينته طرابل�ض 
مقاعدها،  اأح��د  عن  يتر�صح  حيث 
على  يّطلعوا  ان  ك��ث��ي��رون  واأم���ل 
بحاجة  المدينة  كون  كهذا  برنامج 
لمبانيها  وعناية  رعاية  اإلى  ما�صة 
االأيام  وم�صت  واالأثرية.  التراثية 
البيان.  اأو  البرنامج  يولد  اأن  دون 
على  اأي���ام  ع��دة  م���رور  بعد  ل��ك��ن، 
ت�صكيل اللوائح، وان�صمام المهند�ض 
الخبر  جاء  اإحداها،  اإل��ى  المر�صح 
عدة  م��ن  »ب��و���ص��ت«  عبر  اليقين، 
�صفحته  على  المر�صح  كتبه  اأ�صطر 
المفاجاأة  لكن  »الفي�صبوك«،  على 
كانت في ان هذه االأ�صطر ت�صمنت ما 
دون  م�صغرة،  ذاتية  �صيرة  ي�صبه 
تتعلق  روؤي��ة  اأي  اإل��ى  اإ���ص��ارة  اأي 

بالمدينة التي يطمح لتمثيلها.

 »موؤامرات« في »المجتمع 
المدني«؟!

ما زالت غير وا�صحة تفا�صيل ما 
في  جرت  التي  »الموؤامرات«  �ُصّمي 
»المعار�صة  لوائح  ت�صكيل  كوالي�ض 

والثورة والمجتمع المدني«.
اإاّل ان اأبرز ما قيل )دون تفا�صيل( 
المر�صح  ل�صان  على  ج��اء  م��ا  ه��و 
)المن�صحب( اأحمد ال�صيد، الموجود 
قاله  ما  اأي�صاً  وهناك  األمانيا.  في 
مولود  يحيى  )المن�صحب(  المر�صح 
ع��ن خ��اف��ات ح����ادة ف��ي ال��روؤي��ة 
بين  ال�صيا�صي  العمل  ومفاهيم 

مر�صحي »المعار�صة«. 
مفهوم  غير  ك��ان  الت�صرذم  وه��ذا 
اإطاقاً، وكاأن لدى هوؤالء المر�صحين، 
وهذه القوى، ترف المكابرة، اأو كاأن 
القدرة على  كل فريق يمتلك بمفرده 
يعد  فلم  االنتخابي.  الحا�صل  تاأمين 
بين  التفاهم  عدم  �صبب  مثاً  مفهوماً 
الوزير  م��ن  المدعومة  »ق��ادري��ن« 
)مواطنون  نحا�ض  �صربل  ال�صابق 
ومواطنات في دولة( وبين »تحالف 
وط���ن���ي« ال��م��دع��وم م���ن ال��ن��ائ��ب��ة 
الم�صتقيلة بوال يعقوبيان. فلماذا لم 
مولود  ويحيى  نفاع  كارلو�ض  ين�صم 
واأحمد حلواني وم�صطفى قا�صم، اإلى 
منير دوماني ورفاقه في »قادرين«، 
فا  الجميع،  َت�َصع  الائحة  فيما 
اأرثوذك�صي ونفاع  مزاحمة )دوماني 
ماروني(. ولماذا لم يتم التو�صل اإلى 
و»الكتلة  اإرادة«  »كلنا  بين  �صيغة 
في  لمر�ّصحين  الداعَمين   الوطنية« 
للعدالة«،  لل�صيادة  »انتف�ض  الئحة 
»تحالف  واأي�صاً  »ق��ادري��ن«،  وبين 
وطني«، فهل هناك معلومات نجهلها، 

اأم هناك اأوهام نعرفها جيداً؟

 لماذا اعتكفت ريجينا؟
دف��ع  ال���ذي  ال�صبب  ُي��ع��رف  ل��م 
المقعد  ع��ن  ال�صابقة  المر�صحة 
ريجينا  طرابل�ض،  ف��ي  ال��م��ارون��ي 
عدم  اإل��ى  التل(،  )نفو�صها  قنطرة 
على  الحالية،  ال��دورة  في  التر�صح 
ال���رغ���م م���ن م��واق��ف��ه��ا ال��ج��ري��ئ��ة 
وال�صعبية  ال�صيا�صية  واطاالتها 
العديدة، خا�صة ان خطابها �صيادي 

يلقى �صدى جيدًا في المدينة.
 »الكتائب« في طرابل�س: 

تر�شحت لم تتر�شح
اإقليم  رئي�ض  قيام  م�صتغرباً  كان 
ذوق  عزيز  طرابل�ض  في  الكتائب 
بالتر�صح اإلى االنتخابات عن المقعد 
ال�صني في طرابل�ض، دون ان يواكب 
اأو  تبنٍّ  اأي  الر�صمي  التر�صيح  هذا 
الذي  الكتائب  حزب  قبل  من  اإعان 
ان  دون  مر�صحيه  اأ�صماء  عن  اأعلن 

ياأتي على ذكر ذوق.
الرئي�ض  تقديم  الفتاً  كان  كذلك، 
الكتائب  في  ال�صنية  القليم  ال�صابق 
عن  تر�صحه  خ��وري  مجيد  مي�صال 
قد  ك��ان  بعدما  ال��م��ارون��ي،  المقعد 
العام٢٠٢٠  في  الحزب  من  ا�صتقال 
اإلى  االن�صمام  قرر  انه  وقتها  وقيل 
ا�صتقالته  برر  وقد  »�صبعة«،  حزب 
�صّماه  لما  رف�صاً  جاءت  باأنها  وقتها 
كان  انه  علماً  ال�صيا�صي«،  »االقطاع 
طرابل�ض  الإقليم  رئي�صاً  اأي�صاً  �صابقاً 

الكتائبي.
وقد  محاٍم  هو  الخوري  اأن  ُيذكر 
اإطاق  في   ٢٠٢١ العام  في  �صاهم 
��ي »ل��ق��اء  ��مِّ ل��ق��اء ف��ي ط��راب��ل�����ض ���صُ
الحرية« وفي الوقت الحا�صر ان�صم 
خ���وري اإل���ى الئ��ح��ة »اال���ص��ت��ق��رار 
الدكتور  يراأ�صها  التي  واالن��م��اء« 

المقعد  عن  مر�صحاً  اأ�صطه،  با�صل 
المدعومة  الائحة  وهي  الماروني. 

من بهاء الحريري.
 بالل �شعيد �شعبان:             

تر�شح ثم انكفاأ؟!
ال�صيخ  ان�صمام  ع��دم  الفتاً  ك��ان 
اأي  اإلى  بال �صعيد �صعبان )جراد( 
اأدى  الثانية، مما  الدائرة  الئحة في 
ان  بيد  من�صحباً.  اع��ت��ب��اره  اإل���ى 
االأغرب ان اأي اأخبار لم ُت�صمع، عن 
اأو  اتفاقات  اأو  لتحالفات  م�صاٍع  اأي 
واالأط��راف  �صعبان  بين  م�صاورات 
فترة  خ��ال  االآخ��ري��ن  ال�صيا�صيين 

التح�صير لت�صكيل اللوائح.
  »ثوار الأر�س«

في االإفطار الذي اأقامته المر�صحة 
طرابل�ض،  ف��ي  ال�صني  المقعد  ع��ن 
رًا  معِبّ كان  اأحمد،  �صحه  المحامية 
»ثوار  من  للكثير  الكثيف  الح�صور 
االأر����ض«. وخ��ال االإف��ط��ار، �صددت 
المحامية اأحمد، في كلمة األقتها، على 
التي  المبادىء  بكل  التاّم  تم�ّصكها 
قامت عليها ثورة ١7 ت�صرين ٢٠١9.

 اإمالأ الفراغ التالي
ب��ع��د اإع����ان ال��ل��وائ��ح االإح���دى 
ع�����ص��رة ف��ي ال���دائ���رة ال��ث��ان��ي��ة في 
ال�صمال، وجد المر�صح مالك مولوي 
كان  فما  اللوائح،  كل  خ��ارج  نف�صه 
منه اإاّل الم�صارعة اإلى االن�صمام اإلى 
للعدالة«،  لل�صيادة  »انتف�ض  الئحة 
التي �صبق ان اأُعلنت واأُخذت �صورة 
في  التل  من�صية  ف��ي  لها  تذكارية 
طرابل�ض، وهذه الائحة كان ما زال 
فيها مقعد �صني �صاغر في طرابل�ض.

 »الالئحة ال�شبح«
الدائرة  في  الظواهر  اأغ��رب  من 
تحمل  الئحة  والدة  ظاهرة  الثانية 
اأن  دون  ال�صباب«،  »طموح  ا�صم 
ي�صدر عنها اأو عن اأي من اأع�صائها 
اأي موقف اأو بيان اأو ظهور اإعامي 
التوا�صل  مواقع  عبر  اأو  اإعاني  اأو 
�صفحات  عبر  حتى  اأو  االجتماعي، 
)اجتماعية �صخ�صية(. كما ال توجد 
عن  ���ص��خ�����ص��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات  اأي 
المر�صحين اأو اأي �صور لهم. مما دعا 
ت�صميتها  اإلى  طرابل�ض  في  البع�ض 

»الائحة ال�صبح«.

انتخابيات دائرة ال�صمال الثانية )طرابل�س-المنية-ال�صنية(

ورد في جريدة »�الأخبار« �لمقربة من »حزب �هلل«، في 
ب��اأن  �أف���اد  خبر  �لما�شي  �آذ�ر   25 ف��ي  �ل�����ش��ادر  ع��دده��ا 
�لنائب في�شل  ��شتقبل  �الأ�شد قد  ب�شار  �ل�شوري  �لرئي�س 
ثابت  دم�شق  »ق��ر�ر  �أن  لكر�مي  �أّك��د  �الأ�شد  و�ن  كر�مي، 
�لنيابية  باالنتخابات  يتعلق  �أي تف�شيل  �لتدخل في  بعدم 
ر�أ�شهم  وعلى  لبنان  في  بحلفائها  تثق  وه��ي  �للبنانية، 

»حزب �هلل« و�أمينه �لعام �ل�شيد ح�شن ن�شر�هلل«.
ال  لبنان  في  �شوريا  »م��وؤي��دي  �أن  �إل��ى  �الأ���ش��د  و�أ���ش��ار 
للت�شويت لم�شلحة من  �أو تحفيز  �إلى تو�شية  يحتاجون 
وقفو� �إلى جانب �لدولة �ل�شورية في مو�جهة �الرهاب«.

تجدر �ال�شارة �إلى �ن �أي تكذيب لهذ� �لخبر لم ي�شدر 
عن �لنائب في�شل كر�مي �أو مكتبه.

ماذا طلب كرامي من الأ�شد؟

قال �يهاب مطر، �لمر�شح عن �لمقعد 
�حتفال  خ���الل  ط��ر�ب��ل�����س،  ف��ي  �ل�شني 
�إنَّ  �لحقيقي«،  »�لتغيير  الئحة  �ع��الن 
كما  باالأمور  لنتحدث  حان  قد  »�لوقت 
هي، ولنتحدث عن �لتغيير �لحقيقي. لقد 
تاأخرنا عن طر�بل�س �لتي جميعنا نغتني 
ب���ه���ا، ف��ه��ي م��دي��ن��ة �ل��ع��ل��م و�ل��ع��ل��م��اء، 
و�لجميع يعترف في �لوقت نف�شه باأنها 
�لمتو�شط.  �شاحل  على  �الأفقر  �لمدينة 
و�لمبكي �أنها م�شقط ر�أ�س عدد من �أغنى 
�الأغنياء �لذين ر�كمو� ثرو�ت في �لوقت 
�ل����ذي ك���ان �أه����ل ط��ر�ب��ل�����س ي��ر�ك��م��ون 
بل  ووزر�ء  نو�ب  وخيباتهم،  �أوجاعهم 
روؤ�شاء حكومات من �لمدينة ماذ� قدمو� 

لطر�بل�س و�أهلها؟«.
حقيبة  �أي��ن  �ل���دو�ء؟  »�أي��ن  وت�شاءل: 
�لكتب؟ �أين �للقمة �لكريمة؟ �أين �لحياة 
�الأمن  �أين  �لعمل؟  �أين فر�س  �لطبيعية؟ 
و�الأمان؟« وقال: »لي�س مهمًا لقب نائب 
هم  يحمل  �ن  �لمهم  ب��ل  طر�بل�س،  ع��ن 
ط���ر�ب���ل�������س ف����ي ك����ل ����ش���اع���ة وف�����ي ك��ل 
�لمجتمع و�أهله  �ل�شاحات، هدفه خدمة 
لقب  �و  ك��ر���ش��ي  ور�ء  �ل�شعي  ول��ي�����س 

نيابي«.
�أه��ل  ليحا�شب  �ل��وق��ت  »ح��ان  وق���ال: 
�ل��م��دي��ن��ة �ل�����ذي ق����ال م��م��ن��وع ت��ج��وع 
حان  خ��ط��وة.  ب��اأي  يقم  ول��م  طر�بل�س، 
�لوقت �أن يرف�س �هل �لمدينة من �شاوم 
على كر�متها وحاول �ن يتاجر بعزتها«.

اإيهاب مطر: 
اآن اأوان 

التغيير الحقيقي
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لوائح دائرة ال�سمال االأولى )عكار(
الئحة »عكار«الئحة »االعتدال الوطني«

الئحة »عكار التغيير«الئحة »النهو�ض لعكار«

الئحة »الوفاء لعكار«الئحة »عكار اأواًل«

الئحة »نحو المواطنة«الئحة »عكار تنتف�ض«

)�شّنة(:ابراهيم عبداهلل الم�صومعي، وليد وجيه البعريني، محمد م�صطفى �صليمان.
)اأرثوذك�س(:جولي اليا�ض حنا، �صجيع مخايل عطيه.

)ماروني(: هادي فوزي حبي�ض.
)علوي(: اأحمد محمد ر�صتم.

)�شّنة(:خالد محمد �صاهر، طال خالد بك عبدالقادر المرعبي، محمد عجاج ابراهيم.
)اأرثوذك�س(: و�صام ريا�ض من�صور، زياد ريا�ض رحال.

)ماروني(: مي�صال انطون الخوري.
)علوي(: فواز محمد محمد.

)�شّنة(: �صعداهلل محي الدين الحمد، و�صيم غاندي المرعبي، محمود خ�صر حداره.
)اأرثوذك�س(: نافذ لطف اهلل وراق، ه�صام اليا�ض �صبيب.

)ماروني(: طانيو�ض خليل الخوري.
)علوي(: مح�صن اأحمد ح�صين.

)�شّنة(: خالد محمود علو�ض، بري ع�صكر االأ�صعد، محمد كامل بدره.
)اأرثوذك�س(: وفاء كميل جميل، لوري�ض اأديب الراعي.

)ماروني(: ادكار جوزة طنو�ض �صاهر.
)علوي(: جنان اأحمد حمدان.

)�شّنة(: كرم اأحمد ال�صاهر، حاتم خ�صر �صعدالدين، محمد يحيه يحيه.
)اأرثوذك�س(: اأ�صعد رامز درغام، �صكيب نعيم عبود.

)ماروني(: جيمي جورج جبور.
)علوي(: حيدر زهرالدين عي�صى.

)�شّنة(: عمار �صعداهلل محمد ر�صيد، علي محمد طلي�ض، هيثم محمد عزالدين.
)اأرثوذك�س(: ايلي حميد ديب، ايلي اأ�صعد �صعد.

)ماروني(: جوزف جبرائيل مخايل.
)علوي(: اأحمد ابراهيم اله�صام.

)�شّنة(: محمد خالد م�صلماني، عبدالرزاق محمود الكياني، خالد ح�صن �صاهر.
)ماروني(: ران �صيمون �صوان.

)علوي(: نزار ها�صم ابراهيم.

)�شّنة(: رولى محمد 
م�صطفى  اأحمد  المراد، 
خالد  غيث  م�صطفى، 

حمود.
نزيه  )اأرثوذك�س(: 
مي�صال  ابراهيم،  عفيف 

جرج�ض طعوم.
)م����ارون����ي(: رال��ف 

جورج �صاهر.

اأعداد الناخبين في �سمال لبنانالبعريني يدعو اإلى الم�ساركة الكثيفة
اأطلق الّنائب وليد البعريني الماكينة االإنتخابّية في لقاء مو�ّصع من مكتبه 

في المحّمرة، �صم اإ�صافة اإلى اأع�صاء الماكينة، فعاليات عكارية. 
البعريني وخال اللقاء قال: »�صحيح اأننا نجتمع اليوم الإطاق الماكينة 
االنتخابّية لا�صتحقاق الُمرتقب في الخام�ض ع�صر من اأّيار، اإال اأن اجتماعنا 
اأقوالنا،  على  ت�صهد  فاأفعالنا  باالنتخابات،  يوًما  يرتبط  لم  ونا�صنا  باأهلنا 
اأهلنا ومطالبهم منذ �صنوات، نقف الى جانبهم ونعمل  ونحن نحمل اأوجاع 
اليوم باتت  َمّن اهلل علينا بنعمة تمثيلهم«. وتابع:  ُمذ  اإي�صال �صوتهم  على 
االأمانة اأكثر ثقًا في ظل الظروف الع�صيبة التي يعي�صها لبنان عموًما وعّكار 
ا. وانطاًقا من هنا، اأوؤكد اأهمية الم�صاركة الكثيفة في اال�صتحقاق  خ�صو�صً
الحق  ه��ذا  ممار�صة  اإل��ى  جميًعا  عّكار  اأه��ل  واأدع���و  الُمقبل،  االنتخابي 
الديمقراطي بمعنويات عالية، فالمرحلة المقبلة تتطّلب الكثير من الت�صافر 
ف، للم�صي قُدًما في م�صيرة الحفاظ على كيان عّكار  والتعاون ووحدة ال�صّ

الُم�صتِقل.

البترون
مجموع الناخبين الم�صجلين 6٢،٤٤٤

مجموع الناخبين الذكور 3٠،٤79
مجموع الناخبات االناث 96٥،3١

الكورة
مجموع الناخبين الم�صجلين 6٢،٤٤٤

مجموع الناخبين الذكور 3٠،٤79
مجموع الناخبات االناث 96٥،3١

المنية-ال�شنية
مجموع الناخبين الم�صجلين 673،١٢٢

مجموع الناخبين الذكور 3٥6،6١
مجموع الناخبات االناث 3١7،6١

ب�شري
مجموع الناخبين الم�صجلين 89٤،٥٠

مجموع الناخبين الذكور ٢٥،٤8٥
مجموع الناخبات االناث ٢٥،٤٠9

زغرتا
مجموع الناخبين الم�صجلين 9٥9،8١

مجموع الناخبين الذكور 9٠6،٤٠

مجموع الناخبات االناث ٤١،٠٥3
طرابل�س

مجموع الناخبين الم�صجلين ٢٥٤،٤38
مجموع الناخبين الذكور ١٢3،67٠
مجموع الناخبات االناث 768،١3٠

عكار
مجموع الناخبين الم�صجلين ٥١7،3٠9

مجموع الناخبين الذكور ١٥٤،٥٤9
مجموع الناخبات االناث 968،١٥٤
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االنق�صام داخل »الحزب ال�صوري 
تقليد قديم  القومي االجتماعي« هو 
يعود اأ�صا�صاً اإلى المرحلة التي تلت 
اأن��ط��ون  ال��زع��ي��م  موؤ�ص�صه  اإع����دام 

�صعادة.
ف��م��ن��ذ اأي�����ام ال���راح���ل ج���ورج 
عبدالم�صيح بداأت تتنا�صل الخافات 

داخل هذا الحزب ب�صكل غريب.
واأه���م ه��ذه ال��خ��اف��ات ك��ان في 
الن�صف الثاني من �صبعينيات القرن 
الع�صرين، عندما حدث انق�صام بين 
كان  واح���د  ال��ح��زب،  ف��ي  فريقين 
لبنان  في  ال�صوري  للتدخل  موؤيدًا 
وجاءت  له،  معار�صاً  كان  واالآخ��ر 
من  الفريقان  لي�صبح  الثمانينيات 
دون  لكن  لبنان،  في  �صوريا  موؤيدي 
ذلك  بعد  ح�صل  حتى  يتوحدا،  ان 
لكن  �صوري،  بتدخل  التوحيد  هذا 
لم تتوقف، خا�صة  الخافات بعدها 
بين موؤيدي النائب الحالي والوزير 

ال�صابق اأ�صعد حردان ومعار�صيه.
الحالية  االنتخابات  مرحلة  وفي 
خرجت كل االأمور اإلى العلن، وبات 
الحاد  االنتخابي  التباين  وا�صحاً 
االآخر  والفريق  ح��ردان  فريق  بين 
في  ال��رو���ص��ة«،  »ق��وم��ي  الم�صمى 
في  الجناح  هذه  مركز  اإلى  اإ�صارة 
رئا�صته  يتولى  الذي  وهو  بيروت، 

ربيع بنات.
فلقد  اأو�صح،  ال�صورة  ولتكون 
اأعلن حردان اأ�صماء مر�صحي الحزب 
عن  غ�صن  غ�صان  وه��م:  )جناحه( 
العا�صق  وح�صان  الثانية،  بيروت 
وان��ط��وان  ال��ه��رم��ل،   – بعلبك  ع��ن 
�صلوان عن البقاع الغربي – را�صيا، 
وج���وزي���ف ك�����ص��اب ع���ن ب��ع��ب��دا، 
عكار  ع��ن  ع��ب��ا���ض  وع��ب��دال��ب��ا���ص��ط 
مطر  و�صلفادور  االأول��ى(،  )ال�صمال 
عن عكار )ال�صمال االأولى(، واأ�صعد 
– حا�صبيا،  مرجعيون  عن  حردان 
كما اأعلن دعم تر�صيح �صليم �صعادة 

عن الكورة )ال�صمال الثالثة(.
بنات  ربيع  اأع��ل��ن  المقابل،  ف��ي 

)الرو�صة(  جناحه  مر�صحي  اأ�صماء 
وه���م: ول��ي��د ال��ع��ازار ف��ي ال��ك��ورة 
خليل  وانطوان  الثالثة(،  )ال�صمال 
الثانية،  ل��ب��ن��ان  ج��ب��ل  دائ����رة  ف��ي 
)لم  طرابل�ض  في  بطر�ض  وج��ودت 
واع��ُت��ب��ر  الئ��ح��ة  اأي  اإل���ى  ين�صم 
عكار  في  عبود  و�صكيب  من�صحباً(، 
)ال�صمال االأولى(، وحنا جعجع في 

البقاع الثالثة.
وجهاً  الجناحان  �صار  وه��ك��ذا، 

لوجه، انتخابياً.
وفيما حاول الجناحان اال�صتقواء 

هذا  كفة  لترجيح  اهلل«،  ب���»ح��زب 
بدت  االآخ��ر،  ح�صاب  على  الفريق 

االأمور اأكثر تعقيدًا.
فباخت�صار، اأ�صّر النائب والوزير 
على  فرنجية  �صليمان  ال�����ص��اب��ق 
على  �صعادة  �صليم  النائب  تر�صيح 
دائرة  في  ال�صمال«  »وحدة  الئحة 
ال�صمال الثالثة، و�صعادة ُيعتبر من 
يحاول  ك��ان  )ول��و  ح���ردان  ح�صة 
البقاء على �صيء من الحيادية نظرًا 

لحيثيته الكورانية ال�صخ�صية(.
بري  نبيه  الرئي�ض  اأ�صّر  كذلك، 

حردان  اأ�صعد  النائب  تر�صيح  على 
)االأمل  ال�صيعي  الثنائي  على الئحة 
الوفاء( عن المقعد االأرثوذك�صي في 

مرجعيون – حا�صبيا.
وفي دوائر عديدة، ُتركت االأمور 
في  وخا�صة  المحلية،  لاأو�صاع 
»التيار  ي��وج��د  حيث  لبنان  جبل 
ال��وط��ن��ي ال��ح��ر« ال���ذي م���ال اإل��ى 
للتحالف  اإجمااًل،  ح��ردان  مر�صحي 

في هذه المناطق.
اأ�صا�صيتان،  عقدتان  بقيت  لكن، 
ه��م��ا ع��ق��دت��ا ال��ت��ر���ص��ي��ح ال��ق��وم��ي 

)بجناحيه( في عكار والكورة.
كيف ُحلت هاتان العقدتان؟

حل  ان  زه����ران  ���ص��ال��م  ي����روي 
�صبيل  ع��ل��ى  ج����اء  ال��ع��ق��دت��ي��ن 
الب�صاتنة  عقدة  مع  »المقاي�صة« 
اأر�صان  الئحة  على  وناجي(  )فريد 
اإذ  – عاليه.  ال�صوف  في  – وهاب 
فيما كانت االأمور تتجه اإلى مواجهة 
 – اأر���ص��ان  وفريق  العونيين  بين 
في  منف�صلتين  الئحتين  في  وهاب 
عند  من  الحل  ج��اء  ال��دائ��رة،  ه��ذه 
دعا  ال��ذي  ن�صراهلل،  ح�صن  ال�صيد 

اإفطار  اإل��ى  با�صيل  جبران  النائب 
اإلى  با�صيل   – فرنجية  دعوة  )غير 
ذلك  وح��دث  حريك(،  ح��ارة  اإفطار 
باب  اغ��اق  من  قليلة  �صاعات  قبل 
ليل  منت�صف  في  اللوائح  ت�صجيل 

الرابع من ني�صان.
»ي�صمح«  ان  ن�صراهلل  ق��ّرر  فلقد 
)العوني(  الب�صتاني  فريد  بتر�صيح 
اإل�����ى ج���ان���ب ن���اج���ي ال��ب�����ص��ت��ان��ي 
 – اأر�صان  الئحة  على  )الم�صتقل( 
ال�صوف  ف��ي  العونيين   – وه���اب 
–وهاب  اأر����ص���ان  ف��ري��ق  )وك����ان 
ان  على  وي�صّر  االأم��ر  ه��ذا  يرف�ض 
الوحيد«  »الب�صتاني  ناجي  يكون 

على هذه الائحة.
ن�صراهلل  »فر�صه«  ال��ذي  ما  لكن 
التنازل  ه��ذا  مقابل  با�صيل  على 

االر�صاني – الوهابي؟
على  يكون  ان  با�صيل  من  طلب 
مر�صح  عكار  ف��ي  »ال��ت��ي��ار«  الئحة 
�صكيب  الرو�صة(  )جناح  القومي 
االأرثوذك�صي(  المقعد  )عن  عبود 
)جناح  القومي  مر�صح  م��ن  ب���داًل 
)عن  عبا�ض  عبدالبا�صط  ح��ردان( 

المقعد ال�صني(.
�صّم  يتم  ان  طلب  الكورة  وف��ي 
مر�صح جناح الرو�صة، الدكتور وليد 
العازار، )عن المقعد االأرثوذك�صي(، 
»رح  الم�صماة  »التيار«  الئحة  اإلى 

نبقى هون«.
ح��ارة  ف��ي  با�صيل  اإف��ط��ار  وبعد 
حريك، جاء اإفطار فرنجية – با�صيل 
قال  كما  والهدف  نف�صه،  المكان  في 
�صفحة  »فتح  ه��و  الح��ق��اً  فرنجية 
اللقاء  ت��ت��اب��ع  وام��ك��ان��ي��ة  ج��دي��دة 

بجل�صات تن�صيقية«.
تغريدة،  في  فاعتبر  با�صيل  اأم��ا 
ب�صيافة  فرنجية  مع  اإف��ط��اره  بعد 
يمنع  �صيء  »ال  اأن  ن�صراهلل،  ال�صيد 
بعد  فرنجية  مع  ال�صيا�صي  التعاون 
االنتخابات، واأ�صًا لم يكن يجب اأن 
يكون هناك خاف، فا �صبب للحّدية 

والنفور«.
يا لمحا�صن ال�صدف!!

 تر�شحوا ثم غابوا!
العديد من  الرغم من تر�صح  على 
فاإن  عكار،  في  البارزة  ال�صخ�صيات 
عن  االع��ان  بعد  ج��اءت  المفاجاأة 
هذه  في  الثماني  اللوائح  ت�صكيل 
االأ�صماء،  اإذ خلت من هذه  الدائرة، 
�صواء في لوائح ال�صلطة واالأحزاب 
نف�صها  تعتبر  التي  اللوائح  في  اأو 
المجتمع  اإل��ى  وتنتمي  معار�صة 

المدني اأو الثوار.
 َمن اأبعد جورج نادر؟

كان  عكار،  من  الغيابات  اأبرز  من 
اأي  عن  ن��ادر  ج��ورج  العميد  غياب 
من  كان  هو  فيما  للمعار�صة،  الئحة 
خال  التحركات  مت�صدري  اأب���رز 
وقبيلها  ت�صرين«   ١7 »انتفا�صة 
المقعد  تر�صح عن  قد  وبعدها. وهو 

الماروني في الدائرة.
 عبداهلل حنا:                      

ل مكان للنائب ال�شابق
غاب عن لوائح عكار ا�صم النائب 
النائب  اب��ن  حنا  ع��ب��داهلل  ال�صابق 
من  وه���و  ح��ن��ا،  روؤوف  ال�����ص��اب��ق 
رحبة  بلدة  في  المعروفة  الوجوه 
وقد تر�صح عن المقعد االأرثوذك�صي 

في الدائرة.
 حامد زكريا: المنا�شل 

التغييري خارج عكار التغيير
النا�صط  ان�صمام  عدم  غريباً  كان 
اأي  اإل��ى  زك��ري��ا  بكار  محمد  حامد 

الئحة، وهو كان له ح�صور دائم في 
وخا�صة  االعترا�صية،  التحركات 
رينيه  مطار  بت�صغيل  المطالبة  تلك 
معو�ض في القليعات. وزكريا ينتمي 
في  الكبيرة  العائات  اإح��دى  اإل��ى 
المقعد  ع��ن  ت��ر���ص��ح  وه���و  ف��ن��ي��دق 

ال�صني في الدائرة.
وق���د ك���ان زك��ري��ا م��ن االأ���ص��م��اء 
الئحة  لدخول  المر�صحة  ال��ب��ارزة 
اإلى جانب »�صريكه  »عكار التغيير« 
ع�صكر  بري  الدكتور  الن�صال«  في 
الحقل  ح�صابات  ان  غير  االأ�صعد، 

خالفت ح�صابات البيدر.

 جبهة »اأبو عبداهلل« موّحدة 
الع�صائر  من  اثنين  تر�صح  اعُتبر 
 8« الئحة  على  عكار  في  العربية 
محمد  ال�صابق  النائب  وهما  اآذار«، 
خطاأً  ال�صاهر،  كرم  وال�صيخ  يحيى 
اأ�صوات  يق�صم  �صوف  اإذ  انتخابياً، 
فيما  اإليها،  ينتميان  التي  العائات 
ابن  الحالي  النائب  اأ�صوات  تبدو 
�صليمان  محمد  خالد  وادي  ع�صائر 
)اأبو عبداهلل( اأكثر تما�صكاً وتوحيدًا.

 ثالثة مراعبة
من  اأ�صخا�ض  عدة  تر�صيح  اعُتبر 
في  مختلفة  لوائح  في  المرعبي  اآل 

فمن  العائلة،  ل�صوت  ت�صتيتاً  عكار 
طال  ال�صابق  النائب  هناك  جهة 
ال��م��رع��ب��ي ع��ل��ى الئ��ح��ة »ع��ك��ار«، 
وهناك  »ال��ق��وات«،  مع  وبالتعاون 
الئحة  على  المرعبي  و�صيم  تر�صيح 
من  المدعومة  لعكار«  »النهو�ض 
بهاء الحريري، وكذلك تر�صيح عمار 
لعكار«  »الوفاء  الئحة  على  الر�صيد 

التي يراأ�صها علي طلي�ض.
 علي طلي�س: �شنفاجئكم

خ���ال االح��ت��ف��ال ال���ذي اأق��ام��ت��ه 
بمنا�صبة  لعكار«  »ال��وف��اء  الئحة 
الائحة  رئي�ض  اإطاقها، ختم  اإعان 
كلمته  طلي�ض  علي  االأع��م��ال  رج��ل 
»نحن  فيها:  قال  معّبرة،  باإ�صارة 
اليوم مجتمعون هنا مع هذا الح�صد 
ندُع  ولم  االنتخابية،  الماكينة  من 
هذا  اإل��ى  لنا  الموؤيدين  المواطنين 
للماكينة،  مخ�ص�ض  الأنه  االحتفال 
لكن في احتفال قريب �صوف نفاجئهم 
اإذ  بكثير،  اأكبر  الح�صد  يكون  عندما 
في  واالأحبة  الموؤيدين  مع  �صنكون 
احتفال �صخم... تركنا لهم المفاجاأة 

لوقت اآخر«.
 نحو المواطنة

»نحو  الئ��ح��ة  �صمت  ع��ك��ار  ف��ي 
الجهات  من  مر�صحين  المواطنة« 
ال��ت��ال��ي��ة: »ال���ح���زب ال�����ص��ي��وع��ي 
ال��ل��ب��ن��ان��ي«، »ح��رك��ة م��واط��ن��ون 
عن  ممثل  دول���ة«،  في  ومواطنات 
)خيمة  ت�صرين«   ١7 »انتفا�صة 
اعت�صام حلبا(، وحزب »١٠٤٥٢«.

د. خالد جمال
يتنقل بين جنيف، حيث كان  �ل�شلح  كان ريا�س 
يدير مكتبًا �لى جانب �شكيب �ر�شالن و�ل�شيخ ر�شيد 
ر�شا، لمتابعة �لمفاو�شات �الوروبية حول م�شتقبل 
عبر  �شاعيًا  فل�شطين،  وبين  �لعربي،  �لم�شرق 
وبين  �شمااًل،  �ليهود  تو�ّشع  من  للحّد  �ت�شاالته 
�شوريا الإقناع قيادتها �لوطنية بالتخّلي عن �لمطالبة 
ب�شّم طر�بل�س �لى �لدولة �ل�شورية �لتي كانت على 
ثم  ومن  �لفرن�شية  �لقياد�ت  وبين  �لوالدة،  و�شك 
�للبناني،  �ال�شتقالل  �نجاز  �جل  من  �لبريطانية، 
وهو ما ظفر به بعد �إ�شر�ر �لمندوب �الإنكليزي على 

ذلك ورغم �نف �لفرن�شيين.
�الأردن،  في  �ل�شلح  ريا�س  ُقتل  �شنو�ت،  وبعد 
�لقوميين  �ل�شوريين  من  هم  قتله  من  �أن  وقيل 
�نطون  حزبهم  زعيم  �إعد�م  �إثر  �الجتماعيين،  
�شعادة، بعد �تهامه بالتمرد ومحاولة قلب �لنظام. 

ولم ُي�شطب �ل�شّنة من �لمعادلة �لوطنية.
رياح  هّبت  �لما�شي،  �لقرن  خم�شينيات  في   
عبد�لنا�شر.  جمال  �لرئي�س  مع  �لعربية  �لقومية 
�المتد�د  فهم  جديد.  من  �ل�شنة  �لزعماء  وبرز 
للق�شية  �لحا�شنة  و�لبيئة  �لكبرى  لالّمة  �لطبيعي 
�ل�شارع،  �لى  �شالم  بك  �شائب  نزل  �لمركزية. 
و�عتلى منبر �لبرلمان ُتزيِّن ياقته �لقرنفلة، رجولة 
مع  وخا�س  �لثاني  �لمكتب  �شد  تظاهر  و�أناقة. 
�شمعون،  كميل  �لرئي�س  �شد  �لثورة  �لخائ�شين 

من  للخروج  وطنية  وحدة  رجل  نف�شه  وفر�س 
بيروت  من  طرده  تّم  عديدة،  �شنين  وبعد  �الأزمة. 
رف�س  ما  مكان  في  الأنه  تاريخه،  كل  و�ختز�ل 
بالمعادالت  ولعبه  للبنان  �ل�شوري  �لنظام  �حتالل 

فيه.
ولم ُي�شطب �ل�شّنة من �لمعادلة �لوطنية.

يحافظ  كر�مي  ر�شيد  �لرئي�س  كان  �ل�شمال،  في 
على �إرث �لعائلة �لوطني. وحدة لبنان �واًل و�لتحاور 
مع �ل�شوري ثانيًا و�لبعد �لعربي د�ئمًا. قائد لمدينة 
�لفل�شطينية  و�لقياد�ت  �الحز�ب  يالعب  طر�بل�س، 
ويتنهد  ويحت�شب  ير�قب  �الإ�شالمية،  و�لحركات 
ويقول جملته �ل�شهيرة »لعمري �ن �لو�شع �شعب«. 
جمع بي�س لبنان، وجل�س عليه عّله يفق�س يومًا ما، 

فانفجر تحته لغم في طائرة هليكوبتر. 
ولم ُي�شطب �ل�شّنة من �لمعادلة �لوطنية.

على  يحافظ  �ال�شد  حافظ  �ل�شوري  �لرئي�س  كان 
و�ل�شعودية.  م�شر  مع  �لمعادالت  في  دقيق  تو�زن 
�لدنيا،  حدوده  في  �القليمي  �لو�شع  حفظ  تو�زن 
رفيق  �أتى  لبنان.  في  �ل�شنية  �لطائفة  وحفظ و�شع 
تهّب  كانت  في وقت  لبنان،  �إعمار  الإعادة  �لحريري 
بالمال  محّماًل  �أتى  �لمنطقة.  على  �ل�شالم  رياح 
�نتاج  �شرورة  حول  �لعربية،  و�لروؤية  �ل�شعودي 
�لمتطرفين  مقارعة  ت�شتطيع  �شنية  قياد�ت 
�الإ�شالميين �لذين بد�أو� يتمددون بقوة في �لمنطقة، 
وكان بظهره دعم غربي و�شرقي قّل نظيره. حاول 
�لرئي�س  �أن  �أدرك  لكنه  �لدولة،  بناء  يعيد  �ن  جاهدً� 

طهر�ن  في  تبد�أ  مختلفة،  ��شتر�تيجية  بد�أ  �الأ�شد 
في  �ال�شتمر�ر  �أ�شبابها  و�أهّم  لبنان،  في  وتنتهي 
�ل�شيطرة على �لحكم. تّم قتل رفيق �لحريري باألَفي 

كيلوغر�م من �لمو�د �لمتفجرة. 
ولم ُي�شطب �ل�شّنة من �لمعادلة �لوطنية.

�إلى  نزلو�  �الأخرى،  �لطو�ئف  و�أبناء  فاأبناوؤها، 
قوي،  �ميركي  �شغط  بعد  و�أجبرو�،  �ل�شارع، 
من  �الن�شحاب  على  �الأ�شد  ب�شار  �ل�شوري  �لرئي�س 
لبنان، وهو حلٌم لم يظن �أحد �أنه قابل للتحقق. ولم 
يخالف �الجماع �للبناني �إال »حزب �هلل« و�لمن�شوون 

تحت عباءته، وهم لي�شو� قليلين. 
كانو�  كما  �لوطنية  �لمعادلة  قلب  في  �ل�شّنة  بقي 

د�ئمًا.
ماذ� حدث بعد ذلك؟ 

�لتمّدد  �شغط  تحت  �الإقليمي،  �لت�شّدع  هو  هل 
�الير�ني؟ هل هو �حتالل �شوريا وت�شريد �أهلها؟ هل 
هو �شرب �لعر�ق �شامن �لتو�زنات �لتاريخية؟ هل 
هذ�  �أتباع  باإ�شعاف  �أميركي  ��شتر�تيجي  هو خيار 
في  �لتمادي  بعد  ومحاربتهم  و�شيطنتهم  �لمذهب 
ل�شق تهمة �الرهاب بهم وتعميمها. هل هو تحالف 
على  فيه  �ل�شلطة  ر�شم  �إعادة  يريد  لبنان  في  ما 
وتائهة  �شعيفة  قياد�ت  هي  �أم  �ل�شنة؟  ح�شاب 
وتابعة، ال تملك من �أمرها �شيئًا. �أم �أن ما حدث هو 

كل هذه �الأمور مجتمعة.
�لمهم، هو �أن �لطائفة �ل�شّنية �شارت �ليوم خارج 

�لمعادلة �لوطنية.

5

انتخابيات دائرة ال�صمال االأولى )عكار(

�لمقعد  عن  �لبعث،  ح��زب  مر�شح  �شم  ع��دم  عكار  في  مفاجئًا  ك��ان 
من  تت�شكل  �لتي  �آذ�ر«،   8 »الئحة  �إل��ى  محمد،  محمد  ف��و�ز  �لعلوي، 
و�لنائب  �لرو�شة(  )جناح  �لقومي«  و»�لحزب  �لحر«  �لوطني  »�لتيار 
�ل�شابق محمد يحيى و�آخرين. وقد حّل مكان �لمر�شح �لبعثي، مر�شح 
�لوطني  »�لتيار  �إل��ى  منتٍم  و�الأخير  عي�شى،  زهر�لدين  حيدر  هو  �آخ��ر 

�لحر«.
وفي مقابلة تلفزيونية بد� �الأمين �لعام �لقطري لحزب �لبعث �لمعّين 
حديثًا علي حجازي )�لذي ُحرم من مقعد في بعلبك – �لهرمل ل�شالح 
وعظائم  و�لثبور  بالويل  فهدد  غ�شبانًا،  ب��د�  �ل�شيد(،  جميل  �لنائب 
�الأمور، على خلفية ��شتبعاد مر�شحه �لمحمد من الئحة قوى »8 �آذ�ر«، 
ل�شالح مر�شح با�شيل. وعندما ح�شرته �لمذيعة �شائلة �إياه ماذ� �شيفعل 
وما �لذي يعنيه هذ� �لتهديد، طلع معه �نه »لن يفعل ما ي�شيء �إلى خط 
�لممانعة و�لمقاومة« )�أي �نه لن يعمل �نتخابيًا �شد الئحة »حزب �هلل« 
في  ح��زب��ه...  ق��وة  »�شيفرجيهم«  �أن��ه  �أ�شاف  لكنه  عكار(،  في  وع��ون 

مهرجان خطابي طّنان رّنان.

عندما »يغ�شب« علي حجازي

على الرغم من اإعان حياد النائب ال�صابق لرئي�ض مجل�ض النواب ع�صام 
اأقاويل تتحدث  فار�ض، في هذه المعركة االنتخابية، راجت �صابقاً في عكار 
عن تن�صيق بين فار�ض رئي�ض الحكومة نجيب ميقاتي لدعم الئحة م�صتركة 
ُظن وقتها ان �صجيع عطية، مدير اأعمال فار�ض في لبنان �صابقاً، �صيكون اأحد 

اأع�صائها، اإ�صافة اإلى م�صوؤول تيار »العزم« في عكار هيثم عزالدين.
اإاّل ان هذه االأقاويل ثبت عدم �صحتها، خا�صة عندما ذهب عطية وعزالدين 
جانب  اإلى  الوطني«  »االعتدال  الئحة  اإلى  االأول  فان�صم  طريق،  في  كّل 
تراأ�صها  اإلى الئحة  الثاني  ان�صم  فيما  البعريني و�صليمان وحبي�ض،  النواب 

رجل االأعمال علي طلي�ض.
اأما في ما يتعلق بدعم فار�ض لعطية فهو قائم نظرًا للعاقة التاريخية التي 
فار�ض،  بنجاد  عاقته  الحا�صر  الوقت  في  وخا�صة  فار�ض،  باآل  عطية  تربط 

نجل ع�صام فار�ض، وقد جاء موؤخرًا في بيان اأ�صدره عطية ما يلي:
عطية  �صجيع  المهند�ض  عكار  في  الوطني  المقعد  عن  المر�صح  »عر�ض 
يعانيه  وما  فار�ض،  ع�صام  نجاد  االأ�صتاذ  مع  الباد  في  ال�صائدة  االأو�صاع 

اللبنانيون في هذه المرحلة ال�صعبة.
كما تطرق البحث اإلى اأو�صاع محافظة عكار، وكان تاأكيد على اأهمية

تنميتها على مختلف االأ�صعدة.
على  م�صددًا  عكار،  في  االنتخابية  االأج��واء  في  فار�ض  عطية  وو�صع 

�صرورة انجاح هذا اال�صتحقاق في موعده.
واأكد فار�ض من جهته على اأهمية العمل لم�صاعدة لبنان من خاله عمله في 

المحافل والمنتديات الدولية«.

ما موقف ع�سام فار�س؟

الحزب القومي: تاريخ من االنق�سامات واالنتخابات تف�سح »الم�ستور«

من يريد �صطب ال�صّنة من المعادلة الوطنية؟

المر�صح �صجيع عطيه مجتمعًا بنجاد ع�صام فار�س
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لوائح دائرة ال�سمال الثالثة )زغرتا، الكورة، البترون، ب�سري(
الئحة »�صمال المواجهة«الئحة »وحدة ال�صمال«

الئحة »قادرين نغّير«الئحة »�صمالنا«

الئحة »رح نبقى هون«الئحة »نب�ض الجمهورية القوية«

الئحة »وعي �صوتك«

زغرتا )موارنة(: طوني �صليمان فرنجيه، ا�صطفان بطر�ض الدويهي، كارول ادمون دحدح.
الكورة )اأرثوذك�س(: فادي مي�صال غ�صن، �صليم عبداهلل �صعاده.

البترون )موارنة(: جوزف مي�صال نجم.
ب�شري )موارنة(: ملحم جبران طوق، روي بهجت عي�صى الخوري.

زغرتا )موارنة(: مي�صال رانه معو�ض، جواد �صيمون بول�ض، طوني اليا�ض المارديني.
الكورة )اأرثوذك�س(: اميل ر�صاد فيا�ض، اأديب جرج�ض عبدالم�صيح، بريجيت بنيامين خير.

البترون )موارنة(: مجد بطر�ض الخوري حرب، جوال مي�صال الحويك.
ب�شري )موارنة(: ر�صيد نجيب خليفه رحمه.

زغرتا )موارنة(: �صادن اليا�ض ال�صعيف، مي�صال �صوقي الدويهي، جي�صتال ريمون �صمعان.
الكورة )اأرثوذك�س(: فدوى فايز نا�صيف، جهاد ن�صر فرح، �صمعان خليل الب�صواتي.

البترون )موارنة(: ربيع جرج�ض ال�صاعر، ليال �صمعان بو مو�صى.
ب�شري )موارنة(: قزحيا اليا�ض �صا�صين، ريا�ض مطانيو�ض طوق.

زغرتا )موارنة(: ماغي انطون طوبيا، فوؤاد �صامل بول�ض، مخايل �صركي�ض الدويهي.
الكورة )اأرثوذك�س(: فادي عبداهلل كرم، �صامي حبيب ريحانا، رامي ا�صكندر �صلوم.

البترون )موارنة(: غياث مي�صال يزبك، ليال طوني نعمه.
ب�شري )موارنة(: �صتريدا اليا�ض طوق، جوزاف جرج�ض ا�صحق.

زغرتا )موارنة(: بيار جرج�ض رفول.
الكورة )اأرثوذك�س(: جورج نعيم عطا اهلل، وليد جرج�ض العازار، غ�صان توفيق كرم.

البترون )موارنة(: جبران جرجي با�صيل، وليد جرج�ض حرب.
ب�شري )موارنة(: طوني جورج متى.

زغرتا )موارنة(: اأنطوان يو�صف يمين.
الكورة )اأرثوذك�س(: مو�صى نقوال لوقا، ب�صام نديم غنطو�ض.

البترون )موارنة(: ميرنا �صربل الخوري حنا.
ب�شري )موارنة(: جورج بدوي بطر�ض.

زغ��رت��ا )م��وارن��ة(: 
م�����ارون ان��ط��ون��ي��و���ض 

محفو�ض.
ال����������������ك����������������ورة 
اأني�ض  )اأرث��وذك�����س(: 
ف�����وزي ن��ع��م��ة، زان���ه 
با�صم  النبتي،  عبداهلل 

مي�صال �صنيج.
البترون )موارنة(: 

جان اأنطون خيراهلل.
)م��وارن��ة(:  ب�شري 
ميري جو مي�صال مطر.

اإعان
الأمانة ال�صجل العقاري بالكورة 
مخلوف  اأنطوان  المحامي  طلب 
بربر  بطر�ض  طنو�ض  عن  بالوكالة 
للعقارات  �صائع  ب��دل  ���ص��ن��دات 
و١٤69  و6٢9  و٥٥٢   ١٤66

و١٤7٢ و١87٢ كرم�صده.
للمعتر�ض ١٥ يوماً للمراجعة
اأمين ال�صجل العقاري
مارون مقبل

 اإعان
الأمانة ال�صجل العقاري في عكار 
طلب تميم محمد حمود بوكالته 
اأحد  عن لوؤي خالد ن�صرت ب�صفته 
وهناء  ن�صرت  حلمي  خالد  ورث��ة 
�صندان  عبدو  نعيم  �صعيد  محمد 
بدل �صائع للعقارين ١١3١ و778 

حلبا.
للمعتر�ض ١٥ يوماً للمراجعة 
اأمين ال�صجل العقاري
اآفلين مو�صى

اإعان
الأمانة ال�صجل العقاري في عكار 
ح�صن  هبة  المحامية  طلبت 
عائ�صة  ع��ن  بوكالتها  المحمود 
عن  قيد  �صهادة  الغناجي  جا�صم 
ح�صة نافيه اأني�ض زهراوي بالعقار 
م�صتى  ح�صن  م�صتى  �صدرا   ٤83

حمود.
للمعتر�ض ١٥ يوماً للمراجعة
اأمين ال�صجل العقاري
اآفلين مو�صى

 اإعان �صطب �صركة تجارية
�صادر عن اأمانة ال�صجل التجاري في ال�صمال

المنعقدتين  العادية  غير  العمومية  الجمعية  اجتماع  ومح�صري   ٢٠٢١/9/٢٤ بتاريخ  المقدم  للطلب  بناًء 
بتاريخ ٢٠١6/9/١ �صدر بتاريخ ٢٠٢٢/3/3١ قرار عن ح�صرة القا�صي الم�صرف على ال�صجل التجاري في 
ال�صمال ق�صى ب�صطب قيد �صركة ج. جي.اآر �ض.م.م. الممثلة بالمدير المفو�ض بالتوقيع ال�صيد نقوال حنا اأبي حنا 
من ال�صجل التجاري العام ذات الرقم 7337 تاريخ ١99٢/٢/١٠ والم�صجلة لدى وزارة المالية برقم ١93٥87.
لكل ذي م�صلحة اأو مت�صرر تقديم اعترا�صه الخطي على هذا االإجراء خال مهلة ع�صرة اأيام من تاريخ ن�صر 

هذا االإعان.
اأمين ال�صجل التجاري في ال�صمال
اأنطوان معو�ض

دعوة اإلى مر�سحي 
الدوائر االنتخابية في ال�سمال

مالحق اإعالمية – اإعالنية متتابعة 
من اأعداد جريدة »التمدن«

 للمراجعة واالت�صال: 

و�صام �صيادي 
 )٠3/٥٥٠١7٥(

ليلى دند�صي 
 )79/١٤٤٥3٢(

�صفوح منجد 
)٠3/69١٠٠٥(
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ي�صرف على �صيا�صتها
 فايز �شنكري

المدير الم�صوؤول والإدارة
ر�شا فايز �شنكري

 العونيون في ب�شري وزغرتا: 
التر�شيح الخجول

الوطني  »التيار  تر�صيح  اعُتبر 
ق�صاء  ف��ي  واح���د  لمر�صح  ال��ح��ر« 
متى،  طوني  المحامي  هو  ب�صري 
هو  زغرتا  ق�صاء  في  واحد  ومر�صح 
الوزير ال�صابق بيار رفول، نوعاً من 
ق�صاءين  ف��ي  ال��وج��ه  ل��م��اء  حفظ 
�صاحقة،  مارونية  باأغلبية  يتميزان 
الائحة  اأع�صاء  عدد  يكون  ال  وكي 
خم�صة مر�صحين فقط في الئحة بلغ 
العدد  ف�صار  ع�صرة،  مقاعدها  عدد 
من  اأُري��د  كذلك  ع�صرة.  من  �صبعة 
االأ�صوات  بع�ض  اأخذ  متى  تر�صيح 
الح�صرونية من درب مر�صح القوات 
اإلى  ينتمي  ال��ذي  ا�صحق  جوزيف 

ح�صرون مثله مثل متى.
 ال�شوت التف�شيلي القّواتي 

في ب�شري: اقت�شام مبكر 
لحزب  التنظيمية  القدرة  تجّلت 
»القوات اللبنانية« في ق�صاء ب�صري 
عبر االإعان �صلفاً وقبل اأربعين يوماً 
توزيع  كيفية  عن  االنتخابات  عن 
الق�صاء.  في  التف�صيلية  االأ�صوات 

فجاءت على ال�صكل التالي:
للنائبة  التف�صيلية  االأ���ص��وات 
���ص��ت��ري��دا ج��ع��ج��ع، م���ن ب��ل��دات: 
)المقيمون  بقرقا�صا:  بقاعكفرا، 
الجبة  ح��دث  وف��ي  والمغتربون(، 

)المغتربون فقط(.
للنائب  التف�صيلية  االأ�صوات  اأما 
يلي:  ك��م��ا  ف��ه��ي  ا���ص��ح��ق  ج����وزف 
ال��م��ق��ي��م��ون ف���ي ح����دث ال��ج��ب��ة، 
بلوزا،  في:  والمغتربون  والمقيمون 

ح�صرون،  حد�صيت،  قنوبين،  بان، 
بيت  قنيور،  ال��دي��م��ان،  بري�صات، 
منذر، قنات، با، عبدين، برحليون، 
بني �صعب،  المغر، مزرعة  طورزا، 

مزرعة ع�صاف.
من  اإل���ى  »ال���ق���وات«  تعلن  ول��م 
في  التف�صيلية  االأ�صوات  �صُتعطى 
ان  ُفهم  لكن  نف�صها،  ب�صري  مدينة 
اإلى  بالطبع  �صتذهب  االأ�صوات  هذه 

ابنة ب�صري �صتريدا طوق جعجع.
 »�شمالنا« ت�شّكل تحّديًا فعليًا

�صّمت الئحة »�صمالنا« المعار�صة 
دائ��رة  اأق�صية  م��ن  مهمة  اأ���ص��م��اًء 
االأ�صماء  هذه  ومن  الثالثة،  ال�صمال 
فدوى نا�صيف من اأميون )النا�صطة 
فيفي  ب��ا���ص��م  ال��م��ع��روف��ة  البيئية 
)�صاعر  �صا�صين  وقزحيا  ك���اب(، 
معروف من بلدة حد�صيت في ق�صاء 
الحقل  ف��ي  ن��ا���ص��ط  وه���و  ب�����ص��ري، 

الثقافي على م�صتوى لبنان(، ريا�ض 
ط����وق االع����ام����ي وال��م��ع��ار���ض 
ب�صرا�صة، واالإعامية ليال بو مو�صى 
�صمن  فقرات  بتقديمها  المعروفة 
الفا�صد«،  حكم  »ي�صقط  برنامج 
وم��ي�����ص��ال دوي��ه��ي )اب����ن االأدي����ب 
وال��ك��ات��ب وال���روائ���ي ال��زغ��رت��اوي 
�صوقي الدويهي( وهو نا�صط �صيا�صي 
ال�صاعر  وربيع  للمنظومة،  معار�ض 
والنا�صط  والم�صت�صار  المحامي 
وال�صبابي،  وال�صيا�صي  االجتماعي 
جي�صتال  منهم  اآخرين،  اإلى  اإ�صافة 
�صمعان من حزب »الكتلة الوطنية« 
و����ص���م���ع���ان ب�������ص���وات���ي ال��خ��ب��ي��ر 

االقت�صادي ابن بلدة ددة.
 3 لوائح »تغييرية«

ال�صمال  في  الثالثة  ال��دائ��رة  في 
ت�صكلت �صبع لوائح، منها ثاث تحت 
والثورة« وهي:  »المعار�صة  �صعار 

�صمالنا، قادرين نغّير، وّعي �صوتك.
 اأديب عبد الم�شيح:               

في ال�شباق منذ اليوم الأول
�صّم  اعُتبر  الثالثة«  »ال�صمال  في 
»اردة«  بلدة  من  المارديني  طوني 
اإ����ص���اف���ًة اإل�����ى الئ���ح���ة »���ص��م��ال 
بالن�صبة  الحال  المواجهة«، كما هي 
ال��ذي  الم�صيح  ع��ب��د  اأدي����ب  اإل���ى 
ا�صتطاع، منذ اعانه المبكر للتر�صح 
اأوج��ب��ت  ج��دي��دة  ح��ال��ة  ت�صكيل 
في  خا�صة  ق��درات��ه،  اإل��ى  االلتفات 
بلدة  اب���ن  ال���ك���ورة، وه���و  و���ص��ط 
م��اردي��ن��ي  ان  ع��ل��م��اً  ك��ف��رح��زي��ر. 

وعبدالم�صيح مر�صحان م�صتقان.
 اأين يقف فريد مكاري؟

ل��م ُي��ع��رف ب��ع��د ال��ت��وج��ه ال��ذي 
ال�صابق  والوزير  النائب  �صي�صلكه 
فريد مكاري، لجهة الدعم في دائرة 
�صداقة  ان  علماً  الثالثة،  ال�صمال 

�صليمان  ال�صابق  بالنائب  تربطه 
فرنجية وبالنائب �صليم �صعادة، مما 
»وحدة  الئحة  دعم  احتمال  يعني 
معروف  مكاري  ان  علماً  ال�صمال«، 
بعدائه للتيار الوطني الحر، وبعدم 
اللبنانية«  »القوات  مع  ان�صجامه 
الم�صتقيل  النائب  عن  وبابتعاده 

مي�صال معو�ض.
 اأني�س نعمة:                    

الي�شاري الريا�شي 
ك���ان الف���ت���اً ان�����ص��م��ام ال�����ص��اب 
الي�صاري، خبير المعلوماتية، اأني�ض 
رئي�ض  الراحل،  المربي  ابن  نعمة، 
�صابقاً،  طرابل�ض  في  التربية  دائرة 
»قادرين  الئحة  اإل��ى  نعمة،  ف��وزي 
الثالثة،  ال�صمال  دائ��رة  في  نغّير« 
ال�صيا�صي  بن�صاطه  المعروف  وهو 
الكورة،  في  وخا�صة  والريا�صي، 
وهو  تحديدًا،  قلحات  بلدته  وف��ي 
المعار�صة  اإل��ى  بانتمائه  معروف 
وخ��ا���ص��ة ف��ي ���ص��وء »ث����ورة ١7 

ت�صرين«.
 »ترقيع« انتخابي م�شكور

على  المر�صح  م��ب��ادرة  اعُتبرت 
المقعد  عن  ال�صمال«  »وحدة  الئحة 
البترون جوزف نجم،  الماروني في 
اأوتو�صتراد  على  ال��ج��ور  لترقيع 
جيدة  ب���ادرة  ال��ب��ت��رون،   - جبيل 
وفيما  الطريق.  و�صع  �صوء  ب�صبب 
اعتبر البع�ض ان الدوافع انتخابية 
البع�ض  اعتبر  التوقيت(،  )ب�صبب 
اأياً  ال�صكر،  ي�صتحق  فعًا  انه  االأخر 

يكن التوقيت.

انتخابيات دائرة ال�صمال الثالثة )زغرتا-الكورة-البترون-ب�صري(

 كان رئي�س بلدية �أميون �ل�شابق غ�شان توفيق كرم ُيعتبر من �أ�شدقاء �لحزب �ل�شوري �لقومي �الجتماعي، 
وكان للحزب دور في و�شوله �إلى رئا�شة �لبلدية �شابقًا. غير �ن �بتعادً� بينه وبين �لحزب جرى في �النتخابات 

�لبلدية للعام 2016، حيث ر�شح �لحزب �لمهند�س مالك فار�س )رئي�س �لبلدية �لحالي( بداًل من كرم.
»�لتيار  ر�شح  �إذ  �لحالية،  �لنيابية  �النتخابات  مع  تر�شخت  قد  �لقومي،  من  �بتعادً�  �لرحلة،  هذه  �ن  غير 
)جناح  �لقومي  مر�شح  جانب  �إلى  �لكورة،  في  �الأرثوذك�شية  �لمقاعد  �أحد  �إلى  كرم  غ�شان  �لحر«  �لوطني 

�لرو�شة( �لدكتور وليد �لعاز�ر و�لمحامي �لعوني �لنائب جورج عطاهلل.
�إلى  كرم  عندما �شعد  وذلك  �لعوني،  للتيار  �النتخابية  �للو�ئح  �إطالق  �حتفال  »�لتكري�س« فجاء خالل  �ما 

�لم�شرح ملوحًا ب�شارة »�لتيار �لوطني �لحر«، معلنًا عمليًا �نتقاله �لنهائي �إلى �شفوف �لتيار.
وفي �الحتفال عينه، �كتفى زميله �لمر�شح �لعاز�ر بتحية �لجمهور بال �إ�شار�ت، وكذلك فعل مر�شح �لقومي 
�أما  بالتحية.  و�كتفى  �لم�شرح  �إلى  �شعد  عندما  عبود،  �شكيب  عكار  في  �الأرثوذك�شي  �لمقعد  عن  )�لرو�شة( 

�لمر�شح عن �لمقعد �لعلوي في عكار حيدر عي�شى فلّوح ب�شعار �لعونيين عاليًا وطوياًل.

غ�شان كرم من »�شقف القومي« اإلى »ح�شن عون«

الحملة  اإط����اق  اح��ت��ف��ال  خ���ال 
االنتخابية ل� »الئحة الوفاء لعكار«، 
طلي�ض  علي  الائحة  رئي�ض  القى 
برامج  نطرح  »ل��ن  فيها:  ق��ال  كلمة 
ن�صتطيع  ال  ف�صفا�صة  انتخابية 
تحقيقها. لن نطرح �صعارات طنانة، 
نثير  ول���ن  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة،  وع��ن��اوي��ن 
ال�صيا�صية  والع�صبيات  النعرات 
هم  لدينا  والمذهبية.  والطائفية 
الأهلها  والوفاء  عكار،  هم  هو  كبير، 
اأبناء  خدمة  هاج�ض  لدينا  الطيبين. 
االأزمة  حدة  لتخفيف  والعمل  عكار، 

التي تع�صف بلبنان«.
وقال: برنامجنا االنتخابي اليوم، 
هو اإنقاذ عكار من الجوع والحرمان. 
ج��دًا.  �صعبة  تبدو  االآت��ي��ة  االأي���ام 
كنا  كما  اأهلنا،  جانب  الى  و�صنكون 
عكار  منا جميعاً.  اأكبر  فعكار  دائماً. 
ع��ك��ار  ت��ن�����ص��ى.  ع���ك���ار ال  وف���ي���ة. 
حربة  راأ���ض  و�صنكون  �صتحا�صب. 
وانتزاع  عكار  م�صالح  عن  للدفاع 

حقوقها في التنمية والم�صاريع.
نريد عكار في  ا�صاف: »نحن كما 
في  لبنان  نريد  لبنان،  الوطن  قلب 
بلد عربي  لبنان  العربية.  االأمة  قلب 
اأف�صل  ون��ري��د  وال��ه��وي��ة،  االنتماء 
التي  العربية  ال��دول  مع  العاقات 
لبنان  ا�صتقال  منذ  عليها  تعودنا 

حتى تاريخنا هذا«.
تحياتنا  عكار  في  اأهلنا  يا  وختم: 
واإياكم  ونحن  بيت،  كل  في  اإليكم 
ن�صنع م�صتقبل عكار الذي انتظرناه 

طويًا.

كرم  �صليم  ال�صابق  والوزير  النائب  رحلة 
اأ�صكااًل  اأخذت  اللبناني  ال�صيا�صي  العمل  في 
بداية  منذ  متناق�صة،  واأح��ي��ان��اً  مختلفة، 
علماً  اليوم،  حتى  الما�صي  القرن  ت�صعينيات 
كرم  يو�صف  الراحل  النائب  ابن  هو  كرم  ان 
وحفيد الرمز الزغرتاوي التاريخي يو�صف بك 

كرم.
انتخابات ١99٢، وهو  قاطع  قد  كان  فكرم 
مي�صال  العماد  داعمي  اأبرز  من  ذلك  قبل  كان 
عون خال �صنوات »الحكومة الع�صكرية« في 
اإلى  و�صواًل  الثمانينيات،  اأواخ��ر  في  بعبدا 
في  لكن  الباري�صي.  منفاه  في  معه  التن�صيق 
١996 عاد كرم للم�صاركة في االنتخابات، وقد 
النائب  مع  وال�صداقة  التفاهم  من  نوعاً  ن�صج 
جانب  اإل��ى  �صارك  ثم  يكن،  فتحي  ال�صابق 
 ١996 انتخابات  في  االإ�صامية«  »الجماعة 
�صمن الئحة »االنماء والتغيير« وكان مر�صح 
ال�صيخ  الائحة  في  طرابل�ض  عن  »الجماعة« 

في�صل مولوي. 
ثم في العام ٢٠٠٠ ان�صم كرم اإلى الرئي�ض 
وال��وزي��رة  والنائبة  ك��رام��ي  عمر  ال��راح��ل 
ال�صابق  والنائب  معو�ض  نايلة  ال�صابقة 
الكرامة  »الئحة  في  فرنجية،  �صمير  الراحل 
للنظام  تحدياً  وقتها  اعُتبرت  التي  الوطنية« 
االأمني ال�صوري – اللبناني الم�صترك، ولم يفز 

منها اإاّل كرامي ومعو�ض.
الدخول اإلى البرلمان للمرة الأولى

النائب  مع  ك��رم  م�صيرة  ب��داأت  ذل��ك،  بعد 
والوزير ال�صابق �صليمان فرنجية، فتحالفا في 
للمرة  ك��رم  ونجح   ٢٠٠9 العام  انتخابات 
ممثًا  النيابي  المجل�ض  دخ��ول  في  االأول���ى 
)تم   ٢٠١8 ال��ع��ام  حتى  فيه  وبقي  زغ��رت��ا، 
حّل  وقد   ،)٢٠١3 العام  في  للمجل�ض  التمديد 
مكانه في ٢٠١8 النائب مي�صال معو�ض الذي 
في  الحر«  الوطني  »التيار  مع  وقتها  تحالف 
اأحد  كرم  كان  التي  »المردة«  الئحة  مواجهة 

اأع�صائها.
2022: تر�شيح كارول دحدح بدًل من 

كرم
التح�صير  وخ��ال   ،٢٠٢٢ ف��ي  االآن  اأم��ا 

بدا  ولوائح،  تر�صيحاً  النيابية،  لانتخابات 
وا�صحاً ان الطاق قد وقع بين كرم وفرنجية، 
فلقد تم ا�صتبداله في »الئحة وحدة ال�صمال« 
ال�صمال  دائ��رة  في  المعركة  تخو�ض  التي 
 – – ال��ب��ت��رون  – ال��ك��ورة  )زغ��رت��ا  الثالثة 
دحدح،  كارول  المهند�صة  بالمر�صحة  ب�صري( 
من  منها  ق�صم  ُيعتبر  عائلة  اإلى  تنتمي  وهي 
الموؤيدين التاريخيين لعائلة كرم الزغرتاوية، 

وقد اأثار هذه االختيار ا�صتغراب العارفين في 
ال�صاأن الزغرتاوي، حتى ان البع�ض اعتبر ان 
اختيار مر�صح من اآل يمين )ب�صام يمين مثًا( 
كان باإمكانه ربما اعطاء اأ�صوات ا�صافية اإلى 
دح��دح  ع��ل��ى  ي�صعب  ق��د  ف��ي��م��ا  ال��ائ��ح��ة، 
�صيرتها  �صعيد  ع��ل��ى  ج����دًا  )ال��م��ح��ت��رم��ة 
اأ�صواتاً  تجذب  ان  والمهنية(  ال�صخ�صية 

كثيرة ا�صافية جديدة للائحة.

الن�شحاب
وف��ي ع���ودة اإل���ى ال��ط��اق االن��ت��خ��اب��ي – 
ذلك  دفع  فلقد  وفرنجية،  كرم  بين  ال�صيا�صي 
من  ان�صحابه  فيه  اأعلن  بيان  اإ�صدار  اإلى  كرم 

المعركة وقد جاء فيه:
تقدمت  ال�صعبية،  القاعدة  من  تمٍن  »بعد 
بتر�صيحي اإلى االنتخابات النيابية، وقد جرت 
لعقد  االأف��رق��اء  كافة  من  مبا�صرة  ات�صاالت 

تحالف معنا.
ان  المفاو�صات  هذه  خال  وجدنا  ولكننا 
اأ�صواتنا،  على  الح�صول  هو  الوحيد  هدفهم 
وذلك لرفع حا�صل لوائحهم بق�صد اي�صال من 
يرغبون، وهذا ما لم يعد مقبواًل لدى قواعدنا 
تما�صياً  لذلك قررت �صحب تر�صحي  ال�صعبية. 
للعائلة  الوطنية  ال�صيا�صية  الم�صيرة  مع 
و�صنتخذ  االنتخابية،  العملية  �صير  و�صنتابع 
في  االق��ت��راع  عملية  من  المنا�صب  الموقف 
الوطنية  قناعتنا  على  بناء  وذل��ك  حينه، 

وتاريخنا الن�صالي«.
زيارة »القوات« لكرم

بيانه  عبر  ان�صحابه،  ُيعلن  كرم  كاد  وما 
وفد  قام  حتى  ودالالت،  ا�صارات  حمل  الذي 
ال�صابق  زغرتا  نائب  بزيارة  �صمالي  »قواتي« 
تكتل  ع�صو  الوفد  و�صم  اأدم��ا.  في  دارته  في 
»الجمهورية القوية« النائب جوزيف ا�صحق، 
كرم،  فادي  ال�صابق  النائب  التكتل  �صر  اأمين 
دائ��رة  ف��ي  ال��م��ارون��ي  المقعد  ع��ن  المر�صح 
الئحة  على  المر�صحين  يزبك،  غياث  البترون 
»القوات« في زغرتا: مخايل الدويهي وماغي 
طوبيا وفوؤاد بول�ض، االأمين الم�صاعد ل�صوؤون 
جودة،  اأبو  جوزيف  »القوات«  في  المناطق 
اإلى  ا�صافة  المق�صر،  �صليم  زغرتا  من�صق 

روؤ�صاء مراكز واأع�صاء من من�صقية زغرتا.
فادي  ال�صابق  النائب  تحدث  اللقاء،  بعد 
كرم با�صم الوفد، واأ�صار اإلى اأن »هذه الزيارة 
من  لعدد  ا�صتكمااًل  ت��اأت��ي  عريق  بيت  اإل��ى 
مع  تح�صل  كانت  التي  واللقاءات  الزيارات 
في  ُو�صعت  وقد  كرم،  �صليم  ال�صابق  النائب 
عاقة  اأج���ل  م��ن  لتفاهمات  اأ���ص�����ض  خالها 

م�صتقبلية بين القوات وكرم«.

طلق بين فرنجية و�سليم كرم و»القوات« على الخط

كرم م�صتقباًل الوفد »القّواتي« في منزله في اأدما

تيار  �عالن  �حتفال  خالل 
�أ�شماء مر�شحيه في  �لمردة 
�ل�شمال، �ألقت �لمر�شحة عن 
ق�شاء  في  �لماروني  �لمقعد 
زغ��رت��ا �ل��م��ه��ن��د���ش��ة ك���ارول 
دحدح كلمة قالت فيها: »كثر 
قد ال يعرفون كارول �دمون 
�أنا  منكم،  �أن��ا  ولكن  دح��دح، 
�ب���ن���ة ع���ائ���ل���ة م��ت��و����ش��ع��ة، 
ر�أ�شمالي �إيماني باأهلل ومحبة 
مهند�شة  �أم،  �أن���ا  �ل��ن��ا���س، 
�أتعامل  جامعية،  و�أ���ش��ت��اذة 
يوميًا مع �شباب بعمر �بني، 
وعدم  �لقلق  بعيونهم  و�رى 

�ال�شتقر�ر«.
غ�شب  »�تفهم  وت��اب��ع��ت: 
قلقهم  �شرختهم،  �ل�شباب، 
منهم  و�ح��دة  �أن��ا  وخوفهم، 

و�زد�د  كبر  �لغ�شب  وه��ذ� 
عندما ح�شل �نفجار 4 �آب«.
ولفتت �لى »�ن هناك كثرً� 
على  تر�شحها  عن  ي�شاألون 
طالما  �شيا�شي  تيار  الئحة 
ل��دي��ه��ا ك���ل ه����ذ� �ل��غ�����ش��ب، 
ب�شيط  جو�بها  �ن  م�شيفة 
وهو �ن �لياأ�س �لذي نعي�شه 

�لتفكير  من  يمنعنا  �ال  يجب 
�ل�شحيح«.

�شخ�س  »عندما   : وقالت 
يتابع  فرنجيه  �شليمان  متل 
وي�شتمع  �ل��ن��ا���س  ����ش���وؤون 
نحن  ل��ي  ي��ق��ول  ل�شرختهم 
معنا  م��ث��ل��ك  �ن���ا����ش���ًا  ن���ري���د 
لنتمكن �شوية من بناء وطن 
�نه  ت��اأك��دت  عندها  �ف�����ش��ل، 
�شمع جيدً� وجع وهّم نا�شه 
و�هله وقرر �لتغيير و�ختيار 
�الط���ار  خ���ارج  م��ن  �شخ�س 
�ل����ح����زب����ي و�ل�������ش���ي���ا����ش���ي 
هذه  يمثلهم.  ك��ي  �لتقليدي 
�ل��خ��ط��وة، ه��ي خ��ط��وة قائد 
ي�شتحق محبة �لنا�س، وهكذ� 
�ليوم  �لطريق،  بد�ية  تكون 

معي وغدً� مع غيري«.

كارول دحدح: اأتفهم غ�شب ال�شباب واأنا واحدة منهم

علي طلي�س:
لن نثير النعرات 

والع�سبيات
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و�لملتقيات  و�لمنتديات  �لموؤتمر�ت  في  ح�شورها  �لمتكاملة  �الإقت�شادية  �لمنظومة  �شجلت 
�لتجارة  غرفة  لرئي�س  �لحثيثة  �لم�شاركة  خالل  من  و�الإ�شتثمارية  �الإقت�شادية  و�لفعاليات 
نلك  مختلف  في  �شرح  حيث  دبو�شي  توفيق  و�ل�شمال  طر�بل�س  في  و�لزر�عة  و�ل�شناعة 
تو�شعة  تت�شمن  و�لتي  �لمنظومة  عليها  ت�شتند  �لتي  �الإ�شتر�تيجية  �لمرتكز�ت  �لمنا�شبات 
وتحويل  للبتروكيميائيات  وم�شانع  و�لنفط  للغاز  من�شة  و�إن�شاء  طر�بل�س  في  لبنان  لمرفاأ 

على  دولي  ذكي  مطار  �لى  عكار  محافظة  في  �لقليعات  منطقة  في  معو�س  رينه  �لرئي�س  مطار 
م�شاحة  �إت�شاع  �أمام  �لرحب  �لمجال  وفتح  �لمتقدم  �لعالم  بلد�ن  مطار�ت  �أحدث  غر�ر 
�شغيرة  وم�شاريع   �ل�شفن  الإ�شالح  جاف  حو�س  �لى  �إ�شافة  �لخا�شة  �الإقت�شادية  �لمنطقة 
�لتي  �لكبرى  طر�بل�س  نطاق  على  �ل�شياحية  �لحركة  تطوير  �لى  تف�شي  و�أخرى  ومتو�شطة 

للبنان. �إقت�شادية  عا�شمة  �عتمادها  �لى  �لغرفة  ت�شعى 

اإ�صتقبل رئي�ض غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة في طرابل�ض وال�صمال 
 American Task Force on مجموعة  من  وفدا  دبو�صي  توفيق 
غزال،  جاي  نادر،  ابي  جان  غابريال،  ادوار  ال�صادة  قوامه   Lebanon

والمن�صقة �صيان معو�ض. 
رحب دبو�صي بالوفد الزائر واأثنى على الدور المميز الذي تلعبه المجموعة 
في المجتمع االميركي ومقدرًا �صعور االإن�صداد الى لبنان باإعتبار »اأنكم جزء 

اأ�صا�صياً منه«.
واأ�صاء دبو�صي على مكامن القوة التي يمتلكها لبنان بفعل موقعه الجغرافي 
اال�صتراتيجي والتركيز على الدور اال�صتثماري الجديد  الذي يمكن اأن يلعبه 
لبنان من طرابل�ض الكبرى، وقال: »لقد وجدت  غرفة طرابل�ض وال�صمال ومن 
خال مقاربتها للقدرات االقت�صادية التي تمتاز بها المرافق العامة اأن هناك 
م�صاريع  تت�صمن  متكاملة  اقت�صادية  منظومة  باعتماد  حيوية  �صرورة 
مكانة  من  وتعزز   االإقت�صادية  القطاعات  مختلف  في  متنوعة  اإ�صتثمارية 

طرابل�ض ومنطقة �صرق المتو�صط على خارطة االقت�صادات العالمية«.
منطلقات  هي  وال�صمال  طرابل�ض  غرفة  منطلقات  اأن  للوفد  دبو�صي  واأكد 
التي  النجاح  وق�ص�ض  ومواقعكم  دوركم  على  نعول  ونحن  ودولية  وطنية 
اأهمية  االأميركي  العام  الراأي  الى  لتنقلوا  االميركي  المجتمع  في  ت�صجلونها 

م�صاريع غرفة طرابل�ض الكبرى التي توفر كل الجواذب االإ�صتثمارية وتلبي 
تطلعات اإقت�صادات العالم ال �صيما االإقت�صادات االإميركية منها وت�صاعد على 

خروج لبنان من كبوته االإقت�صادية واالإجتماعية في المرحلة الراهنة.
بعد ذلك، اعرب اأع�صاء الوفد عن تقديرهم لمختلف الم�صاريع االإ�صتثمارية 
الكبرى التي تف�صل بعر�صها م�صكورا الرئي�ض دبو�صي، الفتين الى اأهمية قيام 
موؤ�ص�صات القطاع الخا�ض وب�صكل محوري غرفة طرابل�ض في التوا�صل مع 
الجانب االأميركي لبناء اأو�صع �صيغ ال�صراكات والتواأمة مع موؤ�ص�صات مماثلة  
تتاقى وتتكامل في الروؤى والتطلعات من غرف تجارية و�صناعية وخافها 
االأميركي  الجانب  تزويد  على  �صنعمل  عزيمتنا  خال  من  اأننا  نوؤكد  ونحن 
باأهمية م�صاريع غرفة طرابل�ض االإ�صتراتيجية ونوؤكد اأي�صاً على نقل �صوت 
هذه الغرفة المميزة بم�صاريعها الى المجتمع االميركي وكلنا ثقة اأنه �صيكون 
االإ�صتثمارية  وال�صركات  الم�صتثمرين  لدى  ان  �صيما  ال  تاكيد  بكل  م�صموعا 
االأميركية التعط�ض الكبير للم�صاركة في قيام م�صاريع لبنانية اأميركية ال �صيما 
اأن الم�صتثمر االأميركي يهمه التعرف على م�صاريع لبنان االإ�صتثمارية ب�صكل 
عام وفي طرابل�ض ب�صكل خا�ض ال �صيما الم�صاريع االأ�صا�صية التي تعزز فر�ض 
واالإقت�صادية  االإن�صانية  الم�صتويات  على  الثنائية  ال��رواب��ط  توثيق 

واالإجتماعية.

ملتقى ليبيا
التا�صع  الموؤتمر  اإنعقاد  خ��ال 
ع�������ص���ر الأ�����ص����ح����اب االأع����م����ال 
ليبيا  وملتقى  العرب  والم�صتثمرين 
في  انعقد  الذي  لاإ�صتثمار   الدولي 
الرئي�ض  وج��ه  ال��غ��رب   طرابل�ض 
غرفة  من  وف��د  اإل��ى  دع��وة  دبو�صي 
الغرف  واإت��ح��اد  ال��غ��رب  طرابل�ض 
الكبرى  طرابل�ض  ل��زي��ارة  الليبية 
لاطاع على المنظومة االقت�صادية 
المتكاملة وعلى ما تختزنه طرابل�ض 

من كنوز على كل �صعيد.
اأبو ظبي

دبو�صي  الرئي�ض  التقى  حينما 
في  اللبناني  االأعمال  مجل�ض  رئي�ض 
هذا  ق��ال  �صالح،  �صفيان  ظبي  اأب��و 
المنظومة  ف��ي  وج��د  اإن���ه  االأخ��ي��ر 
االقت�صادية  »اأ�صياء مهمة اأكثر مما 

و�صائل  ع��ب��ر  �صريعا  اأراه  ك��ن��ت 
دخلنا  لقد  الحقيقة  وفي  االع��ام«. 
بحثا  واأجرينا  الم�صروع،  عمق  في 
القائمة في  علميا من خال خبراتنا 
الت�صارك  اآلية  وعر�صنا  االم��ارات، 
لتو�صيع  التخطيطية  المرحلة  في 
ال��م�����ص��روع ق���در االم���ك���ان، وم��ن 
ظروف  ال��ى  يحتاج  اأن��ه  الطبيعي 
محددة وبع�صها �صابق الأوانه، لكن 
التفا�صيل  اأن نتو�صع في كل  االأ�صلم 
الأن  الموؤاتية  الظروف  تاأتي  اأن  الى 
ال��م�����ص��روع ح��ي��وي و����ص���روري، 
اإعمار  اإع���ادة  م�صروع  وي�صاهي 
في  وي�صاهم  الحرب،  بعد  بيروت 
حل  وف��ي  �صخمة  منطقة  اإح��ي��اء 
اإكتظاظ  من  ب��دءا  اأ�صا�صية  ق�صايا 
ال�صكان بطرابل�ض و�صوال الى اإعادة 
ككل،  اللبناني  االقت�صاد  توجيه 
مما  اأكثر  ال�صمالية  جهته  من  ليكون 

تكون بيروت التي ال يجب اأن يكون 
اأن  يجب  ب��ل  �صناعي،  م��رف��اأ  فيها 
فيما  كبيرا،  �صياحيا  مرفاأ  تحت�صن 
من المفتر�ض اأن يكون التركيز على 
من  الممتدة  المنطقة  وعلى  ال�صمال 
للخ�صائ�ض  ع��ك��ار  ال��ى  طرابل�ض 
الكبيرة  وللم�صاحة  بها  الموجودة 
الم�صاريع  من  مجموعة  تنتج  التي 
المفيدة للبنان ككل، وللعراق ودول 

الخليج وكل المنطقة.
في راأ�س الخيمة

رئي�ض  راأى  الخيمة،  راأ���ض  وفي 
غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة 
فيها محمد علي م�صبح النعيمي في 
االإقت�صادية  المنظومة  م�صروع 
وجميًا   طموحاً  م�صروعاً  المتكاملة 
وتغيير  لبنان  تغيير  في  وي�صاهم 
ككل  اللبنانية  الدولة  الى  النظرة 
ا�صتقطاب  ا�صتطاعت  اذا  خ�صو�صا 
الم�صروع،  هذا  وتنفيذ  الم�صتثمرين 
الحكومة  ت���درك  ان  ي��ج��ب  ول��ك��ن 
اللبنانية باأن الم�صتثمر دائما يتطلع 
الى حفظ حقوقه وحفظ ا�صتثماره.

التنمية  دائ��رة  رئي�ض  اأب��دى  كما 
االقت�صادية في راأ�ض الخيمة ال�صيخ 
اإعجابه  القا�صمي  كايد  بن  محمد 
ان  م��وؤك��دا  بالمنظومة  ال�����ص��دي��د 
الكبرى  طرابل�ض  يعطي  تنفيذها 
المنطقة  �صعيد  على  هامة  ادوارا 
ولبنان الذي هو باأم�ض الحاجة الى 
على  ي�صاعد  الحجم  بهذا  م�صروع 

و�صع اأ�ص�ض النهو�ض الوطني.

مجل�س الأعمال الرو�شي - 
العربي

ط���رح ال��رئ��ي�����ض دب��و���ص��ي خ��ال 
االأعمال  مجل�ض  اإجتماعات  اإنعقاد 
الرو�صي � العربي الذي عقد في اإطار 
تحت   ،»٢٠٢٠ دب���ي  »اإك�����ص��ب��و 
العربي:  والعالم  عنوان:»رو�صيا 
ال��ف��ر���ض ال��ج��دي��دة ف���ي ال��واق��ع 
االإ�صتثمارية  الم�صاريع  الجديد«.. 
ال��م��ن��ظ��وم��ة  ���ص��ي��م��ا  ال���ك���ب���رى  ال 
اإعتبر  اإذ  المتكاملة  االإقت�صادية 
العربي   � الرو�صي  االأعمال  مجل�ض 
الخا�ض  للقطاع  ف��ر���ص��ة  بمثابة 
خبرات  من  لديه  ما  لتقديم  اللبناني 
لعقد  توؤهله  واإم��ك��ان��ات  وق���درات 
اإتفاقات و�صراكات ت�صاهم في تطوير 
ال��ت��ب��ادل االق��ت�����ص��ادي وال��ت��ج��اري 
وال�����ص��ن��اع��ي ب��ي��ن ل��ب��ن��ان وال���دول 
 � الرو�صي  االأعمال  بمجل�ض  المعنية 

العربي.
رئي�س الإتحاد المزروعي

الى   دعوة  دبو�صي  الرئي�ض  وجه 
العربية  ال��غ��رف  اإت���ح���اد  رئ��ي�����ض 
ورئ��ي�����ض اإت���ح���اد غ���رف ال��ت��ج��ارة 
وال�����ص��ن��اع��ة ف��ي دول���ة االإم����ارات 
لزيارة  ال��م��زروع��ي  محمد  ع��ب��داهلل 
غرفة طرابل�ض الكبرى لاطاع على 
الوطنية  اال�صتثمارية  الم�صاريع 
تطلقها  التي  والدولية  والعربية 
بهدف النهو�ض باالقت�صاد الوطني، 
تحققها  ال��ت��ي  االن���ج���ازات  وع��ل��ى 

الغرفة �صمن م�صاريعها الداخلية ال 
الغذاء  ب�صامة  يتعلق  ما  في  �صيما 
وم���راق���ب���ة ال����ج����ودة م���ن خ��ال 
المختبرات ذات االعتمادية الدولية، 
بتلبية  المزروعي  الرئي�ض  وعد  وقد 
�صيغة  على  م��وؤك��دا  ال��دع��وة  ه��ذه 
ال��غ��رف  ب��ي��ن  الم�صترك  ال��ت��ع��اون 
االم���ارات���ي���ة وال��ع��رب��ي��ة وغ��رف��ة 

طرابل�ض الكبرى.
رئي�س اإتحاد الغرف العمانية

رئي�ض  الى  مماثلة  اأخرى  ودعوة 
المهند�ض  الُعمانية  الغرف  اإتحاد 
ر�صا ال�صالح لزيارة غرفة طرابل�ض 
على  ق��رب  ع��ن  واالإط����اع  الكبرى 
والداخلية  االإ�صتثمارية  الم�صاريع 
المتعلقة بمختبرات مراقبة الجودة 
و���ص��ام��ة ال���غ���ذاء، ب����دوره وج��ه 
ال�صالح الدعوة الى دبو�صي لزيارة 
على  م�صددا  الُعمانية  الغرف  اإتحاد 

اأهمية التعاون الم�صترك.
في القاهرة

اإتحاد  لمجل�ض   ١3٢ ال��دورة  في 
في  انعقد  ال��ذي  العربية  ال��غ��رف 
اإتحاد  لوفد  تروؤ�صه  وخال  القاهرة 
الرئي�ض  ج��دد  اللبنانية  ال��غ��رف 
دب���و����ص���ي ع��ر���ص��ه ل��ل��م�����ص��اري��ع 
لغرفة  ال��وط��ن��ي��ة  االإ���ص��ت��ث��م��اري��ة 
كل  والى  ودعوته  الكبرى  طرابل�ض 
وذلك  العربية  االت��ح��ادات  روؤ�صاء 
عا�صمة  في  مو�صع  اجتماع  لعقد 
كل  في  والبحث  االقت�صادية  لبنان 
ال�صبل الكفيلة نحو التعاون العربي 
الم�صترك لخدمة بادنا ال �صيما على 
من  للخروج  لبنان  م�صاعدة  �صعيد 
ا�صتثمارية  م�صاريع  عبر  ازم��ات��ه 

منتجة.

الرئي�س توفيق دبو�سي: المنظومة االإقت�سادية المتكاملة باأبعادها الوطنية والعربية 
والدولية تجعل لبنان محورًا وتفتح الطريق اأمام االإ�ستثمار

غرفة التجارة وال�سناعة والزراعة في طرابل�س وال�سمال: م�ساريع كبرى للبنان والعرب والعالم

م�ساريع غرفة طرابل�س االإ�ستثمارية تعزز فر�س ال�سراكة اللبنانية االأميركية

American Task Force on Lebanon دبو�صي يتو�صط وفد

مع رئي�س مجل�س الأعمال اللبناني في اأبو ظبي �صفيان ال�صالح

مع رئي�س غرفة راأ�س الخيمة محمد علي م�صبح النعيمي

دعوة رئي�س اإتحاد  الغرف الُعمانية المهند�س ر�صا ال�صالح لزيارة غرفة طرابل�س الكبرى

دعوة رئي�س اإتحاد الغرف العربية عبدالله محمد المزروعي لزيارة غرفة طرابل�س الكبرىملتقى ليبيا لالإ�صتثمار
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والتجارة  االقت�صاد  وزير  اإ�صتهل 
طرابل�ض  ف��ي  جولته  ���ص��ام  اأم��ي��ن 
بزيارة غرفتها حيث اإ�صتقبله رئي�ض 
دبو�صي  توفيق  اإدارت���ه���ا  مجل�ض 
مجل�ض  اع�صاء  من  ع��دد  بح�صور 
هيئات  واأع�����ص��اء  ال��غ��رف��ة  اإدارة 
موؤ�ص�صات  واأ���ص��ح��اب  اإقت�صادية 
بلديات  اإت��ح��اد  وروؤ���ص��اء  تجارية 
بلدية  مجال�ض  واأع�صاء  وروؤ���ص��اء 
وروؤ�صاء واع�صاء جمعيات تجارية 
ومهنية ومدراء م�صارف من مختلف 
وم�صدرين  ال�صمالية  ال��م��ن��اط��ق 

وفاعليات.
بالوزير   دب��و���ص��ي  رح��ب  ب��داي��ة 
�صام  والحا�صرين مثنياً على الدور 
يلعبه  ال���ذي  االإي��ج��اب��ي  ال��ح��ي��وي 
لم�صاريع  تلقفه  في  �صام  ال��وزي��ر 
غرفة طرابل�ض الكبرى االإ�صتراتيجية 
ت�صييد  م�صروع  اأ�صا�صي  وب�صكل 
طرابل�ض  م��رف��ا  ف��ي  االإه�������راءات 
المتكاملة  االإقت�صادية  والمنظومة 
عا�صمة  طرابل�ض  من  تجعل  التي 

لبنان االإقت�صادية.
اأن م�صاريعنا هي  ثقة  كلنا  وقال: 
معاليه من  نلم�صه من  لما  امينة  بيد 
االإ����ص���رار ع��ل��ى ال��ع��م��ل م��ع��اً على 
اإ�صتثمار م�صادر القوة التي تمتلكها 
اأغنى  باإعتبارها  الكبرى  طرابل�ض 

منطقة في لبنان.
�صكر  ���ص��ام  ال��وزي��ر  جهته  م��ن 
الرئي�ض دبو�صي على دعوته، وقال: 
لتحقيق  طويلة  م�صيرة  ف��ي  نحن 
النهو�ض بلبنان من طرابل�ض الكبرى 
الغنى  مقومات  ان  تماماً  نثق  الننا 
خال  من  طرابل�ض  بها  تمتاز  التي 
والمعر�ض  المرفا  العامة  مرافقها 
االإقت�صادية  والمنطقة  وال��م��ط��ار 

الغنية  ع��ك��ار  و���ص��ه��ول  ال��خ��ا���ص��ة 
وم�صفاة  ومنتجاتها  بم�صاحاتها 
النفط والغاز وهي بمجموعها محط 
وان  ودول��ي  وعربي  وطني  اإهتمام 
طرابل�ض �صتكون داعمة لبيروت في 
الحياة  دورة  فيها  تتكامل  �صيغة 

االإقت�صادية اللبنانية«.
اأتابع  الحقيقة  ف��ي  وق��ال:»ان��ا 
غرفة  م�صاريع  متوا�صل  ب�صكل 
طرابل�ض منذ ما  قبل ت�صلمي لمهامي 
اإ�صطرار  حال  في  ونحن  الوزارية 
�صريع للعمل على الخروج من دوامة 
غرفة  م�صاريع  واأن  االزم���ة  ه��ذه 
وهي  خا�ض  خ�صبة  هي  طرابل�ض 
الأن  عاجلة  ب�صورة  للتنفيذ  قابلة 
تلك  عليها  ت�صتند  التي  االأر�صية 
المجتمع  وان  ممتازة  الم�صاريع 
�صاملة  واإحاطة  الدولي على معرفة 
واهدافها  الم�صاريع  تلك  بخلفية 
طريق  على  و�صعها  وان  ومراميها 
التي  المدة  تفوق  ال�صريع  التفعيل 
اللبناني  االإقت�صاد  تحويل  يتطلبها 
االنتاج الن  مرحلة  الى  الريعية  من 
�صنوات  تتطلب  التحويل  عملية 
المتو�صط  �صرقي  منطقة  وان  طوال 
ال�صتثمار  دولي  ت�صابق  محط  باتت 
بفعل  االإ���ص��ت��رات��ي��ج��ي��ة  اه��م��ي��ت��ه��ا 
مخزونها من الغاز ولكن تبقى الثقة 

ونرى  ا�صا�صاً  المطلوبة  هي  بلبنان 
من�صة  طرابل�ض  غرفة  م�صاريع  في 
حيوية الإعادة الثقة بوطننا وعودة 
االإ�صتثمارات التي يحتاجها اكثر من 

اي وقت م�صى«.
»المو�صوع  ان  الى  �صام  ولفت 
هو  االول��ي��ة  ب��ط��اب��ع  يت�صم  ال���ذي 
لت�صييد  طرابل�ض  غ��رف��ة  م�صروع 
طرابل�ض  مرفا  حرم  في  االإه��راءات 
يغطي  اإ���ص��ت��رات��ج��ي��ة  ح��اج��ة  الن���ه 
ويوفر  القائمة  الغذائية  الفجوة 
نتح�ص�ض  بتنا  الذي  الغذائي  االأمن 
اأه��م��ي��ت��ه م��ن خ���ال اأزم����ة ال��غ��ذاء 
بها  تمر  التي  وال��ظ��روف  العالمية 
الم�صاريع  اه��م  من  وه��و  اأوكرانيا 
المتو�صط  �صرق  ف��ي  االإقت�صادية 
علمية  ج���دوى  ب��درا���ص��ة  ويتمتع 
اإه��ت��م��ام  م��ح��ط  وه���و  متخ�ص�صة 

ومتابعة«.
ه��ذه  »اأن  ال����ى  ����ص���ام  ول���ف���ت 
معاً  ن�صتعر�صها  التي  الم�صاريع 
ت�����ص��ك��ل ر���ص��ال��ة ق��وي��ة اإي��ج��اب��ي��ة 
طرابل�ض  م��ن  تنطلق  الم�صامين  
على  لبنان  مكانة  لتعزيز  الكبرى 
خارطة االإقت�صادات العالمية وتكمن 
اه��م��ي��ة ع��اج��ل��ة ف��ي ت��رج��م��ة تلك 

الم�صاريع الى اأفعال«.

اإ�صتقبل الرئي�ض دبو�صي وفدا من 
لجنة االقت�صاد والتجارة في مجل�ض 
فريد  ال��ن��ائ��ب  ب��رئ��ا���ص��ة  ال���ن���واب 
علي  النائبين  وع�صوية  الب�صتاني 
�صليمان، حيث عقد  دروي�ض ومحمد 
اإجتماع جرى خاله عر�ض م�صاريع 
ذات  الكبرى  االإ�صتثمارية  الغرفة 
االأبعاد اللبنانية والعربية والدولية 
االإقت�صادية  بالمنظومة  المتمثلة 
المتكاملة التي ت�صكل رافعة اإنقاذية 
الم�صاعدة  الفر�ض  وتوفر  للبنان 
واالن��ط��اق  االإن��ه��ي��ار  ت��ج��اوز  على 

بعملية النهو�ض. 
وجال وفد اللجنة في اأق�صام غرفة 
ال��ك��ب��رى واإط���ل���ع على  ط��راب��ل�����ض 
م�صاريعها ال �صيما مختبرات مراقبة 
ال�صناعي  التطوير  ومركز  الجودة 

واأبحاث الزراعة والغذاء.
النائب  اأع��رب  الزيارة  ختام  في 
عن  اللجنة  اأع�صاء  با�صم  ب�صتاني 
الغرفة،  �صرح  ب��زي��ارة  ال�صعادة 
دعوته  على  دبو�صي  الرئي�ض  �صاكرا 
بالم�صاريع  المتعلق  »ال�صرح  وعلى 
روؤي��ة  ال��ى  ت�صتند  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رى 
اآف���اق  ن��ح��و  ل��ل��ذه��اب  م�صتقبلية 
لطرابل�ض  لي�ض  جديدة  م�صتقبلية 

وح�صب واإنما لكل لبنان«. 
التي  الروؤية  لفتني في  وقال: »ما 
ي�صدد  اأن��ه  دبو�صي  الرئي�ض  قدمها 
بين  ال�صراكة  خيار  على  باالإعتماد 
الإطاق  والخا�ض  العام  القطاعين 

االإ�صتثمارية،  الم�صاريع  مختلف 
ونحن نهنئ الغرفة على اإنجازاتها، 
في  دائماً  هي  طرابل�ض  اأن  ونوؤكد 
القلب واأن لجنة االإقت�صاد والتجارة 
من  فاعلين  اأع�����ص��اء  ع���دة  ت�صم 

طرابل�ض وال�صمال«.
ان  دروي�����ض  علي  النائب  ولفت 
الزيارة لغرفة طرابل�ض لها رمزيتها 
ومحوريتها  الغرفة  مركزية  بفعل 
التي  الم�صتقبلية  ال��روؤي��ة  وبفعل 
اأن  موؤكدا  دبو�صي،  الرئي�ض  يمتلكها 
من  كبيرا  ع���ددا  تمتلك  طرابل�ض 
لتعود  اإ�صتثمارها  يجب  المقدرات 

بالمنافع على كل لبنان«.
فا�صار  �صليمان  محمد  النائب  اما 
المنظومة  م�صروع  »اأه��م��ي��ة  ال��ى 
االق��ت�����ص��ادي��ة واه��م��ي��ة ال��م��وق��ع 
وال�صمال  لطرابل�ض  ال��ج��غ��راف��ي 

العمق  الى  العبور  بوابة  باإعتبارها 
العربي والمجتمع الدولي«.

دبو�صي  الرئي�ض  �صكر  جهته  من 
لجنة االقت�صاد والتجارة، موؤكدا اأن 
تعزز  م�صتقبلية  تطلعات  »لدينا 
تمتلكه   ما  بفعل  الوطنية  ال�صراكة 
ط��راب��ل�����ض م���ن م��ك��ام��ن ال��ق��وة 
ان ن�صجل ق�صة  االإقت�صادية وعلينا 
الغرفة  م�صاريع  عبر  دائمة  نجاح 
االإ�صتراتيجية التي ن�صعها بت�صرف 
نتكلم  الننا  واأع�صاء  رئي�صا  اللجنة 
معاً بلغة اإقت�صادية وطنية م�صتركة 
وتربطنا  لهم  واالإكبار  التقدير  فكل 
بفكرنا  اقوياء  ونحن  وثيقة  �صراكة 
ال  ج��زء  ونحن  االإن�صاني  وح�صنا 

يتجزا من المجتمع الدولي«.

خ�ص�صها  ال��ت��ي  ج��ول��ت��ه  خ���ال 
برنامج  و�صمن  والميناء،  لطرابل�ض 
للبنان،  المقررة  الر�صمية  زيارته 
اإلتقى الرئي�ض دبو�صي االأمين العام 
غوتيري�ض  اأنطونيو  المتحدة  لاأمم 
حيث  الميناء  مدينة  بلدية  مقر  في 
اإ���ص��ت��ع��ر���ض م��ع��ه ال��م��رت��ك��زات 
عليها  ت�صتند  التي  االإ�صتراتيجية 
م�صاريع غرفة طرابل�ض الكبرى ذات 
االأبعاد اللبنانية والعربية والدولية 
اإقت�صادية  بمنظومة  تتمثل  والتي 
االإقت�صادية  اأ�ص�صها  ت�صتمد  متكاملة 
التي  المميزات  من  واالإ�صتثمارية 

تمتاز بها طرابل�ض وال�صمال.
ولفت دبو�صي االمين العام الى اأن 
الدولية  االإن�صانية  الم�صاعدات 
الم�صكورة على �صرورتها اإال اأنها ال 
في  نحن  اليه  نتطلع  ما  الأن  تكفي 
اإطاق  هو  الكبرى  طرابل�ض  غرفة 

واإع��م��اري��ة  اإ�صتثمارية  م�صاريع 
للمجتمع  ي��ك��ون  وج��اذب��ة  �صخمة 
الدولي ممثًا بمنظمة االأمم المتحدة 
وتنفيذها  تحقيقها  في  وازن  دور 
اأ�ص�ض  بتاأمين  تاأكيد كفيلة  وهي بكل 
القاعدة  وهي  واال�صتثمار  النهو�ض 
العمل  ف��ر���ض  لتوفير  االأ�صا�صية 

وفي  الواعد.  الم�صتقبل  في  لل�صباب 
دبو�صي  الرئي�ض  ق��دم  اللقاء  ختام 
االأ�ص�ض  يت�صمن  كتاباً  لغوتيري�ض 
التوجه  على  ت�صتند  التي  والروؤية 
لبنان  اإعتماد طرابل�ض عا�صمة  نحو 

االإقت�صادية.

مدينة  اأغنى  هي  الكبرى  طرابل�ض  اأن  دبو�صي  توفيق  الغرفة  رئي�ض  اأكد 
على الم�صتوى اللبناني والعربي، واأن لدى اأبنائها القدرة الكاملة على القيام 
التي  ال�صامية  التنمية  مبادئ  تنفيذ  وعلى  الكبيرة  اال�صتثمارية  بالم�صاريع 
العرب  �صركائنا  والى  اللبنانيين  الى  لتقديمها  المتحدة  االأم��م  تعتمدها 

والدوليين.
األقاها �صمن موؤتمر »الم�صوؤولية االإجتماعية  كام دبو�صي جاء في كلمة 
اإتحاد الغرف العربية  الم�صتدامة لل�صركات في العالم العربي« الذي نظمه 
المنظمات  تاأهيل  بهدف   HOPE MCF ومنظمة   ClinGroup مع  بالتعاون 
في  للم�صاركين  تقديره  دبو�صي عن  �صفافيتها. وعبر  ل�صمان  الحكومية  غير 
هذا الموؤتمر الذي ُي�صجل ح�صورًا لفاعليات عربية ودولية، عار�صا للمبادئ 
بداية  في  المتحدة  االأمم  هيئة  و�صعتها  التي  الم�صتدامة  للتنمية  ال�صامية 
تلك  مع  نتعاطى  الكبرى  طرابل�ض  من  لبنان  غرفة  في  اأننا  موؤكدا  االألفية، 
والجمعيات  والمنظمات  الهيئات  مع  خالها  من  نتوا�صل  التي  المبادىء 

بالرغم من اأن تلك االأهداف هي اأممية اأي اإن�صانية اإقت�صادية واإجتماعية«.
وقال دبو�صي: »لقد لفتني في مداخلة معالي االأمين العام الإتحاد غرفنا 
تطوير  و�صرورة  المياه  م�صاألة  الى  تطرقه  حنفي  خالد  الدكتور  العربية 
مختلف  تطوير  على  العمل  يقت�صي  الواجب  اأن  اإال  بها،  المتعلقة  الخدمات 
التنمية  ولكن  العربية،  مجتمعاتنا  بها  تنعم  اأن  يجب  التي  الخدمات 
الم�صتدامة من منظارنا المختلف نحن في غرفة لبنان من طرابل�ض الكبرى ال 
اإ�صتثمارات كبيرة تتوفر معها  اإال من خال  ال�صامية  اأن تنفذ مبادئها  يمكن 
لكل  العمل  فر�ض  معها  تتازم  والتي  ال�صعد  كل  على  الحيوية  الم�صاريع 

القدرات  ل�صقل  تثقيفية  تدريبية  دورات  مع  بدورها  تترافق  والتي  النا�ض 
والمهارات المطلوبة وتتحقق من خالها عملية تطوير المجتمع ب�صكل عام«.
واأكد دبو�صي اأنه ال يمكن اأن يتحقق نمو االإقت�صاد وي�صهد التطورات اإال 
االأهداف  باأهمية  الوعي  اإ�صاعة  �صرورة  مع  تترافق  اإ�صتثمارات  بوجود 
االأممية في التنمية الم�صتدامة. وهذا الوعي يجب اأن يطال النافذين الكبار 

قبل ال�صغار الأننا نلتم�ض لدى الكبار اأخطاء في تفكيرهم لجهة اإعتبارهم اأن 
بالتالي من حيث خيار ما ي�صمى  األف �صنة، ويمكنه  العي�ض  االإن�صان يمكنه 
و�صعها  اأو  الم�صارف  في  توظيفها  عبر  االأموال  باإكتناز  واالإكتفاء  الج�صع 
االإطاق،  االأمن على  لهم  لم يحقق  الت�صرف  �صرية، ولكن هذا  اأرقام  �صمن 
الح�ض  لدينا  يكون  اأن  الى  نتطلع  الأننا  لهم،  النا�ض  حب  ينالوا  لم  وكذلك 
بالح�ض  االإكتفاء  وعدم  االأممي،  الح�ض  بل  االإجتماعي،  والح�ض  االإن�صاني، 
الوطني على اأهميته، الأننا جزء ال يتجزاأ من المجتمع الدولي، وما علينا اإال 
اأن نقدم اأف�صل واأح�صن ما عندنا لهذا المجتمع، لكي تزداد ثقته واإيمانه باأننا 
حاجة حيوية وما�صة له، واأننا حالة اإن�صانية متجددة تعطي لذاتها اأح�صن 

ما لديها وكذلك لمجتمعها واأوطانها وللعروبة والمجتمع الدولي.
واأ�صاف: »هكذا نرى التنمية الم�صتدامة، وهكذا نرى الثقافة التي يجب 
اأن تنت�صر وتعم الفاعلين الكبار قبل ال�صغار وهذه حقوق م�صروعة نتوخى 
اإن�صانية  هو  االأكبر  النجاح  ولكن  للمجتمع،  الموؤكد  النجاح  خالها  من 
الب�صر،  يلتهم  اأن  يريد  »غواًل«  االإقت�صاد  في  نرى  اأن  اأعتدنا  الأننا  االإن�صان 
ولكن االإقت�صاد هو رحمة لهم، وهو الذي يعمل على تح�صين ظروف الحياة 
لدى النا�ض والخدمات التي يحتاجونها ويحد بالتالي من العنفية والغلو«. 

للقطاع  االإجتماعية  والم�صوؤولية  االأعمال  ري��ادة  حول  حوار  جرى  ثم 
المتقدم  الدور  دبو�صي على  الرئي�ض  اأ�صاء  بينهما، حيث  والتكامل  الخا�ض 
البعدين  بين  الجمع  في  النموذجية  وتجربتها  وال�صمال  طرابل�ض  لغرفة 
لرواد  نادي  واإحت�صان  بتا�صي�ض  تجلت  والتي  واالجتماعي  االقت�صادي 

االأعمال ال�صباب في طرابل�ض باال�صتناد الى مبادىء التنمية الم�صتدامة.

النيوزلندية  االأ�صترالية  اللبنانية  الغرفة  رئي�ض  اأكد 
طرابل�ض  غرفة  فيها  يزور  مرة  كل  في  اأنه  الزوقي  فادي 
دبو�صي  توفيق  اإدارتها  مجل�ض  رئي�ض  ويلتقي  وال�صمال 
االإقت�صادية  المنظومة  م�صروع  اأن  فاأكثر  اأكثر  يقتنع 
من   باإعتباره  اإ�صتراتيجية  باأهمية  يتمتع  المتكاملة 
م�صروع  وهو  العالمي  الم�صتوى  ذات  الكبرى  الم�صاريع 
خال  من  تحقيقه  الى  نتطلع  ونحن  لبنان  لكل  اإنقاذي 
خارطة الطريق التي ر�صمها الرئي�ض دبو�صي وكلنا ثقة اأن 
ال �صيء غير قابل للتحقيق اأمام االإرادة ال�صلبة واالإ�صرار 
التي يمتلكهما وان المنظومة تفتح المجاالت الوا�صعة اأمام 
ال�صراكات على م�صتوى الدولتين اللبنانية واالأ�صترالية او 

على نطاق ال�صراكة بين القطاعين العام والخا�ض.

غرفة التجارة وال�سناعة والزراعة في طرابل�س وال�سمال: م�ساريع كبرى للبنان والعرب والعالم
دبو�سي يلتقي غوتيري�س: 

طرابل�س محورية في عالم اال�ستثمار 
الوزير اأمين �سلم: »المنظومة االقت�سادية 

اأكبر م�سروع ا�ستراتيجي في �سرق المتو�سط..«

موؤتمر الم�سوؤولية 
االجتماعية الم�ستدامة

الوزير �صالم والرئي�س الدبو�صي وفاعليات اقت�صادية وبلدية وهيئات مدنية واأهلية

الب�صتاني ودروي�س في مختبرات مراقبة الجودة

دبو�صي م�صتقباًل الذوقي

لجنة االقت�ساد والتجارة البرلمانية: 
م�ساريع غرفة طرابل�س تعزز ال�سراكة الوطنية

فادي الذوقي: المنظومة االقت�سادية 
خارطة طريق ال�ستثمارات دولية



االثنين   2022/4/18

 في بد�ية هذ� �للقاء �إ�شمح لي �أن �أ�شاألكم 
لماذ� �إخترتم »�إنقاذ وطن« عنو�نًا لالئحتكم؟ 

ال  اإنقاذ،  اإل��ى  يحتاج  البلد  واق��ع  الأن   -
يلزمك  بل  يفيدك  المرهم  يفيدك وال  الترقيع 
عملية اإنقاذية كاملة وقد اإخترنا هذا ال�صعار 

لنعّبر عن روؤيتنا لما يحتاجه مّنا الوطن.
نو�ة  ت�شكيل  على  قادمون  �ننا  تعتقد  هل   

�إنقاذية على �شعيد �لمجل�س �لنيابي؟
حلواًل  يحتمل  يعد  لم  الو�صع  لاأمانة   -
و�صطية، وال ترقيعية بل يتطلب اإيجاد عاج 
فاإن  اأخرى  ناحية  البلد، ومن  جذري الإنقاذ 
نائباً  اأو  بالزائد  نائباً  يحتمل  يعد  لم  البلد 
ولهذا  ال،  اأو  اإنقاذية  عملية  فاإما  بالناق�ض، 
نحن مددنا يدنا اإلى كل �صيادي ونزيه فالبلد 
نوؤمن  ال  فنحن  ون��زاه��ة،   �صيادة  يتطلب 
نهائياً وكذلك  بدولة فيها �صاح غير �صرعي 
نوؤمن اأن الفا�صدين ال يبنون دولة، كل قّوة 
حتى  اإليها  يدنا  نمد  نحن  ونزيهة  �صيادية 
تقوم  لبلدنا، وروؤيتنا  اإنقاذية  نقوم بعملية 
ونزهاء  ك�صياديين  نحن  ناأخذ  ان  اإما  على 
وبالتالي  ال��ن��واب  مجل�ض  ف��ي  االأغلبية 
في  ح�صل  كما  باللعبة  نتحكم  ان  ن�صتطيع 
اإ�صتطاعتنا  ع��دم  ح��ال  ف��ي  اأو  ال��ع��راق، 
لدينا  يكون  االأغلبية  هذه  على  الح�صول 
مجموعة وازنة �صيادية فيما ي�صبه ال�صقور 
ع�صرة  وقف  اإذا  اآخر  بمعنى  وال�صي�صان، 
�صقور م�صيحيين وع�صرة �صقور من ال�صّنة 
براأي  الدروز  من  �صقور  اأربعة  اأو  وثاثة 
عندها يمكننا اأن نهز المجل�ض النيابي حتى 
وعندها  االأغلبية،  عنده  اهلل  حزب  كان  لو 
يكون الراأي العام في طور التكوين في وجه 

هيمنة حزب اهلل على الدولة.
توؤمن  كتلة  �إي�شال  ب��االإم��ك��ان  ه��ل  ولكن   
بالعمل �لديمقر�طي في حين �أّن هناك من ي�شع 

�شالحه على �لطاولة؟ 
لم  اأن��ه  ذل��ك  م��ن  اأك��ث��ر  اأق���ول  اأن  اأود   -
ي�صتخدم �صاحه فقط بل اإ�صتخدم اأخطر من 
يعطي  اأنه  اأي  ال�صرعي،  التكليف  وهو  ذلك 
تعاليم  يخالف  كاأنه  لماآربه  دينية  �صبغة 
�صاح  اأي�صاً  وهذا  وتعالى،  �صبحانه  ربنا 

لعبة  نلعب  نحن  وبالمقابل  ج��دًا،  خطير 
المواطن  مع  عاقتنا  وتقوم  ديمقراطية 
الدينية، وتلك  اأخاقيتنا  اأ�صا�ض  االآخر على 
اإ�صتعادة لما  هي مجموعة مجرمة في حالة 
التي  الح�صا�صين  ظ��اه��رة  ت��اري��خ  ي�صبه 
االآخ��ر  وتخيف  ب�صرا�صة  القتل  مار�صت 
االإي��ران��ي  والم�صروع  بم�صيره،  وتتحكم 
يعاك�ض  تاريخية  اأوه��ام  على  مبني  ُحكماً 
المنطق، واأقولها ب�صراحة ال ي�صتطيع حزب 
قوته  اإن  اأق��ول  كنت  ولطالما  تخويفنا  اهلل 

وهٌم �صنعه �صعفنا كطبقة �صيا�صية. 
و�شع  في  ب��د�أت��م  باأنكم  �شعور  لديك  هل   
�ل��ل��ب��ن��ة �الأول������ى ف���ي م�����ش��روع �إم���ت���الك �ل��ق��وة 

�لمطلوبة؟
- اأعود اإلى �صعار حملتنا االإنتخابية فقد 
هو  البداية  في  االإ�صم  يكون  اأن  اإقتراح  تم 
الدولة ثم بعد  اإ�صترداد  اأو  الوطن  اإ�صترداد 
نحن  وُحكماً  الوطن،  اإنقاذ  على  اإتفقنا  ذلك 
الدويلة  والإقتاع  الدولة  الإ�صترداد  بحاجة 
ثم بعد ذلك اإخراج �صاح حزب اهلل وال�صاح 
االإيراني من لبنان، وبالطبع عندما ت�صطرب 

الو�صع  ي�صتقر  وعندما  البلد  يهتز  المنطقة 
اإنما  لبنان  في  الو�صع  ي�صتقر  المنطقة  في 
نحن ال ن�صتطيع اأن ن�صت�صلم اأو ننبطح كلياً 
اأننا  يفيدنا  والذي  االإيراني  الم�صروع  اأمام 
اأن��ا  منطقة  هناك  اأن  اأي  ت��ع��ددي  مجتمع 
اأن  يمكن  ���ص��اروخ  األ���ف  وبمئة  �صيدها، 
نقبره،  اأن  يمكن  بالتراب  ولكننا  يجتاحنا 
�صمال  وفي   ٢٠٠8 اأي��ار   7 في  بذلك  وقمنا 
طردناهم،  ونحن  مكاتبهم  اأغلقنا  لبنان 
واأخواننا الدروز في ال�صويفات ت�صدوا لهم 
اأر�صنا  ع��ن  ن��داف��ع  الحقيقة  ف��ي  ون��ح��ن 
اأن كل  وعر�صنا، والقاعدة الع�صكرية تقول 
مدافع باإمكانه اأن يت�صدى لع�صرةمهاجمين.

عودة ال�شفير ال�شعودي
  كيف تنظرون �إلى عودة �ل�شفير �ل�شعودي 
�إلى لبنان؟ وهل ترون �أن عالقات لبنان بمحيطه 

�لعربي عائدة �إلى طبيعتها؟
دائماً  الحروف،  على  النقاط  لن�صع   -
كانت المملكة العربية ال�صعودية اإلى جانب 
لبنان كوطن،  اللبناني واإلى جانب  ال�صعب 
حتى  لفريق  بت�صليحها  اإي��ران  فعلت  كما  ال 
الإي���ران،  عميل  اأن���ه  ب��ل  �صيعياً  لي�ض  ان��ه 
لهم  عاقة  ال  والوطنيون  االأحرار  فال�صيعة 
بهذا الم�صروع، والمملكة لم تخرج من لبنان 
تجميد  على  اأجبرناها  ب�صلوكياتنا  نحن  بل 
اأقول  كنت  واأن��ا  الوقت،  لبع�ض  اأن�صطتها 
فار�صي  م�صروع  هناك  العرب:  الإخواننا 
ولبناني  عربي  بم�صروع  يقابل  اأن  يجب 
اأي�صاً. ونحن كاأفراد ُحكماً باللحم الحي اأّمّنا 
لل�صمود  االأم��ل  النا�ض  واأعطينا  ال�صمود 
قيام  لحظة  تحين  اأن  اإل��ى  االإنهيار  وع��دم 
االإيراني  الم�صروع  مقابل  عربي  م�صروع 
التخل�ض  للبنان  نعيد  وان  توازن  لتحقيق 

من هذا الو�صع.
�ل�شير  �لالئحة قادرون على  �أع�شاء   وهل 

في هذ� �لتوجه؟
- كما قلت نحن في الائحة متفقون على 
اإلى  اإ�صافة  والنزيهة  ال�صيادية  التوجهات 

والتطويرية  واالإنمائية  االإقت�صادية  الروؤى 
الأنه لن نعمل فقط في المجال ال�صيا�صي بل 
حال  في  عنهم  م�صوؤولون  نحن  اأنا�ض  هناك 
وتجربتنا  الم�صوؤولية،  مراكز  اإلى  و�صولنا 
االإهتمام  اإل��ى  فاإ�صافة  وا�صحة،  ب��االأم��ن 
كنا  عنا�صرها  وتدريب  الموؤ�ص�صة  بقدرات 

نهتم ُحكماً بال�صكن والطبابة والمدار�ض.
العالقة بالرئي�س ال�شنيورة

 وهل هناك من دور للرئي�س فوؤ�د �ل�شنيورة 
في �إعد�د هذه �لروؤى؟

ال�صنيورة  للرئي�ض  دور  هناك  بالطبع   -
نف�ض  ف��ي  ون��ح��ن  معه  بالتن�صيق  ون��ق��وم 
التوجه وقد يكون لديه اآلية عمل معينة وقد 
نختلف في بع�ض التفا�صيل ولكن بالخطوط 

اأثني  وهنا  دائ��م��اً،  نلتقي  نحن  العري�صة 
دريان  المفتي  ودعوة  دعوته،  على  مجددًا 
في  للم�صاركة  الحالي  الحكومة  ورئي�ض 
البيئة  اأعتبر وخا�صة في  االإنتخابات، واأنا 
ال�صنية من يدعو اإلى المقاطعة واالإ�صتنكاف 
اأّن  يبدو  الذي  االآخر  الم�صروع  يخدم  كاأنه 
الع�صكر،  ي�صبه  وكاأنه  جدًا  عالية  جاهزيته 
بع�صنا  واإذا  اأكثر  عددياً  نحن  وبالمقابل 

يقوم  فكاأنه  دوره  يمار�ض  لم  اأو  اإعتكف 
بتمكين االآخر من الربح، ولذلك اأقول انه من 
االإنتخابات،  ومقاطعة  االإ�صتنكاف  الخطاأ 
في  واالأكبر  ووطني  اأ�صا�صي  مكون  فنحن 
لبنان ولي�ض لنا الحق ان نعتكف، واإخواننا 
اعتكفوا   ١99٢ ال��ع��ام  ف��ي  الم�صيحيون 
اأتى  ندموا على ذلك حين  واأخطاأوا واليوم 

من ال يمثلهم ونحن لن نكرر هذا الخطاأ.
 هل تلتقون مع �أطر�ف وطنية من طو�ئف 

�أخرى في مجال متابعة م�شروعكم �لوطني؟
ولي�ض  وطني  هو  بالتحديد  م�صروعنا   -
اأم  اإنتخابات  هناك  كان  اإذا  ولذلك  اإنتخابياً 
ال، فيدنا ممدودة اإلى كل مكّون م�صيحي اأو 
حال  وفي  ونزيه،  �صيادي  �صيعي  اأو  درزي 
كان �صيادياً وفا�صدًا فاإنه ال يعني لنا �صيئاً اإذ 
ال�صيادة  االأ�صا�صيان:  ال�صرطان  هذان  لدينا 
والنزاهة، ونحن لدينا قنوات توا�صل حتى 
القوات  مع  تحالفاً  واأقمنا  الكتائب،  مع 
اللبنانية كمكّون م�صيحي اأ�صا�صي نحو غاية 
اإنتخابات،  منا�صبة  هي  مما  اأكثر  وطنية 
وهدفنا مواجهة الفريق االآخر داخل مجل�ض 
االإنهيار  البلد نحو  للحد من  توجه  النواب 

كما هو حا�صل حتى اليوم.
ياأخذ عليكم هذ� �لتحالف   ولكن هناك من 

مع �لقو�ت �للبنانية ؟
هذه  في  اللبنانية  ال��ق��وات  بيد  يدنا   -
اأي�صاً  ال��ق��ادم��ة  المحطات  وف��ي  المحطة 
الوطن  عن  االإيرانية  اليد  لرفع  �صنتعاون 
ب��اإج��راء  قمنا  وق���د  ب���ه،  نخجل  ال  وه���ذا 
اإ�صتطاع للراأي في المدينة وكانت النتيجة 

اأن اأهل طرابل�ض هم مع هذا التحالف.
 بر�أيك هل هناك �شيطنة على هذ� �ل�شعيد؟

ال  وهذا  محاوالت،  هناك  الحقيقة  في   -
الوطني  ال��ت��ع��اون  ف��ه��ذا  ال��ائ��ح��ة،  يعيب 
اأن  يجب  ودائماً  الجميع  ي�صمل  والتعددي 
اإخترنا  وق��د  م�صيحي  �صريك  هناك  يكون 
الطروحات  على  معهم  نلتقي  الأننا  القوات 
ال�صيادية وعلى �صلوكيات النزاهة في العمل 

وقد  طريقنا  هو  هذا  والوطني.  ال�صيا�صي 
في  حتى  واالآن  االأم��ن  في  الوطن  خدمنا 
ال�صيا�صة وال نجد في ذلك ما يعيبنا، وقد تّم 
ر�صيد  ال�صهيد  »بقتل  الفريق  ه��ذا  اإت��ه��ام 
معلومات  اأعطيت  باأني  قلت  واأن��ا  كرامي« 
اإغتالها  ال�صّنية  القيادات  كل  اأن  مفادها 
المحور ال�صوري االإيراني من المفتي ح�صن 
ال�صيخ محمد ع�صاف وغيرهم من  اإلى  خالد 
اإغتالهم  وال�صيادية  الوطنية  ال��ق��ي��ادات 
الرئي�ض  فيها  بما  االإيراني  ال�صوري  المحور 
ال�صهيد رفيق الحريري ومجزرة التبانة قام 
اإ�صتهدفت  وبيئتنا  اأي�صاً  المحور  هذا  بها 
اأي�صاً من هذا المحور فلماذا ق�صية اإ�صت�صهاد 
ال��رئ��ي�����ض ر���ص��ي��د ك���رام���ي ه���ي ����ص���اذة، 
اآنذاك كانت باإمرة ال�صوريين،  والمحاكمات 
اإلى  ترتكز  اأ�صا�صية  معلومات  اأعطيت  واأنا 
اإنه كانت هناك  جهاز مخابرات عربي يقول 
المعر�ض  ب��اح��ة  ف��ي  ط��واف��ت��ان  ذاك  ي��وم 
الرئي�ض  اإحداهما  تقل  ان  باإنتظار  بطرابل�ض 
كرامي رحمة اهلل عليه اإلى بيروت وقد تدخل 
م�صوؤواًل  كان  الذي  اإ�صتنبولي  محمد  العقيد 
تلك  اأن  كرامي  الرئي�ض  واأبلغ  المعر�ض  عن 
اإلى  باالإنتقال  وطالبه  خلل  فيها  الطوافة 
الطوافة الثانية، لقد اأخذه بيده اإلى الكر�صي 
اأول  المزايدة،  يريدون  ولماذا  المفخخ، 
كان  كرامي  عمر  المرحوم  �صكلها  حكومة 
يمكن  ال  ولذلك  وزي��رًا  فيها  جعجع  �صمير 
المجال  ه��ذا  ف��ي  علينا  ال��م��زاي��دة  الأح���د 
بتعاوننا مع القوات اللبنانية، فعندما يقبل 
في  جعجع  بتوزير  كرامي  عمر  الرئي�ض 
له  عاقة  وال  بريء  اأنه  يعلم  كان  حكومته 
ر�صيد  الرئي�ض  �صقيقه  اإغ��ت��ي��ال  بجريمة 

كرامي.
�شنكون خدمًا لأهلنا

 ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د �آخ����ر ه���ل ف���ي ب��رن��ام��ج��ك��م 
�الإن���ت���خ���اب���ي ت��ط��ل��ع��ات ن��ح��و �إن����ق����اذ �ل��و���ش��ع 

�الإقت�شادي و�الإنمائي في طر�بل�س و�ل�شمال؟
الو�صول  فقط  لي�ض همنا  الطبيعي  - من 
لوحات  الح�صول  اأو  النيابي  المجل�ض  اإلى 

لم  وبعمري  �صياراتنا  على  نعلقها  زرق��اء 
على  ذل��ك  غير  اأو  ع�صكرية  لوحة  اأ���ص��ع 
�صيارتي، وحتى با�صبوري هو عادي وعندي 
با�صبور خا�ض لم اأ�صتعمله يوماً، لكن ُحكماً 
ومدينتنا،  الأه��ل��ن��ا  خ��دم��اً  �صنكون  نحن 
كل  ولدينا  يخدمها  لمن  تحتاج  ومنطقتنا 
من  االإقت�صادية  دورتها  لننع�ض  المقومات 
في  مطار  لدينا  وال�صنية،  المنية  اإلى  عكار 
عكار وم�صفاة بترول ومعر�ض في طرابل�ض 
باإ�صراف  بالمعدات  تجهيزه  ت��م  وم��رف��اأ 
تامر  اأحمد  الدكتور  مديره  من  ومتابعة 
خبراء  دع��وة  اإط��ار  في  دورن��ا  هنا  وياأتي 
االأر�صية  وتطوير  الإنعا�ض  اإقت�صاديين 
ع�صنا  جيل  ونحن  واالإنمائية  االإقت�صادية 
التي  واالإق��ت�����ص��ادي  ال�صناعي  االإزده����ار 
البح�صا�ض  منطقة  في  الم�صانع  �صكلته 
بكرامتهم،  ال��ع��ائ��ات  اآالآف  منها  وع��ا���ض 
وهناك العديد من رجال االأعمال اللبنانيين 
مدينتهم  اإلى  المجيء  ويودون  الخارج  في 
ومناطقهم ال�صمالية للعمل على توفير فر�ض 

العمل.

يتراأ�س الئحة »اإنقاذ وطن« في دائرة ال�صمال الثانية

ريفي: عنوان معركتنا »ال�سيادة والنزاهة«
في تقديمنا لهذ� �لحو�ر، �لذي �أجرته »�لتمدن« مع �لوزير �ل�شابق �أ�شرف ريفي، �لذي ير�أ�س الئحة »�إنقاذ وطن«، �لتي 
تخو�س �النتخابات �لنيابية في د�ئرة �ل�شمال �لثانية )طر�بل�س – �ل�شنية – �لمنية(، نبد�أ من حيث �أنهى ريفي حديثه، �إذ 

قال: 
كل  ولدينا  الأهلنا،  خدمًا  �شنكون  بل  زرقاء،  لوحات  على  �لح�شول  �أو  �لنيابي  �لمجل�س  �إلى  �لو�شول  فقط  هّمنا  »لي�س 

�لمقومات لننع�س �لدورة �القت�شادية لمدينتنا«.
وفي هذ� �للقاء حّدد �لوزير �ل�شابق و�لمر�شح �لحالي معيارين حكما ت�شكيل �لالئحة، و�شيحكمان �أي تحالفات م�شتقبلية، 

وهما: »�ل�شيادة و�لنز�هة، الأننا ال نوؤمن بدولة فيها �شالح غير �شرعي نهائيًا، وكذلك نوؤمن �ن �لفا�شدين ال يبنون دولة«.
�أما �لر�شالة �لتي وّجهها ريفي عبر »�لتمدن«، فهي �نه »من �لخطاأ �ال�شتنكاف ومقاطعة �النتخابات، فنحن مكون �أ�شا�شي 
ووطني، و�الأكبر في لبنان، ولي�س لنا �لحق �ن نعتكف... وال ي�شتطيع »حزب �هلل« تخويفنا، �أما قوته فهي وهٌم �شنعه �شعفنا 

كطبقة �شيا�شية«. في ما يلي تفا�شيل �لحو�ر:

نحن مددنا يدنا اإلى كل �شيادي 
ونزيه، لأن البلد يتطلب �شيادة 
ونزاهة،  فنحن ل نوؤمن بدولة 
نهائيًا،  �شرعي  غير  �شالح  فيها 
ل  الفا�شدين  اأن  نوؤمن  وكذلك 

يبنون دولة

اإلى  يدعو  من  اأن  اأعتبر  اأنا 
المقاطعة والإ�شتنكاف،  خا�شة 
في البيئة ال�شنية، كاأنه يخدم 
الخطاأ  فمن  الآخر،  الم�شروع 
فنحن  الإنتخابات،   مقاطعة 
اأ�شا�شي ووطني ولي�س لنا  مكون 

الحق ان نعتكف

ُحكمًا  مبني  الإيراني  الم�شروع 
وهو  تاريخية،  اأوهام  على 
واأقولها  المنطق،  يعاك�س 
»حزب  ي�شتطيع   ل  ب�شراحة 
كنت  ولطالما  تخويفنا،  اهلل« 
�شنعه  وهٌم  قوته  اإن  اأقول 

�شعفنا كطبقة �شيا�شية
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لنا«  »لبنان  هو  لالئحتكم  عنو�نًا  �إتخذتم   
فهل تعتقد باأن �لالئحة قادرة على تعبئة �لنا�س 

خلف هذ� �ل�شعار؟
مدى  على  البلد  اإل��ى  اأت��ّط��ل��ع  دعني   -
اإغتيال  منذ  وتحديدًا  الما�صية  ال�صنوات 
الرئي�ض رفيق الحريري نجد اأن هناك نوعاً 
تدريجي  ب�صكل  تح�صل  ن�صل«  »عملية  من 
ذلك  ب��داأ  وعملياً  باأجمعه  للبلد  ومنهجي 
بن�صل طائفة باأكملها، وهي الطائفة ال�صيعية 
اهلل  حزب  »باط«  تحت  وو�صعها  الكريمة، 
ذلك  بعد  ومن  االإيراني  الثوري  والحر�ض 
االأخرى.  الطوائف  اإلى  تمتد  االأمور  بداأت 
منا�صري  اإختطاف  تم  الم�صيحيين  عند 
 ٢٠١8 العام  وفي  الحر،  الوطني  التيار 
ال�صّنة كانوا من  اأّن �صتة نواب من  ناحظ 
هذه  اإلى  تطلعنا  واإذا  اهلل،  حزب  ن�صيب 
فهي  النا�ض  لخيارات  المنهجية  ال�صرقات 
وع��دم  النا�ض  اإعتكاف  خ��ال  م��ن  ج��اءت 
والطريقة  االإقتراع.  �صناديق  اإلى  ذهابهم 
الوحيدة لمنع هذا االإختطاف هو اأّن القرار 
نحن  ق��رارن��ا  ه��و  ع���ام  ب�صكل  اللبناني 
اللبنانيين جميعاً، فلبنان ال يمكن اأن يكون 

الإيران اأو الأي دولة اأخرى.
النهيار القت�شادي واأ�شبابه

االإقت�صادية  الناحية  اإلى  تطلعنا  واإذا 
اإ�صتخدام لبنان على مدى �صنوات  اأن  نجد 
وللمعارك  ال�صواريخ  الإط���اق  ك�صاحة 
ال�صنة  واإتهام  باالإرهاب  طرابل�ض  واإتهام 
ح�صل  ما  وكل  المرفاأ،  واإنفجار  باالإرهاب 
اإ�صافة اإلى العمليات االإرهابية واالإغتياالت 
الدول  مع  العاقات  اأوا�صر  قطع  اإلى  اأدت 
للبنان  بالن�صبة  االأه��م  وتحديدًا  العربية 
وج��ود  ه��و  الرئي�صي  ال�صبب  اأن  ون��ج��د 
اإقتطاع  ومحاولة  الم�صلحة  الميلي�صيات 

لبنان وجعله م�صتعمرة اإيرانية.

وال �صك اأّن الف�صاد والطائفية الم�صت�صرية 
اإن�صاء  منذ  موجودة  كلها  والمح�صوبية 
هو  الو�صع  فاقم  وال��ذي  اللبنانية  الدولة 
 ٢٠١١ عام  بداأت  التي  التدريجية  العملية 
الحريري  �صعد  على  االإنقاب  اإع��ان  عند 
اللبناني  االإقت�صاد  اأ�صبح  اليوم  ذاك  ومنذ 

في »خبر كان« وتبددت اأموالنا.
عاقاتنا  باإ�صاح  تبداأ  االإ�صاح  وعملية 

مع دول العالم ومع الدول العربية تحديدا 
حتى ن�صتطيع التعاون في تقديم الم�صاعدات 
وننت�صل االإقت�صاد من الو�صع الذي و�صلنا 
و�صطوة  هيمنة  وقف  ذلك  مقدمة  وفي  اإليه 

ذلك التنظيم على الحياة اللبنانية.
والطريقة الوحيدة على �صعيد طرابل�ض 
والمنية ال�صنية هو بمنع و�صول التابعين 
الائحة  تمثلهم  وال��ذي��ن  التنظيم  ل��ه��ذا 
المعروفة التابعة لحزب اهلل، ولكن الطريقة 
للت�صويت  النا�ض  ن��زول  في  تكمن  االأمثل 

واالإقتراع للوائح االأخرى ولائحتنا .
لئحتنا تراعي خيارات النا�س 

بالتغيير
 هل ترون �إمكانية �لح�شول على حو��شل 
تمكنكم من �لتعاون و�لتحالف مع قوى �أخرى 

في �لمناطق لمو�جهة هذ� �لمخططات؟
- الائحة التي �صكلناها هي منتقاة على 
الم�صتوى ال�صيا�صي باأنها مجموعة تريد اأن 
واإ�صتقراره،  لبنان  م�صتقبل  على  تحافظ 
وكلنا متفقون على اأن م�صروع حزب اهلل هو 
من  ف��ائ��ز  واأي  للبلد،  تدميري  م�صروع 
الئ��ح��ت��ن��ا ���ص��ي��ك��ون ج�����زءًا م���ن م�����ص��روع 

خيارات  تراعي  الائحة  وهذه  المواجهة، 
النا�ض بالتغيير، فمن الوجوه القديمة لي�ض 
ولكن  واأنا  فتفت  �صامي  النائب  �صوى  هناك 
الت�صعة الباقين في الائحة هم من الوجوه 
مع  الخبرة  جمع  حاولنا  وق��د  الجديدة، 
جديدة  وجوهاً  اأي�صاً  واإخترنا  التجديد 
و�صيا�صي  ونقابي  علمي  تاريخ  لها  محببة 
و�صعبي حتى ال ي�صعر اأحد باأنه مزعوج عند 

الذي  التف�صيلي  ال�صوت  واإختيار  اإقتراعه 
يريده.

عودة ال�شفير ال�شعودي اإلى لبنان
�لعربية  �لمملكة  ل��ع��ودة  م��رت��اح  �أن��ت  ه��ل   

�ل�شعودية �إلى لبنان عبر �شفيرها؟
ال�صعارات  من  ال��خ��روج  علينا  اأواًل   -
ال��ب��راق��ة ع��ن ال��ع��روب��ة ووح����دة ال��ه��دف 
والم�صير، هناك م�صلحة للبنانيين بالعاقة 
مع  وب��االأخ�����ض  العربي  الخليج  دول  م��ع 
واإخوتنا  اأقربائنا  اإلى  ولنتطلع  ال�صعودية، 
واأهلهم  اأوالده��م  من  هناك  كم  واأ�صدقائنا 
باإر�صال  ويقومون  الدول  هذه  في  يعملون 
لبنان،  في  وعائاتهم  اأقربائهم  اإلى  المال 
وكم من م�صاريع قدمت هذه الدول اإلى لبنان 
واإل��ى  ال��دول��ة  اإل��ى  ال��ي��وم،  اإل��ى  القدم  منذ 
هذه  م��ن  كبير  ج��زء  ه��ن��اك  نعم  ال��ن��ا���ض؟ 
واإل����ى جيوب  ه����درًا  ال��م�����ص��اع��دات ذه���ب 
اإلى  تطلعنا  اإذا  بالنهاية  لكن  المتنفذين 
اإي��ران  هناك  الفرق،  واإل��ى  القائم  الو�صع 
الحد  تاأمين  ت�صتطيع  ال  والتي  المديونة 
و�صوريا  فنزويا  وعندنا  ل�صعبها،  االأدن��ى 
وعندنا  ال�صمالية،  وك��وري��ا  االأ���ص��د  ب�صار 
مدن  اإلى  مدنها  حولت  التي  العربية  الدول 
هي  التي  م�صر  وحتى  ومتقدمة،  زاه��رة 
دول  مع  تعاونها  فاإن  اإقت�صادياً  االأ�صعف 
الخليج اأّمن لها القدرة على خيارات عديدة 
لت�صغيل اأبنائها، ونحن باإ�صتطاعتنا تغمي�ض 
بالتعاون  هو  هنا  خيارنا  نقول  واأن  عيوننا 

مع الدول العربية.
تعطي  ال�صعودي  ال�صفير  عودة  وبالطبع 
ال�صيا�صية  لخياراتنا  جدياً  معنوياً  دفعاً 
غير معزولين  باأننا  نقول  وبالتاأكيد تجعلنا 
الذي يجمعنا مع  العربي  االإمتداد  لدينا  بل 

هذه الدول.
عن قرار الحريري وموقف منا�شري 

»الم�شتقبل«
 ماذ� عن موقف منا�شري تيار �لم�شتقبل 

وهل يدعمون الئحتكم؟
الم�صتقبل  تيار  اأن  اأوؤكد  ان  اأريد  اأواًل   -
اإحترمت  واأنا  الحريري  �صعد  قرار  يحترم 
اإ�صتقالتي  وق��دم��ت  الحريري  �صعد  ق��رار 

وتر�صحت اإلى االإنتخابات، وطبعاً اإ�صتقالتي 
هذه  تتخطى  اأخرى  باأمور  عاقة  لها  كانت 
فيها.  للبحث  الوقت  ياأت  لم  ولكن  الق�صية 
تيار  جمهور  اإح��ت��رام  ونقدر  نحترم  نحن 
�صعد  للرئي�ض  التيار  ومنا�صري  الم�صتقبل 
وال  ت��ذه��ب��وا  ال  يقل  ل��م  لكنه  ال��ح��ري��ري، 
اإلى  يدُع  ولم  مطلقاً  ذلك  يذكر  لم  تنتخبوا، 
خيار  هناك  بالنهاية  االإنتخابات،  مقاطعة 
االإرهابية  المجموعات  وخ��ي��ارات  النا�ض 
الحريري، وخيار  الرئي�ض رفيق  التي قتلت 
رفيق  اإرث  على  الحفاظ  تريد  التي  النا�ض 
وتمنع  البلد  على  تحافظ  واأن  الحريري 
الم�صاجد  ومفّجري  الحريري  رفيق  قتلة 
اأن  وقا�صفي المدن ال�صورية واليمن، نريد 
عندنا  الموجودين  الجدد  الحوثيين  نمنع 

من ال�صيطرة على البلد.
 هل كان هناك من تدّخل معين على �شعيد 

ت�شكيل الئحتكم؟
- نكهة هذه الائحة اأنها محّلية بالكامل، 
لي�ض هناك اأي تدخل من اأّي كان من خارج 
ذلك  على  اإ�صتغلت  ال��ذي  واأن��ا  الائحة، 
عملنا  اأننا  �صك  وال  االأم��ور  هذه  واأع��رف 
توازنات بين المناطق ومع النا�ض البارزة 
وهناك  الموجودة  الكفاءات  وبين  فيها، 
عّدة �صخ�صيات كان من المفرو�ض اأن تكون 
على الائحة تم اإ�صتبعادها الأ�صباب تتعّلق 
هذا  اإلى  وو�صلنا  االإنتخابية  بال�صرورات 
مع  نتماهى  اأن  اأم��ا  ال��م��وج��ود.  ال��ت��وازن 
اللبنانية  ال�صاحة  على  اأخ��رى  خ��ي��ارات 
بالتاأكيد نحن على الم�صتوى االإ�صتراتيجي 
اإي��ران  وم�صروع  اهلل  ح��زب  مواجهة  في 
نتطابق  نحن  وبالتاأكيد  الثوري،  والحر�ض 
لبنان،  اإنقاذ  اإلى  ال�صاعين  النا�ض  كل  مع 
منا  كل  المحلية  البرامج  م�صتوى  وعلى 
لديه برنامجه المتعّلق بمنطقته ولكن علينا 

االأخرى حتى  القوى  نت�صامن مع  اأن  اأي�صاً 
ن�صّكل رافعة لهذه البرامج والم�صاريع.

اأكثرية  ت�صكيل  على  قادرون  اأننا  ونوؤكد 
ولكن  النيابي  المجل�ض  اإل��ى  و�صلنا  اإذا 
بالتاأكيد اأننا �صنمنع حزب اهلل من ال�صيطرة 

على ثلثي المقاعد.

»لبنان لنا« تخو�س المعركة في دائرة ال�صمال الثانية

الدكتور م�سطفى علو�س: الئحتنا راعت خيارات النا�س التغييرية
في لقاء مع »�لتمدن«، �عتبر رئي�س الئحة »لبنان لنا«، �لنائب �ل�شابق �لدكتور م�شطفى علو�س، �أن كثرة �للو�ئح في د�ئرة 
�إلى  �أنه »بعد ثورة 17 ت�شرين هناك رف�س للو�قع �لقائم �أدى  �إلى  – �ل�شنية(، تعود  – �لمنية  �ل�شمال �لثانية )طر�بل�س 
بنف�س  ��شتغلت  �لمجموعات  �أن  تبّين  �لوقت  مع  لكن  �لفر�غ،  تعبئة  على  قادرون  �أنهم  �ل�شباب  جيل  لدى  جديدة  قناعات 

�لطريقة �ل�شعبوية للقوى �ل�شيا�شية، فلم يتوحدو� ولم ي�شتطيعو� خلق بر�مج م�شتركة«. 
و�أكد علو�س �أن الئحة »لبنان لنا« ر�عت خيار �لنا�س بالتغيير »فمن �لوجوه �لقديمة لي�س هناك �شوى �لنائب �شامي فتفت 

و�أنا«.
و�شّدد علو�س على تقدير �حتر�م جمهور تيار �لم�شتقبل ومنا�شريه للرئي�س �لحريري »لكنه لم يقل ال تذهبو� وال تنتخبو�، 
ولم يدُع �لى مقاطعة �النتخابات«. ودعا علو�س �لناخبين �إلى تذّكر »منظومة �الغتياالت و�لقتل و�لترويع وتدمير �القت�شاد«.

في ما يلي تفا�شيل �لحو�ر:

�للو�ئح  عدد  في  �لم�شبوقة  غير  �لكثافة  �شبب  حول 
– �ل�شنية  �عتبر  – �لمنية  �الإنتخابية في د�ئرة طر�بل�س 
رف�س  هناك  ت�شرين   17 ثورة  »بعد  �أنه  علو�س  �لدكتور 
�إلى قناعات جديدة  �أدى  �لقائم وعمليًا هذ� �لرف�س  للو�قع 
�لذي  �لفر�غ  تعبئة  على  قادرون  �أنهم  �ل�شباب  جيل  لدى 
�ل�شابقة،  �ل�شنو�ت  مدى  على  بالخيار�ت  �لثقة  عدم  تركه 
و�أنا لو كنت مكانهم لفكرت بنف�س �لطريقة، وكان لدي �أمل 
و�ل�شابات  �ل�شبان  من  �لمجموعة  هذه  تكون  باأن  كبير 
قادرة على خلق بد�ئل مقنعة من خالل �لتفاهم على بر�مج 
�ل�شاأن  في  �لعمل  على  قادرة  �شخ�شيات  و�إنتاج  موحدة 

�لعام.
بها  �إ�شتغلت  �لتي  ذ�تها  �لطريقة  �أن  تبّين  �لوقت  مع 
بال�شعبوية وغير ذلك  �ل�شيا�شية على مدى �شنو�ت،  �لقوى 
و�لدليل  �لمجموعات  هذه  قبل  من  �إ�شتخد�مها  تم  �أي�شا، 

م�شتركة  مجموعات  في  يتوحدو�  �أن  ي�شتطيعو�  لم  �أنهم 
ر�أينا  وبالتالي  �أي�شًا  م�شتركة  بر�مج  خلق  ي�شتطيعو�  ولم 

�لمتعددة. �للو�ئح  هذه 
ولكن في �لوقت نف�شه �أقول �ن علينا �لنظر �إلى �لجانب 
يقوم  �ن  �لعام ويريد  بال�شاأن  يهتم  و�أن هناك من  �لم�شرق 
�إن  �لتي تر�شحت في طر�بل�س   11 �ل�  �للو�ئح  بذلك، وهذه 
�أمام  مفتوحة  خيار�ت  هي  مكتملة  غير  �أو  مكتملة  كانت 
�لحا�شل  �شتخّف�س  �أنها  فيها  �لكبير  و�الإ�شكال  �لنا�س 
�لتمثيل  و�إ�شعاف  �الأ�شو�ت  توزع  ب�شبب  �الإنتخابي، 
حو��شل  على  تح�شل  لن  �الأقل  على  لو�ئح  خم�س  وهناك 
�إلى  وتوؤدي  �لنهائي  �لحا�شل  من  �شتن�شحب  وهي  كفاية، 
كبير.  �إ�شكال  وهذ�  �لتمثيل  و�إ�شعاف  �لحا�شل  �إنخفا�س 
لماذ�  �لت�شاوؤل  �أ�شتطيع  ال  مر�شح  �أنا  طالما  وبالنهاية 

غيري قد تر�شح وهذ� حق لكل مو�طن«.

وجه علو�س كلمة �إلى �لناخبين جاء عن �شبب الكثافة غير الم�شبوقة في عدد اللوائح
فيها: 

تحت  ع�شنا  كيف  تذكرو�  �أقول 
�الإحتالل �ل�شوري، وتذكرو� ما فعلت 
و�شوريا  �لعر�ق  في  �لمنظومة  هذه 
�لتي  �الإغتياالت  وتذكرو�  و�ليمن، 
و�لترويع  �لقتل  جانب  �إلى  �إرتكبوها 
�لوحيدة  �لطريقة  �الإقت�شاد،  وتدمير 
و�أن  خيار�تكم  تاأخذو�  �ن  هي 
�إطلعو�  �لم�شروع،  هذ�  �شد  ت�شوتو� 
ال  �أحد  يغّرنكم  وال  بيوتكم،  من 
و�إقترعو�  بم�شاعدة  وال  بالكرتونة 
�لمهرجين  تختارو�  ال  بالتاأكيد  ولكن 
و�لطارئين �لذين قدمو� فجاأة وطلعو� 
عالقة  لهم  لي�س  هوؤالء  �لقمقم،  من 
عا�شو�  �لذين  �إختارو�  بالمدينة، 
تدقون  وعندما  بينكم  وهم  معكم 

معكم. تجدونهم  �أبو�بهم 

كلمة اإلى الناخبين

ال�شعبوية  الطريقة  اأن  تبّين 
القوى  ا�شتخدمتها  التي  ذاتها 
ال�شيا�شية على مدى �شنوات، تم 
اإ�شتخدامها من قبل المجموعات 
ي�شتطيعوا  فلم  ال�شبابية، 
خلق  ي�شتطيعوا  ولم  التوحد، 
برامج م�شتركة، وبالتالي راأينا 

هذه اللوائح المتعددة

الم�شتوى  على  منتقاة  لئحتنا 
تريد  مجموعة  باأنها  ال�شيا�شي 
اأن تحافظ على م�شتقبل لبنان 
على  متفقون  وكلنا  واإ�شتقراره، 
هو  اهلل«  »حزب  م�شروع  اأن 
واأي  للبلد،  تدميري  م�شروع 
فائز من لئحتنا �شيكون جزءًا 

من م�شروع المواجهة

»تيار  جمهور  اإحترام  نقدر 
التيار  ومنا�شري  الم�شتقبل« 
لكنه  الحريري،  �شعد  للرئي�س 
لم يقل ل تذهبوا ول تنتخبوا، 
لم يذكر ذلك مطلقًا، هو لم يدُع 

اإلى مقاطعة هذه الإنتخابات



االثنين   2022/4/18

في  ال�صني  المقعد  ع��ن  المر�صح  روى 
المنية– – طرابل�ض  الثانية  ال�صمال  دائرة 
ال�صنية الدكتور اأحمد االأمين �صيرة حياته 

في حديث اإلى »التمدن«.
قال: »ال بد لي اأن اأجيب بداية عن �صوؤال 
من هو اأحمد االأمين المر�صح اإلى االإنتخابات 
من  اإلى  تحتاج  المدينة  اإّن  الأقول  النيابية، 
وعا�ض  وعانى  فيها  ُوِل��د  من  اإل��ى  ي�صبهها 
ُوِلد  االأمين  اأحمد  لذلك  وم�صاكلها،  اأزماتها 
في الحارة الجديدة بميناء طرابل�ض وتربى 
اأبيه  م��ع  وع��ا���ض  ال�صعبية  الم�صاكن  ف��ي 
�صيء  كل  وقبل  والتعتير،  والفقر  االأزم��ات 
اأ�صبت  فاأنا  ال�صحية،  االأزم��ة  معه  عا�ض 
في  اأب��ي  وك��ان  �صنة  عمري  وك��ان  بال�صلل 
)�صائق  الخط  على  يعمل  الجديدة  الحارة 
الحارة  من  تذهب  كانت  واأم��ي  تاك�صي( 
الجديدة لتاأخذ تاك�صي لتو�صلني اإلى ماأوى 
فيزيائية وكانت  العجزة الأخ�صع لجل�صات 
توفر  عدم  ب�صبب  قدميها  على  م�صياً  تذهب 

اأجرة التاك�صي معها.
تفتح  والدكاكين  المحات  بداأت  وعندما 
وال��دي  اإ���ص��ط��ر  ال�صعبية  الم�صاكن  ف��ي 
العام  الطريق  على  م�صكن  اإل��ى  لاإنتقال 
كمحم�ض،  �صغير  �صوبرماركت  وافتتح 
�صينية  اأن��ذاك  لي  تح�صر  والدتي  وب��داأت 
)الحلقوم(  بالراحة  مح�صي  ب�صكويت  فيها 
الأقوم ببيعه الأطفال المنطقة ولكي ن�صجعهم 
بع�ض  في  ت�صع  اأمي  كانت  ال�صراء،  على 
فئة  من  معدنية  عملة  هذه  الحلوى  قطع 
الفرنك على �صبيل الجائزة وهذا ما ُيعرف ب� 
حبات  وخ��ز  اإل��ى  األجاأ  وكنت  »ال�صحبة« 
الب�صكويت بوا�صطة دبو�ض حتى اأتمكن من 
الفرنكات  على  تحتوي  التي  القطع  معرفة 
الأخ�ض بها بع�ض اأطفال الحارة الأمكنهم من 

الربح واأدخل ال�صرور اإلى قلوبهم.
در�س من بائع »كعك الهوا«

طبعي  من  كان  للنا�ض  الخير  حب  لذلك 
منذ �صغري حتى عندما كان عمري حوالي 
٤ �صنوات مّر في الم�صاكن ال�صعبية �صخ�ض 

كان يبيع الكعك على عربة وهذا الكعك كان 
�صكر وكان ذلك  الهوا« وعليه  ُي�صمى »كعك 
وقد  ب�صعوبة  العربة  ويجر  عجوزًا  البائع 
الطريق  جانب  اإل��ى  االأي��ام  اأح��د  في  توقف 
وتناول كعكة و»فرطها« بين اأ�صابعه وقام 
في  م��وج��ودة  بلوط  �صجرة  ق��رب  بنثرها 
المنطقة واإنحنى دون اأن اأتمكن من معرفة 

ماذا يفعل.
لقد �صّد اإنتباهي وعندما غادر اقتربت من 
المكان وراأيت جحرًا من النمل مجتمعاً على 
على  اأن�صاه  ال  الم�صهد  هذا  الكعكة.  فتافيت 
الرغم من �صغر �صني اآنذاك وقد �صّكل �صدمة 
البائع يغادر  بالن�صبة لي، فعندما كان ذاك 
العظيم  الدر�ض  ذلك  في  اأفكر  كنت  المكان 
الذي علمني اإياه ذلك الرجل، وم�صى، ومنذ 
لقد  اأبدًا...  الدر�ض  ذلك  اأن�َض  لم  الوقت  ذلك 
رب  يا  وقلت:  العالمين  رب  اإل��ى  توجهت 
اإ�صتطاع  قرو�ض  ب�صعة  خال  من  العالمين 
من  ُيح�صى  ال  ع���ددًا  اإط��ع��ام  ال��رج��ل  ذل��ك 
المخلوقات، هل يمكن اأن ت�صتخدمني يا اهلل 

الأكون �صبباً برزق اآالف النا�ض، لقد زرع في 
نف�صي ر�صالة منذ ال�صغر.

والدي في منطقة الم�صاكن ال�صعبية ق�صا 
االإحتياجات  ذوي  من  اإعتبرني  الأنه  علّي 
الخا�صة وبالتالي لم يكن يريدني اأن اأحتاج 
اإلى اأحد عند الكبر، لذلك كنت اأدر�ض وعند 
عودتي من المدر�صة كنت اأجل�ض في الدكان 
وفي الوقت نف�صه اأتعلم مهنة »التحمي�ض«، 
لذلك عندما كنت اأحمل الحّلة الخا�صة بذلك 
اأقع اأحياناً مما يدفع بوالدي اإلى ت�صجيعي 
لي  يقول  وك��ان  بنجاح،  المحاولة  الأك��رر 
اإلى  تحتاج  ال  اأن  تكبر  عندما  ي��اك  )ب��دي 

اأحد(.
ال��روح  ونّمى  نف�صي  في  اأّث��ر  االأم��ر  ه��ذا 
مكان  اأي  في  اأقبل  ال  وكنت  لدي،  القيادية 
الخير  فعل  اإل��ى  اأ�صعى  اأن  اإاّل  فيه  اأك��ون 

لاآخرين.
النتقال اإلى العبدة

ومن ثم اإنتقلنا مع الوالد عام ١98٢، مع 
اإ�صترى  بعدما  العام  ذل��ك  اأح���داث  بداية 

قطعة اأر�ض في منطقة العبدة، وكان عمري 
اأوا�صل  كنت  وبالطبع  �صنة،   ١٢ حوالي 
المرحلة  تلك  في  وال��دي  وك��ان  الدرا�صة 
يتعاطى بيع الموالح فقط، غير اأني اأقدمت 
القهوة  بيع  ب��اإدخ��ال  العمل  تو�صعة  على 
واإقتنينا محم�صة خا�صة، وبداأنا العمل في 

جديدة  م��واد  ب��اإدخ��ال  االإمكانيات  زي��ادة 
جناحاً  واإفتتحنا  �صني  حداثة  من  بالرغم 
من  والمزيد  الحلقوم(  )راح���ة  ل�صناعة 

االأ�صناف.
كان عمري يومها حوالي ١6 عاماً ون�صف 
الوطنية  الثانوية  في  درا�صتي  اأتابع  وكنت 
اإليا�ض.  مار   - الميناء  في  االأرثوذك�صية 
و�صاألني  الن�صوج،  �صن  ب��داأت  قد  وكنت 
لتذهب  ال��زواج،  في  راغباً  كنت  اإذا  والدي 
والدتي اإثر ذلك للتفتي�ض عن عرو�ض، وهكذا 
كان، وعقد ال�صيخ عبداللطيف زيادة رحمه 
كان  عاماً   ١9 ال�  بلغت  وعندما  قراننا،  اهلل 

لدينا اإبننا عبد القادر.
بالي  �صغلت  قد  والتربية  االأ�صرة  ق�صية 
منظمات  اإل��ى  اإنت�صبت  لذلك  ال�صغر  منذ 
وخا�صة  االأ�صري،  باالإر�صاد  ُتعنى  عديدة 
بالن�صبة للزواج المبكر لمن هم دون ال� ١8 
�صنة عند الزواج، وهذا كان و�صعي اآنذاك، 
في  لي�صت  الم�صكلة  اأن  ال�صدد  بهذا  واأقول 
يمكن  الرجل،  ب�صخ�صية  تتعلق  اإنما  ال�صن 

ان يكون في االأربعين وهو لي�ض قادرًا على 
الزواج من »ن�صف اإمراأة«، والحمد هلل كان 
اأن��ا  درا���ص��ت��ن��ا  وتابعنا  �صعيدًا  زواج��ن��ا 
درا�صتها  ال��ي��وم  توا�صل  التي  وزوج��ت��ي 
عند  يقف  ال  العلم  اأق��ول  لذلك  الجامعية، 

حدود معينة.
»محام�س الأمين« والتو�ّشع، ثم 

اأكاديمية لتدريب الموظفين
على  بالعمل  االأمين«  »محام�ض  ب�  بداأت 
ومن  الموؤ�ص�صة  وبتطوير  بداية  ال�صندوق 
فروع  خم�صة  اأ�صبحت  وقد  اأنها  وجدت  ثم 
واأنه  للموظفين  وتاأهيل  تدريب  اإلى  تحتاج 
ال ب��د م��ن اإي��ج��اد ج��ه��ة م��درب��ة ل��ل��م��وارد 
الب�صرية، وكان من طبعي انه في كل مكان 
عنه  ف��ك��رة  اأك���ّون  اأن  يجب  فيه  اأت��واج��د 
ال��م��درب��ي��ن  الإع�����داد  ل�����دورات  فخ�صعت 
اأني  �صعرت  وعندما  م��درب��اً،  واأ�صبحت 
في  اننا  طالما  انه  راأي��ت  ذلك  من  تمكنت 
الموظفين  بتدريب  �صنقوم  الموؤ�ص�صة 
فلنفتح اأكاديمية خا�صة وان يكون دورها ال 
يقت�صر فقط على تدريب موظفي الموؤ�ص�صة، 
من  ذلك  اإل��ى  يحتاج  من  كل  ت��دّرب  اأن  بل 
�صنوات  ع�صر  وخال  مختلفة.  موؤ�ص�صات 

دربنا ٢١٥٠٠ �صخ�ض.
اأ�صبحت؟  واأي��ن  كنت  اأين  �ُصئلت  واإذا 
ُاجيب: اأكاديمية االأمين تتابع عملها بنجاح 
االإر�صاد  مجال  في  التدريب  على  وعملت 
االأ�صري والزواج واإعداد مدربين محترفين 
في مجال اإعداد الخرائط الهند�صية واإعداد 
القادة، وقد كنت اأول من نفذ دورة الإعداد 
القادة في ال�صنية، �صارك فيها 6٠ �صخ�صاً 
في  م��وؤت��م��رات  ون��ف��ذن��ا  ع��رب��ي��ة  دول  م��ن 
في  العلمي  لاإعجاز  بالن�صبة  طرابل�ض 
الجنان«،  »جامعة  في  وال�صنة  ال��ق��راآن 
لي�صت  من�صة  االأم��ي��ن  اأكاديمية  وك��ان��ت 
طرابل�صية وال �صمالية وال لبنانية بل عربية 
ُعمان  �صلطنة  في  بموؤتمرات  وقمنا  دولية، 
ب��ال�����ص��راك��ة م��ع ال���دول���ة، وم��وؤت��م��ر في 
االإ�صكندرية وفي القاهرة، وكان لنا ب�صمة 

العربية  المن�صات  بمختلف  وح�����ص��ور 
والدولية.

رئا�شة »رابطة المدربين العرب«
»راب��ط��ة  رئي�ض  من�صب  توليت  ول��ق��د 
المدربين العرب« الذي يجمع ١٥6٠ مدرباً 
نواب   ٤ فيها  الرابطة  وهذه  دولة،   ١٢ من 
للرئي�ض وهو لبناني ونوابه واحد �صعودي 
وواح��د  م�صري  وواح���د  ق��ط��ري  وواح���د 
المدربين  »رابطة  اإط��اق  وت��م  �صوداني، 
العرب« في بيروت برعاية وزير الخارجية 
اأراأ�صها  التي  الرابطة  وا�صتطاعت  اللبناني 
منذ ٤ �صنوات اأن ت�صع »اإيزو« للتدريب في 
»يوم  ب�  ي�صمى  ما  واإبتدعت  العربي  العالم 
حقوق  ف��ي  و�صجلته  ال��ع��رب��ي«  ال��م��درب 
الملكية الفردية، واأن�صاأنا ما ي�صمى بالجواز 
الكريم،  باللون  يبداأ  فئات  ل�صت  التدريبي 

البني، الكحلي، االأزرق، االأ�صود.
ل��ل��م��درب  ال��ع��ل��م��ي  للتح�صيل  وب��ن��اء 
نفذها التي  وتلك  عليها  الحا�صل  وللدورات 
)التتمة على ال�صفحة ١3( 

تر�ّصح عن المقعد ال�صّني في طرابل�س في دائرة ال�صمال الثانية

المر�سح الدكتور اأحمد عبدالقادر االأمين يروي ق�سة حياته                 
من الطفولة اإلى تر�سحه للإنتخابات النيابية

ق�شة �أحمد �الأمين، �لمر�شح عن �لمقعد �ل�شني في طر�بل�س �شمن د�ئرة �ل�شمال �لثانية )طر�بل�س – �ل�شنية – �لمنية(، 
تبد�أ من حيث ن�شاأ في �لم�شاكن �ل�شعبية في �لميناء )حارة �لجديدة(، فعا�س مع �أبيه �الأزمات و�لفقر و�لتعتير... وقبل كل 

�شي عا�س معه �الأزمة �ل�شحية )�شلل �الأطفال(.
من هناك �نطلقت حكاية رجل ع�شامي بد�أ من �ل�شفر �إلى جانب و�لده، �إذ يروي لك �شيرته و�لدرو�س �لتي تعلمها، بدءً� 
بدر�س في �لخير تعّلمه من بائع »كعك �لهو�«، مرورً� بالدر�س �ل�شحي ورحالته مع و�لدته، من �لميناء �إلى �أبي �شمر�ء، 
م�شيًا على �الأقد�م للخ�شوع للعالج �لفيزيائي، ثم �لو�لد قائاًل له: »بدي ياك عندما تكبر �أال تحتاج �إلى �أحد«، ثم جاء �لزو�ج 
و�لعديد  �ل�شرعي  و�لمجل�س  و�لتدريب  و�الأكاديميات  و�لنجاح  و�لفروع  فالمحام�س  �الأ�شري،  �الر�شاد   ودرو�س  �لمبكر 

�لعديد من �لمنا�شب.
خالل �لعامين �لما�شيين، كّثف �الأمين كتاباته عبر �شفحته على »في�شبوك«، وكان معظمها ينتقد �لف�شاد و�لمح�شوبيات 
و�لمحا�ش�شات و�ل�شرقة و�لهدر و�لظلم، فاإذ� ب�شديق متابع لكتاباته يقول له �لجملة �لمفتاح: »�إذ� كنت لن تتر�شح �إلى 

�النتخابات فاالأف�شل �ن ت�شمت و�أن تتوقف عن هذه �لكتابات. تر�شح �أو �أ�شكت«.
تريدون  كنتم  �إذ�  �لتغيير،  فاأنا  �لتغيير،  تريدون  كنتم  »�إذ�  و�شعاره:  �النتخابات  �إلى  �الأمين  �أحمد  تر�شح  وبالفعل 
ذلك  وبعد  توليتها...  �لتي  و�لم�شوؤوليات  موؤ�ش�شاتي  �إلى  �نظرو�  تاريخي.  �إلى  �نظرو�  �لموؤ�ش�شات،  �أنا  �لموؤ�ش�شات، 

�نتخبو� �لذي تريدونه.
في هذه �ل�شفحة وقائع هذ� »�لحو�ر – �للقاء – �ل�شيرة«، مع �لمر�شح �أحمد �الأمين.

ردً� على �لم�شككين بالقدرة على �لتغيير يقول �الأمين: »هناك بع�س 
�أنا  �لتغيير.  ي�شتطيع  ال  نائبًا،   127 على  و�حدً�  �أّن  يعتبرون  �لنا�س 
�إلى  دخلت  وعندما  �الأعلى«،  �الإ�شالمي  �ل�شرعي  »�لمجل�س  في  ع�شو 
هذ� �لمجل�س حاربت كل �ل�شيا�شيين، ودخلت وخرقت وطلعت �لثالث، 
في  �شنتان  علي  وم�شى  لالآخر،  حاربتني  �الأحز�ب  ماكينات  �ن  مع 
ح�شل  �لذي  �لتغيير  على  ي�شهدون  وزمالئي  �الأعلى«  »�لمجل�س 
بالمجل�س �ل�شرعي، فاأنا ع�شو في »لجنة �لتربية و�لتعليم و�لثقافة« 
ونائب رئي�س ومقرر »لجنة �لطعون و�لتاأديب«، حملنا ملف �لتفجير 
�لذي وقع في عكار عند �لحدود وتابعنا بتكليف من �لمفتي �لحاالت 
�ل�شحية و�إنتقلنا �إلى �أنقرة وتابعنا هذه �الأمور. وحملنا ملف �ل�شجناء 

�لهول  بمخيم  �لمحتجز�ت  ملف  وحملنا  رومية  ب�شجن  �لمظلومين 
�إلى �الأماكن �لخا�شعة ل� »د�ع�س« ومات  �للو�تي ذهبن مع �أزو�جهّن 
�لبرد  و�شط  �لمخيمات  في  ُرميو�  و�الأوالد  و�لن�شاء  هناك،  �الأزو�ج 
و�ل�شقيع، وحملنا هذ� �لملف وزرنا �للو�ء عبا�س �إبر�هيم وحّولنا عند 
رئي�س �لحكومة نجيب ميقاتي حيث يوجد �لملف �الآن ولالأ�شف يبدو 
�ننا �أمام �شفقة بين بع�س �لطو�ئف حتى يمرر هذ� �لم�شروع ويرجع 
هوؤالء �لنا�س في �لوقت �لذي نحن قلنا �نه عندما يعود هوؤالء �لنا�س 
�أي م�شوؤولية فلتعاقب ومن لي�شت  فليجِر �لتحقيق معهم، فمن عليها 
كذلك فليتم �الإفر�ج عنها، فهوؤالء �لن�شوة هّن لبنانيات، فاأين نحن من 

حقوق �الإن�شان؟ هّن لبنانيات ومعهّن �أطفالهّن.

متابعة ملّفات »التليل« و»رومية« و»مخيم الهول«

الجديدة  الحارة  في  ُوِلدت 
في  وتربيت  طرابل�س  بميناء 
مع  وع�شت  ال�شعبية  الم�شاكن 
اأبي الأزمات والفقر والتعتير، 
معه  ع�شت  �شيء  كل  وقبل 
قد  فاأنا  ال�شحية،  الأزمة 
كان  عندما  بال�شلل  اأ�شبت 

عمري �شنة

هي  عمل،  خطة  لدينا  نحن 
تقوم  الأولى  زاويته  مثلث، 
على محاربة الف�شاد، والثانية 
وال�شرقات  للمح�شوبيات  ل 
التعيينات،  في  للطائفية  ول 
العالي  لل�شوت  نعم  والثالثة 
في مجل�س النواب �شد الظلم 

و�شد المحا�ش�شة الطائفية

اإذا كنتم تريدون التغيير، فاأنا 
تريدون  كنتم  اإذا  التغيير، 
الموؤ�ش�شات،  اأنا  الموؤ�ش�شات، 
�شوفوا  تاريخي،  اإلى  انظروا 
التي  والأماكن  موؤ�ش�شاتي، 
وبعد  فيها،  وعملت  توليتها 

ذلك اإنتخبوا الذي تريدونه

12
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المر�صح الدكتور اأحمد عبدالقادر االأمين يروي ق�صة حياته-)تتمة(
)تتمة المن�صور على ال�صفحة ١٢(

وعدد المتدربين لديه ينال على نقط وينتقل 
من لون اإلى اآخر حتى ي�صبح مدرباً محترفاً 
ومرجعية في التدريب من فئة اللون االأ�صود 
رئي�ض  الأني  واحد  رقم  جوازي  اأنا  وطبعاً 

الرابطة.
مواقع ومهّمات وم�شوؤوليات

»االإتحاد  مال  اأمين  اأنا  نف�صه  الوقت  في 
العالمي لمراكز التدريب واالإر�صاد االأ�صري« 
مجال  ف��ي  دخ��ل��ت  وق��د  موؤ�ص�ض،  وع�صو 
االإر�صاد االأ�صري مع ثلة عربية من الجزائر 
ما  واأ�ص�صنا  وم�صر  وال�صودان  واالأردن 

ي�صمى »االإتحاد العالمي لمراكر التدريب 
باالأ�صرة  واإعتنينا  االأ�صري«  واالإر�صاد 
كافة  مع  واإتحاد  بتحالف  وقمنا  العربية، 
واالأعراف  التقاليد  لحماية  ي�صبهوننا  الذين 

ومفردات االأ�صرة العربية.
اأنا اأمين مال »نقابة الحلويات في لبنان« 
ال�صمالي«،  لبنان  �صر »جمعية تجار  واأمين 
ال��زك��اة  لبيت  العليا  »ال��ه��ي��ئ��ة  وع�����ص��و 
ال�صرعي  »المجل�ض  في  وع�صو  والخيرات« 
االإ�صامي االأعلى« وع�صو في »مكتب لبنان 
نا�صط في  المتحدة«، وع�صو  االأمم  لمنظمة 
جامعة  ف���ي  االإن�������ص���ان  ح��ق��وق  »ل��ج��ن��ة 
كنت  وقديماً  فرن�صا،  في  �صترا�صبورغ« 
ولم  للبيئة«  العالمي  »االإتحاد  في  ع�صوًا 
لي�ض  هو  ما  كل  لي  وبالن�صبة  فاعًا،  يكن 

بفاعل على االأر�ض هو مجرد »بو�صت«.
قال لي: تر�ّشح اأو ا�شكت

في كل مكان تواجدت اأو اأتواجد فيه يبداأ 
االإ�صاح الحقيقي، ويبداأ التغيير ومعالجة 
الم�صكات الطارئة بفاعلية وبدون �صجيج، 
اأي العمل على االأر�ض، وبالن�صبة لي عندما 
ال  واأق���ول:  »الفي�صبوك«  على  اأكتب  كنت 
والمحا�ص�صات  للمح�صوبيات  وال  للف�صاد 
اأحدهم  زارن��ي  والظلم،  والهدر  وال�صرقة 
على  تكتب  اأن��ت  و�صاألني:  ثقة  وذو  محب 
الفي�صبوك؟ اأجبت: نعم. فاأردف قائًا: »في 
اأن  اإما  فقال:  اإ�صتغربت،  ت�صكت؟«.  مجال 

مثلكم  الجميع  ويكون  لاإنتخابات  تتر�صح 
فيت�صدرون اأو ال حاجة للكام، واأنتم لديكم 
فيها  التجارية  االأمين  مجموعة  موؤ�ص�صات 
١٠ م�صانع و٤٠٠ موظف و١3 فرعاً، ونحن 
موظف  اأي  ن�صرف  لم  الكورونا  اأزمة  خال 
اأننا كنا نعمل يومين ونغلق خم�صة  بالرغم 
لم  اأي�صاً  العام  االإقفال  ح�صول  وعند  اأيام، 
ن�صرف اأحدًا بل على العك�ض زدنا المعا�صات 
دون  ومن  االأزم��ة،  تلك  اأثناء  مرات  خم�ض 
والنفقات  االإي��رادات  اإحت�صبنا  اإذا  مجاملة 
كان يجب ان نخ�صر حوالي 3٠% والجردة 
في نهاية العام اأظهرت ربحاً. واأنا اإذا اأردت 
اأن اأعّرف كلمة بركة هنا اأعّرفها الأن البركة 
ال تح�صب باالآلة الحا�صبة بل باالأ�صياء التي 
ن�صع  كاأكاديميين  ونحن  عادة،  نتخيلها  ال 
االأرقام،  وقد  اإ�صتراتيجية تقوم على  خطة 
ولكن  خ��ا���ص��رون،  اأن��ن��ا  الخطة  ه��ذه  تبين 
هلل،  الحمد  ربح  هناك  والحقائق  بالنتائج 
تتر�صح  لم  اأن��ت  اإذا  ل��ي:  الرجل  ق��ال  لذلك 

اإ�صكت.
انظروا اإلى تاريخي

هذا االأمر هو الذي �صجعني الأتر�صح واأن 
اأعمل وفق اأوامر ربنا، ويا اأيها المواطنون 
فاأنا  التغيير،  تريدون  كنتم  اإذا  االأع���زاء 
اأنا  الموؤ�ص�صات،  تريدون  كنتم  اإذا  التغيير، 
�صوفوا  تاريخي،  اإلى  انظروا  الموؤ�ص�صات، 
وعملت  توليتها  التي  واالأماكن  موؤ�ص�صاتي، 
تريدونه،  ال��ذي  اإنتخبوا  ذلك  وبعد  فيها، 
القديمة  الطبقة  تريدون  كنتم  واإذا  فكروا، 
لكم  يطرح  اهلل  عليه،  هي  ما  على  تبقى  ان 
البركة، ولكن »اهلل ير�صى عليكم ال ت�صرخوا 
وتعيطوا وتنظموا المهرجانات على �صاحة 
كذا...  وتقولوا  الدواليب  وتحرقوا  النور 
ما  وه��ذا  خياركم  هذا  اأنتم  خل�ض،  وك��ذا، 

اأ�صقّطوه في �صندوقة االإقتراع.
عن  ت�صاألوني  واأن  التغيير  اأردتم  اإذا  اأما 
النتيجة واأن تقولوا نحن اإنتخبناك ونحملك 
النتيجة واالآن نريد ان نحا�صبك فاأنا م�صتعد 
للمحا�صبة، واإذا لم اأكن على قدر الم�صوؤولية 

�صاأف�صح االأ�صباب واأعتذر بكل هدوء. 
»الأوقاف«

الإع��ادة  اإ�صتراتيجية  خطة  اأع��ددن��ا  لقد 
الوقفية  التنمية  واإج��راء  االأوق��اف  هيكلة 
واإ�صتثمار االأرا�صي الوقفية الموجودة وان 
بدوائر  حقيقة  ذات��ي  اإكتفاء  هناك  ي�صبح 
االأوقاف، وكفى اإ�صتجداء و�صحادة ولنفّعل 
اإلى عّزها وكرامتها  الدوائر واأن تعود  هذه 
الم�صايخ  »تفقير«  الأن  الم�صايخ،  وكرامة 
ال�صيا�صيين  اأبواب  على  يترددون  يجعلهم 

وبالتالي هذا لي�ض �صحياً اأبدًا.

نحن لدينا خّطة
على  مقدمون  نحن  المنطلق  ه��ذا  وم��ن 
اإلى  معذرة  لاإنتخابات  التر�صح  مو�صوع 
ربنا وبنف�ض الوقت لدينا خطة، واأنا ال اأريد 
اأن اأفعل كما يفعل غيري من المر�صحين باأن 
االإقت�صادية  االأم��اك��ن  عن  بالملفات  ياأتي 
واالإنمائية من مطار رينيه معو�ض اإلى مرفاأ 
االأولمبي  والملعب  المعر�ض  اإلى  طرابل�ض 
يفتح  والتي  المعروفة  »الميمات«  كل  اإلى 
كل  وعند  منا�صبة  كل  عند  الجميع  ملفاتها 
اإ�صتحقاق اإنتخابي لتعود االإ�صطوانة نف�صها 
هذا  القطار،  لمحطة  بالن�صبة  الحال  كما 

وه��ن��اك  ع���ام  م��دي��ر  ه��ن��اك  ول��ك��ن  �صحيح 
بدون  )راح  موجود  غير  والقطار  موظفون 

رجعة(. 
وال�صوؤال هل ن�صكت بالطبع ال، نحن لدينا 
االأولى تقوم  خطة عمل، هي مثلث، زاويته 
ع��ل��ى م��ح��ارب��ة ال��ف�����ص��اد، وال��ث��ان��ي��ة ال 
في  للطائفية  وال  وال�صرقات  للمح�صوبيات 
التعيينات، والثالثة نعم لل�صوت العالي في 
مجل�ض النواب �صد الظلم و�صد المحا�ص�صة 

الطائفية.
النواب  مجل�ض  في  تكون  عندما  اليوم 
�صُتحرج  فاأنت  الظلم  �صد  مرتفع  و�صوتك 
النواب ال�صاكتين والمنتفعين، وقد ي�صاألني 
اأحدهم من ال� ٢٠٠٤ اإلى اليوم هناك �صرقة 
ورئي�ض  ال��ك��ه��رب��اء  ف��ي  دوالر  مليار   ٤٠
معهم  ما  فان  بعده  وال��ذي  فان  الحكومة 
�صرقة  اأن هناك  اإكت�صفوا  االآن وفجاأة  خبر؟ 
ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي  دوالر  مليار   ٤٠ بقيمة 
مليون   3٥٠ ب�  والمانيا  الكويت  عر�صت 
دوالر تعطينا كهرباء ٢٤/٢٤ فرف�صوا حتى 
العموالت  قب�ض  في  االإ�صتمرار  ي�صتطيعوا 
من البواخر التركية التي كانت م�صفوفة في 

البحر؟
لذلك اأما كنتم تعلمون اأو كنتم ال تعلمون، 
واإذا كنتم تعرفون هذه م�صكلة واإذا كنتم ال 
اإم��ا  اأن��ت��م  اأي�����ص��اً،  م�صكلة  فهذه  تعرفون 
فاإذا  م�صاهدون،  اأو  م�صاركون  اأو  منتفعون 
واإذا  منتفع،  فاأنك  و�صاكتاً  م�صاهدًا  كنت 
واإذا  �صاكتاً،  �صتبقى  وتقب�ض  منتفعاً  كنت 

كنت م�صاركاً فاأنت م�صارك في الف�صاد.
هل ن�شتطيع فعل �شيء في المجل�س 

النيابي
ال�صوؤال هل باالإمكان ان  لذلك يمكن طرح 
نعم.  النيابي؟  المجل�ض  في  �صيئاً  نفعل 
باإمكاننا فعل ذلك ولكن على اأن يكون ال�صجل 
ملف  هناك  يكون  ال  واأن  نظيفاً  ال�صخ�صي 
يعيق  اأن  ل�صيء  يمكن  ال  ذلك  عند  ف�صاد، 
النيابي وخا�صة  المجل�ض  اإطار  التحرك في 
اإذا كانت هذه الموا�صفات موجودة واأعمال 

الف�صاد غير موجودة. عند ذاك هل ن�صكت؟ 
ال  الحق،  نقول  ونحن  فلنمت  نموت؟  هل 
م�صكلة لدينا ولكن ليكن موتنا كموت رفيق 
حقيقي،  لتغيير  ���ص��رارة  م��وت  الحريري، 
ال  مثله،  اأحد  ياأت  ولم  راح  الحريري  رفيق 
�صعد وال غيره، رجل �صحّى وبموته مات كل 

�صيء.
لي�س �شرط التغيير وجود مئة نائب 

فورًا اإلى جانبك، فهو يبداأ بنواة
الأن  اإعتيادية  غير  اإنتخابات  اأم��ام  نحن 
وغياب  تاأ�صي�صية  مرحلة  على  مقبل  لبنان 
اأنا�ض لي�ض عليهم مم�صك وعندها اإعتدال في 
الح�صور وهي مرجعية �صنية عليا في لبنان 
ونحن  الجديد،  لبنان  في  �صرورة  وجودها 
حق  يحفظ  د�صتور  عندنا  ث��واب��ت،  لدينا 
ال�صنة،  فقط  ولي�ض  الطوائف  كل  الطوائف، 
هوية  تغيير  الإح���داث  اأت��وا  اأن��ا���ض  وهناك 
حق  يحفظ  ال  جديد  د�صتور  ولفر�ض  لبنان 
الطوائف، وهذه م�صكلة كبيرة جدًا، ويجب 
ان  وي��ج��ب  لبنان  ه��وي��ة  على  نحافظ  ان 
نحارب الطائفية الأن الذي يعزز الطائفية في 
وجوده،  حقيقة  على  بالحفاظ  يقوم  لبنان 
ولناحظ اأنه قبل االإنتخابات بحوالي ثاثة 
البع�ض،  بع�صنا  على  جميعاً  نقوم  اأ�صهر 
والكل ينادي اإنتخبوا الم�صيحي... اإنتخبوا 
ال�صني... حقوق الم�صيحيين اإلى ما هنالك، 
وبعد االإنتخابات الجميع يلتقون كاأنه لي�ض 

هناك اأي �صيء.
ن�صعلها  �صلعة،  الناخب  يكون  ان  كفى 
عندما نريد، وعندما ننتهي منها »منطفيها«.

اأكون  هل  المو�صوع،  انتهى  متى  اليوم، 
واحدًا من ١٢8، نعم قد اأكون واحدًا منهم، 
فزت  اأن��ا  اإذا  بعدها  التي  االإنتخابات  لكن 
�صاأكون مع ١٠ بل ١١ وربما الئحة اأو لوائح 
اأربعين  اأو  ثاثين  نكون  قد  وبعدها  كاملة 
لي�ض  اإذ  التغيير،  تبداأ عملية  نائباً، وعندئذ 
اإلى  ف��ورًا  نائب  مئة  وج��ود  التغيير  �صرط 

جانبك، فهو يبداأ بنواة.

الئحة  على  ال�صنية  المنية  طرابل�ض  دائ��رة  عن  المر�صح  مع  ح��وار 
»الجمهورية الثالثة«.

في مكتبه بالقرب من بلدية الميناء نلتقي المر�صح على الئحة »الجمهورية 
الثالثة« االأ�صتاذ األفرد دورة في حوار ي�صتهله بالقول: اأنا من مواليد الميناء 
دبي  اإلى  �صافرت   ١977 �صنة  وفي  البحار  قانون  در�صت  اأي��ار١96٥   8 في 
وعملت مع �صركة اميركية )اأي بي اأ�ض( لمدة ١8 �صنة وكنت اأذهب مرتين 
في ال�صهر اإلى اليونان لمتابعة درا�صة اإ�صتئجار البواخر واإدارتها الأعود من 
اإبنتان  اأ�صبح لدي  اإلى لبنان في العام ١99٢ الأت�صّلم عمل والدي، وقد  ثم 
اإلى جانب عدد من الموظفين،  و�صابان وكان من الطبيعي ان يعملوا معي 
لبنان  يتعامل معي في  ثقة من  به وحري�ض على  اأعتز بعملي وفخور  واأنا 

وخارجه.
اأزال  وما  األتقي  وكنت  الميناء  اأبناء  مع  ودية  عاقة  تربطني  وبالطبع 
بالعديد منهم في المقاهي ونتبادل الزيارات، واأقوم بم�صاعدة من يحتاج لي 
بقدر ما اأ�صتطيع، فاأنا ل�صت من كباراالأثرياء ولكني اأ�صعر بظروف االآخرين 
وفق اإمكانياتي، وحتى في مجال ماحقة مطالبهم على �صعيد االإدارات من 

�صق طريق وتزفيت وغيرذلك.
تر�ّشح منفردًا في 1992

اأ�صاف دورة: لقد راأى البع�ض من عائات الميناء وطرابل�ض اأن اأتر�صح 
 ١99٢ العام  في  تر�صحت  اأن  لي  �صبق  الحقيقة  وفي  الحالية،  لاإنتخابات 
وكذلك  االإنتخابية  العمليات  كافة  عا�صرت  وقد  اإن�صحبت.  موعدها  وقبل 

البلدية حيث تر�صحت في العام ١99٢ ونلت ١7٠٠ �صوتا وكنت منفردا.
اآن  باأنه  �صعوري  نتيجة  ذلك  كان  بالتر�صح  قراري  اأخذت  عندما  واليوم 
النا�ض  اآالم  باإي�صال  يقوم  لكي  النواب  باأحد  الميناء  تتمثل  اأن  االأوان 
االإقت�صادية  االأو�صاع  حيث  الراهنة  الظروف  في  وخا�صة  واأوجاعهم 
الكهرباء  �صكوى عارمة من  والمعي�صية متدهورة والبطالة متف�صية وهناك 
والمياه واإرتفاع �صعر الدوالر، و)كلنا في الهوا �صوا( فدكتور الجامعة الذي 
كان يقب�ض 7 مايين ليرة وقيمتها في ال�صابق ٥ اآالف دوالر، �صارت توازي 

االآن 3٠٠ دوالر.
من  للنائب  عامة  وكالة  هي  اليوم  النيابة  الواقع،  هذا  ظل  وفي  وبراأيي 
ال�صعب الذي اأعطاه ثقته، وبعد ٤ �صنوات اإما اأن ينجح اأو يف�صل وبالتالي 
قد يخ�صر ثقة ناخبيه، واأنا اأقولها �صراحة قد ال اأ�صتطيع اأن)اأرفع الزير من 
البير(ولكني بالمقابل اأنا ال اأ�صكت عن �صياع الحق، واأنا اإذا و�صلت وعملي 

م�صتمر والحمد هلل، معا�صي من النيابة �صاأتبّرع به للعائات المحتاجة.
�شاأطرق كل الأبواب لم�شاعدة طرابل�س والميناء

ويم�صي قائا: يد واحدة ال ت�صفق ومهما تحدثنا في البرلمان عن الف�صاد 

المطالب،  هذه  مع  بالتجاوب  احظى  ال  اأن  يمكن  المطلوبة  الم�صاريع  وعن 
الخليج  ودول  واالأوروبية  االأميركية  ال�صفارات  كل  اأبواب  �صاأطرق  ولكني 
خا�ض  وب�صكل  والميناء،  طرابل�ض  والأبناء  للبنان  الم�صاعدات  واأطلب 
اإقامة  ونريد  ال�صعبية،  المطالب  من  ذلك  وغير  ال�صيادين  بمرفاأ  للنهو�ض 
م�صرح حيث ال وجود لهذا المرفق الثقافي في الميناء، وبراأيي فاإّن وجود 
حيوي،  مرفق  الأي  بالن�صبة  الحال  هو  كما  المدينة  في  اأهميته  له  الم�صرح 
المرافق  هذه  واإن�صاء  والتربوي  واالإنمائي  ال�صحي  ال�صعيد  على  �صواء 
هومن الواجبات المطلوبة من الدولة ولي�ض من النائب الذي يتوجب عليه 
القيام بالت�صريع، وال يكفي تقديم »الكرتونة« لل�صيادين مثًا بل يجب العمل 
ال�صيد،  لمهنة  ال�صرورية  واللوازم  الحديثة  ال�صيد  معدات  توفير  على 
يلبي  فاإنه  جدا  مهم  اأمر  وهذا  لل�صيادين  االأ�صا�صية  الحاجات  نلبي  وبذلك 

حاجتهم ومتطلباتهم ويوؤمن ديمومة رزقهم.
اإلى  اأنتمي  الذي  حرفو�ض  واالأ�صتاذ  عديدة،  م�صاريع  لدي  الحقيقة  وفي 
تنفيذ  طريق  عن  النا�ض  لم�صاعدة  باإ�صتطاعته  ما  تقديم  يحاول  الئحته 
توؤمن  وم�صانع  معامل  اإقامة  مثل  والميناء،  طرابل�ض  ابناء  تهم  م�صاريع 
في  يذكر  وكلنا  البطالة،  من  حالياً  تعاني  والتي  ال�صابة  الفئات  ت�صغيل 
والخ�صب  ال�صكر  بم�صانع  مزدهرة  طرابل�ض  كانت  قبل  وما  ال�صبعينات 

والزيت والمن�صوجات وغيرها والتي كانت قائمة في البح�صا�ض ومعروفة 
بم�صانع الغندور وكانت ت�صم ما ال يقل عن ع�صرة اآالف عامل وعاملة،فاأين 

ا�صبحت؟ كلها اأقفلت و�صّرحت عمالها.
اإذا لم يحالفني الحظ �شاأبقى مع النا�س

وحركة  جهدا  وتتطلب  �صعبة  االإنتخابية  المعركة  اأن  �صك  ال  اأ�صاف: 
من  واأنا  والقيل(  )بالقال  يهتمون  ال  الذين  من  اأنا  لي  وبالن�صبة  م�صتمرة 
طبعي م�صامح، واإذا و�صلت كان به واإذا لم يحالفني الحظ فلي�ض ذلك نهاية 
الطريق و�صاأبقى مع النا�ض ومع متطلباتهم، فخال اأزمات البنزين والبترول 
كنت كوكيل بحري اأتابع عمل البواخر لتاأمين تفريغها بال�صرعة الممكنة ل�صد 
التاأخير في التفريغ وهي بحدود ٢٥  حاجات النا�ض من جهة وتوفير كلفة 

الف دوالر عن كل يوم وهو مبلغ يتكبده الم�صتهلك.
»الجمهورية الثالثة«

الثالثة« في �صوء ما  اإلى »الجمهورية  لبنان  اإنتقال  اإحتمال  وت�صاأله عن 
يجري فيجيبك:الجمهورية الثالثة والتي اإتخذتها الائحة �صعارًا لها تقوم 
و تهدف  الدولة  نظام  لبناء  االأولى  المراحل  التي تعقب  التحوالت  بنتيجة 
اإلى تح�صين وتطوير هذا النظام عبر اإت�صاع الخدمات والمتطلبات ومواجهة 
االأعباء االآنية وتوفير حاجات النا�ض واليوم يبلغ عدد اللبنانيين المقيمين 
ومن  ال�صكان  الكثيفة  البلدان  من  ول�صنا  المليون  ون�صف  مايين   3 حوالي 
ذلك،و�صعبنا  وتنظيم  اإقت�صادنا  خال  من  حاجياتنا  نكفي  ان  المفرو�ض 
راأ�صمال  المجاالت وهذا  عالية في مختلف  بكفاءات  ن�صيط ومتعلم ويتمتع 

لبنان.
في حارات الميناء ومياتمها

وعن زياراته للحارات ال�صعبية ولمراكز اإيواء االأيتام في الميناء يقول: 
زياراتي طبيعية وهي لبل�صمة الجراح وم�صاعدة النا�ض كما �صبق واأ�صرت 
رومّية  حارة  وفي  واالآراء،  االأحاديث  ونتبادل  معارفي  من  العديد  وهناك 
منذ  معا  ع�صنا  واالأ�صخا�ض  العائات  من  العديد  هناك  االأخرى  والحارات 
حوالي ثاثين واربعين �صنة واكثر وعاقاتنا و�صداقاتنا ما تزال م�صتمرة 
ومتوا�صلة معهم ومع كافة اأهالي الميناء ونحن معا في ال�صراء وال�صراء، 
ال�صيدة  جمعية  الميناء)مركز  في  اليتيم  مركز  اأزور  عندما  كذلك  واالأم��ر 

االأرثوذك�صية(.
وت�صاأله عن عاقته بجمعية اإنماء طرابل�ض والميناء فيجيبك: هناك عاقة 
تاريخية تجمعني بالجمعية وبرئي�صها ال�صديق اأنطوان حبيب الذي اأتمنى 
له التوفيق في من�صبه الجديد الذي ت�صلمه منذ اأيام كرئي�ض لمجل�ض االإدارة 
ومدير عام لم�صرف االإ�صكان، وبالمنا�صبة فاأّن اإ�صمي الفرد واإ�صم والده هو 

اأي�صا الفرد واإ�صم اإبني اأنطوان على اإ�صمه.

في  اننا  بما  انه  وجدت 
بتدريب  �شنقوم  الموؤ�ش�شة 
الموظفين، فلنفتح اأكاديمية ل 
على  مقت�شرًا  دورها  يكون 
بل  الموؤ�ش�شة،  موظفي  تدريب 
من  الموظفين  تدريب  اأي�شًا 
وخالل  الأخرى.  الموؤ�ش�شات 
 21500 دربنا  �شنوات  ع�شر 

�شخ�س

مر�صح عن المقعد االأرثوذك�صي في طرابل�س �صمن الئحة »الجمهورية الثالثة«

األفرد دورة: اأريد اي�سال �سوت الميناء واأوجاعها
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بونا�صيف  جو  ال�صيد  مع  الحوار  يقودنا 
اإلى التوقف عند اأو�صاع طرابل�ض وال�صمال 
على مختلف ال�صعد االإقت�صادية والتنموية، 
اأكثر  ورب��م��ا  اآخ��ر  منحى  الحديث  لياأخذ 
�صيما  ال  الراهنة  االأجواء  بطبيعة  اإلت�صاقاً 
في �صوء االأزمات التي تع�صف بالبلد والتي 
بداأت ت�صيق الخناق على النا�ض وتدفع بهم 

اإلى �صتى اأنواع البوؤ�ض والجوع والمر�ض.
مدينة جّدي واأبي

وهنا تبرز طبيعة م�صيفك المّت�صف بتلك 
بطرابل�ض  تربطه  التي  والعاقة  المحبة 
ومدينة  مدينتي  هي  بقوله  ي�صفها  والتي 
في  ل�صانه  على  ج��اء  كما  وعائلتي  ج��دي 
قلبي  عمق  من  اأحبائي  المنا�صبات:  اإحدى 
روح  ن�صتعيد  معاً،  نتكاتف  كي  اأدع��وك��م 
مدينة طرابل�ض مدينة جدي واأبي، المدينة 
الحرة االأبية المنفتحة على العلم واالعتدال 
قوية  لتعود  واال�صتثمار  للعمل  والمفتوحة 
والظلم  البوؤ�ض  غبار  عنها  تنف�ض  مزدهرة، 
في  المدن  منارة  فتكون  وتنطلق  والركود، 

لبنان.
هذه  تترجم  اأن  يمكن  كيف  وت�����ص��األ��ه 
المحبة؟ ويجيبك دون اإبطاء: هي من خال 
اأننا  طالما  نحققها  اأن  يجب  التي  الم�صاريع 

قادرون على تنفيذها، وهي كثيرة ومتعددة 
رجال  هنا  واأق�صد  نتحرك  اأن  لنا  اآن  ولكن 
الم�صاريع  تنفيذ  على  والقادرين  االأعمال 

التي تحتاجها فيحاوؤنا و�صمالنا.
»معر�س ر�شيد كرامي الدولي«

ويتابع: طبعاً �صت�صاألون عن اأية م�صاريع 
مبا�صرة،  المو�صوع  في  ولندخل  اأق�صد، 
هناك »معر�ض ر�صيد كرامي الدولي« والذي 
وي�صم  مربع  متر  مليون  م�صاحة  على  يقوم 
متر  األف  و٢٠  الحدائق  من  متر  األف   ١٢٠
والموؤتمرات  المعار�ض  لقاعات  مخ�ص�صة 
اإ�صتغالها  يمكن  م�صقوفة  مماثلة  وم�صاحة 
و�صمها لقاعة المعار�ض، وهذه م�صاحة غير 
جانب  اإلى  لبنانية،  مدينة  اأي  في  متوفرة 
االإقت�صادي  المرفق  هذا  لحرم  تابع  فندق 
مغلق  دائري  وم�صرح  عائم  م�صرح  وهناك 
هو تحفة فنية ال مثيل لها في العالم ويت�صع 

ل� ١٢٠٠ �صخ�ض.
اأواًل  االإق���رار  اإل��ى  بحاجة  المرفق  ه��ذا 
باأهميته بالن�صبة لطرابل�ض وال�صمال وعموم 
تلزيم  في  واالإ�صراع  دوره  ولتفعيل  لبنان 
فندق »الكواليتي – اإن« الملحق بالمعر�ض 
اأو  ل�صركة  المن�صاآت  هذه  تلزيم  هنا  ويمكن 
للبرامج  واالإع����داد  متخ�ص�صة  �صركات 

يمكن  حيث  الممكنة  بال�صرعة  الت�صغيلية 
اإخت�صا�صات  ذات  اأخ��رى  اأجنحة  اإ�صافة 
جانب  اإل��ى  اليوم  القائمة  تلك  اإل��ى  معينة 

اإقامة معار�ض دائمة.
»مطار رنيه معّو�س«

كذلك، لن�صتعد لطرح مو�صوع بناء مطار 
اأ�صير  وهنا  عكار  في  الدولي  معو�ض  رينية 
»غرفة  و�صعته  الذي  الم�صروع  اأهمية  اإلى 
التجارة وال�صناعة والزراعة في طرابل�ض« 
برئا�صة ال�صديق توفيق دبو�صي لربط مطار 
ويمكن  وبالمعر�ض  بالمرفاأ  معر�ض  رينيه 
اأن  القادمة  الفترة  وف��ي  المجال  ه��ذا  في 
الم�صروع  لهذا  الكبيرة  التكاليف  نخت�صر 
واأن  الدولية  بالطريق  يتعلق  ما  وخا�صة 

نركز على المن�صاآت الحيوية المطلوبة.
م�شروع ل�شيادي الأ�شماك

هل  ت�صاألوني  قد  بال�صوؤال:  اإلينا  ويتوّجه 
البناء على م�صاريع  اإعادة  �صتقت�صر عملية 

كل  من  االإن�صان  واأي��ن  والباطون؟  الحجر 
ذلك؟ اأجيب: بالن�صبة الأهالي مدينة الميناء 
فهناك م�صروع حيوي يتجلى بتاأمين مراكب 
ال�صيادين  بت�صرف  وو�صعها  كبيرة  �صيد 
العميقة  المياه  في  ال�صيد  باأعمال  ليقوموا 
وبذلك  اللبنانية  االإقليمية  المنطقة  �صمن 
االأ�صماك  من  كبيرة  كميات  توفير  يتاأمن 
يوفر  مما  المحلية  االأ���ص��واق  في  وبيعها 
لل�صيادين اأرباحاً اإ�صافية لتاأمين معي�صتهم، 
�صراء  اإمكانية  اإلى  المجال  هذا  في  واأ�صير 
مراكب �صيد كبيرة م�صتعملة ولكنها بحالة 
ب�صيد  المهتمة  ال���دول  بع�ض  م��ن  ج��ي��دة 

االأ�صماك وب�صناعة ال�صفن والمراكب.
تنظيم ال�شير في المدينة

يتابع: وعلى �صبيل المثال �صمعنا الكثير 
ل�صيارات  �صير  خطوط  الإن�صاء  دعوات  عن 
االأجرة داخل مدينة طرابل�ض وهذا اأمر بات 
التوفير في بدالت  الإمكانية  نظرًا  جدًا  ملحاً 
داخ��ل  االإن��ت��ق��ال  ح��رك��ة  وتنظيم  االأج���رة 
وهذا  المناطق  بقية  وبين  وبينها  المدينة 
اأن  �صرط  جدًا  �صرورياً  بات  اأنه  اأرى  اأمر 
تنظيم  في  النظر  اإع���ادة  مع  ذل��ك  يترافق 
�صيما  المدينة  في  واإتجاهاتها  ال�صير  حركة 
المجال  هذا  في  عارمة  فو�صى  هناك  واأّن 
وهي تكّبد النا�ض وال�صائقين الم�صقة بدل اأن 

داخ��ل  القيادة  وح�صن  ال��وق��ت  لهم  توفر 
المدينة والتوفير في اإ�صتهاك المحروقات.

على هذا ال�صعيد نرى في بع�ض االأماكن 
اأن اإتجاهات ال�صير على اأربعة طرق ومنافذ 
ال  واح��د  مخرج  عند  واح��دة  دفعة  ت�صب 
هو  كما  واحدة  �صيارة  �صوى  بمرور  ي�صمح 
المعر�ض   - النيني«  »�صاحة  عند  حا�صل 
المدخل   - البح�صا�ض«  »�صاحة  وعند 
الجنوبي وباإتجاه مقر »الجامعة اللبنانية«، 
الو�صط  في  ال�صاحات  عند  االأم��ر  وكذلك 

التجاري.
»كيو�شكات«

لتاأمين  م�صتعد  اأن��ي  اأك�صف  اأن  واأوّد 
ب��ت�����ص��ّرف ذوي  »ك��ي��و���ص��ك��ات وو���ص��ع��ه��ا 
الحاجات الخا�صة والمعوزين واإقامتها في 
هوؤالء  يقوم  وان  معينة  و�صوارع  مناطق 
مما  �صريعة  منتوجات  لبيع  باإ�صتخدامها 

يتيح لهم تاأمين معي�صة عائاتهم.
التنمية القت�شادية

ويم�صي قائًا: النا�ض هي باأم�ض الحاجة 
التي  االقت�صادية  التنمية  لم�صاريع  اليوم 
�صحية  و���ص��م��ان��ات  ع��م��ل  ف��ر���ض  ُت��ن��ت��ج 
على  القدرة  له  ومن  اجتماعية،  وحمايات 
وفتح  �صوؤونهم  بمتابعة  اإظهارها  عليه  ذلك 
قلبه وبيته لهم دون كلل اأو ملل. ان الح�صور 
وتطلعاتهم  النا�ض  مع  وال�صدق  وااللتزام 
هو  المكررة  المبتذلة  ال�صعارات  عن  بعيدًا 

الطريق لنيل وكالتهم.

رجل االأعمال جو بو نا�سيف: اأدعو اإلى التكاتف لتعود 
طرابل�س قوّيًة ومزدهرًة فتكون منارة المدن في لبنان

�لمعركة  حماأة  في  نا�شيف  بو  جو  �الأعمال  رجل  مع  �للقاء  ياأتي 
عدد  و�إرتفاع  �لقادم  �أيار   15 في  �لنيابي  �لمجل�س  لع�شوية  �الإنتخابية 
وق�شاء  مدينة طر�بل�س  ت�شم  و�لتي  �لثانية  �ل�شمال  د�ئرة  في  �لمر�شحين 

م�شبوق. غير  ب�شكل  »�للو�ئح«  تز�يد  وبالتالي  �لمنية-�ل�شنية 
في  د�رته  �إلى  زيارة  �شياق  في  ياأتي  وهو  �لخا�شة  نكهته  �للقاء  ولهذ� 
بلدة �أردة ق�شاء زغرتا حيث �أقام مدينة �شياحية تت�شمن فندقًا وم�شبحين 

�أ�شجار و�رفة �لظالل. ومالهي لالأطفال، وتحيط بالمكان  
ومن ور�ء زجاج �ل�شالة حيث جل�شنا يعّدد لك بو نا�شيف تفا�شيل هذ� 
يقل  ال  ما  �ل�شيف  مو�شم  �إّبان  يق�شده  و�لذي  باإمتياز،  �ل�شياحي  �لموقع 

عن ركاب 75 حافلة يوميًا ت�شم رجااًل ون�شاًء و�أطفااًل.
�أجو�ء  �إلى  �لحديث  يقودنا  ما  �شرعان  �ل�شاحرة  �لطبيعة  هذه  وو�شط 
باالإنتخابات  �لمتمثل  و�ل�شيا�شي  �الإعالمي  �ل�شخب  عن  ناتجة  �أخرى 
�لنيابية �لتي �أعلن بو نا�شيف تر�شحه �إليها عن �لمقعد �لماروني في مدينة 
طر�بل�س، حيث لم ُيخِف علينا نيته بالعزوف عن �لتر�شيح ب�شبب عدم توفر 

�الإنتخابية. �إ�شتكمال ومتابعة معركته  �إلى  تدفعه  �لتي  �الأ�شباب 
وقبل  �أّيام،  بعدة  �للو�ئح  ت�شكيل  مهلة  �نتهاء  قبل  �لمقابلة  هذه  �أجريت 
�لمعركة  من  �ن�شحابه  بونا�شيف  �أعلن  �لمهلة،  هذه  �نتهاء  من  �أّيام  ثالثة 

�النتخابية في بيان نن�شره في مكان �آخر من هذه �ل�شفحة.

في �ليوم �لذي تلى �إجر�ء هذه �لمقابلة، وقبيل �إنتهاء فترة ت�شكيل �للو�ئح، تلقينا 
ذلك  و�شرح  �الإنتخابية  معركته  متابعة  عن  بونا�شيف  جو  �الأعمال  رجل  عزوف  خبر 
بجانب  وقوفي  يكن  لم  يخ�شروك!  �أن  �أو  تخ�شر  �أن  بين  »�شّتان  فيه:  قال  بيان  في 
�أحد  كان  �لتر�شح  لكن  �نتخابي،  ��شتحقاق  باأي  مرتبطًا  �لظلم  رفع  ومحاولة  �لنا�س 
�ليوم  وقر�ري  وممكن،  طموح  ريادي،  برنامج  تنفيذ  �شبيل  في  للدفع  �لخيار�ت 
بالعزوف عن هذه �النتخابات �لتي كنت قد عزمت على خو�شها عن �لمقعد �لماروني 
هذه  حول  �لتفاف  بتحقيق  �أوفق  �ن  �أ�شتطع  لم  �أنني  �أهمها  الأ�شباب  طر�بل�س  في 
ولظروف  �لديمقر�طية  �لمناف�شة  خاللها  من  �أخو�س  الئحة  في  و�الن�شو�ء  �لرغبة 

�أخرى �شرحها ال ُيجدي �لنا�س نفعًا وال يفيد...
وفي  هناك  �أو  هنا  نتابعه  هو طريق طويل  �لنا�س  �لعام وخدمة  �لعمل  �إن  �أحبائي، 

�أي مكان �آخر من هذ� �لعالم، نخ�شع فيه لم�شيئة �هلل و�ر�دته.
�لحلم بتقديم نموذج جديد في  �لذين �شاركوني  �لمخل�شين  �ل�شكر �لجزيل لجميع 
يبقى  خذلتهم،  �نني  �ليوم  �شعرو�  �لذين  كل  م�شت�شمحًا  و�لوطني.  �لنيابي  �لعمل 
�لدجالين.  �لتغييريين ال  �لعاجزين، �ختارو�  �لقادرين ال  رجاء وو�شية، �ن تختارو� 

�إياكم �ن ت�شمحو� بخد�عكم مجددً�«.

اختاروا القادرين ل العاجزين، التغييريين ل 
الدجالين. اإياكم ان ت�شمحوا بخداعكم مجددًا

»�الأزمات  �إّن  بونا�شيف  يقول 
�إلى  وهي  تنتهي  �أن  بد  ال  �لبلد  في 
زو�ل وال بد �أن نتهياأ لمرحلة �إعادة 
�للبناني  لالإقت�شاد  و�لبناء  �الإعمار 
�لمو�قع  هذه  كل  من  و�الإ�شتفادة 
و�الإنمائية،  �لحيوية  و�لمر�فق 
للقيام  مهياأة  �أر�ها  كما  وطر�بل�س 
مقربة  على  و�أنه  �شيما  �لدور  بهذ� 
ال  �لذي  �لمرفاأ  هناك  �لمعر�س  من 
�لطريق  عر�س  م�شافة  �شوى  يبعد 
�أن  باإمكانه  بات  و�لذي  �لعام 
و�ل�شخمة  �لكبيرة  �ل�شفن  ي�شتقبل 
تّم  �أن  بعد  �ليوم  حا�شل  هو  كما 
و�لمطلوب  �لحو�س،  »تعميق« 
�الإقت�شادية  �لمنطقة  تفعيل 

�لخا�شة«.

دور طرابل�س

التجارة  »غرفة  و�شعته  الذي  الم�شروع  اأهمية  اإلى  اأ�شير 
توفيق  ال�شديق  برئا�شة  طرابل�س«  في  والزراعة  وال�شناعة 

دبو�شي لربط مطار رينيه معر�س بالمرفاأ وبالمعر�س 

درنيقة  اإي��م��ان  ال��دك��ت��ورة  اإع���ان  منذ 
اإنقاذ وطن«  تر�صحها على»الئحة  الكمالي 
والتعليم«  للثقافة  »اإيليت  مركز  يغ�ّض 
الذي تتراأ�صه بوفود الموؤيدين وتوؤكد لهم: 
ما  بقدر  يوما  ال�صيا�صة  ا�صتهوتني  م��ا 
دائما  �صعيت  فقد  لهذا  النجاح،  ا�صتهواني 
الأجعل من حياتي ق�صة نجاح، واأنا اليوم 
النيابية  االنتخابات  على  بتر�صحي  اتقدم 
في مرحلة �صعبة ودقيقة من تاريخ لبنان، 
التحديات  ح��ج��م  االع��ت��ب��ار  ف��ي  اآخ����ذة 
الم�صار،  ووع��ورة  الخيارات  وح�صا�صية 
ومقدراتي  طاقاتي  كل  اأ�صع  اأن  وم�صّممة 
وو�صعه  لبنان  اإنقاذ  �صبيل  في  ومهاراتي 

على �صّكة النجاح. 
وتتوجه اإلى الناخبين بالقول: اأهلي في 
والقلمون،  والبداوي  والميناء  طرابل�ض 

االنتخاب م�صوؤولية!
اأي  من  اأهم  هي  اأيار   ١٥ في  م�صاركتكم 

م�صاركة �صابقة، فنحن في مرحلة مف�صلية 
�صتحدد  التي  هي  وخياراتكم  وخطيرة، 

اأن  فاإما  القادمة،  لل�صنوات  لبنان  م�صير 
نحو  ال��ت��دح��رج  ف��ي  طريقه  لبنان  يكمل 
هذا  لنلجم  الثقة  تعطونا  اأواأن  الهاوية، 

وجهته  لتغيير  ونعمل  االنحداري  الم�صار 
�صعودا.ا�صتفتوا قلوبكم  وانتخبوا »�صح«  

للعبور بلبنان الى بّر االأمان.
لتحقيق  ومثابرتي  حياتي  �صيرة  ان   
النجاح  هما خير دليل امامكم انني وباذن 
لوطني،  اأدائ��ي  في  مخل�صة  �صاأكون  اهلل 
مراآة  هو  االن�صان  ما�صي  ان  مني  ايماناً 
اأنني �صاأعمل جاهدة  اأعدكم  م�صتقبله، واأنا 
في حال و�صلت الى الندوة البرلمانية، كي 
تح�صين  في  ومقدراتي  طاقاتي  كل  ا�صع 

وانقاذ الوطن.
هذه  ابنة  ف��اأن��ا  ع�صقي،  ه��ي  طرابل�ض 
اأب�صع  بها  األ�صقت  التي  الجميلة  المدينة 
البع�ض  بنظر  ا�صبحت  حتى  ال�صفات، 

»مدينة الفقر والجهل«.
قلمي  بوا�صطة   كانت  لطرابل�ض  ثورتي 
رغماً  ثانياً  الم�صتمر  الثقافي  وعملي  اوال، 
عن كل الظروف،  وم�صاعدتي الأهل طرابل�ض 

هي من خال »علم ينتفع به«.

مر�صحة عن المقعد ال�صني في طرابل�س �صمن الئحة »اإنقاذ وطن«

اإيمان درنيقة الكمالي: ا�ستفتوا قلوبكم  وانتخبوا »�سح«
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من هي ربى الداالتي الرافعي، ما هي تطلعاتها، وما 
هو برنامجها االنتخابي

اأبي  في  وترعرعت  ن�صاأت  طرابل�ض،  مدينة  ابنة  هي 
�صمراء. والدها المرحوم االأ�صتاذ عبد الرحمن الداالتي، 
اأ�صتاذ الفيزياء في دار التربية والتعليم اال�صامية وفي 
ال�صيدة  والدتها  طرابل�ض.  في  وثانويات  مدار�ض  عدة 
مريم تاج الدين، المربية التي دّر�صت ثم الحقا اأ�صبحت 

الناظرة في مدر�صة االأميرة ن�صب في اأبي �صمراء.
ت��خ��ّرج��ت م��ن م��در���ص��ة ال��ب��ن��ات ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��روم 
االرثوذك�ض، ثم من كلية الهند�صة - الجامعة اللبنانية 
اللبنانية  الجامعة  منحة  على  ح�صلت  طرابل�ض.  في 
على  حازت  حيث  فرن�صا  في  درا�صتها  فاأكملت  لتفّوقها 

�صهادة دكتوراه في الهند�صة المدنية من باري�ض.
عادت اإلى لبنان لتعّلقها ببلدها االأم ول�صغفها بال�صاأن 
بلدها  بنه�صة  الم�صاهمة  عليها  اأن  ت�صعر  حيث  العام 
ومنطقتها. تزوجت من الدكتور احمد الطيب الرافعي، 
وهو االأ�صتاذ الجامعي والمديرال�صابق لكلية العلوم - 

الجامعة اللبنانية في طرابل�ض.
اللبنانية،  الجامعة  م��اك  في  اأ�صتاذة  حالياً  هي 
على  وت�صرف  طرابل�ض  في  الهند�صة  كلية  في  تحا�صر 
الهند�صة  ق�صم  رئي�صة  وهي  طابها.  مع  تجريها  بحوث 
المدنية للمرة الثانية، واي�صاً رئي�صة وحدة الدرا�صات 
واالبحاث  الدرا�صات  مركز  في  التنموية  الهند�صية 
اأبحاث  ع��دة  لها  الهند�صة.  لكلية  التابع  الهند�صية 

من�صورة في مجات وموؤتمرات علمية عالمية.
فهي  العام.  بال�صاأن  اأظفارها  نعومة  منذ  نا�صطة  هي 
منخرطة بالعمل النقابي واالجتماعي وال�صيا�صي. ولها 
جرائد  في  من�صورة  واجتماعية  �صيا�صية  مقاالت  عدة 

محلية ووطنية.
في  المهند�صين  نقابة  في  لجان  لعدة  رئي�صًة  كانت 
طرابل�ض ثم اأ�صبحت نائباً لنقيب المهند�صين عام ٢٠١٥ 
ومن قبلها كانت ع�صوًا منتخباً في مجل�ض النقابة لثاثة 
في  الموظفين  المهند�صين  لفرع  تروؤ�صها  مع  اأع��وام 

القطاعين العام والخا�ض.
وقد اأ�ص�صت لجنة متابعة االنماء عام ٢٠١٤ وتديرها 
المميزة  ال�صخ�صيات  م��ن  مجموعة  م��ع  حينه  منذ 
اللجنة  هذه  فر�صت  وقد  العام.  الحقل  في  والنا�صطة 
التنموية  الن�صاطات  لناحية  طرابل�ض  في  ح�صورها 
تاأهيل لطاب  التي كانت تنظمها، من دورات  المتنوعة 
عقد  الى  للمتخ�ص�صين،  متقدمة  ودورات  الجامعات، 
حمات  الى  ا�صافة  عمل،  وور���ض  ون��دوات  موؤتمرات 
وتوزيع  المخدرات،  مكافحة  مثل  وان�صانية،  توعوية 
م�صاعدات غذائية خال اأزمة كورونا، ومعاينات طبية 

مجانية، وغيرها الكثير من الن�صاطات المتنوعة.
كانت قد انت�صبت الى تيار الم�صتقبل عقب ا�صت�صهاد 
ب�صرورة  منها  ايماناً  وذلك  الحريري،  رفيق  الرئي�ض 
وكان  ونه�صته.  لبنان  اعمار  اعادة  في  نهجه  ا�صتكمال 
جعلها  ما  التيار  داخل  ن�صاطات  عدة  في  ب�صمات  لها 
ت�صل الى ع�صوية المكتب ال�صيا�صي. لكن وبعد تعليق 
للتيار،  ال�صيا�صي  العمل  ال��ح��ري��ري  �صعد  الرئي�ض 
في  ال�صيا�صية  ال�صاحة  ترك  بخطورة  وال�صت�صعارها 
طرابل�ض �صاغرة اأمام بع�ض الطارئين والمت�صللين ممن 
العربي،  وووجها  وتاريخها  المدينة  قيم  يمثلون  ال 
التزاماً  الم�صتقبل  تيار  من  با�صتقالتها  موؤخرًا  تقّدمت 

بقرار رئي�صه وذلك لتتر�صح الى االنتخابات النيابية.
لل�صعي  الجميع  مع  ومتعاونة  م�صتقلة،  االآن  هي 
الت�صارك  اأزماته على مبداأ  لبنان واإخراجه من  لنه�صة 
في و�صع الخطط وتنفيذها، مع االعتماد على الكفاءات 

والخبرات.
وهي توؤمن ان ال �صيء م�صتحيل عند وجود االرادة 

ال�صلبة والتوفيق من اهلل.
تطلعاتها

بعد  ومدينتها  ببلدها  للنهو�ض  ال��داالت��ي  تتطلع 
بها   ت�صببت  والتي  �صربتهما  التي  العاتية  العا�صفة 
واقت�صادية  ومالية  نقدية  من  المتتالية،  االأزم���ات 

وخدماتية ومعي�صية.
الأنه  وقتاً  يتطلب  االنهيار  من  الخروج  اأن  تدرك  هي 
�صريعاً  نبداأ  اأن  علينا  لكن  مراحل.  بعدة  حتماً  �صيمر 
ببناء حجر االأ�صا�ض لانقاذ والت�صارك في بناء المدماك 

على اأُ�ص�ض مجبولة بالمواطنة واالنتماء.
له الخطط  اإال عندما تو�صع  والبناء ال ي�صبح متيناً 
العلمية والمدرو�صة المحيطة بكل جوانبها وتاأثيراتها، 
واالخت�صا�ض  الكفاءة  اأ�صحاب  قبل  من  تنفذ  وعندما 

بمعايير الجودة وال�صفافية.

برنامجها النتخابي
اإن الخروج من االأزمات يتطلب اأواًل تحديد الم�صاكل 
بح�صب  وترتيبها  البلد  منها  يعاني  التي  االأ�صا�صية 
العلم  على  المرتكزة  الحلول  طرح  ثم  ومن  اأولوياتها، 

والمنطق واالمكانيات المتاحة.
المتمثلة  االأ�صا�صية  العقدة  اأن  اعتبرنا  اذا  اأم��ا 
بالت�صييق ال�صيا�صي االقت�صادي على لبنان قد تتحلحل، 
بالبلد ترتكز على  للنهو�ض  االأ�صا�صية  النقاط  اأبرز  فاإن 
هيكلة  واإع��ادة  اال�صتثمارات،  وج��ذب  االن�صان،  بناء 

الموؤ�ص�صات، وتحويل االقت�صاد من ريعي اإلى منتج.
نتيجًة  اإال  ال�صيا�صي-االقت�صادي  الح�صار  يكن  لم 
على  وال�صيطرة  االقليمية،  بال�صراعات  لبنان  لتوريط 
قراره وجعله رهينًة للمفاو�صات بين القوى الخارجية. 
مبداأ  باعتماد  تكمن  العقدة  هذه  حلحلة  فاإن  وبالتالي 
الحياد االيجابي مع الت�صبث بحقنا في ال�صيادة الكاملة 

على اأر�صنا ومواردنا الطبيعية.
الخروج  اأطر  لنف�صها  الحالية  الحكومة  و�صعت  لقد 
�صندوق  مع  المبدئي  التعاون  عبر  المظلم  النفق  من 
بنود،  تنفيذ عدة  ي�صترط  التعاون  الدولي. وهذا  النقد 
الف�صاد،  محاربة  االقت�صادية،  اال�صاحات  منها  نذكر 
وال�صفافية،  الحوكمة  الم�صرفي،  القطاع  هيكلة  اإعادة 
الم�صرفي  المالي،  بالقطاع  مرتبطة  اأمور  من  وغيرها 

والموؤ�ص�صاتي.
قد يكون الولوج من هذا الباب حتمياً. لكن في المقابل 
يجب علينا اأن نهيئ الظروف لتتاءم مع خطة النهو�ض. 
وبتحليل للواقع، نجد اأن لبنان بات يعاني من الكثير من 
ت��ردي  م��ن  كما  االجتماعية،  االقت�صادية  الم�صاكل 
الخدمات االأ�صا�صية كالكهرباء، واال�صت�صفاء، والطبابة، 
ووفرة المحروقات واالأدوية والقمح والحليب والزيت، 

وحتى التعليم بات حكرًا على االأغنياء...
من  بمجموعة  البدء  ال�صروري  من  اأ�صبح  لذلك 

التدابير التي تتقاطع مع �صروط البنك الدولي.

 والتي نقترح تنفيذها كالتالي:
- محاربة الف�صاد بطرق تعتمد على الحداثة، كمكننة 
االدارات والموؤ�ص�صات العامة مع تزويدها بنظام تقييم 
الرقابة  دور  وتفعيل  واالأداء،  الخدمة  عن  الكتروني 
االهمال  م�صوؤوليات  تحديد  يتم  بحيث  والتفتي�ض 

والف�صاد واإحالة المعنيين اإلى الم�صاءلة والمحا�صبة.
وتطبيق  للموؤ�ص�صات  الناظمة  الهيئات  تفعيل   -

الحوكمة ومبداأ ال�صفافية.
االلكترونية  باالأنظمة  االدارية  الهيكليات  تحديث   -
نجاح  بعد  فيها  المتخ�ص�صة  العاملة  اليد  وتوظيف 
مباراة  في  ومح�صوبية،  محا�ص�صة  بدون  اأ�صحابها، 

مجل�ض الخدمة المدنية.
- التدريب الم�صتمر للعاملين في القطاع العام.

- تحديد وتنفيذ الم�صاريع االنمائية بح�صب الحاجة 
المذهبية  المحا�ص�صة  ع��ن  ب��ع��ي��دًا  واالأول���وي���ات 

والمناطقية. 
- العمل على تثبيت االأمن وتطبيق القوانين ومراقبة 
المخالفين  كافة  عن  ال�صيا�صي  الغطاء  ورفع  االأ�صعار 

والمخلين باالأمن.
وال��م��زارع  الم�صانع  لبناء  التحفيزات  تقديم   -
قبل  زمنية  لفترة  التحتية  البنى  م�صاريع  وخ�صخ�صة 

انتقالها لت�صبح جزءًا من االأماك العامة.
مع  والدولية  والعربية  الداخلية  التجارة  تعزيز   -

الت�صديد على منع االحتكار.
العام  القطاعين  بين  لل�صراكة  التحفيزات  تقديم   -

والخا�ض.
لتوفير  المجتمعية  الم�صوؤولية  ودع��م  تعزيز   -
لكبار  ال�صيخوخة  و�صمان  للجميع  ال�صحي  ال�صمان 

ال�صن.
- تعزيز ودعم التعليم  بكافة م�صتوياته، ليتماهى مع 
المعرفة الموثقة تحت اإ�صراف المعنيين المتخ�ص�صين 
والتركيز على احترام متطلبات العي�ض الم�صترك ومبداأ 

االعتدال والمواطنة. 

- حماية المراأة  من العنف والتمييز من خال و�صع 
لناحية  اإن�صافها  مع  لذلك،  الازمة  القوانين  تطبيق  اأو 
اإعطاء الجن�صية الأوالدها �صمن االأطر التي تحافظ على 

الد�صتور.
- تفعيل المرافق المعطلة من خال اإ�صدار اأو تطبيق 

القوانين المرتبطة بها.
تطبيق  اأو  اإ���ص��دار  خ��ال  من  بالبيئة  االهتمام   -

القوانين الرادعة للتلوث بكافة اأ�صكاله.
اأما بالن�صبة لطرابل�ض، مدينتي الحبيية، فقد تعر�صت 
عقود.  لعدة  واالهمال  واالفتراء  الح�صار  من  للكثير 
ال�صيا�صي  بالمعنى  ه��و  هنا  المق�صود  والح�صار 
من  بريد  ك�صندوق  ُتعامل  كانت  حيث  واالقت�صادي، 
زالت  وال  وكانت  االأم��ن��ي،  لاهتزاز  تعري�صها  خ��ال 
اأبناوؤها من الوظائف الهامة. بل  ُتعّطل مرافقها وُيحرم 
اأكثر من ذلك كانت ُتتهم زورًا باالإرهاب وُينّكل باأبنائها 
المطالبين بحقوقهم. وحتى م�صاريعها كانت ُتنفذ ببطء 
المواطن  يتوه  حتى  الم�صوؤوليات  ت�صييع  ويتم  �صديد 

عن الجهة المعنية بالمحا�صبة.
بناًء على ما تقدم، فاإن المطلوب لطرابل�ض كي تعود 
على خارطة المدن اللبنانية، تنفيذ الكثير من الم�صاريع 
يعتمد  الذي  اأي  المن�صف،  المتوازن  االنماء  مبداأ  على 
اإنمائياً  تاأهيلها  اإلى  و�صواًل  واالأولوية  الحاجة  على 
ب�صفتها العا�صمة الثانية. فطرابل�ض بحاجة اإلى ت�صغيل 
ومحطة  الدولي،  كالمعر�ض  جزئياً  المعطلة  مرافقها 
الكهربائي،  عمار  دير  ومعمل  المبتذلة،  المياه  تكرير 
خط  ا�صتكمال  اإلى  بحاجة  اأنها  كما  قادي�صا.  ومحطة 
والمنطقة  مرفئها  وتطوير  ال��دائ��ري،  االت��و���ص��ت��راد 
االقت�صادية الخا�صة، وبناء �صبكة نقل عام مع مواقف 

لل�صيارات ومحطات ت�صفير.
اأبرز ما تعانيه طرابل�ض حالياً ب�صكل حاد، هو  ولعل 
الن�صب المرتفعة للبطالة، والت�صرب المدر�صي، والفقر، 
�صريعاً  التدخل  يجب  بالتالي  المخدرات.  اآفة  وانت�صار 

الإيجاد الحلول لها منعاً لتفاقمها.
بناء  على  فيها  التنموي  ا�صتهدافي  �صاأح�صر  لذلك 
على  وثانياً  معتاز،  غير  منتجاً  لي�صبح  اأواًل  االن�صان 
تاأهيل وت�صغيل المرافق والموؤ�ص�صات التي توؤمن فر�ض 

عمل لكافة �صرائح المجتمع.
اأما اأبرز النقاط التي �شاأركز عليها فهي:

واأنواعه،  مراحله  بكافة  للجميع  التعليم  توفير   -١
له  ت�صمح  ب�صهادة  الطالب  ليتخرج  جودته  تعزيز  مع 

بالمناف�صة كما باالبتكار واالبداع.
٢- دعم الموؤ�ص�صات النا�صئة وال�صغرى، خا�صة تلك 
االفترا�صي،  والعالم  المعرفة  باقت�صاد  تتعلق  التي 
االلكترونية،  وال��ت��ج��ارة  ب��ع��د،  ع��ن  ال��ح��ر  كالعمل 

والبرمجة، وغيرها.
وذوي  والحرفيين  والفنيين  ال��م��راأة  تمكين   -3
مع  العمل  �صوق  يتطلبه  ما  ح�صب  الخا�صة  الحاجات 

دعمهم ليجدوا عمًا يوؤمن لهم الحياة الكريمة.
البنود  توؤمن  التي  القوانين  تطبيق  و/اأو  ٤- و�صع 
المرافق  تفّعل  التي  تلك  اإلى  اإ�صافة  اأعاه،  المذكورة 

المعطلة.
لبناء  ال�صعي  مع  المخدرات  اآفة  �صد  التوعية   -٥
المتعافين  دم��ج  والإع���ادة  االدم���ان  من  للعاج  مركز 

بالمجتمع.
بالختام، تمتلك طرابل�ض عدة مزايا يمكن العمل على 
الخارطة  على  الخا�صة  هويتها  لها  لي�صبح  تطويرها 
اإذ كانوا  للفينيقيين،  اأول عا�صمة  اللبنانية. فهي كانت 
للت�صدير  ومرفئها  الجغرافي  موقعها  من  ي�صتفيدون 
لدول الغرب. ثم عرف العثمانيون والفرن�صيون اأهميتها 
و�صبكة  محطة  فبنوا  ال�صرق  لدول  الت�صدير  لناحية 
�صكك الحديد. وهي االآن بحاجة لت�صغيل مطار القليعات، 
المنطقة  بناء  وا�صتكمال  الدولي،  معر�صها  وتفعيل 
مدينة  لت�صبح  المرفاأ،  وتطوير  الخا�صة  االقت�صادية 

اقت�صادية جاذبة لا�صتثمارات.
كما انها تتمتع ب�صاطىء رملي، وجزر خابة، وجبال 
قريبة، واآثار وتراث متنوع. اذ يكفي اأن يتم ا�صتثمارها 
في  معتمدة  مدينة  لت�صبح  القديمة  مبانيها  وترميم 

الخارطة ال�صياحية.
من  ال��ع��دي��د  �صواحيها  وف���ي  فيها  ي��وج��د  ك��ذل��ك 
والجامعات  الوطنية  كالجامعة  التعليمية  الموؤ�ص�صات 
الخا�صة، وعدة مهنيات وثانويات ر�صمية وخا�صة، ما 
العرب  للطاب  علمي  ا�صتقطاب  نقطة  يجعلها  ق��د 
واالأجانب. فاإذا ما تاأمنت لهم التحفيزات وتم بناء �صكن 
العلمية  ال�صياحة  ه��وي��ة  الكت�صبت  فيها  ط��اب��ي  

وال�صتعادت لقبها كمدينة للعلم والعلماء.
اإلى  باالنتخابات  ف��وزي  حال  في  �صاأ�صعى  اأخيرًا، 
تحقيق ما اأمكن من كل هذه المقترحات. واأملي كبير اأن 
اأحقق اأهدافي واأن اأترك ب�صمة نوعية لي في لبنان عامة 

وفي مدينتي طرابل�ض خا�صة.

المر�صحة عن المقعد ال�صني في طرابل�س �صمن الئحة »لبنان لنا«

ربى الداالتي الرافعي: هذا برنامجي االنتخابي
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