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«التغريبة اللبنانية»
في بحر طرابل�س

فواز �سنكري وخالد جمال
بعد التغريبات الفل�شطينية والعراقية وال�شورية ،ياأتي دور ال�شعب
هروب من اأر�ض بال
اللبناني ،واإن بدت االأ�شباب مختلفة ،فالنتيجة واحدة:
ٌ
اأمان وال كرامة وال م�شتقبل وال عدل وال حرية ،اإلى اأر�ض ال ُيظلم فيها اأحد،
تر�شخ االأ�شالم.
النبي الكريم للمهاجرين الى الحب�شة قبل ّ
كما قال ّ
في ق�شيدتها «وطن» ،تقول ال�شاعرة ال�شومالية ور�شان �شاير:
«عليك ان تفهم،
اأن ما من اأحد ي�شع اأطفاله في قارب
ما لم تكن المياه اأكثر اأماناً من الياب�شة».
لم َ
يبق �شيء على هذا الب ّر ،ومهما عدّدنا ،ال ن�شتطيع ا�شتيعاب حجم
الظلم ال��ذي يلحق باأبناء هذا الوطن ،ج � ّراء اأفعال وت�شرفات الطبقة
الحاكمة ،التي ح ّولت هذا الب ّر الذي كان (على ّ
عالته �شابقاً) حديقة غ ّناء،
فاإذا به ي�شبح «�شعيد ًا زلقا» ،على ما ورد في الن�ض القراآني الكريم.

منذ اأع�وامَ ،و َر َد في اإحدى مقاالت «التمدن» اأن «�شناعة االأمل خير من
�شناعة االأمن» ،لكن الرهان كان على االأمن دون اأي اهتمام باالأمل ،مما جعل
االأحوال تتدهور من �شيئ الى اأ�شواأ ،واأ�شبحت اأو�شاع النا�ض �شعبة الى
درجة تدفعهم الى المجازفة بحياتهم وركوب البحر� ،شعياً اإلى عي�شة
اأف�شل ،على الرغم من علمهم اأن رحل ًة كهذه قد تودي بحياتهم.
يحب الن�شائح ،ولن نغرق بها ،خا�شة مع هذه الماأ�شاة المفجعة،
ال اأحد ّ
ً
التي قد تكون ح�شيلتها ،ال �شمح اهلل ،اأكثر من � ٣٠شهيدا (اأعلنت المفو�شية
ال�شامية لالأمم المتحدة ل�شوؤون الالجئين اأن «القارب كان يقل اأكثر من 84
�شخ�شا» ،اأما العدد المعلن للناجين فهو � 48شخ�شاً) ،وفيما هناك �شرورة
ق�شوى لفتح تحقيق جدّي و�شريع و�شفافّ ،
يو�شح للراأي العام اأ�شباب
وقوع هذه الم�شيبة ،وظروفها والم�شوؤول عن حدوثها ،يجب ،في الوقت
عينه ،اأن ننظر اإلى واقعنا وواقع البلد ،بحكمة ودراية ،لمنع الم�شطادين
في الماء العكر من تحقيق اأهدافهم في خلق �شدام بين البيئة الطرابل�شية

والجي�ض ،اإذ علينا االنتباه اأنه لم َ
يبق اإال موؤ�ش�شة الجي�ض كعن�شر �شامن
قدر الم�شتطاع في هذا البلد ،خا�شة بعد انهيار الموؤ�ش�شات ،الواحدة تلو
االأخرى ،واآخرها موؤ�ش�شة الق�شاء ،فحذار اأن نطلق النار على اأقدامنا.
نعم ،مع التحقيق ال�شامل والدقيق وال�شريع والعادل والحا�شم ،ولكن
لنتج ّنب الفو�شى واإثارة الغرائز ،فالو�شع ال يحتمل اأ�ش ًال.
اإنها ر�شالة ال�شهداء ،من تحت المياه التي اختلطت بدمائهم الطاهرة
وجه الى ال�شمير االإن�شاني في كل مكان ،باأن ال اأمل
والبريئة والمظلومةُ ،ت َّ
في هذا البلد اإن لم تت ّم الم�شارعة الإنقاذ اأهله ،الذين يتعر�شون الأق�شى ازمة
اقت�شادية م ّر بها اأي �شعب منذ مئ َتي عام ،ويتع ّر�شون الأزمة اإن�شانية،
واأزمات اخرى ال ح�شر لها ،بل هم قد وقعوا في االأ�شر ،اأَ�شر منظومة فا�شدة
ال ت�شبع ،ولن ت�شبع ،حتى لو ابتلع البحر االأبي�ض المتو�شط ك ّل اللبنانيين،
ولم َ
يبق من يخ ّبر.
رحم اهلل ال�شهداء ،و�ش ّبر اأهاليهم ،واأهل طرابل�ض وعكار وال�شنية ،وك ّل
اأهل هذا البلد الم�شكين.

كرامي :بد ًال
من ّ
حل الميلي�سيات
َح ّلوا الدولة

اإطالق
الئحة لـ«النا�س»:
من النا�س وللنا�س

علي دروي�س:
الئحة «للنا�س» هي
الئحة اعتدال

جورج �سبطيني:
�سعاري «نه�سة وطن
وكرامة مواطن»

اإيمان درنيقة :من
اأجل دولة حا�سنة
و�سامنةوحامية

اليا�س خوري:
طرابل�س بحاجة
لعمل موؤ�س�ساتي
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المع ميقاتي
يكتب عن «الورم
االنتخابي»
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اإيهاب مطر:
وليد �سبحة و�سليم
اللواء اأمين �سليبا« :الجماعةاال�سالمية» :اأحمد االأمين:
لماذا لم اأتر�سح
كلهم م�سوؤولون من «لقد كفرت طرابل�س «ا�ستحوا اأمام م�سيبة النمل :ال�سحافة
للنيابة؟
تتكرر بحق اأهلنا» المجبولةبالع�سامية
بكم»
راأ�س الهرم اإلى اأدناه
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انتخابيات دائرة ال�سمال الثانية (طرابل�س-المنية-ال�سنية)
جعجع وبا�سيل« :يحاولون
اإبعادنا عن طرابل�س»

«فيلم» المر�سح

في كلمتين متزامنتين تقريباً ،األقاهما
رئي�ض «القوات اللبنانية» �شمير جعجع
وال��ن��ائ��ب ج��ب��ران با�شيل ،ك��ان القا�شم
الم�شترك« :يحاولون اإبعادنا عن طرابل�ض».
فلقد قال جعجع ،خالل احتفال اإعالن
تر�شيح اليا�ض خوري عن المقعد الماروني
في طرابل�ض« :اإذا كانت طرابل�ض بخير،
لبنان باأكمله يكون بخير ،وفيما يتحدثون
عن طرابل�ض والمنية وال�شنية با�شتمرار،
فهم لم يقوموا بما يجب كي تكون المنطقة
بخير ،اأما نحن ف� «بدنا نعمل» لهذه المنطقة
و«فينا» ،اإذا منحتمونا الثقة ،ول��و اأن
البع�ض يحاول دائماً اإبعادنا عن طرابل�ض».
من جهته ،قال با�شيل ،خالل اإفطار اأقامه
«التيار الوطني الحر»:
ا ّإال ان المفاجاأة كانت في قول الدكتور
«حاولوا كثير ًا اأن يبعدونا عن طرابل�ض،
لكن لم يتمكنوا الأن اأهلنا بالتيار من اأبنائها الج�شر ما يلي:
«قد يت�شاءل البع�ض لماذا ّ
ف�شلت رامي
واأبناء المنية وال�شنية ،ونحن نعرف قيمة
طرابل�ض في ال�شمال ولبنان ،وال نقبل اأبد ًا ا ّأ�شوم على �شائر المر�شحين .جوابي هو
اأن��ن��ي اأن��ا ال��ذي ات�شلت باالأ�شتاذ رام��ي
م�ض بتاريخها اأو بكرامة اأهلها».
اأي ّ
وطلبت منه ان ير�شح نف�شه لالنتخابات
النيابية».

اأعلن تر�سيحه من منزل
ال�سيخ نديم

ك��ان مفاجئاً قيام المر�شح على الئحة
«االرادة ال�شعبية» رام��ي اأ�شوم باإعالن
تر�شحه لالنتخابات النيابية عن المقعد
ال�شني ف��ي طرابل�ض ،م��ن منزل المفتي
الراحل ال�شيخ نديم الج�شر ،الذي هو منزل
الدكتور محمد نديم الج�شر ،الذي تر�شح
لالنتخابات في دورة العام  2٠18على
الئحة «العزم».
وقبل الموؤتمر ال�شحافي عُ قد اجتماع
ثالثي �شم النائب في�شل كرامي (رئي�ض
الئحة االرادة ال�شعبية) والدكتور الج�شر
المر�شح اأ�شوم.
في كلمته قال اأ�شوم« :من هنا ،من منزل
االآدم��ي �شمير طرابل�ض ،الدكتور محمد
الج�شر،ابن ال�شيخ نديم الج�شر ،وحفيد
العالمة ح�شين الج�شر ،اأُعلن تر�شحي اإلى
المقعد النيابي عن طرابل�ض».

لم ت�شت�شغ اأو�شاط في منطقة القبة في
طرابل�ض ،قيام اأح��د المر�شحين بتوزيع
ح�ش�ض غذائية «اإفطار �شائم» ،بمرافقة
فريق ت�شوير فيديو وفوتوغرافي ،معتبرة
ان في ذلك اإهانة للنا�ض الذين تم توزيع
الم�شاعدات عليهم.

«اإبن مينتي» بين دورة وططر

معينة» اإل��ى االإفطار ال��ذي اأقامه ال�شفير
ال�شعودي وليد البخاري في دارت��ه في
اليرزة.
وقال« :اإن هذا يعني اإعالن حلف م�شترك
مع الحا�شرين فقط ،وي �وؤدي اإلى تق�شيم
اللبنانيين ،الأن كل من لم تتم دعوته لي�ض
�شمن هذا التحالف وال يحظى بدعم الدول
(التي ح�شر �شفراوؤها االفطار) ،وال ُيعترف
به كمر�شح لالنتخابات النيابية» .واتهم
حرفو�س ينتقد الئحة
حرفو�ض ال�شخ�شيات التي ح�شرت باأنها
مدع ّوي البخاري
«من اأمراء الحرب االأهلية» وختم« :حبذا
انتقد المر�شح عن المقعد ال�شني في ل��و تمت دع��وة ممثلي المجتمع المدني
طرابل�ض عمر حرفو�ض دعوة «�شخ�شيات والم�شتقلين والوجوه الجديدة».

«من حقي اأن اأنتخب»
اأطلق «المنتدى لحقوق االأ�شخا�ض ذوي
االعاقة» فيديو م�شور ًا ي�ش ّلط ال�شوء على
ال�شعوبات التي يواجهها ذوو االحتياجات
الخا�شة اأثناء اأدائهم لواجب االنتخاب.
وقد دعا رئي�ض المجل�ض الوطني لالإعالم
المرئي والم�شموع ،عبدالهادي محفوظ،
الجهات الم�شرفة على االنتخابات ،اإلى
ت�شهيل م�شاركة ذوي االعاقة في العملية
االنتخابية .كما تمنى على و�شائل االعالم،
على اختالفها« ،الترويج للفيديو الم�ش ّور
ون�شره على نطاق وا�شع».

إن�سحاب« ...حفاظ ًا على كرامة المراأة»
ا
ٌ

بعد التعثر والبطء في التحرك ،اللذين اأ�سابا معظم اللوائح
المز ّكاة من قبل حركة «�سوا لبنان» المدعومة من بهاء الحريري،
وعلى م�ستوى لبنان ك ّله ،لم يكن مفاجئ ًا حدوث ت�سققات داخل هذه
اللوائح ،ب�سبب عدم تلقيها الدعم الكافي ،لخو�س معارك متكافئة
لوج�ستي ًا واإعالني ًا وب�سري ًا.
وبالفعل اأحد هذه الت�سققات حدث داخل الالئحة المح�سوبة على
«�سوا لبنان» ،في دائرة ال�سمال الثانية ،والتي تحمل عنوان
«ال�ستقرار والنماء» ،وذلك عند اإ�سدار ال�سيدتين الوحيدتين في
الالئحة ،والمر�سحتين عن المقعد ال�سني في طرابل�س� ،سو�سن ك�سحة

وديما �سناوي ،بيان ًا اأعلنتا فيه الن�سحاب من الالئحة والنتخابات
برمتها.
غير ان المفاجىء في البيان هو ان ال�سبب الذي اأوردتاه فيه مرتبط
ب�سكل مبا�سر و�سريح بم�ساألة ح�سا�سة ترتبط «بالحفاظ على كرامة
المراأة ،ونظر ًا لما تو�سلنا اإليه من معلومات عن اأحد المر�سحين في
هذه الالئحة التي كنا ننتمي اإليها ،وا�ستناد ًا اإلى �سحيفة (اأوردتا
رابط �سحيفة بريطانية) ...اأما تعاملنا مع حركة «�سوا لبنان»،
فوجدنا فيها ا�ستن�سابية وعدم م�ساواة في التعامل بين اأع�ساء
الالئحة وعدم م�سداقية ،و�سو ًل اإلى الم�سا�س بكرامتنا».

يقوم المر�شح عن المقعد االأرثوذك�شي
ف��ي طرابل�ض ،على الئحة «الجمهورية
الثالثة ،األفرد دورة ،بجوالت انتخابية في
مختلف اأنحاء المدينة ،ا ّإال ان تركيزه االأكبر
هو على الميناء م�شقط راأ�شه ومركز �شكنه
وعمله ،وهو كان قد اأعلن انه يريد «اإي�شال
�شوت الميناء واأوجاعها».
من جهته ،يتوجه المر�شح عن المقعد
ال�شني في طرابل�ض ،على الئحة «للنا�ض»،
المحامي وهيب ططر ،اإل��ى اأبناء الميناء
لح�شد تاأييدهم اأي�شاً ،وق��د رف��ع �شعار ًا
ت�شدّر �شورته االنتخابية وه��و« :اإب��ن
مينتي» ،ال��ذي �شبق واأعلن ان��ه �شيكون
�شعار حملته االنتخابية ،قائ ًال اإن «بلدية
الميناء تعتبر الثالثة في لبنان ،والميناء
منذ  1972بال ممثل لها في البرلمان ،ف�شار
الوقت كي تتمثل».

مر�سح ي�س ّوه اللوحات الفنية

ا�شتنكر �شكان طريق الميناء في طرابل�ض
(�شارع ريا�ض ال�شلح) واأ�شحاب المحالت
التجارية فيه ،قيام اأح��د المر�شحين عن
المقعد ال�شني في المدينة ،بتعليق �شوره
على اللوحات واالأعمال الفنية الت�شكيلية
الحجرية وال��م��زخ��رف��ة ،المو�شوعة في
الو�شط االأخ�شر الذي يف�شل بين اتجاهَ ي
ال�شير .وقال اأحدهم« :اإذا هيك مبل�ض �شو
ناطرنا في حال اأ�شبح نائباً؟!»
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الئحة «ل ِ� النا�ض»
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ب�شير ،ايمان درنيقة ،فوزي الفري.
جالل البقار ،األي�شار ي�شن ،عفراء عيد.
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(عــلــوي) :محمد الطرابل�شي .طرابل�س (مــارونــي):
ال�سنية (�سنّة) :غالب عثمان.
ال�سنية (�سنّة) :محمود ال�شيد� ،شمير طالب.
�شاهين.
جورج �شبطيني.
المنية (�سنّة) :محمد دهيبي.
المنية (�سنّة) :محمد نورالدين خليل (ا�شوم).
ال�سنية (�سنّة)� :شامي فتفت ،عبدالعزيز ال�شمد.
ال�سنية (�سنّة) :جهاد ال�شمد.
المنية (�سنّة) :اأحمد الخير.
المنية (�سنّة) :نبرا�ض علم الدين.
الئحة «طموح ال�شباب»
الئحة «فجر التغيير»
الئحة «قادرين»
طــرابــلــ�ــس (�ـــســـ ّنـــة) :ع��ب��ي��ده
الئحة «الجمهورية الثالثة»
الئحة «اال�شتقرار واالنماء»
تكريتي ،م�شباح رجب.
طرابل�س (�سنّة) :با�شل اال�شطه ،يون�ض الح�شن ،طرابل�س (�سنّة) :عمر حرفو�ض� ،شحه اأحمد ،دياال طرابل�س (اأرثــوذكــ�ــس) :منير
مايز الجندي ،ديما �شناوي و�شو�شن ك�شحة (ان�شحبتا) .خ�شر االأ�شطه ،عبدالرحيم درغام.
دوماني.
طرابل�س (علوي)� :شالح وهيب الديب .طرابل�س طرابل�س (اأرثــوذكــ�ــس):األ��ف��ري��د دورة .طرابل�س طــرابــلــ�ــس (عـــلـــوي) :ن�شال
(علوي) :اأحمد علي علي .طرابل�س (ماروني) :جانيت عبدالرحمن.
(ماروني) :مي�شال خوري.
فرنجية.
ال�سنية (�سنّة)� :شفيق ح�شون.
ال�سنية (�سنّة):عبدالقادر ال�شامي ،كامل بكور.
ال�سنية (�سنّة) :نزيه زود.
المنية (�سنّة) :محمد م�شطفى
المنية (�سنّة) :فادي الخير.
المنية (�سنّة) :محمد عمر زريقة.
زريقة.

طرابل�س (�ــسـ ّنــة) :عبدالعزيز
طرطو�شي ،بالل محمد �شعبان ،ربيع
ال�شباعي.
طرابل�س (علوي) :ه�شام ريا�ض
ابراهيم(الموعي).
طرابل�س (ماروني) :انطوني عيد.
ال�سنية (�سنّة) :محمد جباره.
المنية (�سنّة) :محمد اأحمد علم
الدين.

طرابل�س (�سنّة):م�شطفى محمد
كنجو ح�شين ،محمود خ�شر المير،
عدنان اأحمد بكور.
ال�سنية (�ــس ـ ّنــة) :رائ���د علي
الطباع.
الــمــنــيــة (�ــس ـ ّنــة) :ع��م��ر راأف���ت
الم�شري.

االربعاء

2022/5/4

انتخابيات دائرة ال�سمال الثانية
(طرابل�س-المنية-ال�سنية)
بونا�سيف« :برنامج
عمل لطرابل�س»
على ال��رغ��م م��ن ان�شحابه من
االن��ت��خ��اب��ات النيابية ف��ي دائ��رة
ال�����ش��م��ال ال��ث��ان��ي��ة (ع���ن المقعد
الماروني في طرابل�ض) ،اأطلق جو
بونا�شيف «برنامج عمل لطرابل�ض»
قدّمه «للمر�شحين الذين ينق�شهم
برنامج» ،وقد ت�شمن هذا البرنامج
ما يلي:
و�شع درا�شات لتحويل «معر�ض
ر�شيد كرامي الدولي» اإلى م�شاحات
انتاج وم��راك��ز اأع��م��ال اقت�شادية
وترميم ما ت�شدّع من اأبنية معمارية
ن����ادرة ،ال��ع��م��ل ع��ل��ى ا�شتقطاب
الم�شتثمرين ورج����ال االأع��م��ال
والمغتربين لجعل المدينة بيئة
حا�شنة لال�شتثمار والن��ت��اج دور
�شناعي وتجاري و�شياحي ،تمويل
لبنك دواء مركزي مجاني بالتعاون
م��ع ال��م��غ��ت��رب��ي��ن وال��م�وؤ���ش�����ش��ات
ال���دول���ي���ة ،اط����الق ي����وم وط��ن��ي
ل��ط��راب��ل�����ض ب��ال��ت��ع��اون م��ع غرفة
ال���ت���ج���ارة ل���دع���وة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن
وال��م��غ��ت��رب��ي��ن ل���زي���ارة طرابل�ض
وت��ح��ري��ك عجلتها االقت�شادية،
ايجاد مركز تبادل الكتاب المدر�شي

و�شندوق لدعم الطالب ،تاأ�شي�ض
مركز خا�ض ع�شري للم�شنين،
اإن�شاء مركز لتاأهيل المدمنين على
المخدرات ،العمل على اإن�شاء لوبي
برلماني يعمل على اإ�شدار عفو عام
عن المظلومين في ال�شجون واإنهاء
ماأ�شاتهم .وختم بونا�شيف قائ ًال:
«هذا غي�ض من في�ض ...ون�شيحة
لوجه اهلل ،الذي ال يريد اإلزام نف�شه
ب���ب���رن���ام���ج ،غ���ي���ر ال�������ش���ع���ارات
الديماغوجية المنافقة ،هو كذاب
ودجال ال تنتخبوه».

«ال�سباب الوطني» مع
من؟
«ح��زب ال�شباب الوطني» هو
حزب تاأ�ش�ض في اأربعينيات القرن
ال��م��ا���ش��ي ،وت��ول��ى رئ��ا���ش��ت��ه عند
التاأ�شي�ض الراحل م�شطفى كرامي،
�شقيق الرئي�ض الراحل عبدالحميد
كرامي ،وبعد وفاة الراحل م�شطفى
تولى الرئا�شة ابنه الوزير والنائب
الراحل اأحمد كرامي ،الذي خا�ض
غمار ال�شيا�شة في مواجهة ابن عمه
الرئي�ض الراحل عمر كرامي.
وبعد وفاة اأحمد كرامي في تموز
 ،2٠2٠انتقلت رئا�شة هذا الحزب

بين التاأقلم والتهريج
د .خالد جمال

اإني لأح�سد ك َّل اإن�سان قادر على التاأقلم مع المتغيرات التي تح�سل
يمت�س
حوله وب�سكل �سريع وعملي .فكيف بالن�سبة اإلى �سعب باأكمله،
ّ
ال�سدمة تلو الأخرى ،ويقوم باإجراء تغييرات كاملة في كيانه ،والأهم في
روحه ،ثم يم�سي مكم ًال طريقه في الحياة وكاأن �سيئ ًا لم يكن .اإنّ فرد ًا او
�سعب ًا كهذا ي�ستحق منا ك ّل التقدير والأعجاب ،وي�ستحق الت�سفيق
و�سرخات «البرافو» .
فهل باإمكاني القول اإن ال�سعب اللبناني ب�سكل عام ،والطائفة ال�سنّية
ب�سكل خا�س ،قد ا�ستوعبا ال�سدمة الناجمة عن «�سطب» �سعد الحريري
وتياره من الحياة ال�سيا�سية والقت�سادية ومن النتخابات ،وم�سى ك ٌّل في
طريقه وكاأن �سيئ ًا لم يكن.
وهل ت�ستعد الطائفة ال�سنّية لأ�ستبدال الحريري بقادة«من طراز رفيع»
� ،سواء من بطانته المقربة ،او من اللفيف الذي كان يمجد بحمده ليل نهار،
ويقتات من موائده الظاهرة والم�سمرة ،المعنوية والمادية.
من جهتي ،اأنا لم اتاأقلم بعد ،واأح�سب اأن الأمر عائد الى وجودي ال�سابق
خارج لبنان ،ولفترات طويلة ،فلقد ن�سيت ربما «الثقافة اللبنانية الأ�سيلة»
ون�سيت الأقحوان و�سبغة الأرجوان ،ون�سيت ع�ستروت واأدوني�س ،ون�سيت
الخنزير البري ،ون�سيت األي�سار وقرطاجة ،ون�سيت هنيبعل ،ون�سيت �سور
و�سيدا وبيروت وجبيل وطرابل�س.
لقد ن�سيت ربما ال�سودا النية ،ون�سيت التبولة والكبة ،ون�سيت الإبريق
«ابو الزرزقة»  .ن�سيت كل هذا ربما ،ون�سيت تقاليد التاأقلم مع المهانة
والعبث بالكرامة ،ون�سيت واقع الحال.
ولكن مه ًال ،فال ب ّد اأن لالأمر �سبب ًا اآخر غير اختالف الثقافة و«نعمة
الن�سيان»  .فهناك لبنانيون مثلي ،اأم�سوا اأعمارهم خارج وطنهم ،متجولين
في مختلف اأ�سقاع الدنيا ،لكن ها هم قد عادوا اإليه للتر�سّ ح الى النتخابات
بمج ّرد علمهم باإجرائها.
لذلك ،ل ب ّد من وجود �سبب اآخر ،له عالقة بالجينات المختبئة داخل
ي�سح ،في هذا المجال،
النخاع ال�سوكي لهذا اللبناني العظيم .فهل
ّ
ال�ست�سهاد بالمثل ال�سعبي المعروف عن «ذنب الكلب الذي بقي مع َوجاً
ي�سح ا�ستخدام
رغم و�سعه اأربعين عام ًا في قالب حديدي م�ستقيم»؟ هل ّ
هذا المثل هنا ،للدللة على الفرادة والتم ّيز ول عجب؟
لم يهبط رفيق الحريري على لبنان بالبارا�سوت ،او بكب�سولة ف�سائية
ك�سوبرمان .بل اأتى يحمل م�سروع ًا عربي ًا َه َ
دف اإلى اإعادة اإعمار البلد
م�سروع اآخر وق�سى عليه باألفَي كيلوغرام من المتفجرات.
واإ�سالحه .فاأتى
ٌ
ورث �سعد الحريري الم�سروع وورث معه المليارات وملعقة ذهبية في
الفم ،وبغ�س النظر عن نجاحه او ف�سله في لبنان ،فلقد ت ّم �سطبه من
المعادلة وكاأنه جملة على �سطر ،ق ّرر كاتبها اأن ي�سطبها بعدما �سحب
الملعقة الذهبية من بين ال�سنان والل�سان.
اأما نحن فنتاأقلم ،وكاأنّ �سيئ ًا لم يكن ،ونعتاد على المتغيرات ،ون�ستم ّر
في حياة هي اأقرب الى الموت ،لما فيها من ذ ّل وخنوع ،ومن وهن وعجز
وخيانة .ونن�سى ،في الوقت عينه ،الحكمة الزلية ،التي تقول اإن المياه
العميقة ثابتة ورا�سخة وم�ستقرة ،فيما المياه التي على ال�سطح تتح ّكم بها
ك ّل ريح عابرة.
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د� .سابا قي�سر زريق

اإلى ابن خاله غالب كبارة ،غير ان
االأخ��ي��ر ل��م ُيظهر اأي اهتمام في
خو�ض االنتخابات ممث ًال «الحزب»
وا�شتكما ًال لم�شيرة رئي�شه الراحل.
ف��ي ال��م��ق��اب��ل ،ي��ب��دو اأن هناك
اهتماماً من قبل بع�ض المر�شحين
(على لوائح متناف�شة) ،لزيارة
الحزب ورئي�شه كبارة ،طلباً للدعم.
ومن زوار «ال�شباب الوطني»
ك���ان ال��ن��ائ��ب ال�����ش��اب��ق م�شطفى
علو�ض ،الذي يراأ�ض الئحة «لبنان
لنا» ،وكذلك المر�شحة عفراء عيد
ال��ت��ي ت��م��ث��ل «ال���ح���زب التقدمي
اال�شتراكي» في الئحة «للنا�ض»
ال��م��دع��وم��ة م��ن ال��رئ��ي�����ض نجيب
ميقاتي ،والتي يراأ�شها كريم ابن
النائب محمد كبارة .ولقد اأثنت عيد
على «الم�شيرة الوطنية التاريخية
التي امتاز بها هذا الحزب العريق».

�شمن الئحة «قادرين» ،المدعومة
من حركة «مواطنون ومواطنات
ف���ي دول�������ة» ،ع��ل��ى ال��م��ن��اظ��رة
التلفزيونية بين عدة مر�شحين عن
طرابل�ض ،وال��ت��ي بثها تلفزيون
«الجديد» �شمن برنامج «بتفرق ع
وطن» وقد جاء في تعليقه ،الذي
عنونه «بتفرق ع زاروب» ،ما يلي:
«ال��ط��راب��ل�����ش��ي��ون م�����ض ب�ض
بي�شتاهلوا اأح�شن من الذين على
ال���ت���ل���ف���زي���ون (ال���م���ر����ش���ح���ون
ال��م��ت��ن��اظ��رون) ب��ل الأن طرابل�ض
عرفت االأزم��ة قبل االأزم���ة ،علينا
م�شوؤولية ان تكون طرابل�ض من
الركائز التي تحمل م�شروع لوائح
«قادرين» الوطني.
وع��ن��دم��ا ي��ت��م اإق�����ش��اء ال��ح��زب
الوحيد الذي يحمل م�شروعاً وطنياً
عن مناظرة حول طرابل�ض ،يكون
االإعالم متواطئاً في الجريمة بحق
المجتمع ب�شكل عام ،والطرابل�شيين
والطرابل�شيات ،ب�شكل خا�ض».

تم ّيز البرنامج االنتخابي لالئحة
«انتف�ض لل�شيادة للعدالة» ،باأنه
مك ّثف ووا�شح بال مط ّوالت ،وباأنه
يحمل عناوين م��ح��ددة وه��ادف��ة،
���ش��واء ف��ي م��ا يتعلق ب��ال��روؤي��ة
ال��وط��ن��ي��ة ل��الئ��ح��ة ،اأو ب��ال��روؤي��ة
ال��م��ح��ل��ي��ة ،ال��ت��ي ح��م��ل��ت ع��ن��وان
«طرابل�ض نحن لكِ » ،وفيها النقاط
ال��ت��ال��ي��ة :ال��الم��رك��زي��ة االداري����ة
واالن���م���اء ال��م��ت��وازن ،ا�شتعادة
�شورة طرابل�ض ودورها الريادي
كعا�شمة ث��ان��ي��ة ،اإدم�����اج فعال
لطرابل�ض وال�شمال ف��ي اقت�شاد
ل��ب��ن��ان ،تفعيل ح�شور المدينة
ال�شيا�شي ،تفعيل دور الموؤ�ش�شات
المحلية ك ّلها ،تفعيل المن�شاآت
الكبرى المهملة ،تن�شيط الحياة
الثقافية ،ك�شر الحواجز الوهمية
بين اأحياء المدينة وبين الفئات
االجتماعية.

فار�س �سعيد في المنية!

«اإنتف�س» :طرابل�س
لك
نحن ِ

كانت مفاجئة الزيارة التي قام
بها النائب ال�شابق ورئي�ض لقاء
«�شيدة الجبل» فار�ض �شعيد اإلى
دارة المر�شح عن المقعد ال�شني في
المنية على الئحة «فجر التغيير»
محمد اأحمد علم الدين (اأبو نعيم).
وال��م��ف��اج �اأة ك��ان��ت ع��ل��ى �شعيد
التوقيت (االنتخابي) وما تحمله
من دعم معنوي لعلم الدين ،على
ال��رغ��م م��ن ق��رب �شعيد م��ن رم��وز
لوائح اأخرى ،وخا�شة من الوزير
ال�شابق اأ�شرف ريفي ومن النائب
ال�شابق م�شطفى علو�ض.
خالل ال��زي��ارة ،اأك��د �شعيد اأنه،
اإ�شافة اإل��ى ك��ون ال��زي��ارة عائلية
فاإنها «تاأتي اأي�شاً �شمن اإطار دعم
كل َّ
مر�شحي التغيير ،وفي مقدمهم
�شاحب الدار».
م��ن جهته ،ق��ال علم ال��دي��ن اإن
«لوائح كثيرة في المنية تنتظرنا
«بتفرق على زاروب»
على الكوع ،الف�شالنا ،لكننا نقول
ع ّلق منير دوماني ،المر�شح عن لهم اإن «اأبو نعيم» ال يركع ا ّإال هلل
المقعد االأرثوذك�شي في طرابل�ض� ،شبحانه وتعالى».

المع ميقاتي
اأريد ان اأبداأ مقالي بما اعتبره في غاية الأهمية،
وهو اأنه بالرغم من كل �سيء ،وبالرغم مما �ساأكتبه
التوجه اإلى �سناديق
في ما يلي ،على الجميع
ّ
القتراع ،والإدلء ب�سوتهم في ال�سندوق.
نحن نعي�س في منطقة ،تتميز بخنق حرية الراأي،
وفي كثير من بلدانها مج ّرد تفكير المواطن بانتقاد
اأو معار�سة اأو مخالفة راأي الزعيم الوحيد المفدى
بالروح والدم ،قد يودي به اإلى ال�سجن والتعذيب
وربما الموت.
الحق يقال اإن لبنان فريد من نوعه ،في منطقة
معظم نتائج انتخاباتها تكون اأعلى من .%90
بعد هذه المقدمة ،اأبداأ بما يد ّل عليه عنوان المقالة
«الورم النتخابي».
طرابل�س« ،عرو�س الثورة» ،واقعها كالآتي:
 جبل النفايات الم�سرطن ع ّلوه حوالي  40متر ًا. الكهرباء مقطوعة اإلى ما ت�سببه من انقطاعاتفي الماء وغيرها.
 و�سول الفقر والعوز اإلى درجة روؤية اأنا�سيفرغون م�ستوعبات النفايات.
 الطرق كلها ُحفر وحفريات.مك�سرة.
 اأر�سفة ّ اأدوية ،اإذا ُوجدت ،اأ�سعارها خيالية. م�ست�سفيات تطرد المر�سى. الجامعة الوطنية المجانية م�سربة. -اأ�سعار المحروقات خيالية ،و�سوق �سوداء.
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ما هكذا ُت َ�س َّكل اللوائح!
مع دنو ا�ستحقاق يترقّبه اللبنانيون بحذر مجبول باآمال مع ّلقة ،وقد ل يرى
النور لأ�سباب غير مقنعة ،ل بد من وقفة نقدية حول طريقة ت�سكيل اللوائح
الإنتخابية التي �سهدتها اأكثر من دائرة.
ل تعتر�س مبدئي ًا اأقطاب ال�سيا�سة م�ساكل تُذكر في ا�ستقطاب مر�سحين
لالإن�سواء في لوائحهم ،اأو اأقله لتكوين نواتها ال�سلبة ،على اأن تُ�ستكمل لوائحهم
في وقتٍ لحق ،وذلك لأن بع�س المر�سحين ،ومعظمهم للمرة الأولى ،يتطلعون
اإلى الن�سمام اإلى لوائح من المعروف اأنها �سوف تح�سل على حا�سل اإنتخابي
يي�سر الأمر هو كون ُم�س ِّكل لئحة ما يتمتع بر�سيد
اأو اأكثر .وبالطبع ،اإن ما ّ
�سخ�سي من الأ�سوات يوؤه ّله للفوز ،دون الحاجة اإلى اأي دعم من مر�سحين
اآخرين ،ر�سيد منبثق عن اإرثٍ �سيا�سي ،اأو م�سيرة ن�سالية ،اأو خدمات يكون قد
اأ ّداها لناخبيه ،ويرغب في زيادة عدد الحوا�سل التي يرجو اأن تنالها لئحته.
غير اأن هذا الأمر يختلف عندما يحتاج م�س ِّكلو اللوائح اإلى ح�سد اأ�سوات اأكثر
من مر�سح ،على اأمل اأن يوؤدي �س ّمها اإلى تحقيق حا�سل اإنتخابي واحد على الأقل
فيتبارون في ت�سرفاتهم الخرقاء ويقعون في اإرباك ما بعده اإرباك.
اإن مبداأ الن�سبية الذي يرى اأمثل تطبيق له في الأنظمة النتخابية التي تعتمد
على تناف�س الأحزاب ّ
المنظمة ،اأُقحم ب�سكل م�س ّوه في قانون الإنتخاب الحالي.
فهو يفتر�س اأن تُ�سكل لوائح قوامها اأفراد ينتمون اإلى الحزب نف�سه ،اأو اإلى
الفكر ال�سيا�سي نف�سه ،يت�ساركون ا�ستراتيجية طويلة الأمد ،ولي�س تكتيكية
ظرفية ،بحيث يمنحون لئحتهم هوية �سيا�سية محددة ،تن�سهر فيها هويات كل
منهم .فيظهرون اإلى العلن متكافلين ومت�سامنين ،مما ي�سمح للمقترع اأن ُيدلي
ب�سوته عن قناعة ترتكز على تماهي المر�سحين على الالئحة مع تطلعاته ،دون اأن
يخ�سى انفراط عقد اأع�سائها بعد اإعالن النتائج ،فيذهب كل اأو بع�س من يفوز
منهم في طريقٍ مختلف عن الطريق التي تكون الالئحة قد ّ
خطتها في برنامجها
الإنتخابي.
م�ساع ومفاو�سات
نتيجة
الحزبية،
غير
اللوائح
تت�سكل
أن
ا
الطبيعي
من
ٍ
ومناق�سات بين الأطراف المعنية للتاأكد من اأن الأهداف التي يرمي اإلى تحقيقها
المر�سحون م�ستركة اإلى اأق�سى ح ّد ممكن .غير اأن ما ح�سل موؤخر ًا في بع�س
الدوائر الإنتخابية ،وبخا�سة خالل الأيام ،ل بل ال�ساعات الأخيرة ،قبل انتهاء
مهلة ت�سجيل اللوائح ،يدل على خفة في التعاطي .اإذ جاءت محاولت ا�ستقطاب
المر�سحين بمثابة ا�ستطالعات للراأي بد ًل من بحث جدي في اإمكانية التعاون
النتخابي .وقد نُمي ا ّإلي اأن ات�سالت كانت ترد اإلى مر�سحين اأو مر�سحين
محتملين ،من اأطراف غريبة عنهم تمام ًا ،قبيل حلول اأجل المهلة المذكورة،
عار�سة اأن ين�سم المر�سح اإلى لوائحهم ،بعد اأن ُي�س ِبع المت�سل «طريدته» بكلمات
الإطراء المع�سولة ليغويه بهدف �س ّمه اإلى لئحته.
باهلل عليكم ،وفي حال نجح الم�ستقطِ ب في اإقناع المر�سَّ ح بطلبه ،ماذا يا تُرى
يتوقع منه في حال الفوز؟ بنظري ،اإن مقاربات من هذا النوع تو ّلد «زيجات
متعة» ،ل اأمل فيها بال�ستمرار .اأهكذا ت�سكل اللوائح؟ عن طريق الت�سوق في
�سوق حراج اإنتخابي؟ بالطبع ل.
ول بد من الإ�سارة اأن الجامع ،اأو الذي يبدو اأنه جامع ٍ
كاف ،بين من ين�سوون
في لئح ٍة واحدة ،هو حالي ًا في معظم الدوائر ،العداء اأو الولء ل�سوريا ولحزب
اهلل .ولكن ما هي ال�سمانة اأن من يلتقون على هذا «المعيار» ل يختلفون في معايير
اأخرى كثيرة .األم ن َر في بع�س الدوائر اأخ�سام ًا �سيا�سيين لدودين يتحالفون في
لئحة واحدة لكي يوؤ ّمنوا الحوا�سل النتخابية لتثبيت منظومتهم؟ األم ن َر كذلك،
ول�سوء الحظ ،ق�سر نظر الم�ستقلين اأو المجتمع المدني اأو اأرباب الثورة اأو
موحدة ت�سمن لهم
المجتمع الأهلي في عدم تجميع قواهم في لئحة واحدة ّ
حا�س ًال اإنتخابي ًا اأو اأكثر؟
وعود ًة اإلى محاولت ربع ال�ساعة الأخير لت�سكيل اللوائح.
ما ال�سير يا تُرى من قيام المر�سحين الج ّديين بالإعداد ل�ستحقاق نيابي لي�س
في الربع ال�ساعة الأخير بل بعد درا�سة وافية وتمحي�س لأهواء الناخبين.
ت�سوروا اأفراد ًا ل ينتمون اإلى اأي حزب اأو تكتل �سيا�سي ،يرغبون في التعاون
اآملين في تحقيق هدف مع ّين .يقوم هوؤلء بدرا�سة الو�سع ال�سيا�سي على الأر�س
وير�سدون نقاط قوة و�سعف من يريدون ا�ستبداله من ممثليهم ويعملون على
ح�سد الطاقات الب�سرية الواعدة ،فير�سمون خريطة طريق انتخابية لتحقيق
اأهدافهم ويع ّدون اأنف�سهم �سيا�سي ًا واجتماعي ًا وحتى مالي ًا ،لكي يكونوا جاهزين
عند اأول ا�ستحقاق نيابي لإطالق لئحتهم.

«الورم النتخابي»
 اأ�سعار الأغذية مخيفة. الم�سارف...اأخ ...اأخ ...اأخ!!!... اإلخ ...اإلخ...في هذه الأثناء ،بلغ عدد اللوائح في «عرو�س
الثورة»  11لئحة .اأما عدد المر�سحين في دائرة
ال�سمال الثانية فبلغ  141مر�سح ًا.
اأما الأهم ،بل الم�سحك المبكي ،اإذا قراأت
«برنامج» كل لئحة وكل مر�سحُ ،يخ ّيل اإليك اأن
كاتب هذه البرامج هو نف�س ال�سخ�س ...فالبرامج
كما يقال «ن�سخ ول�سق» تغو�س في بحر من
العموميات والنوايا الح�سنة ،وهذا بيت الق�سيد.
وهنا نت�ساءل�« :سو الق�سة!؟» ،هنا يبرز لبنان
الحقيقي ،الذي هو مثل جبل الثلج العائم
) ،(Icebergالظاهر منه اأقل بكثير من الم�ستور.
نحن بلد طائفي ،وهذه الحقيقة ليتها لم تكن،
لكنها الحقيقة ،وفي هذا البلد ثالثة اأحزاب رئي�سية
عدد ًا ،وحوا�سي تدور حولها .الأحزاب الثالثة:
حزب م�سيحي ،حزب �سيعي ،وحزب �سني .وداخل
هذه الأحزاب الرئي�سية هناك معارك يتناف�س فيها
وجهاوؤها على من ي�ستلم زعامة الطائفة (عفو ًا،
الحزب) ومنهم من هو م�ستند اإلى تاريخ ورثه
ويجدده م�ستقب ُال لأبنائه ،كذلك منهم زعيم جديد
اأخذ مكان الزعيم ال�سابق الوارث ،والذي اأي�س ًا
ُيخطط لتوريث ولية عهده لبنه اأو �سهره.

هذا و�سع البلد ،ما عدا الطائفة ال�سنية ،التي
اأ�سمح لنف�سي القول اإن اأغطيتها قد طارت!!!...
وطرابل�س ،بكل �سراحة ،ع ّينة عن هذا الو�سع.
وهكذا يا قارئي العزيز ،اأ�سبح عندنا «ورم
انتخابي» ،لأن ما ي�سمونها «الثورة» لم تنتج زعيم ًا
من نوع لينين ،داخل حراكها الرومان�سي المفعم
بعاطفة «كلن يعني كلن» (ا ّإل ...واحد منهم
اأح ّبه!!!)
التوجه
وفي النهاية اأعود اإلى مقدمة مقالي :يجب ّ
اإلى �سناديق القتراع .هذا واجب مقد�س لأنها
المرة الوحيدة التي يتودد فيها المر�سح اإلى
الناخب.
ولكن ...ولكن ...اإذا كنت مثلي ،يعني حالتك
تعبانة مادي ًا ،لكن لم تفط�س بعد ،وما زلت ت�ستحلب
بع�س ًا من نقودك وتد ّبر اأمرك ،احمد اهلل ،وانتخب
ح�سب �سميرك ،لأن بين المر�سحين من هو جيد
وي�ستحق ثقتك.
اأما اإذا كنت ،ل �سمح اهلل ،ممن اأخذ يقترب
و�سعهم من م�ستوعبات النفايات ،اأو اأح�س�ست اأنك
اقتربت من هذا الو�سع ،اأو و�سل �سكين الدولر
اإلى حبل وريدك ،عندها اأن�سحك بكل �سراحة ان
تبيع �سوتك غالي ًا قدر الإمكان ،ولكن ...لكن...
اإنتبه اإنتبه� ...سع في ال�سندوق ورقة ع ّبر فيها عن
راأيك ب�سراحة ،مطبقً مبداأ «ال�سرورات تبيح
المحظورات».
ولي التوفيق.
واهلل ّ

االربعاء

ايهاب مطر يعقد لقاءات �سعبية:
لماذا ال�سلطة غائبة عن مراقبة الأ�سعار الجنونية؟
لبى المر�شح عن المقعد ال�شني في دائ��رة ال�شمال
الثانية – طرابل�ض اإيهاب مطر دعوة ال�شيد يحيى حداد
اإلى لقاء �شعبي عُ قد في حي ال�شهداء في الميناء بح�شور
االأهالي و�شكان الحي ،الذين رحبوا بمطر وجرى التداول
في �شوؤون طرابل�شية وانتخابية.
وبعد التعريف عن نف�شه وعن برنامجه االنتخابي،
انتقد مطر «حجم اال�شتهتار واال�شتهزاء بحق النا�ض من
قبل ال�شلطة الحاكمة» ،وقال« :اآخر ابداعات هذه ال�شلطة
هو قانون «الكابيتال كونترول» فهو ب�شكله الحالي �شرقة
م��ع ختم ر�شمي لما تبقى م��ن اأم���وال للمودعين في
الم�شارف» .اأ�شاف« :بد ًال من اأن يكون المعيار االأ�شا�شي
هو كيفية الحفاظ على اأموال المودعين ،وتحميل الدولة
وم�شرف لبنان والم�شارف الخ�شائر ،قررت هذه ال�شلطة
�شرقة ما تبقى من جنى عمر النا�ض وتعبهم».
وذ ّك��ر ب�اأن اآخ��ر ارتكابات هذه ال�شلطة هو الكهرباء
فاكت�شفت فجاأة نفاد الفيول في «معمل دير عمار» ،م�شير ًا
اإلى اأنها «ف�شيحة بم�شل�شل ف�شائح الكهرباء التي ُ�شرف
عليها نحو خم�شين مليار دوالر وكان باإمكاننا اإ�شاءة
العالم العربي كله فيها».
وراأى اأن هذه «ال�شلطة تجهز نف�شها لترفع اأ�شعار
االت�شاالت واالنترنت ،علما ان هذا االأم��ر اأ�شبح من
االأ�شا�شيات بعد التعليم عن بعد والتوا�شل مع المغتربين
والحاجات اليومية للعمل».
واإذ ا�شتغرب غياب ال�شلطة الحاكمة عن مراقبة
االأ�شعار الجنونية خالل ال�شهر الف�شيل ،اأكد اأن ال�شلطة
ل��م ت��ح� ّرك �شاكناً لتاأمين ال�شلع المفقودة واالأدوي���ة
خ�شو�شاً لالأمرا�ض الم�شتع�شية.
ولفت اإلى اأن «الئحة ف�شل هذه ال�شلطة طويلة ،لكن
�شار الوقت كي نقول لها لن ت�شتطيع الق�شاء علينا».

«ا�ستحوا اأمام م�سيبة
تتكرر بحق اأهلنا»

دعا المر�سح عن المقعد ال�سني في طرابل�س اإيهاب
مطر «لإجراء تحقيق فوري و�سفاف ،مع معاقبة اأي
م�سوؤول يتب ّين اأنه �سريك باإغراق المركب مهما كان
موقعه ،ومالحقة كل تجار الموت الذين ي�ستغلون فقر
النا�س لمراكمة ثرواتهم.
هذه فاجعة وطرابل�س حزينة ،ب�سماع اأخبار �سقوط
المزيد من ال�سهداء بينهم اأطفال ،ونتابع مع الجهات
المعنية لآخر مفقود .واأ�سمع ماأ�ساة ومعاناة من
الأهالي ،الآن نريد و�سع النتخابات والح�سابات
النتخابية جانب ًا اأمام هذه الم�سيبة .فع ًال ،اأقول لكل
من ا�ستلم م�سوؤولية في لبنان :يا عيب ال�سوم .كيف
فيكم تناموا؟

لوائح دائرة ال�سمال الأولى
(عكار)
عدد النواب7 :

عكار (�سنّة)3 :
عكار (اأرثوذك�س)2 :
عكار (ماروني)1 :
عكار (علوي)1 :

الئحة «االعتدال الوطني»

الئحة «عكار اأو ًال»

(�سنّة):ابراهيم عبداهلل الم�شومعي ،وليد وجيه (�سنّة) :كرم اأحمد ال�شاهر ،حاتم خ�شر �شعدالدين،
البعريني ،محمد م�شطفى �شليمان.
محمد يحيه يحيه.
(اأرثوذك�س):جولي اليا�ض حنا� ،شجيع مخايل عطيه( .اأرثوذك�س) :اأ�شعد رامز درغام� ،شكيب نعيم عبود.
(ماروني) :هادي فوزي حبي�ض.
(ماروني) :جيمي جورج جبور.
(علوي) :حيدر زهرالدين عي�شى.
(علوي) :اأحمد محمد ر�شتم.

الئحة «عكار»

الئحة «النهو�ض لعكار»

(�سنّة):خالد محمد �شاهر ،طالل خالد بك عبدالقادر (�سنّة)� :شعداهلل محي الدين الحمد ،و�شيم غاندي
المرعبي ،محمود خ�شر حداره.
المرعبي ،محمد عجاج ابراهيم.
(اأرثــوذكــ�ــس) :و�شام ريا�ض من�شور ،زي��اد ريا�ض (اأرثوذك�س) :نافذ لطف اهلل وراق ،ه�شام اليا�ض
�شبيب.
رحال.
(ماروني) :طانيو�ض خليل الخوري.
(ماروني) :مي�شال انطون الخوري.
(علوي) :مح�شن اأحمد ح�شين.
(علوي) :فواز محمد محمد.

الئحة «الوفاء لعكار»

الئحة «نحو المواطنة»

(�سنّة) :عمار �شعداهلل محمد ر�شيد ،علي محمد طلي�ض�( ،سنّة) :رولى محمد المراد ،اأحمد م�شطفى م�شطفى،
غيث خالد حمود.
هيثم محمد عزالدين.
(اأرثوذك�س) :نزيه عفيف ابراهيم ،مي�شال جرج�ض
(اأرثوذك�س) :ايلي حميد ديب ،ايلي اأ�شعد �شعد.
طعوم.
(ماروني) :جوزف جبرائيل مخايل.
(ماروني) :رالف جورج �شاهر.
(علوي) :اأحمد ابراهيم اله�شام.

الئحة «عكار تنتف�ض»

الئحة «عكار التغيير»
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لماذا لم اأتر�سح للنيابة؟

اللواء اأمين �سليبا*
من خالل تجربتي ال�سابقة كمندوب عن وزارة الداخلية،
واأحيان ًا عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ،ومن
خالل ُم�ساركتي في اللجان النيابية المختلفة ،وحتى مع
اللجان ال ُم�ستركة ،اأدركت تمام الدراك من خالل ثقافتي
القانونية ،ومن التجارب الميدانية ،ان المجل�س النيابي
ي�سدر قراره من فوق اأي بالتوافق بين الكتل النيابية،
وبالتلي طرح النقا�س في اللجان حول م�سمون القانون
وغاياته ،لي�ست �سوى اآلية – كي ل اأقول م�سرحية –
ُيمكن للنائب طرح راأيه القانوني والهادف ،لكن ما هو
متفق عليه لن يتوقف اأمام هذه المداخلة اأو تلك ،اإذ يمكن
اإذا كثرت الآراء المخالفة ،ان يرفع رئي�س اللجنة الجل�سة
للمزيد من الت�ساور وتحديد موعد اآخر للمناق�سة ،ول
اأغالي اإذا قلت يبقى ما اأ ُتفِقَ عليه هو الذي �س ُيقر ،وفي
«�س ِّدق» .واإذا انح�سرت
الجل�سة العامة ،اأ�سهل كلمة هي ُ
الكتل النيابية في الهيئة العامةُ ،ي�سحب الم�سروع اأو
القتراح و ُيعاد اإلى اللجان المخت�سة! كم وكم من
المتابعين قد هللوا وانتظروا ولدة قانون «ال�سلطة
الق�سائية» الذي ُيتيح لهذه ال�سلطة ،ان تتج�سد
ا�ستقالليتها وفق المادة  20الد�ستور ،واإذ ب�سحر �ساح ٍر
�سحب الم�سروع ،وعاد اإلى الأدراج .وقانون «الكابيتال
كونترول» وم�سيرته ال�سلحفاتية منذ بداية تحرك 17
ت�سرين ،ول يزال قيد التمحي�س والدرا�سة ،اإذ على ما
يبدو هناك فئة من الطبقة ال�سيا�سية والنافذة ،لم ت�ستكمل
�سحب اأر�سدتها من الم�سارف! بربكم كفى غ�س النا�س
يكفي انكم �سرقتموهم ،ولماذا ل ت�سارحون النا�س بما
ارتكبتم من جرائم بحقهم ،وحق اأولدهم وم�ستقبلهم في
هذا البلد!
تُرى هل اأقبل على نف�سي التر�سح ودخول البرلمان ،واأنا
ُمدرك اإنطالق ًا من تلك التجارب باأنني لن اأ�ستطيع تغيير اأي
�سيء ولن اأ�سمح لنف�سي ببيع الوعود لمن �سينتخبني في
حال فزت عن دائرة الكورة ،بل اأف�سل طريقة وجدتها هي

عدم التر�سح ،لأن الواقع ينطبق عليه مقولة «فالج ل تعالج»
والتغيير ل يمكن اإ َّل من خالل تغيير ما بالأنف�س كما تقول
الآية الكريمة.
اأنا ل اأريد ان اأزرع الياأ�س في نفو�س المتطلعين لبلوغ
الخال�س من هذا الواقع ،لأن الحلم �سيء والواقع �سيء
اآخر .فع ًال نحن في ال�سمال وفي كل لبنان �سنبقى رازحين
تحت تداعيات ما ح�سل في لبنان ،وانهيار الليرة اللبنانية،
ويبقى المواطن ه ّمه الأ�سا�سي كيف يوؤمن حياته بالحد
الأدنى! وعلى هذا الأ�سا�س نقول اإذا ح�سلت النتخابات
في موعدها� ،سيتفاجاأ المراقبون بتدني ن�سبة الم�ساركة
في الت�سويت – اإ َّل في حالة ظهور الفري�س دولر – لأن
النا�س كفرت ولم يعد لديها الحد الأدنى من الثقة باأن
المجل�س الجديد �سيقيم لبنان من كبوته ،حيث يعي�س لبنان
موت �سريري ،وفق التو�سيف الطبي لالإن�سان الموجود
في غرفة العناية ،قلبه ينب�س لكن اأع�ساءه البيولوجية في
حالة توقف! ليكن اهلل في عوننا جميع ًا ،ولننتظر معجزة
ربانية للنهو�س بلبنان ،لكن وب�سراحة قد تكون موؤلمة ،ل
بارقة اأمل بالنهو�س طالما ان الن�سق ال�سيا�سي �سيبقى
على حاله ،واأختم بالقول «من ج َّرب ال ُمجرب كان عقله
ُمخرب» .فع ًال نحن بحاجة اإلى تغيير جذري في تفكير
النا�س ،لكي ي�سل اإلى البرلمان ،من يريد فع ًال م�سلحة
لبنان و�سعبه ،ل ان يكون هدفه المحا�س�سة وتبادل
المنافع بين الكتل النيابية .اليد الواحدة ل تُ�سفق ،ولهذا
اعتذرت عن التر�سح.
في الختام اأتمنى ان تُفهم م�سارحتي هذه باأنها قناعة
�سخ�سية ،متمني ًا من اهلل ان اأكون ُمخطئ ًا في ا�ست�سرافي
للم�ستقبل داخل البرلمان ل �سيما لجهة اإعالء م�سلحة
لبنان العليا على الم�سالح الفئوية والمناطقية! راجي ًا من
اهلل ان ل ُيترك لبنان و�سعبه الطيب في م�سيره القاتم،
والم�ستقبل ال�سائع ،لأن غالبيتنا توؤمن بك يا اهلل وبقدرتك
على خال�سنا.
*رئي�س هيئة الأركان الأ�سبق في قوى الأمن الداخلي

انتخابيات دائرة ال�سمال الأولى (عكار)
تفكك الئحة
«عكار التغيير»

عانت الئحة «ع��ك��ار التغيير»،
التي دعمت ت�شكيلها من�شة «نحو
ال��وط��ن» ،منذ ما قبل اإعالنها من
م�شكالت حقيقية ت��م� ّث��ل اأعمقها
با�شتبعاد العميد «الثائر» جورج
نادر الذي كان قد تر�شح عن المقعد
ال��م��ارون��ي ،اإ�شافة اإل��ى ا�شتبعاد
حامد زكريا الذي تر�شح عن المقعد
ال�شني ،وكالهما من اأكثر التغييريين
ن�شاطاً.
ث��م ت��ط��ورت االأم���ور بعد اإع��الن
الالئحة وت�شجيلها ،فلقد ج��اءت
ال�����ش��رب��ة ال��ق��ا���ش��م��ة ع��ن��د اإع���الن
مر�شحتين على الالئحة ان�شحابهما،
وه���م���ا ال��م��ر���ش��ح��ة ع���ن ال��م��ق��ع��د
االأرث���وذك�������ش���ي وف�����اء ج��م��ي��ل،
والمر�شحة ع��ن المقعد العلوي
جنان حمدان (اأ�شغر مر�شحة في
عكار).
ول��ق��د ج���اء ف���ي ال��ب��ي��ان ال���ذي
اأ�شدرته المر�شحتان المن�شحبتان
انهما قد قررتا «التوقف عن التعاطي
مع بع�ض المن�شات وخا�شة من�شة
«نحو ال��وط��ن» ،واالن�شحاب من
المعركة االنتخابية والطلب من
زمالئنا في الالئحة ان يحذوا حذونا
ل��ك��ي نقطع ال��ط��ري��ق ع��ل��ى خطط
المن�شات التي تحاول ج ّرنا اإلى
الئحة اأفقدوها مقومات النجاح».

من «عكار تنتف�س»
اإلى «العونيين»

(�سنّة) :محمد خالد م�شلماني ،عبدالرزاق محمود (�سنّة) :خالد محمود علو�ض ،بري ع�شكر االأ�شعد،
في عكار ،كانت قد ت�شكلت الئحة
محمد كامل بدره.
الكيالني ،خالد ح�شن �شاهر.
(اأرثوذك�س) :وفاء كميل جميل (ان�شحبت) ،لوري�ض تحت ا�شم «عكار تنتف�ض» وهي
(ماروني) :ران �شيمون �شوان.
م�شغرة ،من خم�شة اأع�شاء ،بينهم
اأديب الراعي.
(علوي) :نزار ها�شم ابراهيم (ان�شحب).
الثائر العكاري المعروف محمد
(ماروني) :ادكار جوزة طنو�ض �شاهر.
م�شلماني .وفي عداد هذه الالئحة
(علوي) :جنان اأحمد حمدان (ان�شحبت).

تر�شح نزار ها�شم اإبراهيم (الموعي)
عن المقعد العلوي.
غير ان الالفت هو ان المر�شح
اإبراهيم (الموعي) ،كان قد اأرفق
تر�شيحه في اآذار الما�شي ب�شريط
م�ش ّور ن�شره على �شفحته على
«الفاي�شبوك» ،يت�شمن اأه��ازي��ج
مرفقة ب�شور مختلفة للمر�شح،
اأب��رزه��ا �شور عديدة ت�شمه اإلى
النائب جبران با�شيل (ال�شخ�ض
الذي اعتبرته الثورة رمز ًا اأ�شا�شياً
من رموز المنظومة المكروهة) ،اأي
ان المر�شح كان يعلن �شلفاً اإلى اأية
ج��ه��ة ي��ن��ت��م��ي واأي الئ��ح��ة ي���و ّد
االن�شمام اإليها.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل���ك ،وربما
ب�شبب عدم تمكنه من االن�شمام اإلى
الئحة «عكار اأو ًال» ،التي تجمع بين
العونيين والحزب القومي والنائب
م��ح��م��د ي��ح��ي��ى ،ان�����ش��م اإب��راه��ي��م
(ال���م���وع���ي) اإل����ى الئ��ح��ة «ع��ك��ار
تنتف�ض» ،المفتر�ض ان��ه��ا �شد
المنظومة الحاكمة بر ّمتها .لكن لم
وجه المر�شح
ِ
تم�ض اأيام قليلة حتى ّ
المذكور �شربة اإل��ى الالئحة التي

كان في عدادها ،واأعلن ان�شحابه
منها ودع��م��ه ف��ي المقابل لالئحة
«التيارالوطني ال��ح��ر» الم�شماة
«عكار اأو ًال» ،علماً ان��ه لم ي�شدر
بياناً ّ
يو�شح فيه �شبب ان�شحابه.

«نكايات»

ا�شتغرب متابعون عكاريون
الجهد الكبير الذي يبذله قياديون
ف��ي «ت��ي��ار الم�شتقبل» ،م��ن اأج��ل
الحوؤول دون نجاح الدكتور و�شام
من�شور ،المر�شح االأرثوذك�شي
«القواتي» على الئحة «عكار» ،التي
ت�شم النائبين ال�شابقين طالل
المرعبي وخالد �شاهر واآخرين.
ويقول المتابعون ان هذا الجهد
ال��م��ب��ذول ل��م��ن��ع «ال����ق����وات» من
االحتفاظ بالمقعد االأرثوذك�شي
الذي �شغله العميد وهبة قاطي�شا
منذ العام  ،2٠18من �شاأنه في حال
نجاحه ان يعطي الئحة العونيين
هذا المقعد ليحتله �شكيب عبود اإلى
جانب النائب اأ�شعد درغام .وبذلك
يكون «الم�شتقبل» بح�شب المتابعين
كمن يطلق النار على قدمه.

االربعاء

الإنتخابات النيابية في طرابل�س خالل مئة عام ()1

�سراع عائلي تحت �سقف اإ�ستانبول
منجد
كتب �سفوح ّ

مع كل اإنتخابات نيابية يعود
الحديث اإلى تاريخ هذه الإنتخابات
على ال�سعيد اللبناني ،ويتركز على
الدائرة الإنتخابية ،فيتم اإ�سترجاع
الما�سي باأفراحه واأحزانه ،في
حين يلجاأ البع�س اإلى نكء الجراح
ونب�س القبور ،ويبداأ التفتي�س عن
التحالفات ال�سابقة ،كيف كانت
وكيف جرت ،ومن كان الرابح
وماذا نال من الأ�سوات اإلخ...
و ُق ّي�س لي في العام  2009اأن
اأنجز كتابي «الإنتخابات النيابية
في طرابل�س وال�سمال خالل مئة عام
( »)2009-1908الذي حظي
باإهتمام الأو�ساط الأكاديمية
وال�سيا�سية ،و�س ّد ثغرة في مو�سوع
تاأمين المادة التاريخية لحركة
المعارك الإنتخابية ،في مختلف
مدن ومناطق ال�سمال على اإمتداد
تلك ال�سنوات ...واأقتطف في هذه
العجالة وفي حماأة ال�سراع
الإنتخابي الآني بع�س الفقرات
المعبرة عن «المعارك الإنتخابية»
في مدينة طرابل�س تحديد ًا على اأن
اأتابع ن�سر هذه الوقائع في الأق�سية
ال�سمالية تباع ًا و�سو ًل اإلى ع�سية
عملية الإقتراع.
�سهدت ال�سنوات التي اأعقبت عام
 1908تطور ًا �سيا�سي ًا بارز ًا في
مدينة طرابل�س هو جزء من تطور
عام �سهدته المنطقة بعد الإنقالب
الد�ستوري في اإ�ستانبول عا�سمة
ال�سلطنة العثمانية ،والذي اأطلق
مبادرات اأ�سهمت في تحرك القوى
المحلية المدينية ،لتاأخذ ن�سيبها من
التمثيل ال�سيا�سي.
و�سهدت الأحداث في مرحلة
 1920- 1908بدء الإنتداب
الفرن�سي على لبنان ،لتعطي اإنطباع ًا
اإجمالي ًا حول نوع القوى المحلية
في طرابل�س ،ونالحظ باأن ثمة عدد ًا
من ال�سخ�سيات كانت على اإ�ستعداد
لتتعاطى مع هذه الم�ستجدات ،وهي
�سخ�سيات توارثت المنا�سب
والوظائف وتنتمي اإلى عائالت
معروفة ،اإنطالق ًا من تاأثير التركيب
العائلي على الحياة الإجتماعية
وال�سيا�سية.
وم ّكن التو�سع الديموغرافي من
رفع عدد �سكان طرابل�س من ع�سرين
األف ن�سمة اآنذاك اإلى اأكثر من
�ستماية األف ن�سمة كما هو في
تلغ التطورات
الوقت الراهن ،ولم ِ
تاأثير الإنتماء العائلي ،فنجد اليوم
ا ّأن اأبناء واأحفاد الذين كانوا
ي�سكلون �سدارة الوجهاء في مطلع
القرن الما�سي ما زالوا يت�سدرون
المنا�سب والوظائف الإجتماعية اأو
الإدارية اأو ال�سيا�سية ،وقد ح�سل

المفتي عبد الحميد كرامي

بنتيجة ذلك اإنق�سام اأولي بين تيار
محافظ ،يمثله «حزب الإئتالف
العثماني» ،وبين تيار موؤيد لـ «حزب
الإتحاد والترقي» لفترة ق�سيرة.
وقد تبلور هذا الإختالف مع اأول
اإنتخابات جرت بعد الإنقالب
الد�ستوري  ،1908فكان الزعيم
عبدالحميد كرامي وفوؤاد عمر المنال
وعبدالغني الأدهمي من موؤيدي
«الإتحاد والترقي» ،وفاز في تلك
الإنتخابات عن طرابل�س فوؤاد
خلو�سي وهو تركي ،اأما في
اإنتخابات  1912فقد فاز محمد
الج�سر و�سعد اهلل المنال وعثمان
المحمد.
و�سهدت تلك المرحلة تاأ�سي�س
جمعية خيرية اإ�سالمية اأطلقها
محمد ر�سيد ر�سا ،خالل اإجتماع
تراأ�سه اآنذاك المفتي ر�سيد كرامي،
و�س ّم مجموعة من المتمولين
والتجار والمحامين ،وعند اإنعقاد
الموؤتمر العربي في باري�س في
 1912اأر�سل وجهاء طرابل�س
ر�سالة اإلى الموؤتمرين ،بتوقيع من
مجموعة تجار ومالكين واأطباء
و�سيادلة وعلماء ،مما يد ّل على
اإت�ساع حجم الم�ستغلين في الحقل
العام ،حيث برز على ال�ساحة
الطرابل�سية �سخ�سان كان لهما في
ما بعد الدور البارز وهما ال�سيخ
محمد الج�سر ،وال�ساب عبدالحميد
كرامي الذي ُع ّين مفتي ًا بعد وفاة
والده المفتي ر�سيد كرامي عام
.1912
وفي المجال�س التمثيلية التي
اأعقبت ولدة لبنان من  1920اإلى
 1937لم تتغير كثير ًا اأ�سماء
الفائزين ،اأو الذين يحق للحاكم
الفرن�سي تعيينهم ،و ُعرف من هوؤلء
نورالدين علم الدين ،يعقوب
النحا�س ،خيرالدين عدرة ،محمد
الج�سر ،جبران نحا�س ،ر�ساد
اأديب ،اأمين المق ّدم.
وفي العام  1937بداأ م�سهد
�سيا�سي جديد في طرابل�س تم ّثل
بالترخي�س لبع�س الأحزاب ،و منها
«الحزب ال�سيوعي» ،واإ�ستقطاب
العمال والمنا�سرين ،ومع ذلك

اإعالن

ال�سيخ محمد الج�سر

اإ�ستمر التوجه العروبي وكان هو
الأقوى ويومها ت�سكلت لئحة
اإئتالفية على �سعيد ال�سمال ،وكانت
ح�سة طرابل�س مقعدين فاز بهما
را�سد المقدم و�سفيق كرامي ،وفي
العام  1942تاأ�س�س فرع لـ «حزب
النجادة» وتبعه تاأ�سي�س حزب
النداء القومي برئا�سة قبولي ذوق،
فعمد اآل كرامي اإلى تاأ�سي�س «حزب
ال�سباب الوطني» واأُ�سندت رئا�سته
لم�سطفى كرامي �سقيق عبدالحميد،
وفي اأعقاب اإعالن الإ�ستقالل جرت
لأول مرة معركة اإنتخابية حادة بين
تيارين ُاطلق على الأول اإ�سم
«الالئحة الد�ستورية» الموالية
للرئي�س ب�سارة الخوري ،وكانت
الثانية موالية لمناف�سه الرئي�س
اإميل اإدة ،وفي الإنتخابات التي
جرت وقتها تر�سح لأول مرة
عبدالحميد كرامي وفاز.
اأ ّما في العام  ،1951وبعد وفاة
عبدالحميد كرامي ،ن�ساأ �سراع
داخل عائلة كرامي على وراثته
�سيا�سي ًا ،بين �سقيقه م�سطفى واإبنه
ر�سيد ،وقد ُح�سم الأمر ل�سالح
ر�سيد كرامي.
ومنذ تلك اللحظة بداأت المعارك
الإنتخابية في مدينة طرابل�س
وال�سمال ت�سهد �سراعات اإنتخابية
من نوع جديد� ،سواء كان القانون
الإنتخابي يجري على اأ�سا�س
الدائرة الم�سغّرة اأو المو�سعة،
التي ُ�سميت في حينه باإنتخابات
«البو�سطات» ،ولي�س ّكل الثنائي
الرئي�س ر�سيد كرامي والدكتور
عبدالمجيد الرافعي ع�سب الحياة
ال�سيا�سية في المدينة ،ول�سيما
خالل المعارك الإنتخابية التي
�سهدتها المدينة اإلى حين اإ�ست�سهاد
الرئي�س كرامي في  1987ووفاة
النائب الرافعي في  ،2017ولتبداأ
مراحل جديدة واأحداث كثيرة عانى
خاللها اللبنانيون وما يزالون من
اإبتداع قوانين جديدة لالإنتخابات
النيابية تم اإقرار معظمها وتف�سيلها
على قيا�س بع�س النافذين ولتاأمين
و�سولهم اإلى الندوة البرلمانية.
اإعالن

الأمانة ال�شجل العقاري في ال�شمال
الأمانة ال�شجل العقاري في ال�شمال
طلب محمود اإبراهيم �شحادة ب�شفته اأحد ورثة
طلب علي محمد ياغي بوكالته عن ورثة علي محمد
مرعي ياغي �شند بدل �شائع بالعقار  1٠61بطرماز .اإبراهيم محمود �شحادة �شند بدل �شائع عن العقار
 44٠مق�شم  2و 54٠مق�شم  26الميناء .11
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
ً
للمعتر�ض  15يوما للمراجعة
اأمين ال�شجل العقاري
اأمين ال�شجل العقاري
و�شام ولي الدين
و�شام ولي الدين

اإعالن

الأمانة ال�شجل العقاري في ال�شمال
طلبت كوثر عبداهلل جوهر باالأ�شالة عن نف�شها
�شند بدل �شائع بالعقار  117المق�شم  – 17البلوك C
الميناء .1٣
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
اأمين ال�شجل العقاري
و�شام ولي الدين

اإعالن

الأمانة ال�شجل العقاري بالكوره
طلب المحامي حميد يو�شف فرنجيه بالوكالة عن
�شندات بدل �شائع للعقارات  2452و ٣٠٣٠و٣12٣
و ٣1٣٠اهدن و 918زغرتا.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
اأمين ال�شجل العقاري
مارون مقبل
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«الجماعة الإ�سالمية» :يتح ّمل م�سوؤول ّية كارثة غرق
الزورق كل م�سوؤول من راأ�س الهرم اإلى اأدناه
�شدر عن «الجماعة االإ�شالمية» في طرابل�ض وال�شمال
البيان االآتي:
اإنّ الكارثة المرعبة التي حدثت الأهلنا واأبنائنا الذين
َ
ق�شوا غرقاً و ُفقد منهم من ُفقد لم تكن لتحدث لوال
تق�شير ال�شا�شة والم�شوؤولين في هذا البلد ،وهي كارثة
مد ّوية يتحمل م�شوؤول ّيتها كل م�شوؤول من راأ�ض الهرم
اإلى اأدناه ،فهم َمن جعل ال ّنا�ض يت�شابقون ويتهافتون
على الهجرة – واإن كانت غير �شرع ّية – للخال�ض من
ف�شاد ال�شلطة وانهيار البلد المد ّوي الذي اأو�شلونا
اإليه...
و�شاألت «الجماعة» :اإذا كان ركّاب الزورق قد خالفوا
القانون ،وركبوا البحر غير اآبهين بما قد ينتظرهم من
اأخطار ب�شبب االأو�شاع الماأ�شاو ّية التي يعي�شونها ،فهل
يكون جزا َءهم القيام بعملية مته ّورة الإغراق الزورق
ومخاطبتهم بلغة ّ
الجالد الذي ال يرحم! وكاأنهم ارتكبوا
ُجرماً غريباً اأو هُ م َمن ت�شببوا في االنهيار الكامل في
لبنان؟!
ً
ّ
اإننا نطالب عاجال غير اآجل بفتح تحقيق �شفاف مع َمن
اعتر�ض ال���زورق ال��ذي ك��ان يحمل االأم��ل والخال�ض
لهوؤالء المع ّذبين ،ون�شاأل :لماذا ت ّم اعترا�شه بهذه
الطريقة التي اأدّت اإلى اإغراقه ولم يت ّم ا�شترجاعه اإلى
ال�شاطئ بالطرق االأمنية الب�شيطة المتعارف عليها؟!
نتوجه بالتحية وال�شكر اإلى ك ّل من �شارع
وختاماًّ ،
ونخ�ض «جهاز االإغاثة
و�شاهم في اإنقاذ ما اأمكن اإنقاذه،
ّ
والطوارئ» الذي �شارع اإلى اإنقاذ بع�شهم وانت�شال

اأمين عام «الجماعة ال�سالمية» عزام الأيوبي

بع�شهم االآخر وما يزال يبحث عن ناجين محتملين.
نتقدم بالعزاء الحار الأحبائنا من اآل دند�شي واآل
الجمل واآل ال�شماك واآل ال�شب�شبي باأبنائهم الذي َ
ق�شوا
في هذه الماأ�شاة ون�شاأل اهلل تعالى اأن يتق ّبلهم �شهداء
ون�شاأله ال�شفاء العاجل لمن نجا ،كما ن�شاأله اإلهام ذوي
ال�شهداء ال�شبر.

المر�سح محمود ال�سيد للطبقة ال�سيا�سية في لبنان« :اإلى
مزبلة التاريخ م�سيركم والرحمة لل�سهداء وال�سفاء للجرحى»
اأ�شف المر�شح عن المقعد ال�شني في ال�شنية ،د.
محمود ال�شيد (الئحة التغيير الحقيقي) ،لغرق الزورق
قبالة �شاطئ مدينة طرابل�ض يحمل مواطنين �شعوا
للهروب من هذا الوطن البائ�ض الذي لم يعد ي�شلح لهم
العي�ض فيه مف�شلين الموت على البقاء في ربوعه...
اأ�شاف« :اإنه ليوم حزين و ُنح ّمل م�شوؤولية ما و�شلنا
اإليه اإلى هذه الطبقة ال�شيا�شية الفا�شدة التي �شرقت
اأموالنا وج ّوعتنا ونهبت ممتلكات هذا البلد واأو�شلتنا
لح�شي�ض جهنم فلعنة اهلل على الظالمين الفا�شدين».
وختم المر�شح ال�شيد« :اإلى مزبلة التاريخ م�شيركم
والرحمة لل�شهداء وال�شفاء للجرحى وال�شبر الأهلنا
المنكوبين والتحية لالأطقم الطبية وفي مقدمهم رجال
و�شباب المهمات ال�شعبة اأحبتي واأبنائي في «جهاز
الطوارئ واالإغاثة» فلهم مني التحية واالإكبار».

المر�سح عن المقعد ال�سني في ال�سنية ،د .محمود ال�سيد

االربعاء
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يتوجه اإلى الناخبين عبر «التمدن»:
كرامي ّ
جَ َّربنا الو�ساية من خارج طرابل�س ،فعملوا روؤ�ساء وزعماء علينا،
وباعوا وا�ستروا فينا ،ولعبوا بدمنا
اإ�سمح لنا اأن ن�ساألك في بداية هذا الحوار
لماذا اإخترتم لالئحة عنوان «الإرادة ال�سعبية»
 هل اإتفقتم مع الثورة؟ في الحقيقة نحن ل�شنا بعيدين عنال��ث��ورة وع��ن مبادئها ،ون��ح��ن ق��د نكون
الوحيدين ،منذ �شنة  ، 1992الذين حذرنا
النا�ض من االإنهيار االآت��ي ،الأن ال�شيا�شة
الريعية� ،شيا�شة الف�شاد والهدر وال�شرقات،
حكماً �شتو�شل اإلى ما ح�شل اليوم ،ونحن
لم نعد ننتظر االإنهيار بل اأ�شبحنا في قلب
االإن��ه��ي��ار ،لذلك اإرادة النا�ض هي اإرادة
التغيير ،وه��و يكون دائماً نحو االأف�شل
واالأنظف ونحو الذي لديه م�شروع ،ونحن
نعتبر اأن��ه ف��ي االأ���ش��ا���ض ف��ي لبنان هناك
م�شروعان ،بال�شيا�شة هناك م�شروعان
وباالإقت�شاد هناك م�شروعان ،وما ت�شاألني
عنه هو الم�شروع االإقت�شادي ،ونحن اليوم
لدينا نموذجان ،نموذج عا�ض منذ ما بعد
ثورة  1958اإلى الحرب االأهلية ،ونموذج
بداأ بعد ذلك التاريخ وم�شتمر اإلى يومنا
هذا.

في لقاء مع «التمدن» اأ ّكد الوزير ال�سابق والنائب الحالي في�سل كرامي اأن «تيار الكرامة» لي�س بعيد ًا عن الثورة ومبادئها «فنحن منذ 1992
حذرنا النا�س من النهيار الآتي» ،ويعتبر ان هناك نموذجين اقت�ساديين �سهدهما لبنان« :نموذج فوؤاد �سهاب – ر�سيد كرامي ،حين كان لبنان
في المرتبة الرابعة اقت�سادي ًا على م�ستوى العالم ،ونموذج مبني على «ق�سور من رمل» بداأ بعد انتهاء الحرب الأهلية في لبنان» .وي�سير اإلى
انه منذ « 1992بد ًل من اأن نح ّل الميلي�سيات وندمجها في الدولةُ ،حلت الدولة و ُدمجت بالميلي�سيات».
ويت�ساءل كرامي« :هل نحن مع ان يكون طرف واحد في لبنان يحمل ال�سالح؟» ثم يجيب« :بالطبع ل ،لكن نحن مع ا�ستراتيجية دفاعية
يكون هدفها حماية لبنان ،ونحن �سد نظرية «قوة لبنان في �سعفه» ف�سعف لبنان يغ ّير هويته».
وينتقد كرامي ما اعتبره «فرقعة اإعالمية» تتعلق بالتفاق مع �سندوق النقد ،ويب ّرر ذلك بالقول« :اأو ًل لأن المو�سوع بحاجة ل�سالحات
واأنا اأ�سك باأن ذلك �سيح�سل (الكابيتال كونترول مث ًال) ،وثاني ًا لأن الق�سة تتعلق بثالثة مليارات دولر على اأربع �سنوات ،فيما خالل عمر
حكومة ح�سان دياب نزل الحتياطي عندنا من  36مليار دولر اإلى  14مليار ًا».
ً
وتوجه اإلى «الذين يفترون علينا» قائ ًال« :اأنتم تُطلقون �سعارات في مو�سوع العروبة ،فيما نحن دفعنا دما في �سبيل العروبة ،وعبدالحميد
ّ
كرامي اعتُقل في �سبيل العروبة ،ور�سيد كرامي ا�ستُ�سهد في �سبيل العروبة».
اأما الكلمة التي يوجهها اإلى الناخب ،فهي التالية« :نحن ج ّربنا الو�ساية من خارج مدينة طرابل�س ،بينما ل ي�سعر بك ا ّإل ابن بلدك الذي
يعي�س معك ،اأما الذين اأتوا وعملوا روؤ�ساء وزعماء علينا ،فلقد باعوا وا�ستروا فينا ،ولعبوا بدمنا».
في ما يلي تفا�سيل الحوار:

نموذج فوؤاد �سهاب – ر�سيد كرامي

والنموذج االأول هو ما ن�شميه بالعهد
ال�شهابي ،عهد فوؤاد �شهاب ور�شيد كرامي،
هو نموذج وب��االإح�����ش��اءات و�شع لبنان
بالمرتبة الرابعة في اأح�شن اإقت�شادات
العالم ،وتم فيه �شراء الذهب ،والعملة
اللبنانية اآنذلك كانت من اأف�شل عمالت
العالم ،و ُبنيت فيه المدار�ض والجامعات
و ُربطت المناطق ببع�شها واأُقيمت البنى
التحتية وت��م خ��الل��ه ب��ن��اء الموؤ�ش�شات
الرقابية كلها ،وطبعاً ح�شل فيه اإن�شباط
اإقت�شادي واأخالقي على �شعيد الق�شاء
واالأجهزة االأمنية.
وك��ان لبنان ف��ي تلك الفترة نموذجاً
الإقت�شادات العالم حتى يقال اإن (بعثة
اإرف��د) عند قدومها اإلى لبنان اإقترحت اأن
ُيترك االإقت�شاد اللبناني كما هو يعمل.
ون��ح��ن م��ع المجيء ب�اأن��ا���ض يخدمون

هل يجوز لطرف واحد اأن
يحمل ال�سالح في لبنان؟ اأكيد
ال ،وهل نحن مع اأنّ طرف ًا واحد ًا
في لبنان يحمل ال�سالح؟
بالطبع ال ،ولكن نحن دائم ًا
نطالب باإ�ستراتيجية دفاعية
تنظم هذا االأمر ويكون هدفها
االأ�سا�سي حماية لبنان
ال�شلطة ولي�شوا تجار ًا ،والرئي�ض كرامي
رحمه اهلل كان يرى اأن هناك فرقاً كبير ًا بين
التاجر وال�شيا�شي ،ف���االأول يفكر دائماً
بالربح والخ�شارة ،اأما ال�شيا�شي فم�شتعد
اأن ي�شحي بنف�شه لم�شلحة وطنه و�شعبه،
وهذا النموذج هو ما يطالب به النا�ض من
خ��الل ال��ث��ورة ،وال�شعب اإرادت���ه ف��وق كل
اإرادة.

نموذج «الق�سور من رمل»

والنموذج االآخ��ر ،ال��ذي ب��داأ بعد العام
 ،1992وال �شك اأنه جميل بال�شكل ،وفيه
بهرجة اأكثر ،واألوان ودعاية واإعالم ولكن
ما اإكت�شفناه في العمق اأنه لي�ض بحقيقي،
هو اإقت�شاد مبني على «ق�شور من رمل»
واالأفظع اأنه مبني عن طريق اأ�شخا�ض لم
يطبقوا اإتفاق الطائف ،وخا�شة ما ورد في
مقدمة هذا االإتفاق والذي يدعو اإلى «حل
الميلي�شيات ودمجها في الدولة» ،والذي
�شار بعد  1992اأن الميلي�شيات ح ّلت الدولة

ودمجتها بالميلي�شيات ،واأ�شبح الفكر
الميلي�شياوي هو الم�شيطر على الدولة ،فكر
الزبائنية واالإ�شتفادة وفكر و�شع اليد على
الموؤ�ش�شات العامة والخا�شة.

 4اأو  5اأ�سخا�س ح ّلوا الدولة

لذلك كل ما يجري في لبنان «مت�ش ّبك»
بين اأربعة اأو خم�شة اأ�شخا�ض ح ّلوا الدولة،
لذلك عندما قامت الثورة قلت في ت�شريح
اإن «النا�ض ثارت على خياراتها» وك ّلنا تم
اإق�شاوؤنا ومحاربتنا ،ونحن دخلنا المجل�ض
النيابي من منطلق معار�شة ولي�ض �شراكة،
والنا�ض اأتوا يلوموننا نحن الأننا نواب ،هذا
�شحيح ،اأنا نائب ولكنني ال اأ�شبه االآخرين،
واأنا اإنتخبت �شمن «بلوك» معار�شة �شد
ه��ذه ال�شلطة ،وبالقوانين االإنتخابية
ال�شابقة اأنا لم اأكن اأ�شتطيع اأن اأع ّبر عن
���ش��وت��ي ،والرئي�ض ك��رام��ي ون��ح��ن وفق
االإح�شاءات نم ّثل ثلث المدينة ،وبقانون
اإنتخابات اأك��ث��ري ال «يطلع لنا �شوت»
وبقانون اإنتخابات ن�شبي ثلث المدينة

في  1967اأثناء العدوان على
قر «الكابيتال كونترول»
م�سر ،اأُ ّ
فور ًا .اأما وزير مالية حكومة
أقر«الكابيتالكونترول»
دياب فا ّ
ثم في مجل�س الوزراء اإعتر�س،
اأي (اإعتر�س على حالو) وما
يزال الم�سروع في مجل�س
النواب منذ ثالث �سنوات
اإنتخبتنا ،ولكن اإنتخابنا كان في وجه هذه
ال�شلطة ،واأنا ال اأمثل ال�شلطة وال الف�شاد
وال الهدر ،بل على العك�ض فكل الوقت كنا
�شدهم وع ّبرنا عن ذلك في مجل�ض النواب،
والذي براأيي تم رفع ال�شرعية عنه و�ش ّله
بعد  17ت�شرين  ،2٠19لذلك ك��ان هذا

الم�ش ّمى لالئحة «االإرادة ال�شعبية» ،الأننا
نرى اأن اإرادة ال�شعب فوق كل اإعتبار على
اأن ال ُت�شادر و ُتحتكر و ُت�شترى اإرادة
النا�ض.

نطالب با�ستراتيجية دفاعية تحمي
لبنان

اأتيتم على ذكر اإتفاق الطائف وما ورد فيه
ب�ساأن حل الميلي�سيات وجمع �سالحها ،فكيف
ي�ستقيم الو�سع اليوم وهناك طرف واحد و�سع
�سالحه على الطاولة؟
 م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري ،واأن����ا ل�شت فيال�شلطة ،اأقول وفق قناعتي اإن لبنان مهدد
في كل لحظة من العدو االإ�شرائيلي ،في
اأمنه واإقت�شاده وثرواته الطبيعية ،وقد تم
تهديدنا بمو�شوع يتع ّلق بما ي�ش ّمى االإرهاب
التكفيري ،وطرابل�ض دفعت ثمناً غالياً في
هذا المو�شوع ،ونحن من حيث المبداأ مع
ح�شر ال�شالح �شمن موؤ�ش�شات الدولة،
ونحن كاآل كرامي اأبناء دولة واأبناء �شلطة،
ونوؤمن بالجي�ض اللبناني وب�شلطته ،وبكل

ت�سن حرب اإبادة على اللبنانيين
كرامي عن غرق المركب :الدولة ّ

قال رئي�س «تيار الكرامة» النائب في�سل كرامي ،تعليق ًا على غرق
زورق في عر�س البحر قبالة طرابل�س« :تابعنا بكثير من الحزن والألم
حادثة غرق زورق يقل عدد ًا من �سبان طرابل�س الذين كفروا بهذا
الوطن الذي لم يقدم لهم �سوى البطالة والعتمة والغالء وان�سداد
الفق ،فتوجهوا الى اأرا�سي اهلل الوا�سعة عبر البحر ،تاركين وطن ًا
غير �سرعي بطريقة غير �سرعية وغير اآمنة ،وكانت النتيحة غرق
الزورق و�سقوط عدد من ال�سحايا ف�س ًال عن عدد من المفقودين حتى
الآن» .اأ�ساف« :ل ي�سعنا �سوى تقديم اأحر العزاء لأهالي ال�سحايا
قائلين لهم :لي�س امامنا �سوى ال�سبر على هذا الم�ساب الليم في هذه

اليام الف�سيلة ونحن ن�ستعد جميع ًا لفرحة عيد الفطر المبارك التي
�ستكون حزينة ومليئة بالجراح التي لن تندمل ،ولهالي المفقودين
نقول ان قلوبنا معكم وندعو اهلل ان يتراأف بحالهم وان يكتب لهم
النجاة ببركة هذا ال�سهر الف�سيل» .و�سكر للجي�س وال�سليب الحمر
والدفاع المدني ولكل الذين بذلوا ويبذلون جهود ًا جبارة لكي ل
تتحول هذه الفاجعة الى كارثة تعم المدينة» .وختم« :بو�سوح �سديد
نحمل الحكومة والدولة بكل اأجهزتها واإداراتها م�سوؤولية ما ح�سل،
ت�سن حرب اإبادة على
ونعتبر ان الدولة من حيث تق�سد اأو ل تق�سد ّ
اللبنانيين».

االأجهزة االأمنية وبعيد ًا عن كل �شيا�شة،
لحماية لبنان واأمنه واإقت�شاده ،وما جرى
وما يح�شل االآن هو اإ�شعاف موؤ�ش�شاتنا
الع�شكرية ،وبالتالي فتح ثغرة اأكبر اأمنية
اإن لم يكن لدينا قوة رديفة ت�شتطيع حماية
لبنان ،وهل هذا االأمر ُيجيز لطرف واحد اأن
يحمل ال�شالح في لبنان؟ اأكيد ال ،وهل نحن
مع اأنّ طرفاً واحد ًا في لبنان يحمل ال�شالح؟
ب��ال��ط��ب��ع ال ،ول��ك��ن ن��ح��ن دائ���م���اً نطالب
باإ�شتراتيجية دفاعية تنظم هذا االأمر ،ولكن
يجب اأن يكون الهدف االأ�شا�شي هو كيف
نحمي لبنان ،الأننا جربنا في ال�شابق (قوة
لبنان في �شعفه) �شعف لبنان يغ ّير هويته.

كنا  25نائب ًا معار�س ًا في البرلمان...
ولكن!

بــراأيــك هــل الإنـتـخــابــات النيابية فر�سة
لإي�سال نواب يمكنهم اإنقاذ لبنان من الماآ�سي
الحالية؟
 وف��ق االإح�شاءات التي بين اأيدينايبدو انه لن يكون هناك تغيير كبير ،ونحن
�شنحاول ،واأنا لمتُ الزمالء النواب الذين
اإ�شتقالوا من المجل�ض النيابي ،الأننا ك ّنا
بداأنا ن�شكّل جبهة معار�شة ،وتذكرون اأنني
زرت «ح��زب الكتائب» وتوا�شلنا ،وفي
الحقيقة اإتفقنا ،على اأن هناك اأم��ور ًا في
ال�شيا�شة ال نلتقي عليها وكل منا في منطقته
له خ�شو�شيته ،ومن االأمور التي اإلتقينا
عليها وفتح الحوار بيننا اأننا تقدمنا بطعن
ف��ي مو�شوع الكهرباء وربحنا الطعن،
و ُفتح النقا�ض بيننا وبين الكتائب واإتفقنا
على اإمكانية العمل ،واأننا ل�شنا بق ّلة بل كنا
ن�شكّل تقريباً ما مجموعه  25نائباً وكنا
قادرين على العمل بجدية في المجل�ض
النيابي ،وخا�شة في موا�شيع وقف الهدر
والف�شاد ،ففي العام  1967اأثناء العدوان
على م�شر ك��ان هناك تحرك وا���ش��ع في
لبنان ،وعقد مجل�ض الوزراء يومها اإجتماعاً
ط��ارئ �اً واأق����روا «الكابيتال ك��ون��ت��رول»
واأحالوا ذلك على المجل�ض النيابي الذي
اإنعقد على الفور واأُق ّر هذا الم�شروع بعد

لم يطبقوا اإتفاق الطائف،
وخا�سة ما ورد في مقدمته،
والذييدعواإلى ّ
«حل الميلي�سيات
ودمجها في الدولة» ،والذي �سار
بعد  1992اأن الميلي�سيات ح ّلت
الدولة ودمجتها بالميلي�سيات،
واأ�سبح الفكر الميلي�سياوي هو
الم�سيطر على الدولة
�شاعة ،ونحن اليوم نم ّر في ظرف ع�شيب،
ووزير المالية ال�شابق في حكومة الرئي�ض
ح�شان دي��اب اأق�� ّر «الكابيتال كونترول»
ودخل اإلى مجل�ض الوزراء واإعتر�ض عليه،
اأي (اإعتر�ض على نف�شه) وم��ا ي��زال هذا
الم�شروع في المجل�ض النيابي منذ ثالث
�شنوات ولم ُيق ّر ،وكل ما يجري هو محاولة
لحماية الم�شارف .من ماذا؟ يعني ال اأنا وال
اأنت وال اأي جهات خارجية باإمكانها االإدعاء
والمطالبة باأموالها وهذه كل الق�شة ،لذلك
فنحن اإن لم نكن فريق عمل ،واإن اإختلفنا في
ال�شيا�شة ،فال يمكننا اأن نفعل �شيئاً ،فاإذا
كان هناك م�شروع يخ�ض مدينة طرابل�ض
م��ث � ًال ،ل��م��اذا ال اأت��ف��ق م��ع ب��اق��ي ال��ن��واب
للح�شول على هذا الم�شروع واإقراره ،وقد
حدث هذا بالن�شبة لمرفاأ طرابل�ض بخ�شو�ض
قر�ض ال�  64مليون دوالر من الكويت ،لقد
ت��ع��او ّن��ا واأج��ري��ن��ا اإت�����ش��االت وع��ق��دن��ا
االإجتماعات واأثرنا المو�شوع في المجل�ض
(التتمة على ال�شفحة )7

االربعاء

لوائح دائرة ال�سمال الثالثة
(زغرتا ،الكورة ،البترون ،ب�سري)

2022/5/4

7

انتخابيات دائرة ال�سمال الثالثة
(زغرتا – الكورة – البترون – ب�سري)

عدد النواب10 :

زغرتا (موارنة)3 :
الكورة (اأرثوذك�س)3 :
البترون (موارنة)2 :
ب�سري (موارنة)2 :
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اهلل،
عطا
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الكورة (اأرثوذك�س) :مو�شى نقوال لوقا ،ب�شام نديم
جرج�ض العازار ،غ�شان توفيق كرم.
بين المكتبين االنتخابيين
البترون (مــوارنــة) :جبران جرجي با�شيل ،وليد غنطو�ض.
ل�سليم �سعادة ووليد العازار
البترون (موارنة) :ميرنا �شربل الخوري حنا.
جرج�ض حرب.
ل���وح���ظ ان اف��ت��ت��اح ال��م��ك��ت��ب
ب�سري (موارنة) :طوني جورج متى.
ب�سري (موارنة) :جورج بدوي بطر�ض.
االنتخابي في اأميون ،للمر�شح عن
المقعد االأرثوذك�شي في الكورة
الئحة «�شمالنا»
الئحة «نب�ض الجمهورية القوية»
النائب �شليم �شعادة ،قد تم بح�شور
زغرتا (موارنة) :ماغي انطون طوبيا ،فوؤاد �شامل زغرتا (مــوارنــة)� :شادن اليا�ض ال�شعيف ،مي�شال قيادات قومية كورانية تعتبر نف�شها
�شوقي الدويهي ،جي�شتال ريمون �شمعان.
بول�ض ،مخايل �شركي�ض الدويهي.
الكورة (اأرثوذك�س) :فدوى فايز نا�شيف ،جهاد ن�شر على الحياد في خ�ش ّم الخالف داخل
الكورة (اأرثوذك�س) :فادي عبداهلل كرم� ،شامي حبيب
الحزب ال�شوري القومي االجتماعي.
فرح� ،شمعان خليل الب�شواتي.
ريحانا ،رامي ا�شكندر �شلوم.
البترون (موارنة) :غياث مي�شال يزبك ،ليال طوني البترون (مــوارنــة) :ربيع جرج�ض ال�شاعر ،ليال فلقد كان ح�شر اإلى جانب �شعادة
(الذي كان النائب اأ�شعد حردان قد
�شمعان بو مو�شى.
نعمه.
ب�سري (مــوارنــة)� :شتريدا اليا�ض ط��وق ،جوزاف ب�سري (مــوارنــة) :قزحيا اليا�ض �شا�شين ،ريا�ض اأعلن دعم تر�شيحه) ،كل من ح�شان
مطانيو�ض طوق.
�شقر وغ�شان رزق وجورج �شاهر.
جرج�ض ا�شحق.
وق���د ات�����ش��م خ��ط��اب ���ش��ع��ادة في
الئحة «�شمال المواجهة»
الئحة «وحدة ال�شمال»
االحتفال ب�شيء من التهدئة معتبر ًا
زغرتا (موارنة) :طوني �شليمان فرنجيه ،ا�شطفان زغرتا (موارنة) :مي�شال رانه معو�ض ،جواد �شيمون ان الرباعي (�شعادة� ،شقر ،رزق،
�شاهر) هو «فريق االعتدال والحياد
بول�ض ،طوني اليا�ض المارديني.
بطر�ض الدويهي ،كارول ادمون دحدح.
الكورة (اأرثــوذكــ�ــس) :ف��ادي مي�شال غ�شن� ،شليم الــكــورة (اأرثــوذكــ�ــس) :اميل ر�شاد فيا�ض ،اأدي��ب والوحدة الحزبية» ،الذي يقف على
م�����ش��اف��ة واح�����دة م���ن ال��ف��ري��ق��ي��ن
جرج�ض عبدالم�شيح ،بريجيت بنيامين خير.
عبداهلل �شعاده.
البترون (مــوارنــة) :مجد بطر�ض الخوري حرب ،المتخا�شمين« :فريق البناء» (في
البترون (موارنة) :جوزف مي�شال نجم.
اإ�شارة اإلى جريدة «البناء») الذي
ب�سري (موارنة) :ملحم جبران طوق ،روي بهجت جوال مي�شال الحويك.
يراأ�شه النائب ح���ردان ،و«فريق
ب�سري (موارنة) :ر�شيد نجيب خليفه رحمه.
عي�شى الخوري.
الرو�شة» الذي يراأ�شه ربيع بنات.
الئحة «قادرين نغ ّير»
في المقابل� ،شهد افتتاح المكتب
االنتخابي ،في اأميون اأي�شاً ،لمر�شح
زغرتا (موارنة) :مارون انطونيو�ض محفو�ض.
«ج��ن��اح ال��رو���ش��ة» ،ع��ن المقعد
الكورة (اأرثوذك�س) :اأني�ض فوزي نعمة ،زانه عبداهلل
االأرثوذك�شي نف�شه ،الدكتور وليد
النبتي ،با�شم مي�شال �شنيج.
العازار ،ح�شور م�شوؤولين حزبيين
البترون (موارنة) :جان اأنطون خيراهلل.
(م��ن ج��ن��اح ال��رو���ش��ة) هما نائب
ب�سري (موارنة) :ميري جو مي�شال مطر.

رئي�ض الحزب (بنات) ربيع زين
الدين ورئي�ض المكتب ال�شيا�شي
نجيب خني�شر ،علماً ان رئي�ض
الحزب قد تغ ّيب «الأ�شباب خا�شة».
وخالل االحتفال اأٌلقيت كلمتان،
واح��دة للمر�شح ال��ع��ازار واأخ��رى
األقاها زين الدين بالنيابة عن بنات.
ولم ت ِرد في الكلمتين اأي اإ�شارات
مهادنة ،كما كانت الحال بالن�شبة
الى كلمة �شعادة في افتتاح مكتبه.

ال�شمال» التي يراأ�شها النائب طوني
فرنجية ،وتخو�ض المعركة في
دائرة ال�شمال الثالثة ،على ال�شعار
ال��ذي رفعه المر�شح على الئحة
«�شمال المواجهة» ،التي يراأ�شها
النائب مي�شال معو�ض ،اإبن اأردة
ط��ون��ي ال���م���اردي���ن���ي ،وج����اء في
ال�شعار« :حان الوقت لتتمثل منطقة
الزاوية» .واعتبر المعتر�شون اأن ال
داع���ي ل��ه��ذا ال��ك��الم ف��ال��زاوي��ة هي
«ح�شن زغرتا».

غياث يزبك :لهذه
االأ�سباب يهادنني مجد
حرب

مي�سال الدويهيَ :من
للمناظرة؟

قال مر�شح «القوات اللبنانية»
عن المقعد الماروني في البترون،
في دائرة ال�شمال الثالثة ،االعالمي
غياث يزبك ،اإن المر�شح المناف�ض
على الئ��ح��ة «���ش��م��ال المواجهة»
(معو�ض – الكتائب) ،مجد بطر�ض
حرب« ،ال يمكنه مهاجمتنا بنقاط
قوتنا (ال�شيادة ومحاربة الف�شاد)
لذلك هو ي�شعى ان يتماهى معنا،
ليتمكن من ا�شتعطاف النا�ض الذين
يعطوننا اأ�شواتهم ،لكي ي�شتفيد
م ّنا».

بين زغرتا و«الزاوية»
اعتر�ض موؤيدون لالئحة «وحدة

يتوجه اإلى الناخبين عبر «التمدن»(-تتمة)
كرامي
ّ

(تتمة المن�شور على ال�شفحة )6
النيابي ونجحنا في اإق��راره ،ونحن في
المرحلة المقبلة بحاجة اإن �شاء اهلل ،في
المجل�ض النيابي ،اإلى تكوين فريق للعمل
معاً في الق�شايا الم�شتركة.

�سندوق النقد والفرقعة االإعالمية

لقد و�سفتم الإتفاق مع �سندوق النقد
الدولي باأنه فرقعة اإعالمية وكذب على النا�س،
لماذا؟
 ه��ذا �شحيح ،اأو ًال الأن��ه اإل��ى االآن اليوجد اإتفاق اأ�ش ًال ،لقد ح�شل اإعالن نوايا ال
اأكثر وال اأق��ل ،واالأم��ر الثاني لننظر اإلى
العمق ،هناك نقطتان اأهت ّم بهما ،االأولى:
اإنهم يحدّدون باأن هذا المو�شوع بحاجة
الإ�شالحات ،واأنا جدياً اأ�شك بذلك ،فق�شة
«الكابيتال كونترول» لوحدها ت�شكل م�شكلة،
والغريب اأن ال�شلطة تريد القيام بذلك ،فال
اأحد «ي�شع نف�شه في الحب�ض» هم ي�شتفيدون
من ال��دول��ة وم��ن ال�شلطة ،وثانياً اأن كل
الق�شة تتعلق ب�  ٣مليارات دوالر على 4
�شنوات ،فهل هناك من يمكنه اأن ي�شرح لنا؟
ف��ي ح��ك��وم��ة ح�����ش��ان دي���اب ي��ق��ول��ون اأن
االإحتياطي عندنا نزل من  ٣6مليار اإلى 14
مليار دوالر ،واأنا �شاألت فخامة الرئي�ض اإذا
كان لدينا جدياً هذا المبلغ؟ اأجابني« :واهلل
ال اأعلم» .وعندما كررت ال�شوؤال قال :ال اأنا

اأعرف وال رئي�ض المجل�ض النيابي يعرف وال
رئي�ض الحكومة يعرف وال وزي��ر المالية
يعرف ،وعندما «ح�شرت» حاكم م�شرف
و�شجل لي
لبنان تناول ورق��ة من جيبه
ّ
بوا�شطة قلم ر�شا�ض واأعطاني الرقم باأن
لدينا  4مليارات دوالر.
وال�شيء بال�شيء ُيذكر ،لدينا م�شاهمة من
«�شندوق النقد الدولي» بقيمة مليار و1٣6
مليون دوالر بداأ ال�شباب يمدّون اأيديهم اإلى
هذا المبلغ و�شرفوا منه باالأم�ض مبلغ 15
مليون دوالر الأجل الطحين« ،يا عمي» لماذا
هذه الق�ش�ض؟ ولماذا ال ن�شتثمر اأموالنا في
اأمور اإنتاجية؟ ولماذا ن�شتمر في معالجة
اأمرا�شنا ب� «ال��ب��ان��ادول»؟ ولذلك كل ما
يح�شل لغاية اليوم هو فرقعة اإعالمية،
هناك ف�شل ذري��ع على كافة ال�شعد ،من
ال��ك��ه��رب��اء للغاز للطرقات للنقل العام
والمحروقات وغيرها.

عن عودة ال�سفراء اإلى لبنان

هل لديكم تف�سير لعودة ال�سفراء
الخليجيين اإلى لبنان في هذه الظروف؟
 ه��ل ه��و اإت��ف��اق فرن�شي – خليجي،وخ�شو�شا �شعودي ،بعودة ال�شفراء؟ اأنا ال
اأ�شتبعد ذلك ،واأرى ان االإنفتاح الخليجي
على �شوريا له اإعتبارات لتهدئة ال�شاحة
اللبنانية ،والح ّد من المزيد من االإن��زالق

نحو محاور اأخ��رى ،وكذلك من االإن��زالق
االأمني اإذا اإنفجر في لبنان ال �شمح اهلل.
هل تعني الإنزلق نحو المحور الإيراني
مث ًال؟
 هذا من وجهة نظر الخليجيين ،يمكناأنهم يفكرون كذلك ،وال يريدون اأن يذهب
لبنان اإلى المحور االإيراني اأو االأميركي اأو
الفرن�شي ،وباالأخير لبنان هو بلد عربي
ولي�ض لنا اإ ّال العرب والعروبة واأنا اأقول
دائماً للذين يفترون علينا ،اأنتم اأطلقتم
�شعارات بمو�شوع العروبة ،ونحن دفعنا
دماً في �شبيل العروبة ،عبدالحميد كرامي

اأقول لمن يفترون علينا بمو�سوع
العروبة ،اأنتم اأطلقتم ال�سعارات،
ونحن دفعنا الدم في �سبيل
العروبة .عبد الحميد كرامي
اإع ُتقل في �سبيل ذلك ،ور�سيد
كرامي اإ�س ُت�سهد ،ونحن الذين
اأدخلنا على الد�ستور اأن «لبنان بلد
عربي» ولي�س «ذا وجه عربي»

اإع ُتقل في �شبيل ه��ذه الق�شية العربية،
ور�شيد كرامي اإ�ش ُت�شهد في �شبيل الق�شية
العربية ،ونحن الذين اأدخلنا على الد�شتور
اأن «لبنان بلد ع��رب��ي» ولي�ض «ذا وجه
عربي» ونحن لي�ض لنا اإال عروبتنا وهذه
هويتنا.

الدوحة الكرامية والعروبة

الدوحة الكرامية هي عنوان عروبة
طرابل�س ولبنان ،هل ما زلتم على هذا الخط؟
 هذه هويتنا الوحيدة ،ونحن لم نتغ ّيروال نتغ ّير ،وليحكوا ما يريدون ،و«القوات
اللبنانية» ،وهنا اأال تعني لفظة «قوات»
اإ�شماً ميلي�شياوياً ،التي تعاملت مع اإ�شرائيل
تريد اإتهامي اأنا اإبن عمر ور�شيد وعبدالحميد
كرامي بعروبتي ،في حين اأن عالقتي ممتازة
بكل الدول العربية ولم اأتغ ّير ،ولنا ال�شرف
اأننا اأدخلنا تلك العبارة التي ذكرت اآنفاً على
عربي.
الد�شتور ،وث ّبتنا اأن لبنان ّ
هل تعتقدون اأن لئحتكم تعك�س اآمال
الطرابل�سيين ؟
 ب��ال��ط��ب��ع ،ل��ق��د ت��م ت�شكيل الالئحةباإحترافية كبيرة جد ًا ،فيها اأنا�ض ُي�شبهوننا
ولم نا ِأت باأحد من خارج ن�شيج المدينة اأو
م�شتفز لها ،بالعك�ض.
اإذا ُطلب منك التوجه اإلى الناخب
الطرابل�سي وال�سمالي ع�سية الإقتراع ،ماذا

بعد المناظرة التي عُ ��ق��دت في
فرن�شا ،بين الرئي�ض ايمانويل
ماكرون ،ومناف�شته مارين لوبان،
علق النائب طوني فرنجية كاتباً:
«ل��و بيعملو هيك م��ن��اظ��رات ع ّنا
بيكون روعة» ،فبادر مي�شال �شوقي
ال��دوي��ه��ي ،ال��م��ر���ش��ح ع��ن المقعد
ال��م��ارون��ي ف��ي زغ��رت��ا على الئحة
«���ش��م��ال��ن��ا» ،اإل���ى دع���وة فرنجية
والنائب الم�شتقيل مي�شال معو�ض
اإلى مناظرة تلفزيونية.
ب�����ش��رع��ة ،واف���ق م��ع��و���ض على
الم�شاركة في مناظرة ت�شمه اإلى
فرنجية ودويهي ،غير اأن فرنجية لم
يع ّلق على مبادرة الدويهي ،مما
اع ُتبر عدم موافقة على الفكرة.

تقول له؟
 اأقول له اإننا لم نعد باإنتظار االأزمة ،بلاأ�شبحنا في داخل الكارثة ،وقد حذرناكم
من كل ما يح�شل ،واآن االأوان للعودة اإلى
االأ�شل والجذور والنا�ض الذين باإمكانهم
بناء دول��ة القانون والموؤ�ش�شات ،ونحن
ج ّربنا الو�شاية من خارج مدينة طرابل�ض،
وهذه م�شاألة خطيرة جد ًا ،الأنه ال ي�شعر بك
ا ّإال اإبن بلدك وال��ذي يعي�ض معك ،والذين
اأت��وا وعملوا روؤ�شاء وزعماء علينا باعوا
وا���ش��ت��روا ف��ي��ن��ا ،ع��ل��ى ك��ل الم�شتويات
االإقت�شادية والمعنوية ،وفي ما يخت�ض
بالوظائف والم�شاريع ،ولعبوا بدمنا ،وكلما
كانت تح�شل اأزم���ة ف��ي مكان م��ا ،كانوا
ي�ش ّلحون اأبناء المدينة ويفتعلون الم�شاكل
في ما بينهم ،ويح ّر�شون بع�شهم على
بع�ض ،الأنهم لي�شوا من ن�شيج المدينة،
ونحن نقول لهم كفى مراهنات على من هم
من خارج المدينة ،نحن نريد اأن يغار اأبناء
المدينة على مدينتهم ،وهذه االأجواء التي
نعي�شها ه��ي م �وؤذي��ة وم��زع��ج��ة على كل
ال��م�����ش��ت��وي��ات ،واأخ���ط���ره���ا ال��م�����ش��ت��وى
االإق��ت�����ش��ادي ،ول��ن��دع النا�ض ه��ذه المرة
يفكرون بعقولهم ال بغرائزهم.
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اإطالق لئحة لـ«النا�س» في طرابل�س والمنية وال�سنية:
من النا�س وللنا�س

النائب علي دروي�ش

المر�سح براء هرمو�ش

المر�سح �سليمان عبيد

المر�سح قي�سر خالط

المر�سح كريم كبارة

المر�سحة األي�سار يا�سين

المر�سحة عفراء عيد

المر�سح جالل البقار

المر�سح علي عبدالعزيز

�شهدت «الرابطة الثقافية» في طرابل�ض حفل اإطالق داعياً اإلى مد ج�شور التالقي مثل جان عبيد الذي كان �شرورة المطالبة بالحقوق الأن العي�ض الكريم هو حق
الئحة ل� «النا�ض» في دائرة ال�شمال الثانية (طرابل�ض ،يحب النا�ض.
للنا�ض.
المنية وال�شنية) والتي ت�شم تحالف «تيار العزم»
كريم كبارة
براء هرمو�س
والنائب محمد كبارة ،وفيها:
واأكد المر�شح كريم كبارة اأن طرابل�ض ال تحتاج اإلى
ولفت المر�شح براء اأ�شعد هرمو�ض اإلى المنظمات
 عن المقعد ال�شني في طرابل�ض :كريم كبارة ،فح�ض دم ،داعياً اإلى التركيز على االأولويات ،واأن نكون التي تعاون معها من اأجل خدمة اأبناء ال�شنية الذينبرغم الحرمان والمعاناة بقي راأ�شهم مرفوع وبقيت
األي�شار يا�شين ،جالل البقار ،وهيب ططر وعفراء عيد .واقعيين واأن نفكر باأنف�شنا لكي نعي�ض بكرامة.
 عن المقعد العلوي النائب علي دروي�ض.وق��ال :اإن الخوف الم�شيطر على البلد يقتل االأمل كرامتهم محفوظة ،وثبتوا في اأر�شهم.
 عن المقعد الماروني �شليمان جان عبيد.واإنتقد هرمو�ض االتهامات الم�شتمرة بالهدر والف�شاد،
والطموح ويو�شل اإلى الياأ�ض والنتيجة هجرة لل�شباب
 عن المقعد االأرثوذك�شي قي�شر خالط.وقال :الف�شاد لم ينته ،ولم يتحمل اأحد الم�شوؤولية ،فيما
وتفريغ للوطن من الطاقات.
الخير
 عن مقعد المنية النائب ال�شابق كاظمواأ�شاف :ن�شمع نظريات و�شعارات غريبة عجيبة البلد ذاهب نحو االنهيار.
�دي ال�شنية ب���راء ه��رم��و���ض وعلي
 وع���ن م��ق��ع� ّواأ�شاف :اليوم نتحدث من القلب ،من الوجع الذي
وهذا االأمر تعودنا عليه الأننا بمو�شم اإنتخابات ،وليت
عبدالعزيز.
هذه الغيرة تبقى على مدار االأرب��ع �شنوات ،واأن ال نراه على وجوه النا�ض ،من هموم االأب الذي ال ي�شتطيع
من
عدد
الم�شرح،
قاعة
في
أقيم
ا
الذي
الحفل
ح�شر
تكون مو�شمية ،وليت هوؤالء يبقون في طرابل�ض ال اأن تاأمين طعام الأوالده ...اليوم نحن اأمام فر�شة حقيقة
ال�شخ�شيات ال�شيا�شية واالجتماعية والنقابية واالأهلية تكون بالن�شبة لهم محطة لالنتخابات ،الأن طرابل�ض للتغيير لذلك تر�شحنا الأننا مثلكم والأننا للنا�ض.
اإ�شافة اإلى ح�شد من المنا�شرين والموؤيدين.
قي�سر خالط
الن�شيد الوطني بداية ،فكلمة عريفة االحتفال فرح بت�شتاهل.
وختم :في زحمة البرامج التي ت�شتن�شخ بع�شها.
واأثنى المر�شح قي�شر خالط على ن�شيج طرابل�ض
رعد التي رحبت بالح�شور واأ�شارت اإلى اأن هذه الالئحة
بعيدة عن اال�شتفزازات واال�شطفافات وهي لي�شت برنامجنا �شيركز على هموم وحقوق واأوجاع النا�ض .االجتماعي الرائع وعي�شها الم�شترك القائم على المحبة
واالأخ���وة ،وق��ال :اأن��ا اإب��ن الزاهرية ج��ارة االأ�شواق
األي�سار يا�سين
تابعة وال خا�شعة وال مرتهنة ،وال مولودة من خا�شرة،
وراأت المر�شحة األي�شار يا�شين اأن النا�ض تعي�ض حالة القديمة وقلعتها التاريخية ،وربيب الميناء و�شواطئها
وال متحالفة مع ج�شم غريب.
رعب من اال�شت�شفاء ومن اإمكانية اإنهيار ال�شمان ومن وجزرها.
علي دروي�س
وقال :مررنا بتجربة حقيقية لبناء دولة حديثة لكن
بعد ذل��ك تحدث المر�شحون ،فاأ�شار النائب علي غياب الجهات ال�شامنة ،وعدم اإقرار البطاقة ال�شحية،
وت�شاءلت :هل يعقل في القرن الواحد والع�شرين اأن لالأ�شف �شيا�شة ال��م��زارع الخا�شة منعت اأي روؤي��ة
دروي�ض اإلى اأنه �شعى خالل ال�شنوات االأربع الما�شية
ا�شالحية وا�شحة للخروج من الو�شع الحالي ،ومن
اإل��ى خدمة مدينته ومنطقته واأهله ،وعمل على حل يموت �شخ�ض على باب م�شت�شفى؟ ،الفتة اإلى اأن هذه
الو�شع المالي.
م�شاكل وك�شر حواجز نف�شية ونقل هموم ووجع النا�ض ،م�شوؤولية م�شتركة بين الم�شت�شفيات والدولة.
واأ�شاف :ال ن�شتطيع اأن ن�شتعيد البلد ا ّإال باأ�شخا�ض
�شوق
على
وقالت :اإن كارتاالت ال�شيا�شة م�شيطرة
وراأى اأن ال�شراعات في وطننا اأ�شبحت غب الطلب،
�شادقين وطنيين مقدامين لديهم برنامج اقت�شادي
�
أزم
ا
أول
ا
عند
�ي
�
�دوائ
�
ال
�ن
�
أم
ال
ا
فقدنا
حتى
��دواء،
�
ال
�ة،
�شاعة للتوتير و�شاعة للتعطيل.
اجتماعي متكامل وروؤية �شفافة للخروج مما نحن فيه
ي�شفي
الدواء
كان
إذا
ا
و
دوائها،
عن
تفت�ض
اليوم
والنا�ض
وقال :عندما تتوافق التيارات ال�شيا�شية ندفع الثمن
حتى يرجع الوطن للنا�ض.
محا�ش�شة وتقا�شم مكا�شب ومغانم ،وعندما تختلف الج�شم ،فدواء االنتخابات ينقذ الوطن ،لكن علينا اأن
عفراء عيد
ندفع الثمن اإ�شكاالت في ال�شارع ،لذلك فاإن م�شوؤوليتنا نعرف كيف ن�شتخدم هذا الدواء لكي نحمي النا�ض.
وقالت المر�شحة عفراء عيد :طرابل�ض بالن�شبة لي
اأن نواجه ونرف�ض اأن يكون النا�ض مك�شر ع�شا.
كاظم الخير
لي�شت فيحاء ومدينة علم وعلماء بل هي وطن متكامل
�سليمان عبيد
واأ�شار المر�شح كاظم الخير اإلى اأنه واجه الم�شاريع وهي ال�شدر الرحب لكل المناطق المحيطة بها .واإنتقدت
يولد
معمل
لتلزيم
ال
فقلت
منطقته،
في
الم�شبوهة
وراأى المر�شح �شليمان عبيد اأن جان عبيد كان رجل
عيد الموت المجاني الذي يواجه النا�ض بحوادث ال�شير
الفكر وال��ح��وار والعروبة ،وك��ان ج�شر العبور بين امرا�شاً من اأجل ال�شم�شرات ،وقلت ال لزرع مكب نفايات واإطالق النار في الهواء واال�شكاالت الم�شلحة المتنقلة،
الطوائف والمذاهب.
في تربل ،وقلت ال لمحرقة النفايات ،موؤكد ًا اأن المنية وقالت :اأما النفايات التي ت�شكل ثروات في العالم في
ً
ا
داعي
حتذى،
ي
نموذج
هي
بل
مدينة
وال
�شيعة
لي�شت
ُ
واإنتقد عبيد الحروب التي يعي�شها لبنان والتهديد
بلدنا تفتح اأزمات ،موؤكدة اأن حل اأزمة النفايات م�شاألة
اليومي بالذهاب اإلى حرب اأهلية ،و�شاأل كيف يعني بلد اإلى اإ�شترداد قرار المنية.
وطنية باإمتياز الأن البيئة النظيفة حق للنا�ض ،الفتة اإلى
مهدد كل يوم بحرب اأهلية ،كيف يكون ال�شالح لغة
واإنتقد الخير عدم بناء الدولة ،وعدم تحقيق العدالة ،اأنها اأول من واجهت م�شروع مكب النفايات الم�شبوه في
ً
ً
الكفاءة
حمل
يفتر�ض
الوا�شطة
وح�ض
أن
ا
�ى
�
إل
ا
ا
الفت
التخاطب بال�شارع؟ ،اأي م�شتقبل ينتظرنا؟ ،ومن يحمي
جبل تربل دفاعا عن طرابل�ض والمنطقة المحيطة بها،
النا�ض؟ ،راف�شاً اأن نكون حقل تجارب ل�شحن الغرائز الوديع ،وق��ال :اإن اال�شالح تحول اإل��ى وجهة نظر ،م�شددة على اأنها كانت �شوت النا�ض واليوم نحتاج اإلى
والتحري�ض واالتهامات بمحور هنا و�شفارة هناك ،والالمركزية اأ�شبحت م�شاريع للفيدرالية ،م�شدد ًا على هذا ال�شوت لنخدم النا�ض...

المر�سح كاظم الخير

المر�سح وهيب ططر

جالل البقار

واأكد المر�شح جالل البقار اإلتزامه باأهله الطيبين في
طرابل�ض والقبة والمناطق ال�شعبية ،عار�شاً لتجربته
الناجحة في العمل البلدي ،منتقد ًا معاناة النا�ض مع
الكهرباء والبنزين والطحين والتعليم ومع التالعب
بالعملة وبلقمة الفقير.
وق���ال��� :ش�األ �شيخ اأح��د ال�شباب م��ا ه��ي اأح��الم��ك،
فجاوبه :اأحالمي اأن يكون لدي كهرباء وماء واأ�شتطيع
اأن اأتعلم واأن اأعي�ض بكرامة ،فرد ال�شيخ هذه لي�شت
اأحالمك بل هذه حقوقك ،ولالأ�شف لم نعد قادرين على
التفريق بين االأحالم والحقوق ،وم�شوؤوليتنا اليوم اأن
نغير .والتغيير يكون بالخيار ال�شحيح لكي يكون
�شوتكم للنا�ض ولخدمة النا�ض.

علي عبدالعزيز

وراأى المر�شح علي عبدالعزيز اأنه تر�شح لكي يكون
�شوت ال�شباب في المجل�ض النيابي ،وقال :اأهل ال�شنية
الطيبين الوطنيين العروبيين ممنوع يعانوا وممنوع
يتهم�شوا وممنوع يكونوا محرومين ،وممنوع اإ�شتغاللهم
ال بمال وال ب�شعارات وال بوعود الأننا �شبعنا كالماً
لال�شتهالك.
وق��ال :ع�شنا كثير ًا على الوعود ،لكن هذه الوعود
حتى اليوم ،لم ُتطعم فقير ًا ،ولم تعالج مري�شا ،وال
تدفع ق�شط مدر�شة ،وال تاأتي بالكهرباء ،ولم توؤمن جرة
غ��از ،ولم ُتعد االأم��وال المنهوبة ،ولم ُترخ�ض �شعر
البنزين ،ولم ُتثبت �شعر الدوالر ،لذلك لن ن�شت�شلم ،ولن
نعطي اإال وع��د ًا واح��د ًا اأن نكون ر�شالة محبة ودفاع
ودعم وخدمة وتعاون للنا�ض.

وهيب ططر

واأكد المر�شح وهيب ططر اأن �شعاره االنتخابي هو
«اإبن مينتي» ن�شبة اإلى مدينة الميناء ،الفتاً اإلى اأن فيها
بلدية تعتبر الثالثة في لبنان ،وهي منذ العام  1972من
دون ممثل لها في البرلمان بل هي فقط تعطي اأ�شواتها
وت�شفق ،وقد اآن االأوان لكي تتمثل.
وقال :نجد زمالئي واأنا فر�شة لت�شكيل حالة �شيا�شية
تعبر عن النا�ض وعن طرابل�ض ،فر�شة لكي نت�شدى
لتزوير هويتنا والعبث بعروبتنا ،فر�شة لنوؤكد اأن
طرابل�ض هي ثورة ت�شرين واأنها هي من اأعطت الثورة
رونقاً ،واأن طرابل�ض «حيطها م�ض واطي اأبد ًا» ،وممنوع
كلما راأى �شخ�ض مناماً اأن ياأتي ويف�شره عندنا في
طرابل�ض التي ت�شتوعب النا�ض وهي اأم الفقير واأم
الغريب.
بعد ذلك اأطلقت اأغنية خا�شة بالئحة ل� «النا�ض».
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النائب علي دروي�س :لئحة «للنا�س» هي لئحة اعتدال
وفيها ان�سجام وعن�سر �سبابي واعد
في البداية دعني اأ�ساألك عن
�سبب ت�سمية لئحتكم «لئحة
للنا�س»؟

في العام  2018خا�س النائب علي دروي�س النتخابات النيابية للمرة
الأولى ،وكان ذلك �سمن «لئحة العزم» ،التي �س ّكلها الرئي�س نجيب ميقاتي،
وفاز منها اأربعة مر�سحين �س ّكلوا كتلة نيابية حملت ا�سم «كتلة الو�سط
الم�ستقل» .واليوم يخو�س دروي�س المعركة مجدد ًا ،وعلى لئحة يدعمها
ميقاتي وتحمل ا�سم «للنا�س» ،ويعتبرها دروي�س امتداد ًا لكتلة «الو�سط
الم�ستقل»« ،اإذ ل يخفى على اأحد اأن دولة الرئي�س نجيب ميقاتي هو ناخب
اأ�سا�سي على م�ستوى طرابل�س وال�سمال».
في هذا اللقاء مع «التمدن» يتحدث دروي�س عن عالقته بمدينته ،وعن

 ف��ي الحقيقة ك��ل��م��ة للنا�ضم��ح� ّب��ب��ة ،وه���ي ت��ع� ّب��رع��ن �شمير
وروح��ي��ة اأي مجموعة مع ّينة،
وعندما نخاطب النا�ض فاإننا نق�شد
مجموعة م��ن الب�شر ف��ي منطقة
جغرافية محددة ،وهي طرابل�ض –
ال��م��ن��ي��ة – ال�����ش��ن��ي��ة (المنطقة مدى التداخل مع المدينة.
االإنتخابية) ،وه��ذا التعبير �شك ًال ماذا تحقق من الطموحات؟
وم�����ش��م��ون �اً ي��م � ّث��ل روح���ي���ة ه��ذه
نجحت في الإنتخابات
المجموعة.
النيابية الما�سية وتتر�سح اليوم

الئحة اعتدال
وفق القانون الإنتخابي
للتوافق
مرتاحون
وهل اأنتم
هل اإ�ستطعت تحقيق
طموحاتك ،وما كنت
بين اأع�ساء الالئحة؟
 اأعتقد اأنّ هناك اأو ًال العن�شر بالن�سبة لتاأمين مطالبال�شبابي ال��ذي ترتكز عليه هذه الناخبين؟

الالئحة ،وهو االأمر الطاغي ،وثانياً
اإنّ ال�شمة االأ�شا�شية لالئحة هي
االإعتدال ،ولي�ض لدينا اإ�شطفافات
عنيفة تع ّبرعن االإنق�شام اللبناني،
وه��ذا اأم��ر ي�شاعدنا على العمل،
وعلى الخطاب الهادىء والر�شين،
اإ�شافة اإلى اأننا نعتبر اأنّ العنا�شر
ال��م��ك� ّون��ة للالئحة فيها تجان�ض
وعن�شر �شبابي واع��د ،اإل��ى جانب
ال��ب�����ش��م��ات ال��خ��ا���ش��ة الأع�����ش��اء
الالئحة ،والتي يمكن اأن تنطبع في
ح����ال و���ش��ول��ه��م اإل�����ى ال���ن���دوة
البرلمانية ،وهذا اأمر نحن نرغب به
ونعمل لتحقيقه ،الأننا في الحقيقة
اإم��ت��داد لكتلة ح�شلت على ن�شف
عدد نواب طرابل�ض في االإنتخابات
ال�شابقة ،وال يخفى على اأح��د اأنّ
دول��ة الرئي�ض نجيب ميقاتي هو
ن��اخ��ب اأ���ش��ا���ش��ي ع��ل��ى م�شتوى
طرابل�ض وال�شمال ،وك��ذل��ك على
الم�شتوى اللبناني ،ولديه الكلمة
الف�شل التي قالها و�شيقولها عند كل
اإ�شتحقاق وطني.

العالقة بالمدينة

�سوؤالي للدكتور علي دروي�س
كاإبن طرابل�س ،كيف ت�سرح تلك
العالقة التي تربطك بعا�سمة
ال�سمال؟

 اأو ًال �شاء القدر اأن يكون م�شقطراأ�شي هو طرابل�ض ،وهذه المدينة
اأرت��ب��ط بها ج��وه��ري �اً وع�شوياً،
اإنطالقاً من تاريخ عائلتي في �شوق
القمح (التبانة) ،وعمل والدي في
دائرة الم�شاحة في ال�شمال ،و�شو ًال
اإلى اأنني كنت اأ�شغر مدير بنك في
ه��ذه المدينة ،وك��ان التفاعل من
اأف�شل ما يكون على م�شتوى هذه
العائلة الطرابل�شية ،اإلى جانب اأنّ
هذه المدينة تزخر بكثير من االأماكن
التي تحفر في الذاكرة ،الكثير من
المواقع في مدينة فيها من التن ّوع
والعمق والرقي والتاريخ العبق
ب��م��ح��ط��ات ���ش��اه��م��ت ف���ي اإط����الق
ت�شميتها ب �اأن��ه��ا «م��دي��ن��ة العلم
والعلماء» ،وبالتاأكيد اأنّ علماءها هم
من خيرة و�شفوة النا�ض ،وبالطبع
فاإنّ االأماكن لديها التاأثير المبا�شر
في تحديد معالم ال�شخ�شية ،فاأنا
ُولدت في �شاحة االأميركان (القبة)،
ال���ت���ي ك���ان���ت م��ل��ت��ق��ى ل��ل��ع��ائ��الت
الطرابل�شية ،وف��ي ك��ل م��ك��ان في
طرابل�ض كانت لي ذكريات� ،شواء
على الم�شتوى الريا�شي اأو التربوي
اأو االإجتماعي ،لذلك هناك رابط
ع�شوي يجمعنا بطرابل�ض تاريخياً
وروحانياً اأو على �شعيد البنية
االإجتماعية ،والنا�ض تدرك وال �شك

الطموحات والآمال التي حملها قبل � 4سنوات ،وما تحقق وما لم يتحقق منها،
وعن راأيه في القانون النتخابي ،ح�سناته وم�ساوئه ،وعن «�سيطنة طرابل�س»
والثقة باأن من كانوا يغذون الفتنة لن ي�ستيطعوا النجاح حالي ًا ،بف�سل الوعي
و�سهر اأجهزة الدولة.
وجه دروي�س كلمة اإلى الناخب� ،ساجب ًا ما يقوم به البع�س من
وفي النهايةّ ،
بث لل�سائعات والفتراءات ،ويقول« :اأنا كنت اأ�سلي في م�سجد ال�سالم لحظة
التفجير ،لذلك اأعتبر نف�سي ال�سهيد الحي في هذا الملف ...ونقطة على
ال�سطر» .في ما يلي تفا�سيل الحوار:

نف�سه،
بع�س
تاأمله
واآمال

 اأعتقد اأن��ه تم ب��ذل جهد كبيرب�شاأن نقطتين اأ�شا�شيتين ،اأو ًال
ك���ن���ائ���ب ع����ن ط���راب���ل�������ض ،ف����اإن
الطرابل�شيين �شعروا بل لم�شوا مدى
ح�����ش��ورن��ا ،م��ن خ���الل االإ����ش���اءة
االإعالمية على الم�شتوى اللبناني
وحتى االإعالم الدولي ،في ما يتعلق
ب�شوؤون طرابل�ض و�شجونها ،وهذا
االأم���ر �شاعدنا ف��ي و�شع االأم��ور
الطرابل�شية على �شكة التنفيذ وهذا
ك��ان ج��ي��د ًا ،وحتى على م�شتوى
المقعد النيابي ال��ذي �شغلته في
اإط��ار كتلة ن��واب طرابل�ض ،وهو
المقعد العلوي ،وذل��ك الأول مرة
على اإم��ت��داد فترة طويلة ،اإذ ت ّم
اإن�شاء مكتب خا�ض في هذه المنطقة
التي هي جزء ال يتجزاأ من طرابل�ض،
واأ�شبح ه��ذا المكتب مق�شد ًا لكل
اأبناء طرابل�ض المحبين ،وهذا االأمر
من �شاأنه اإنتاج عالقة ع�شوية مع
�شائر اأبناء المدينة ،باإعتبار اأن هذا
المقعد العلوي هو جزء طرابل�شي،
ون��ح��ن اأق��م��ن��ا ح�����ش��ور ًا وع��الق��ة
لمالحقة �شوؤون النا�ض ،وربما اأن
الظروف لم ت�شاعدنا لتحقيق كافة
ما نطمح اإليه ،في وقت زادت فيه
ال��م�اآ���ش��ي واالآالم وال��ج��راح على
�شعيد ال��وط��ن ك��ك��ل ،ف��ي ظ��روف
اإقت�شادية ومعي�شية �شعبة للغاية،
واأعتقد اأن النا�ض راأت ولم�شت اأننا
اإ�شتطعنا اأن نح ّل م�شاكل عديدة
ون�شع اأنف�شنا ف��ي خ��دم��ة اأهلنا
واأبناء مدينتنا ،ال�شيما على �شعيد
ال��ك��ه��رب��اء وال��م��ي��اه وال��ق�����ش��اي��ا
ال�شحية ،وم��ا يتعلق بال�شوؤون
ال��ع��ام��ة واالأم������ور الت�شريعية،
والمن�شف ال �شك يعرف كمية الجهد
الذي ُبذل ونعتبر اأنّ هناك �شرورة
اأي�شاً لرفع من�شوب ه��ذا الجهد،
وكذلك الم�شنا الق�شايا العامة التي
تخ�ض مدينة طرابل�ض ب�شكل علمي
وح�����ش��اري ،وه���ذا م��ا تتميز به
طرابل�ض ،فهي عا�شمة ال�شمال
ولي�شت مدينة عادية فح�شب ،وهي
عا�شمة اإقت�شادية ،علينا اأن ن�شعى
جميعاً لتاأمين ك��اف��ة المتطلبات
لتمكينها من النهو�ض واالإنطالق
اإقت�شادياً في هذا المجال.

البع�س يحاول االإ�سطياد بالماء العكر ،وذكر
تفجيري التقوى وال�سالم ،علم ًا اأنه في
مو�سوع
َ
النهاية من اأُ�سيبوا هم من اأبناء هذه المدينة ،التي
اإذا اأُ�سيب جزء منها تداعت كل االأجزاء ،وهناك
ّ
يحرف لغايات اآنية ،حتى ال
البع�س الذي
ي�ستغل اأو ّ
اأقول اأكثر .واأنا اأقول اإني كنت في «م�سجد ال�سالم»
الحي
لحظة التفجير ،لذلك اأعتبر نف�سي ال�سهيد ّ
في هذا الملف ،ونقطة على ال�سطر.

قار ّنا هذا القانون بالقانون ال�شابق
االأكثري ،الذي كان �شاري المفعول
م��ن ال�شتينات اإل���ى االإن��ت��خ��اب��ات
ال�شابقة ،فاإننا نجد اأنّ هناك نقلة
نوعية اإيجابية من حيث مو�شوع
الن�شبية في القانون الحالي ،بمعنى
اأنّ كل كتلة ت�شتطيع اأن ت�شتح�شل
على حجمها المن�شف م��ن خالل
الحا�شل االأول ،لكي ت�شتدل على
مدى الثقة التي ح�شلت عليها من
مجموع الناخبين ،باالإ�شافة اإلى
الحا�شل الثاني بعد اإلغاء اللوائح
التي لم ت�شتطع نيل الحا�شل االأول،
وهذا االأمر فيه �شيء من االإيجابية،
اإنما هناك تمو�شع مع ّين بمعنى اأنه
لم نبتعد كثير ًا عن القيد الطائفي،
الأن االأ���ش��وات التف�شيلية اأغلبها
�شتن�شب ب �اإت��ج��اه ط��ائ��ف��ي ،نحو
ّ
مر�شحين مع ّينين .م��ع اأن��ن��ا كنا
ّ
نف�شل اإبعاد المو�شوع الطائفي ،الأن
الج ّيد يمثل الجميع وال�شيىء يمثل
نف�شه ،وه��ذا االأم��ر يفتر�ض ال�شير
به ،اإذ اأنك كلبناني لك حقوق وعليك
واجبات ،ومتى دخلنا اإلى المواطنة
كنائب ومر�سح حالي هل نخت�شر كثير ًا من الم�شافات ،وهذا

لديك مالحظات ب�ساأن القانون
الإنتخابي الحالي ،الذي يتم
العمل به للمرة الثانية ،وهل هناك
من ثغرات؟

 ال �شك اأنّ هذا القانون يت�شمنالكثير م��ن ال��ث��غ��رات ،وال��ث��غ��رة
االأ�شا�شية اأنه ال ي�شمح للناخب اأن
يختار اأك��ث��ر م��ن �شوت تف�شيلي
واح��د ،كما هي الحال اليوم ،واإذا

القانون لم يدخلنا اإلى المواطنة،
اإنما كانت هناك �شدمة اإيجابية من
خالل الن�شبية اإلى حد ما ،ومع ذلك
هناك اأمور ال يزال فيها الكثير من
ال�شوائب.

هل تتخوفون من اإمكانية
تطيير هذه الإنتخابات؟

وبالعمق هناك كالم كثير يقال حول
هذا المو�شوع ،وال �شك اأنه �شيقال
ويقال حتماً ،والذي اأ�شتطيع قوله
بهذا ال�شدد اإنّ هناك من يحاول
ب�شتى الطرق وب�شكل م�شتمر حل
م�شاكل لبنان من طرابل�ض ،وهذا
االأم����ر ب���رز ك��ث��ي��ر ًا ف��ي المرحلة
ال�شابقة ،اإن��م��ا ف��ي ه��ذه المرحلة
اأعتقد اأنه اأ�شبح هناك وعي اأكبر،
اإن كان على م�شتوى الطرابل�شيين
جميعاً ،اأو على م�شتوى من ي�ش ّوق
ل��ه��ذا االأم����ر ،ب�شكل يمنع عملية
االإن�����زالق واإ���ش��ت��ع��م��ال طرابل�ض
بالعناوين التحري�شية ،طرابل�ض
مدينة وادع���ة �شكانها م��ن اأك��رم
ال�شكان ،ون�شبة الطيبة عندهم
مرتفعة ،والبع�ض منهم يبالغ في
ه���ذا االأم����ر ،واأع��ت��ق��د اأن ال��دول��ة
باأجهزتها �شاهرة لمنع اأي ت�شلل اأو
اأي رغ��ب��ة ل��دى البع�ض الإفتعال
م�شاكل واإل�شاقها باأبناء طرابل�ض،
واليوم هناك �شعوبة الإ�شتخدام
طرابل�ض كما في ال�شابق ،بنتيجة
الوعي وحر�ض اأجهزة الدولة وفي
طليعتها الجي�ض اللبناني ،واأعتقد
اأنّ الر�شائل التي ُاطلقت في ال�شابق
اإنتفت الحاجة اإليها ،واإذا اأردن��ا
القراءة اإقليمياً ومحلياً اأعتقد اأنه
لي�ض ف��ي م�شلحة ل��ب��ن��ان زي���ادة
االإ�شطفافات في هذه المرحلة بل
بالعك�ض ،الكل يتك ّلم مع الكل على
الم�شتوى االإقليمي ،والمتعادون
���ش��اب��ق �اً اأ���ش��ب��ح��وا اأق�����رب اإل���ى
فحري بلبنان التوجه
المتحابين،
ّ
نحو االإنفتاح واالإ�شتقرار ،ونحن
في لبنان ن�شتفيد من التوافق اإن كان
عربياً – عربياً اأو حتى اإقليمياً،
اإ���ش��اف��ة اإل���ى اأن تقوية االأج��ه��زة
اللبنانية وع��ل��ى راأ���ش��ه��ا الجي�ض
اللبناني هو حاجة ملحة.
راق
طرابل�ض �شيغة اإلتزام ديني ٍ
و�شحيح واإنفتاح ،وه��ي حا�شنة
وع��ا���ش��م��ة لجميع اأب��ن��ائ��ه��ا ،الأي
م�شرب اإنتموا ،و�شيغة طرابل�ض لن
تكون اإال �شيغة اإنتاج وحتى لو كان
ه���ن���اك ك���ب���وة ع��ل��ى ال��م�����ش��ت��وى
االأقت�شادي بمراحل زمنية �شعبة
على لبنان ،وال بد من نه�شة بلحظة
من اللحظات ونمتلك كل المقدرات
لفعل ذلك.

 ال ،الأن���ه ب��وج��ود الحكومةالحالية ،التي ه ّمها وقف االإنهيار
واإج����راء االإن��ت��خ��اب��ات ،وب��وج��ود
رئي�ض حكومة من اأبناء طرابل�ض،
وبوجود وزير داخلية هو اأي�شاً من
طرابل�ض ،ومعرفتي الخا�شة بهما
�شخ�شياً ،باأنهما جادون في تحقيق
كل ما هو مطلوب الإجراء االإنتخابات
في وقتها ،وعملياً ال اأعتقد بوجود
اأي اإم��ك��ان��ي��ة ل��ع��دم اإج����راء ه��ذه
االإنتخابات في  15اأيار.
طرابل�س لن تكون ا ّإال حا�سنة

«�سيطنة طرابل�س»

وعا�سمة

هل تعتقدون اأن محاولت
هل اإنتهينا من المواجهات
�سيطنة الو�سع في طرابل�س قد الدامية بين (فوق وتحت) اأي بين
توقفت؟
التبانة وجبل مح�سن؟ وهل طويت
 -ال �شك اأنّ طرابل�ض دفعت اأثماناً هذه ال�سفحة نهائيا؟ً

واإ���ش� ُت��ع��م��ل��ت ك�����ش��ن��دوق��ة ب��ري��د - ،اأن���ا اأدّع����ي اأن���ي اأم��ث��ل (ف��وق
وتحت) ،وحتى اإنتخابات 2٠18
عك�شت ه���ذا االأم����ر ،واأع��ت��ق��د اأن
«لتوقيف من ي�ستغلون معاناة النا�س»
اإنتخابات � 2٠22شتعك�ض اأي�شاً
علق النائب علي دروي�س على غرق الزورق في بحر طرابل�س بالتالي:
ذل��ك ،ووف��ق ال�شمير الطرابل�شي
«حياة النا�س لي�ست رخي�سة والجهات المخت�سة مطالبة بالك�سف علي دروي�ض يمثل الجميع ،وباأنه
ال�سريع عن مافيات الموت التي تتاجر ب�سبابنا وكان اآخرها غرق القارب عن المقعد العلوي اإنما كذلك عن كل
على �سواطئ طرابل�س وتوقيف المتورطين ممن ي�ستغلون معاناة النا�س طرابل�ض واأنّ هذين االأمرين يم�شيان
والأزمات المعي�سية واإنزال اأق�سى العقوبات بهم.
بالتوازي ،ومن كان يغذي ما حدث
ال�سالم لأرواح من ق�سوا غرق ًا والعزاء لذويهم».
�شابقاً في طرابل�ض ال اأعتقد اأن له

م�شلحة بال�شخ في المرحلة القادمة
الأنه �شيدفع ثمناً غالياً في حال اأعاد
اإحياء فتنة ماتت اإلى غير رجعة،
ولن يكون هناك �شعار اإيقاظ فتنة،
فهي دُفنت نهائياً واإلى ال عودة ،هذا
االأم��ر اإنتهى واإ�شتح�شاره الإف��ادة
البع�ض م��ن االأف����راد اأعتقد اأنهم
�شيدفعون ث��م��ن�اً غ��ال��ي�اً ف��ي ح��ال
اإ�شتعملوا فقط ه��ذا ال�شعار ،فال
م�شلحة الأحد ا ّإال �شيغة االإنفتاح
واالإ�شتقرار واالإقت�شاد وهذا االأمر
دولياً واإقليمياً نحن نحتاج اإليه،
ومن يحاول عك�ض ذلك اأعتقد اأنه
�شيدفع الثمن غ��ال��ي�اً ،الأن���ه لي�ض
للطرابل�شيين خيار اآخر ا ّإال العي�ض
الواحد في مدينة واحدة في ن�شيج
واح���د م��ع ت��ن��وع ال��م�����ش��ارب على
الم�شتوى الديني ،وم��ا يجمع هو
يجمع التاريخ والحا�شر والم�شتقبل
ول��ن تكون طرابل�ض اإال حا�شنة
وعا�شمة ،ولي�شت �شوارع بل هي
تراث مدينة بكل ما للكلمة من معنى.

كلمة اإلى الناخب الطرابل�سي

وماذا تقول للناخب
الطرابل�سي وال�سمالي ع�سية
الإنتخابات النيابية� ،سواء كان
علوي ًا اأو �سني ًا اأو م�سيحي ًا؟

 البع�ض ي��ح��اول االإ�شطيادب��ال��م��اء ال��ع��ك��ر ،وذك����ر م��و���ش��وع
تفجي َري التقوى وال�شالم ،علماً اأنه
في النهاية من اأُ�شيب هو من اأبناء
هذه المدينة التي اإذا اأُ�شيب جزء
منها تداعت كل االأج��زاء ،وخا�شة
في ما يتعلق بهذا االأم���ر ،وهناك
البع�ض الذي ي�شتغل البع�ض االآخر
في المنا�شبات اأو يح ّرف لغايات
اآنية حتى ال اأقول اأكثر ،واأنا اأقول
اإني كنت في «م�شجد ال�شالم» لحظة
التفجير لذلك اأعتبر نف�شي ال�شهيد
الحي في هذا الملف ،ونقطة على
ال�شطر ،وه��ذا االأم���ر ُيجيب على
ال�شوؤال بحد ذات��ه .وع��دا عن ذلك
نحن نرغب اأن ياأخذ الق�شاء مجراه،
وهذا الملف في عهدة الق�شاء وهذا
اأمر اأ�شا�ض و�شبق وذكرناه لمن لم
ي�شمع هذا المو�شوع ،وبمو�شوع
من هم م�شجونون ومن هم خارج
االأرا�شي اللبنانية ذكرنا اأن هناك
ق�شا ًء لبنانياً وجب اأن ياأخذ مجراه
وت�شريع العملية الق�شائية ،واإقفال
هذا الملف نهائياً وبالتالي اإعطاء كل
ذي ح��ق ح��ق��ه م��ن خ���الل ال��دول��ة
اللبنانية واأج��ه��زت��ه��ا المتمثلة
بالق�شاء اللبناني ،ه��ذا ما قلناه
وهذا ما نكرره ولي�شمع من يريد،
ومن يريد الفتنة الأنه م�شتفيد منها
ن�شعه بر�شم االأج��ه��زة االأمنية
والق�شاء اللبناني ،ومن يريد اأن
ي�شطاد بالماء العكر اأعتقد اأن المياه
اأ�شبحت �شافية واأن النا�ض ترى
وت��ع��رف ،وبالنهاية اأق���ول الأبناء
طرابل�ض وجبل مح�شن تحديد ًا اأنتم
اإختبرتم علي دروي�ض الأربع �شنوات
والبع�ض اإختبره لع�شرات ال�شنين
ال�شابقة ،وتعرفوننا اأب �اً عن جد،
وان ه ّمنا التوا�شل مع النا�ض اإن
كان في عملنا اأو في مركزنا الحالي،
وثقتكم بنا اأو�شلتنا اإل��ى موقعنا
واإلى الندوة البرلمانية ونتمنى اأن
ن�شتمر في ذل��ك بثقتكم ،ولكن هل
المطلوب اأكثر ،واأن ن�شعى ،نعم هذا
مطلوب وفي ال�شمير الطرابل�شي
اأ���ش��ب��ح��ت ���ش��ورة ع��ل��ي دروي�����ض
محفورة وهذا االأم��ر اأ�شعه بر�شم
النا�ض وهم من يقرر ونحن نحتكم
اإليهم في البداية وفي النهاية.
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ّ
تر�سح عن المقعد الماروني في طرابل�س على لئحة «الرادة ال�سعبية»

جورج �سبطيني� :سعاري «نه�سة وطن وكرامة مواطن»
توؤكدون دائم ًا على العالقة التي تجمعكم مع طرابل�س واأبنائها،هل لكم ان
تذكروا هذه المحبة للفيحاء؟؟؟
 بداية ،اأبناء طرابل�ض الفيحاء ونحن منها ،تجمعنا مع باقي مناطقالبلد المواطنة والعي�ض الواحد ولبنان وطن الجميع.
طرابل�ض الحبيبة م�شقط راأ�شي و�شجل قيدي الرمانة  ٣ومن عائلتي من
هم �شجلهم التل  ...1نحن عائلة طرابل�شية متجذرة في انتمائها لهذه
المدينة الكريمة،ع�شنا فيها وتع ّلمنا في مدار�شها وتقا�شمنا رغيف الخبز،
رغيف الوطن لكل الطوائف .لم اأ�شعر يوماّ بغربة عن انتمائي لطرابل�ض
وفيها اأن�شاأنا تجارتنا المتعددة وتفياأنا ظاللها وخ�شنا اأفراحها واأتراحها
ب�شكل اجتماعي وعائلي واحد.
طرابل�ض اأ ّمنا وعلى �شدرها كان �شبانا و�شبابنا واأعمالنا وكل عائالت
طرابل�ض عائلة واح��دة .حبي لطرابل�ض فعل اإيمان واأرج��و التمكّن من
خدمتها فلها الحق علينا ...وعلينا ان نفيها بع�ض حقوقها اأينما كنا وفي اأي
موقع...
كرجل اعمال ،وتنتمون اإلى غرفة التجارة وال�سناعة والزراعة في
طرابل�س ،ما هي م�ساريعكم النتاجية والقت�سادية التي عملتم على اإن�سائها
ودعمها؟
 كما اأ�شلفت في ال�شوؤال االأول ،عملت وعائلتي بعدة م�شاريع تجاريةان�شاأناها ،وكنا وكالء لمنتوجات كثيرة واأ�ش�شنا العديد من �شنوف
التجارة في مناطق كثيرة في طرابل�ض ،ومن ثم في بيروت ودول الخليج
العربي .وكانت االأمانة التجارية رائدتنا وال�شدق في المعامالت �شجلنا
الذي به نفخر ،ورغم كل الظروف القا�شية التي م ّرت وع�شفت ببلدنا لم
نغادرها ا ّإال للعمل والعودة ،فبيوتنا ومكاتبنا في طرابل�ض وبيروت ما
زالت م�ش ّرعة االأب��واب رغم الك�شاد و�شوء االأح��وال وانهيار قيمة النقد
اللبناني ما زلنا نحاول اال�شتمرار ،وعائلتي كانت ممثلة في كل االإدارات
والمرافق من «غرفة التجارة وال�شناعة والتجارة» و«معر�ض ر�شيد
كرامي الدولي» ومجال�ض البلدية.
نحن في �شميم وقلب المدينة ولن نغادرها مهما ق�شت الظروف ونتطلع
لنه�شة البلد من كبوته فاإن مع الع�شر ي�شرا.

جمعية للخدمات االجتماعية

هل في جعبتكم م�ساريع اأخرى؟
 اأن�شاأت ّورخ�شت «جمعية جورج �شبطيني للخدمات االجتماعية»
وما زالت تعمل ب�شكل يومي وت�شعى لخدمة اأبناء بلدي لتاأمين فر�ض
العمل في لبنان والخارج وتقديم الم�شاعدات للجهات التي تملك حيثية
خيرية وتتمتع بالثقة واالأمانة ،وال ناألو جهد ًا ممكناً لخدمة مجتمعنا
واأهلنا �شمن امكانياتنا الذاتية الأن جمعيتنا ال ت�شتفيد من اأية م�شاعدة
على االطالق بل عملنا ذاتي ،ونتوا�شل دائماً مع اأهلنا ونتعاون فكلنا اأهل
وتجمعنا المودة واالح��ت��رام وال�شعور مع االآخرين وتفهم الم�شاكل
والم�شاعدة على الحلول.
ماذا يت�سمن برنامجكم النتخابي بالن�سبة لق�سايا طرابل�س وال�سمال؟ وما
هي الأولويات على ال�سعيد النمائي؟
 برنامجي وطني بامتياز ،هناك اأفكار وم�شاريع وا�شتثمارات وهناكحقوق طرابل�ض وال�شمال المغ ّيبة منذ زمن طويل وح ّلها ممكن بال�شمود
واال�شتمرار والتوا�شل والمقترحات الت�شريعية واالنماء المتوازن.
طرابل�ض تملك كل مقومات المدينة المتكاملة والمرافق المهمة ،من مرفاأ
ومعر�ض وم�شفاة ومطار ،وكانت اأم ال�شناعات المحلية والكفاءة

باخت�شار �شعاري «نه�شة وطن وكرامة مواطن» و�شاأ�شارح �شعبي
يوؤكد المر�سح عن المقعد الماروني في طرابل�س ،على لئحة «الإرادة
ال�سعبية» ،جورج �سبطيني ،ان عالقته بمدينته لم تتوقف يوم ًا ،على الرغم واأهلي في حال و�شولي حول ك ّل من ي�شاهم بعودة الحقوق وبكل من يمنع
من عمله في الخليج العربي ،وهذه العالقة ،المتجذرة من المدينة القديمة تحقيقها.
رحبتم بعودة ال�سفراء العرب والخليجيين ب�سكل خا�س اإلى لبنان ،كيف
ّ
واأ�سواقها (�سجله :الرمانة  ،)3ي�سعى �سبطيني اإلى تمتينها عبر الحفاظ
على الإرث التجاري لعائلته ،اإ�سافة اإلى ان�سائه «جمعية جورج �سبطيني تنظرون اإلى هذه العودة؟
 نعم ،عودة ال�شفراء العرب اإلى لبنان دليل عافية مرجوة ودليل محبةللخدمات الجتماعية» ،وعبر ال�سعي الدائم ليجاد فر�س عمل لأبناء المدينة وود وم�شاعدة على �شيغة ا�شتقرار عالقات متينة و�شلبة وثقة بلبنان
في الخليج العربي.
البلد العربي االأ�شيل ،وما ح�شل كان غمامة �شيف وم ّرت بخير بالتفهم
اما في ال�سيا�سة ،فيوؤكد �سبطيني اأن روؤيته تقوم على مبداأ «نه�سة وطن والتفاهم.
وكرامة مواطن» ،وقد اتخذ هذا المبداأ �سعار ًا لحملته النتخابية.
اأ�شقاوؤنا العرب كانوا وما زالوا الحا�شن والمتفهم والم�شاند والم�شاعد،
طرابل�سي ًا ،يوؤكد ان «حقوق المدينة لي�ست �سعارات مو�سمية ،بل برنامج وكلهم ينظرون اإلى بلدنا نظرة فيها كل االحترام واالأمل بعودة البلد اإلى
عمل دوؤوب يتطلب المالحقة وال�سبر».
ر�ش ّية و�شهامة
رخائه واأمنه وهم لم يدّخروا اأي اأمر ا ّإال وفعلوه عن نف�ض ِ
اأما في ما يتعلق بعالقة لبنان مع الدول العربية ال�سقيقة ،وخا�سة دول عربية واأخالق نبيلة ،ون�شبو لمزيد من العالقات التي ال ت�شوبها �شائبة وال
الخليج العربي ،فيوؤكد ان المملكة العربية ال�سعودية «لن تتخلى عن الوقوف يعكر �شفوها اأي موقف غير م�شوؤول ...ونقدّم ال�شكر لكل من وقف اإلى
اإلى جانب لبنان» ،معتبر ًا انها بالن�سبة اإلى اللبنانيين هي وطن ،ولم تكن جانب لبنان و�شاعده في تخطي محنته.
هل تاأملون ان ي�سارك العرب ،وخا�سة المملكة العربية ال�سعودية ،في
يوم ًا غربة .في ما يلي تفا�سيل المقابلة:
عملية انقاذ لبنان على ال�سعيدين المالي والقت�سادي؟
 بكل تاأكيد واإيمان وثقة ان مملكة الخير ال ولن تتخلى عن الوقوفبجانب لبنان ،وهي الم�شهود لها على م ّر ال�شنوات باأنها كانت نِعم االأخ
وال�شند ،ولم تبخل اأبد ًا بالم�شاعدة ولم تف ّرق يوماً بين مناطق وطوائف،
بل كانت الواحة الكبيرة لكل اللبنانيين وفتحت كل اأبواب العمل وكانت
وطناً ولم تكن يوماً غربة.
براأيكم هل ي�س ّرع ذلك في ت�سكيل حِ راك عربي – غربي لم�ساعدة لبنان؟
 ال �شك ان المملكة العربية ال�شعودية ودول «مجل�ض التعاونالخليجي» �شيعملون بكل جد واإ�شرار وقرار لنه�شة مرتقبة لبلدنا الأنهم
ر ّواد �شالم وا�شتقرار ويوؤذيهم ما اآلت اإليه اأمور ال�شعب اللبناني ،واأجزم
اأنهم نِعم من يعمل على عودة اال�شتقرار والطمانينة والرخاء لبلدنا
الجميل .وبالعودة لتاريخ عالقتنا معهم لم نجد ا ّإال الخير والمودة ،اإنهم
االخ��وة العرب اأهل االأ�شالة وطبيعتهم جبر عثرات الكرام ،وهذا ما
خبرناه طيلة عقود واأزمات كانوا فيها االأخوة الكبار ،اأبناء المكارم وتفهّم
كامل الأو�شاعنا وم�شاكلنا.
وهل لبنان براأيكم دولة مفل�سة؟ اأم جرى نهبها و�سرقتها؟ وكيف يمكن
انقاذ الخزينة اللبنانية؟
 لبنان بلد الخيرات والكفاءاآت وال�شياحة وملتقى العرب ،ومواردهكافية لتغطية احتياجاته .وكلنا ن�شمع كل يوم عن ف�شاد واإف�شاد وعمليات
م�شبوهة وهذا االأمر بحاجة اإلى تحقيق �شفاف وعادل لو�شع االأ�شبع على
مكمن االنهيار ال�شريع الذي اأ�شاب البلد بلقمة عي�شه ودوائ��ه واأمنه
االجتماعي ،ونترك لدولة الموؤ�ش�شات وحرا�ض الد�شتور والق�شاء النزيه
ان ي�شعوا اأياديهم على اأ�شباب مقنعة اأو�شلتنا اإلى ما نحن عليه خالل
فترة زمنية ق�شيرة اأربكت اقت�شادياً كل فئات ال�شعب اللبناني ،ومحاكمة
كل مرتكب لخيانة وطنه ومواطنيه.
لقد تح ّمل ال�شعب اللبناني فوق ما ي�شتطيع ،واآن لنا ان نقول كفى
والمالءمة وما �شاع حق وراءه مطالب .حقوق المدينة لي�شت �شعارات بو�شول المخل�شين واأ�شحاب ال�شجالت النظيفة والموؤمنين بقدرة
مو�شمية بل برنامج عمل دوؤوب يتطلب المالحقة وال�شبر والتفاهم مع ال�شعب اللبناني .اإن �شاء اهلل ي�شتعيد عافيته ،ويقول المثل «اإ�شتدي اأزمة
ال��وزارات المعنية وحجز النفقات لتنفيذ الم�شاريع ،وهذا دور النائب ،تنفرجي» وبانتظار الفرج �شنبقى اأبناء وطن ومواطنين ال نتخلى عنه
الت�شريع والمراقبة وحق ال�شعب المحا�شبة.
اأبد ًا.

اآل الرحولي في طرابل�س يقيمون
حفل اإفطار تكريم ًا للمر�سح �سبطيني

على �شرف المر�شح عن المقعد الماروني في طرابل�ض جورج �شبطيني،
دعا اآل الرحولي في طرابل�ض ،اأ�شحاب موؤ�ش�شات «دار ال�شمال» ،لح�شور
حفل اإفطار تكريماً ل�شبطيني ،ابن مدينة طرابل�ض ،ح�شره لفيف كبير من
اأه��ل ال�شيا�شة واالقت�شاد والتجارة و�شخ�شيات من مختلف الن�شيج
الطرابل�شي وال�شمالي.
بداية ،قدّم االإعالمي اأحمد دروي�ض كلمة ن ّوه فيها «بم�شار و�شيرة االأ�شتاذ
�شبطيني الرائدة ،والخدمات الجليلة التي قدمها لع�شرات العائالت ،بتاأمين
فر�ض عمل في لبنان والخليج العربي» .ثم كلمة جامعة للمر�شح �شبطيني
عر�ض فيها مخت�شر ًا لبرنامجه االنتخابي م�شيد ًا ومفتخر ًا باأنه ابن مدينة

طرابل�ض التي لها الكثير من الحقوق ،وعلينا الكثير من الواجبات تجاهها،
وعر�ض ع��دة م�شلمات �شرورية النماء وتقدم المدينة ولقيت كلمته
ا�شتح�شاناً وتقدير ًا...
ثم ُختم اللقاء بلفتة كريمة من االأ�شتاذ توفيق دبو�شي رئي�ض «غرفة
التجارة وال�شناعة والزراعة في طرابل�ض وال�شمال» ،الذي ارتجل كلمة ح ّيا
فيها المك َّرم و�شارحاً الدور التاريخي والجغرافي وامكانيات مدينة طرابل�ض
واأنها بحاجة اإلى ا�شتثمارات ناجحة تعيدها لل�شدارة.
ثم قام جورج �شبطيني ب�شكر الح�شور واأ�شدقائه اأ�شحاب الدعوة.
وكان يوماً طرابل�شياً بامتياز.

اآل العامودي:
اإفطار على �سرف �سبطيني

اأقامت عائلة العامودي في طرابل�ض اإفطار ًا عائلياً كبير ًا على �شرف
االأ�شتاذ ج��ورج �شبطيني ،المر�شح عن المقعد الماروني في طرابل�ض،
وتكريماً له ولعطاءاآته الكبيرة .حيث غ�شت قاعات مطعم «كيف» باأكثر من
مائتي مدعو تحلقوا حول �شبطيني ورحبوا به «ابن طرابل�ض البار الذي لم
ين�ض المدينة واأهلها في اأحلك الظروف ونوهوا بمئات فر�ض العمل لل�شباب
َ
الطرابل�شي التي اأمنها في لبنان ودول الخليج العربي بكل اأريحية ابن البلد
االأ�شيل» ،وكانت كلمة �شكر من المحتفى به م�شيد ًا «بالوفاء والوداد الأهله
واأ�شدقائه في طرابل�ض الذين �شيكون �شوتهم قرار ًا لو�شول الكفاءة والكف
النظيف وال�شديق الذي يخدم ويتابع ويهتم باأو�شاع ال�شباب المغترب».
اإفطار رم�شاني مبارك التقى فيه االأهل لمن اأعطى موؤكدين على التوا�شل
لمدينة اأف�شل ومواطن ووطن هو للجميع.
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المر�سحة عن المقعد ال�سني في طرابل�س �سمن لئحة «اإنقاذ وطن»

اإيمان درنيقة الكمالي :برنامجٌ لدولة حا�سنة لمواطنيها،
و�سامنة لحقوقهم وحرياتهم واأموالهم ،وحامية اإجتماعي ًا
«و ۖا ْع َم ُلو ْا َ�شالِحً ا ۖ ِاإ ِ ّني ِب َما
َ
َت ْع َم ُلونَ عَ لِي ٌم»
(الموؤمنون)51 :
اإيماناً مني ب�شرورة العمل النقاذ
الوطن و تاأمين وحدة لبنان كوطن
منتم الى العالم العربي واالأ�شرة
ٍ
ال��دول��ي��ة وملتزم بمواثيق االأم��م
المتحدة و�شرعة حقوق االإن�شان،
وم��رت��ك��زة ع��ل��ى ث��واب��ت ال��دول��ة
والموؤ�ش�شات و�شرورة ا�شتعادة
كرامة الوطن والمواطن وتكري�ض
مبادئ العي�ض الواحد وال�شيادة
وال��ح��ري��ة واال����ش���ت���ق���الل ،اأع��ل��ن
برنامجي االنتخابي الذي اتطلع من
خالله الى التغيير الفعلي والوطن
ال����ذي ع��ل��ي��ه ي �وؤ�� َّ�ش�����ض ل��الج��ي��ال
القادمة...

وطني ًا و�سيا�سي ًا
 العمل على ا�شتعادة �شيادةل��ب��ن��ان وم��رك��زي��ة ق����راره االأم��ن��ي
والع�شكري وا�شتقاللية ق�شائه.
 االل��ت��زام بالد�شتور وات��ف��اقالطائف وقرارات ال�شرعية الدولية.
 العمل على ار�شاء منطق الدولةاللبنانية الحا�شنة لمواطنيها
وال�شامنة لحقوقهم وحرياتهم
واأموالهم واأمنهم وم�شتقبلهم.
 تاأكيد الحياد االيجابي وحمايتهبتوثيقه في جامعة الدول العربية
واالأمم المتحدة.
 تحييد لبنان واللبنانيين عنال�شراعات والمحاور.
 العمل على تعديل القانوناالنتخابي على النحو الذي يوؤ ّمن
�شحة وعدالة وفعالية التمثيل.

اإداري ًا
 م��ك��اف��ح��ة ال��ف�����ش��اد ع��ل��ى كلال�شعد ،وتعزيز ق��درات الهيئات
الرقابية للمتابعة والوقاية
وك�شف المرتكبين.
 تفعيل دور مجل�ض الخدمةالمدنية ك �اإط��ار ح�شري الختيار
الكفاءات ذات الموؤهالت المطلوبة
للدخول اإل��ى االإدارة ،بعيد ًا عن
المحا�ش�شة والمح�شوبيات.
 اإع���ادة النظر بحجم القطاعالعام بالمقارنة مع فعاليته ،وربط
ال��ت��رق��ي��ات وال��م��ك��اف �اآت ب����االأداء
الوظيفي.
 العمل على اإق��رار الالمركزيةاالإداري���ة ،وفقاً لما ورد في اتفاق
الطائف ،لتطوير النظام االإداري في
ل��ب��ن��ان ،ورف���ع م�شتوى الهيئات
ال��م��ح��ل��ي��ة ف��ي ت��ح��دي��د خ��ي��ارات��ه��ا
التنموية واإدارتها.
 ال�شعي اإل��ى تعميم المكننةوتطويرها داخل بنية االإدارة بما
ي�شهم في ت�شهيل �شوؤون المواطنين،
وم��ح��ارب��ة ال��ر���ش��وة ،ومكافحة
الف�شاد.

اإقت�سادي ًا
 بناء اقت�شاد ح ّر يوؤ ّمن تكافوؤالفر�ض ،وتناف�شي يناف�ض اإقليمياً
ودولياً واإلغاء الوكاالت الح�شرية.
 -تحويل االقت�شاد اللبناني من

اقت�شاد ريعي الى اقت�شاد منتج
ومنبثق عن القدرات التفا�شلية
للبنان وذلك عن طريق:
 اأ  /دع��م القطاع ال��زراع��ي،وتوفير مقومات حماية االإنتاج
وت�شريفه.
 ب /تعزيز ال�شناعة ودعمها،لتخفيف اأعباء االإنتاج ،حتى تتمكن
من تلبية االحتياجات الداخلية
والمناف�شة الخارجية.
 ج /االهتمام بال�شياحة كموردم��ال��ي داع���م لالقت�شاد اللبناني
وخ�شو�شاً ال�شياحة التاريخية في
طرابل�ض
 د /اال���ش��ت��ف��ادة م��ن ال��ث��روةالب�شرية ال�شبابية وما تمتلكه من
خ��ب��رات ف��ي االإط���اري���ن العلمي
والمهني وتعزيز البحث العلمي.
 ف /تحفيز القطاعات المنتجةعبر اإ�شدار الت�شريعات والحوافز
المنا�شبة لال�شتثمار فيها.
 و /تاأمين فر�ض العمل والحدمن البطالة عبر ا�شتثمار المرافق
االق��ت�����ش��ادي��ة وتفعيل المنطقة
االقت�شادية وال��ق��ي��ام بم�شاريع
ت���وؤ ّم���ن ف��ر���ض ع��م��ل ل��ك��ل �شباب
و�شابات لبنان.
 ي /اإ�شالح النظام ال�شريبي،واع��ت��م��اد ال�شريبة الت�شاعدية،
وتفعيل الجباية ،واتخاذ االإجراءات
المنا�شبة والعادلة والتي ُتن ّمي
خزينة الدولة.
 ت���ن���وي���ع ع����الق����ات ل��ب��ن��اناالقت�شادية الخارجية �شرقاً وغرباً،
ل��م�����ش��اع��دة االق��ت�����ش��اد اللبناني
المتداعي ،والتكامل مع اأنواع الدعم
والم�شاعدات الدولية ،وذل��ك في
اإط����ار ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى اال���ش��ت��ق��الل
وال�شيادة.
 ال��ع��م��ل ال���ج���اد وال��م��م��ن��ه��جال�شتثمار م���وارد لبنان الغازية
والنفطية من اأجل اإنعا�ض االقت�شاد
الوطني المنهك.

اإجتماعي ًا

نه�سوي ًا وتنموي ًا

 تطبيق اأه�����داف التنميةالم�شتدامة  2٠٣٠التي و�شعتها
االأم���م ال��م��ت��ح��دة ،على النطاق
الوطني والمحلي.
 دع���م و م�شاعدة القطاعال���خ���ا����ض ال�����ذي ي��ع��ت��م��د على
المبادرات الفردية والحرية.
 اإع��ادة بناء قطاع الكهرباءواال�شتفادة من الفر�شة لتحديثه
من خالل تطبيق اأف�شل المقاربات
االإدارية والتقنية وتاأمين الطاقة
النظيفة باأ�شعار مقبولة تما�شيا
مع اأهداف االأمم المتحدة للتنمية
الم�شتدامة.
 اإع�������ادة ه��ي��ك��ل��ة ال��ق��ط��اعال��م�����ش��رف��ي وح���م���اي���ة ���ش��غ��ار
المودعين واإتمام التدقيق الجنائي
ب�����ش��ك��ل ���ش��ري��ع وال��م��ح��ا���ش��ب��ة
وا�شترجاع االأموال المنهوبة .
 ح��م��اي��ة البيئة اللبنانيةواإ����ش���ت���ك���م���ال االإج�����������راءات
والت�شريعات ال��الزم��ة لمعالجة
م�شكلة ال��ن��ف��اي��ات وال��م��ك��ب��ات
الع�شوائية ،ومعالجة المواقع
المتدهورة.

المر�سحة اإيمان درنيقة الكمالي

الحكومية منها ،ورف���ع قدراتها بالطالب علمياً ونف�شياً وج�شدياً ،تتنا�شب مع متطلبات المعي�شة ،بالن�سبة الى طرابل�س:

اال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة ،وت �اأك��ي��د �شمان
ال�شيخوخة للم�شنين ،والعمل على
ت �اأم��ي��ن وج���ود ال�����دواء ،وخف�ض
فاتورته ،ومكافحة �شوق االحتكار.
 ج /اإي���الء االه��ت��م��ام بو�شعال���م���راأة ،وم��ن��اه�����ش��ة ال��ق��وان��ي��ن
المجحفة بحقها ،واقرار الت�شريعات
واتخاذ االإجراءات الالزمة لحمايتها
وتعزيز دوره���ا ،وم�شاركتها في
الحياة ال�شيا�شية والعامة من موقع
الجدارة والكفاءة.
 د /اق����رار ال��ن��ق��ل الم�شتركخا�شة في طرابل�ض الكبرى وعكار
و اإحياء م�شروع �شكة الحديد.
 دع��م المتقاعدين الع�شكرينوالمدنيين.

 اإن�������ش���اء دول������ة ال��ح��م��اي��ةاالجتماعية وذلك من خالل:
 اإي���الء االه��ت��م��ام اال�شتثنائي اأ /اعتماد البطاقة التمويلية. ب /اعتماد البطاقة ال�شحية و واالأكبر للقطاع التربوي:تاأمين اال�شت�شفاء للمواطنين ،مع  -العمل على اإق����رار م�شروع
تعزيز كفاءة الم�شت�شفيات ،ال �شيما «المدر�شة النموذجية» التي تهتم

تعليمي ًا وتربوي ًا:

وذل���ك م��ن خ��الل تطوير التعليم
وتح�شين م�شتوى جودته ،تاأهيل
المدار�ض ،وتاأمين ال�شمان ال�شحي
للطالب كما و تقديم وجبات طعام
�شحية خالل ال��دوام وذل��ك النهاء
م�شكلة الت�شرب المدر�شي.
 العمل على تدريب المعلمينواال�شاتذة ب�شكل م�شتمر (دورات
ا�شعافات اأولية ،دورات للتطوير في
المجال التقني،دورات في تطوير
الطرق واال�شاليب التعليمية)..
 تعزيز جامعة الوطن وتوفيرالم�شتلزمات والو�شائل واالإمكانات
لح�شن �شير وانتظام التدري�ض فيها
ودع��م ملف اال�شاتذة المتعاقدين
بالجامعة اللبنانية.
 درا���ش��ة االق�شاط الجامعيةبالجامعات الخا�شة بطريقة تراعي
دخل المجتمع.
 دعم الكادر التعليمي وتح�شيناأج��ور اال�شاتذة والمعلمين ب�شكل
ي�شمن لهم العي�ض الكريم وبطريقة

اإ�شافة الى ت�شوية اأو�شاع المعلمين
ال��م��ت��ع��اق��دي��ن وال��م��ت��ق��اع��دي��ن
والم�شتعان بهم بما يحفظ حقوقهم
الوظيفية.

ق�سائي ًا:
بما يخ�ض المحاكمات وال�شجون:
 تنفيذ المادة  1٠8من قانونالعقوبات:
اأ /ت�شريع المحاكمات.
ب /ت��ف��ع��ي��ل ل��ج��ن��ة تخفي�ض
العقوبات لتخفيف االكتظاظ في
ال�شجون.
ج /اعادة اال�شت�شفاء والعمليات
المجانية.
د /تفعيل الم�شانع والم�شاغل في
�شجن رومية.
الق�شر
ف /االهتمام بال�شجناء
ّ
اهتماماً حقيقياً ال ا�شمياً.
و /اعادة النظر بتركيبة ال�شجون
في لبنان وت�شليمها لوزارة العدل.

اإيمان ع�سام درنيقة:ال�سيرة الذاتية

المر�سحة عن المقعد ال�سني في دائرة ال�سمال
الثانية  -طرابل�س اإيمان ع�سام درنيقة:
متاأهلة من رجل الأعمال عامر الكمالي.
امراأة ذات حيثية اجتماعية وعلمية وثقافية
جيدة..
رئي�سة مركز اإيليت للثقافة والتعليم في
طرابل�س.
اأ�ستاذة محا�سرة في جامعة القدي�س يو�سف.
اأ�ستاذة تعليم ثانوي في مالك الدولة ،تابعة
لوزارة التربية والتعليم العالي.
نا�سطة اجتماعية  ،قامت بالعديد من
الن�ساطات الثقافية…
باحثة �سيا�سية ،كتبت العديد من المقالت
ال�سيا�سية( �سحيفة النهار ،النت�سار،
ال�ست�سارية ،ومجلة محكمة القانونية)..
�ساركت في العديد من الندوات الدولية خارج
لبنان.

عملت وما زالت تعمل لخدمة طالب مدينة
طرابل�س من خالل ت�سجيل عدد من الطالب �سنويا
في المدار�س والثانويات الر�سمية بالتعاون مع
جمعيات دولية.
نالت جائزة ال  Fullbrightمن الوليات
المتحدة الميركية و�ساركت في محا�سرات في
جامعات في اميركا.
التح�سيل العلمي:
ما�ستر درا�سات عليا في العلوم ال�سيا�سية
والدارية ،الجامعة اللبنانية ،كلية الحقوق
والعلوم ال�سيا�سية ،الفرع الثاني ،جل الديب.
اإجازة في الحقوق ،الجامعة اللبنان ّية  ،كلية
الحقوق والعلوم ال�سيا�سية ،الفرع الثالث ( بنهاية
)2022
�سهادة في القانون الدولي لحقوق الإن�سان،
موؤ�س�سة رينيه ك�سان المعهد العالي لحقوق
الن�سان� ،سترا�سبورغ.

ما�ستر درا�سات معمقة في الدب واللغة
النكليزية ،جامعة الروح القد�س ،الك�سليك.
�سهادة الكفاءة او ماج�ستير في التربية ،
الجامعة اللبنانية ،الدكوانة.
�سهادة في اتمام برنامج الو�ساطة من ال
IMGH: Interfaith Ministries for
Greater Houston

�سهادة في اتمام برنامج  Fullbrightلتطوير
اأع�ساء هيئة التدري�س من جامعة نورث كارولينا
الميركية.
المتحدة
الوليات
في
قررت خو�س النتخابات ايمانا منها بالتغيير
والطاقات ال�سبابية وتفعيل وتمكين دور المراأة
اللبنانية على ال�سعيدين ال�سيا�سي والإجتماعي
وتتطلع اإلى لبنان بلد جاذب للطاقات والكفاءات
والأدمغة .تريد اأن تجعل من مدينتها طرابل�س
عا�سمة اإقت�سادية وثقافية وعلمية و�سياحية
ومدخال �سحيحا لتحريك العملية التنموية.

 تفعيل م�شروع االإرث الثقافيوتحديثه ومنح طرابل�ض الفر�شة
الإبراز مخزونها التراثي والح�شاري
ومقوماتها الثقافية واالب��داع��ي��ة
وو���ش��ع طرابل�ض على الخارطة
ال�شياحية مع كل ما ي�شتوجبه ذلك
من م�شاريع انمائية.
 تخ�شي�ض م��واق��ف خا�شةلبا�شات ال�شواح وجعل منطقة
القلعة ومحيطها منطقة �شياحية.
 اإبراز االأنفاق وال�شراديب التيتربط القلعة مع االأ�شواق.
 تحديث خط ال�شير في طرابل�ضواالإ�شراع في تلزيم الج�شور التي
تربط بين �شهر العين واأبي �شمراء
والقبة.
 تعيين مجل�ض ادارة للمعر�ضواع���ط���اوؤه ال�����ش��الح��ي��ة الكاملة
لتفعيله.
 ت �اأه��ي��ل ال��م��ل��ع��ب االول��م��ب��يوو���ش��ع��ه ب��و���ش��وح ت��ح��ت �شلطة
وا�شحة لل�شيانة واالهتمام.
 ال��ط��ل��ب م��ن وزارة االع���المتخ�شي�ض م�شاحة لمدينة طرابل�ض
وت�شجيع وتبني االنتاجات الفنية
الم�شورة في طرابل�ض.
 اعادة بناء االن�شان الطرابل�شيعن طريق تاأهيله وتمكينه وو�شع
حد لظاهرتي الت�شرب المدر�شي
والبطالة.
لن يكون م�شار انقاذ الوطن من
دون متاعب واآالم ،وال ندّعي اأننا
نملك ع�شاً �شحرية ن�شتطيع بها قلب
االأحوال دفعة واحدة؛
اإال اأننا نملك االإيمان!
نملك االإرادة وال��ن��ي��ة للعمل
وال��ق��رار ،ال��ذي بموجبه ن�شتطيع
اجتراح الحلول المنا�شبة (الجدية
والواقعية) للخروج م��ن االأزم��ة
ال��ح��ال��ي��ة ،ال ال��ح��ل��ول ال�شورية
والجزئية التي اعتدنا عليها والتي
اأو�شلتنا الى ما نحن عليه اليوم!

االربعاء
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تر�سح عن المقعد الماروني في طرابل�س على لئحة «اإنقاذ وطن»

اليا�س خوري :طرابل�س بحاجة لعمل موؤ�س�ساتي ولي�س لأ�سخا�س
يرتجلون وينتظرون النتخابات «ليعملوا نواب ًا»
هو من القبة في طرابل�س ،المدينة التي ن�ساأ فيها وتع ّلم في مدار�سها ،والتي يحت�سن ترابها اأهله واأجداده المدفونين فيها ،هو اليا�س خوري،
المر�سح عن المقعد الماورني في المدينة ،على لئحة «اإنقاذ وطن» ،التي يراأ�سها الوزير ال�سابق اللواء اأ�سرف ريفي.
عندما �ساألناه عن عالقته بمدينته ،بداأ الكالم بتاأثر ،ثم ا�ستر�سل ليروي تفا�سيل الحياة اليومية في القبة ،ثم رحالته اليومية م�سي ًا على
الأقدام ،اإلى «البلد» عبر الأدراج التي ت�سل القبة بالنهر.
وعن الر�سالة اإلى اأبناء المدينة الواحدة ،يقول« :علينا ان نطوي �سفحة الما�سي ،حتى ن�ستطيع تنقية ذاكرتنا ،وحتى نتعاون بع�سنا مع
البع�س الآخر ،كي ن�ستعيد وطننا المخطوف» .اأما عن الت�سويت فيركز على ان المطلوب الآن هو الت�سويت لالأ�سخا�س الذين يمثلون موؤ�س�سات
ذات م�سروع ،فالمدينة «بحاجة اإلى عمل موؤ�س�ساتي ولأنا�س يعملون بعقلية موؤ�س�سات ولديهم ا�ستراتيجية العمل ،ولي�س لأ�سخا�س يرتجلون
وينتظرون النتخابات لـ «يعملوا» نواب ًا .اأما في ال�سق الم�سيء ،فيعتبر خوري اأن هناك حراك ًا اقليمي ًا قد يبداأ ُيترجم في الأ�سهر المقبلة ب�سكل
ايجابي بالن�سبة اإلى لبنان« ...فالأمور تذهب باتجاه الت�سويات في المنطقة وهذا اأمر ايجابي» .في ما يلي تفا�سيل الحوار:

معنى طرابل�س

عالقتكم التاريخية مع طرابل�س ،ماذا
تحدثنا عنها؟ وماذا تعني لك هذه المدينة؟
 المدينة تعني لي طفولتي اأ�شا�شاً،والمكان الذي ُولِد فيه والدي وقبله جدّي،
ومكان مدافن عائلتي ،اأمي واأهلي واأجدادي،
طرابل�ض هي تاريخ والدتنا ومكان طفولتنا
ون�شاأتنا وزمن البراءة والمكان الذي كبرت
فيه وتعرفت فيه على ال��ح��ي��اة ،وحيث
در�شت في (معهد الفرير) وله الف�شل الكبير
ع��ل� ّ�ي ف��ي ن�شاأتي وف��ي م��ا و�شلت اإل��ي��ه،
طرابل�ض هي اأ�شاتذتي ومعلماتي ورفاقي
وج��ي��ران��ي الم�شلمون والم�شيحيون.
طرابل�ض تعني لي عندما كنا واأبناء حارتي
في القبة ّ
الحجاج العائدين
نح�شر الإ�شتقبال ّ
م��ن ال��ح��ج ،فنذهب لجمع �شعف النخيل
ولتزيين ال�شارع ومدخل المنزل وناأتي
باأغ�شان الزيتون ،الإقامة اأقوا�ض الن�شر
ونذهب ون�شارط بع�شنا من �شينتهي اأو ًال
من الزينة المك َّلف بها.
طرابل�ض تعني لي مكان ن�شاأتي وحيث
يوجد بيت اأهلي وجدي ،ذلك المكان الذي
كل زاوية فيه في القبة اأعرفها وتعرفني،
ف��ي مكان «�شيطنتي» ون�شاأتي ،وحيث
تعلمت وت��ث��ق��ف��ت ،ط��راب��ل�����ض ت��ع��ن��ي لي
«الجامعة اللبنانية» حيث تابعت درا�شة
الحقوق قبل ذهابي اإلى الواليات المتحدة
االأميركية ،لمتابعة درا�شاتي العليا.
كنت اأذهب م�شياً على االأقدام من الق ّبة
عبر اأدراج��ه��ا ،باإتجاه مجرى نهر «اأب��و
علي» ،ومن «البرانية» اإلى «�شاحة التل»
في و�شط المدينة ،لح�شور فيلم �شينمائي
ف��ي اإح���دى ال�����ش��االت ف��ي «ال��ب��اال���ض» اأو
«االأوب����را» اأو «ال��ك��ول��ورادو» ...ونلتقي
برفاقنا .هذه هي طرابل�ض التي كان «�شارع
ع���زم���ي» اأج���م���ل ���ش��وارع��ه��ا ون���ق���وم ب�
«الكزدورة» اليومية.
وطرابل�ض تعني لي عندما كنت اأعزف في
اإح��دى الفرق المدر�شية المو�شيقية في
اأماكن مختلفة ،هذه هي طرابل�ض بالن�شبة
ل��ي قبل اأن اأرك���ب الطائرة واأذه���ب اإل��ى
اأميركا.

علينا طي �سفحة الما�سي لتنقية
الذاكرة

وماذا تقول اليوم للناخب الطرابل�سي؟
 العبرة من التاريخ والما�شي ،باأنهعلى اللبنانيين االإت��ع��اظ م��ن التجارب
ال�شابقة ،وعلينا اأن نطوي �شفحة الما�شي
حتى ن�شتطيع تنقية ذاكرتنا ،وباإعترافنا اأن
اللبنانيين م�شوؤولون عن ما و�شلنا اإليه
جميعاً ،ويمكن اأن نقول بن�شب متفاوتة
وه��ذا �شحيح ،ولكننا جميعاً م�شوؤولون
وعلينا التعاون مع بع�شنا ،حتى نعود
ون�شتعيد وطننا المخطوف ونرجع ونعيد
بناء وطننا وهيكل ال��دول��ة على اأ�ش�ض
�شحيحة و�شليمة ،وفي هذا االإطار اأرى اأن
االإنتخابات الحالية علينا اأن نخو�شها بروح
ديمقراطية وريا�شية واأن تكون نزيهة
و�شريفة ،وعلى المواطن المقترع اأن ي�شارك
بكثافة واأن يفكر بطريقة �شحيحة ويقترع ال
اأن يعتكف اأو يتراجع ،الأننا في مرحلة
ح�شا�شة جد ًا وبلدنا على مفترق طرق وعلى
المواطن اأن يختار االأن�شب بالن�شبة له

ولوطنه ،وه��ذه محطة لمحا�شبة النا�ض
ال�شيما وان ال�شلطة هي نف�شها ،والذين
يمار�شونها اليوم هم اأنف�شهم الذين كانوا في
ال�شابق وعلى الناخب اأن يطرح ال�شوؤال
على نف�شه من الم�شوؤول؟ وال�شوؤال الثاني
من هو االأف�شل الذي يمكن اأن ينتقل معه
اإل��ى المكان االأف�شل .وه��ذا واج��ب وطني
على كل مواطن اأينما كان.

طرابل�س بحاجة اإلى عمل موؤ�س�ساتي

براأيك ما هو تاأثير الما�سي على خياره
واإقتراعه؟
 الما�شي ال يمكن اأن يكون خيار ًا ،وحدهالم�شتقبل هو الخيار وعلى الناخب اأن
يختار م�شتقبله ،وطرابل�ض التي قيل عنها
اأنها فقيرة ال يجب اأن تبقى فقيرة ،بل عليه
الذهاب والت�شويت لم�شروع موؤ�ش�شات،
ي�ش ّوت اأو ًال الأبناء المدينة الذين يعرفهم،
وي��ع��رف��ون��ه ويعي�شون ه��م��وم المدينة،
ولل�شخ�ض الذي عبر الموؤ�ش�شات وال�شفة
الحزبية التي لديه قادرعلى حملها معه،
واأنا هنا ال اأ�ش ّوق لنف�شي واإنما اأ�ش ّوق لكل
�شخ�ض منتم اإل��ى ح��زب ول��دي��ه م�شروع
وطني ،واأنا اليوم اإذا و�شلت اإلى المجل�ض
النيابي اإن �شاء اهلل اأو لم اأ�شل اإذا حملت اأي
ملف عن مدينة طرابل�ض ومنطقتي اإن كان
ذلك يخ�ض القبة اأو الميناء اأو باب الرمل اأو
مح ّرم ،اأو �شوق القمح اأو اأي مكان ك�شوق
الخ�شار الذي ما يزال مقف ًال والذي ناأمل اأن
يتم اإفتتاحه قريباً بجهود المخل�شين ،هذا
الملف اإذا حملته كنائب �شيحمله اأي�شاً اإلى
جانبي نواب الحزب ،واإذا كان لدينا وزير
اأو ع�شرة وزراء �شيحملونه معي ،واأنا اإذا
كان لدي عالقات دولية اأو اإقليمية ومع دول
عربية ،مع اأميركا اأو ال�شين �شا ّ
أوظف كل
ه��ذه ال��ع��الق��ات ال��خ��ارج��ي��ة ل�شالح هذا
الم�شروع ،واأنا اأريد اأن يعرف اإبن طرابل�ض
كيف ينظر اإلى البعيد ويدرك اأن طرابل�ض
بحاجة لعمل موؤ�ش�شاتي والأنا�ض يعملون

علينا اأن نطوي �سفحة
الما�سي حتى ن�ستطيع
تنقية ذاكرتنا ،وعلينا
التعاون بع�سنا مع البع�س
االآخر ،حتى نعود ون�ستعيد
وطننا المخطوف ونعيد
بناء هيكل الدولة على
اأ�س�س �سحيحة و�سليمة

بعقلية الموؤ�ش�شات ولديهم اإ�شتراتيجية
ال��ع��م��ل ،ول��ي�����ض اأ���ش��خ��ا���ض ي��رت��ج��ل��ون
وينتظرون االإنتخابات ل� «يعملوا» نواباً
وبعد ذلك ال يكون لديهم اأي م�شروع عملي
اأو اإ�شتراتيجي ل�شالح المدينة.
وعلى اإب��ن مدينتي الناخب اأن ال يفكر
كيف يمكن ان ي�شتفيد في هذا ال�شهر وفي
زمن االإنتخابات بل اأن يفكر اأن الذي ُحرم
منه عليه اأن يوؤ ّمنه الإبنه وعند ذاك عليه ان
يعمل بمنطق الموؤ�ش�شات التي تبني وطن
وتعيد هيكلة الموؤ�ش�شات ،جامعة كانت اأو
مدر�شة اأو م�شت�شفى ،واإذا اإحتاج لها يكون
باإ�شتطاعته تاأمين الو�شول اإليها بكرامته
دون اإذالل ،ال اأن يقف على باب زعيم اأو
م�شوؤول ،الأن ذلك ح ّقه.

قانون االنتخاب

براأيك قانون الإنتخابات الحالي هل هو
القانون المثالي اأو يحتاج اإلى تعديل م�ستقب ًال؟
 بالطبع لي�ض هناك في الدنيا �شيءمثالي وباالإمكان �شياغة قانون اأف�شل من
اآخر ،وبالممار�شة علينا التعلم من ال�شيئات
وال�شلبيات ونقاط ال�شعف والقوة لهذا
القانون اأو ذاك ،ولكن علينا نحن كم�شوؤولين
اأو كدولة اأو حكومات اأن ال نكون جامدين
في اأفكارنا ،واإذا ثبت لنا بالتجربة اأن هناك
ثغرات في القانون يجب في كل محطة ان
ن�شعى ل��ن��ط � ّوره وه����ذا دور المجل�ض
الت�شريعي ودور النواب ،وعلى الحكومة
مجتمعة اأن تعمل على تح�شين قانون
االإنتخابات .والد�شاتير لي�شت ُمنزلة ،واإذا
قانون االإنتخابات الحالي اإعتبرناه اأف�شل
من قانون ال���  6٠علينا اأن ن�شعى بقلب
مفتوح وبعقل مرن على تطويره واإدخال ما
يحتاجه من تعديالت الزم��ة ،وه��ذا لي�ض
بغلط بل الغلط هو التقاع�ض عن القيام بذلك
الأن التاريخ هو حالة دائمة ولي�ض ثابتة
وب��ق��در م��ا نتحرك م��ع ال��زم��ان والتاريخ
باإتجاه الم�شتقبل بقدر ما نكون نفكر ب�شكل
متطور.

كيف الخروج من «الجحيم»؟

بالتاأكيد نحن و�سط الجحيم على كافة
ال�سعد ،براأيكم هل �ستكون الإنتخابات البوابة
التي من خاللها �سينه�س لبنان من كبوته؟
 اأنتم تعرفون اأن��ي م�شت�شار لرئي�ضح���زب «ال���ق���وات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة» للعالقات
الخارجية ،واأن���ا اأع��م��ل ف��ي ه��ذا المجال
ونا�شط واأهت ّم بملفات محددة على م�شتوى
العالقات الخارجية ،وموؤمن واآمل ب�شكل
كبير اأن االأي��ام القادمة بعد االإنتخابات
واأعني اأنّ االأ�شهر القادمة �شتكون االأف�شل
لبلدنا ،وهذا يرتبط بدينامية المنطقة التي
ن�شهدها من خالل المفاو�شات ،حيث ت�شهد

طرابل�س بحاجة لعمل موؤ�س�ساتي ،والأنا�س يعملون بعقلية الموؤ�س�سات،
ولديهم اإ�ستراتيجية العمل ،ولي�س اأ�سخا�س يرتجلون وينتظرون
االإنتخابات لـ «يعملوا» نواب ًا وبعد ذلك ال يكون لديهم اأي م�سروع
عملي اأو اإ�ستراتيجي ل�سالح المدينة
المنطقة مفاو�شات متعددة وال تقت�شرعلى
«م��ف��او���ش��ات فيينا» ب�����ش�اأن المو�شوع
النووي ،هناك مفاو�شات اأخرى عربية –
اإيرانية ،ومفاو�شات عربية في المنطقة،
واأوروبية اأميركية اإ�شرائيلية في المنطقة،
واالأمور ذاهبة باإتجاه الت�شويات ،وهذا اأمر
اإيجابي ،والمنطقة تتح ّول ب�شكل اإيجابي
وطبعاً دونها �شعوبات ،اأحياناً تتاأخر في
مكان اأو تتعرقل في مكان اآخر ،ولكنها براأيي
ذاه��ب��ة اإل���ى االإ���ش��ت��ق��رار ال��ط��وي��ل المدى
وبخلفية و���ش��رورات وحاجات وم�شالح
اإقت�شادية للدول الكبرى ،وهذا االأمر اأتوقع
اأن ياأتي اإلينا بظروف ومناخ �شيا�شي اأف�شل
لنا كلبنانيين ،وال���ذي يدعونا للذهاب

اآمل اأن تكون االأ�سهر المقبلة
مبرر
عندما يفقد �سالح «الحزب» ّ
اأف�سل لبلدنا ،وهذا يرتبط وجوده
براأيك هل هذا الأمر يمكن ح�سوله مع
بدينامية المنطقة التي
وجود �سالح اأحد الأطراف على الطاولة؟
ت�سهد مفاو�سات متعددة ال
 بالتاأكيد ال ،فعندما نقول بظروفتقت�سر على «مفاو�سات اأف�شل ،هذا يعني اأن وجود ال�شالح عند فئة
فيينا» ،فهناك مفاو�سات من اللبنانيين وبالتحديد مع «حزب اهلل»،
تنتفي م��ب��ررات��ه ب��ع��د ال��ت�����ش��وي��ات التي
عربية – اإيرانية ،واأخرى �شتح�شل ف��ي المنطقة اإذ تنتفي حاجة
الحزب لتوظيفه في اإطار الم�شروع االإيراني
في المنطقة

«طرابل�س تدفع مرة اأخرى �سريبة الموت»

عبر المر�سح عن المقعد الماروني في طرابل�س اليا�س خوري عن
«الحزن والفجيعة» بعد غرق المركب في بحر المدينة وقال:
«فجعنا بموت اأهلنا الهاربين من فداحة الو�سع المعي�سي الكارثي
في طرابل�س ولبنان .لعلها اأكبر الجرائم اأن يموت المواطن بحث ًا عن
عي�س كريم .محزن اأن تدفع طرابل�س مرة اأخرى �سريبة الموت فيما
الم�سوؤولون المبا�سرون عن هذه الجريمة م�ستمرون في اإغراقنا
جميع ًا بالإ�ستل�ساق والف�ساد .عزاوؤنا القلبي لأهلنا في طرابل�س ،وعلى

والجلو�ض اإلى طاولة مفاو�شات.
وه����ذا االأم����ر ي��ج��ب اأن ن�شتفيد منه
كلبنانيين ويجب اأن ال ي�شكل لنا اأي م�شكلة
في الجلو�ض مع بع�شنا البع�ض كلبنانيين
للحوار واأعني بذلك كل اللبنانيين دون
اإ�شتثناء ،وبالتالي بقلب مفتوح ،ذلك الأنه
ب��ات علينا اأن نطور نظامنا ال�شيا�شي،
والطائف هو اإطار �شالح وجيد لالإنطالق
منه ،والطائف فيه �شق يتعلق بالالمركزية
االإدارية التي هي بوابة الالمركزية المالية
التي ت�شمح لنا الذهاب اإلى مجاالت التنمية
واإع��ادة هيكلة موؤ�ش�شاتنا واالإلتفات اإلى
اإعادة بناء الدولة .لكن هذا يتعلق ب�شرط
م�شبق ان على اللبنانيين اأن يقبلوا بالحوار
بقلب مفتوح واأن يعملوا تنازالت لبع�شهم
البع�ض ،الإنهاء اأزماتهم.

اأمل اإنقاذنا من هذا الجحيم».
وعلق رئي�س حزب «القوات اللبنانية» على ما �سهدته طرابل�س بعد
غرق الزورق قبالة �ساطئ المدينة ،عبر ح�سابه على «تويتر»:
«زورق الموت قبالة طربل�س هو نتيجة الياأ�س والحرمان والتهمي�س
الذي يطال المدينة واأهلها .على الق�ساء والأجهزة الأمنية التحرك
�سريع ًا لتو�سيح مالب�سات هذه الق�سية ومحا�سبة المرتكبين من اأي
جهة كانت».

في المنطقة ،على اأمل اأن الت�شوية ت�شمل
اإيران وم�شالحها في المنطقة كما ناأخذ في
عين االإع��ت��ب��ار م�شالح ال���دول العربية
واالآخرين بتوافق الجميع ،وهنا اأ�شير اإلى
اأننا دائماً ن�شعى اأن يكون «حزب اهلل» جزء ًا
منا كلبنانيين و�شريكنا في الوطن كونه
يمثل الطائفة ال�شيعية وبال�شرورة �شاعتئ ٍذ
يجب اأن يلتفت اإلى الداخل اللبناني واأن
يعود اإل��ى حالته اللبنانية ليجل�ض مع
اإخ��وان��ه اللبنانيين ليت�شاركوا ف��ي هذا
الحوار نحو اأف�شل و�شيلة للتعاي�ض في
اأف�شل نظام �شيا�شي متطور علينا ال�شير به.

االربعاء
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لئحة لـ «النا�س» �سيغة �سبابية

في «المنتدى لحقوق الأ�سخا�س ذوي العاقة»:

بعيدة عن ال�ستفزازات وال�سطفافات

اأحمد الأمين :لن ن�ستجدي حقوقنا من اأحد بعد
اليوم� ،سنحملها باأيدينا في مجل�س النواب

دقت لئحة لـ« النا�س» في دائرة ال�سمال الثانية
(طرابل�س ،المنية وال�سنية) والتي ت�سم تحالف «تيار
العزم» والنائب محمد كبارة «الجر�س» للوائح المناف�سة،
معلنة اإنطالق ال�سباق النتخابي والمواجهة الحقيقية
وذلك بعدما نجحت في اإطاللتها الأولى وقدمت نموذج ًا
جديد ًا في ال�سكل والم�سمون.
في ال�سكل ،حر�ست لئحة لـ «النا�س» على اإعتماد كثير
من الرقي في اإحتفالها ،من تجهيز م�سرح «الرابطة
الثقافية» في طرابل�س باأبهى �سورة ،اإلى الإ�ستقبال
وتوزيع ال�سيوف ،اإلى �سبط اإيقاع الحتفال الذي بداأ
واإنتهى من دون اأي هفوة تُذكر ،وبالرغم من اأن التجاه
كان لعدم الح�سد ال�سعبي في الم�سرح باإنتظار الأيام
المقبلة التي من المفتر�س اأن تكون اأكثر حما�سة ،فقد
اإقتحم الرابطة ح�سد كبير من الموؤيدين ب�سكل عفوي
مالأ جنبات الم�سرح وفا�س اإلى القاعات الجانبية �سمن
الرابطة ،فيما تابع الآلف النقل المبا�سر الذي تولته
�سبكة «نورث ميديا ناتوورك» ،حيث كان التن�سيق �سيد
الموقف بين المر�سحين في الدخول والجلو�س وتقديم
اأنف�سهم للجمهور وعر�سهم للمواقف ال�سيا�سية
المتناغمة ما يوؤكد الن�سجام والتفاهم فيما بينهم.
اأما في الم�سمون ،فقد وجد اأبناء دائرة ال�سمال
الثانية اأنف�سهم اأمام لئحة طرابل�سية المن�ساأ �سمالية
الهوى ،م�ستقلة القرار ،تحمل نب�س ًا �سبابي ًا جذاب ًا دفع
اإلى �سد الع�سب ال�سعبي تجاهها والتعاطف معها،
خ�سو�س ًا اأنه في ظل ال�سجالت وال�ستفزازات بين
بع�س اللوائح ،بدت لئحة لـ «النا�س» بعيدة عن اأي
اإ�ستفزاز ،وعن ال�سطفافات والمحاور ،وخالية من
الثغرات ،حيث اأكد اأع�ساوؤها اأنهم «من النا�س والى
النا�س».
يمكن القول اأن كل مر�سح من لئحة لـ «النا�س» ي�سكل
م�سروع ًا �سيا�سي ًا ،خدماتي ًا� ،سحي ًا وبيئي ًا تحتاجه
طرابل�س والمنية وال�سنية لجهة:
ـ النائب علي دروي�س تقع على عاتقه م�سوؤولية اإ�ستكمال
مد ج�سور التعاون والإلفة بين جبل مح�سن وطرابل�س
حيث �سكل وجوده خالل المرحلة الما�سية �سبكة اأمان
ك�سرت الكثير من الحواجز النف�سية ،ف�س ًال عن
م�ساهمته في حل العديد من الق�سايا الملحة في المناطق
ال�سعبية المتداخلة.
ـ المر�سح �سليمان عبيد يخو�س مواجهة �سيا�سية من
العيار الثقيل في وجه «القوات اللبنانية» التي ت�سعى
للدخول اإلى طرابل�س عبر المقعد الماروني ،حيث من
المفتر�س اأن ي�سكل عبيد خيار ًا طرابل�سي ًا تلقائي ًا
اإنطالق ًا من الرف�س الذي تواجهه القوات المدان
رئي�سها باإغتيال الرئي�س ال�سهيد ر�سيد كرامي ،وما زاد
الطين بلة اليوم هو اإعادة تعويم هذا الملف وتح ّوله اإلى
مادة �سجالية اأدت اإلى فتح جرح الر�سيد مجدد ًا.
ـ المر�سح كريم كبارة ي�سكل اإمتداد ًا لم�سيرة �سيا�سية
طويلة من المفتر�س اأن يطورها بنب�س �سبابي �سواء في

الحفاظ على اإ�ستقاللية قرار طرابل�س ال�سيا�سي ،اأو في
اإعتماد �سيا�سة الأبواب المفتوحة التي ت�سكل اليوم
حاجة ما�سة للطرابل�سيين لطرح م�ساكلهم ومعاناتهم
تمهيد ًا للم�ساعدة على حلها.
ـ المر�سحة األي�سار يا�سين �ساحبة الخبرة الوا�سعة في
الدارة والحوكمة الر�سيدة والتي تقود حملة متقدمة
بعنوان ال�سحة والطبابة وال�ست�سفاء والدواء للجميع
من دون تمييز ،اإ�سافة اإلى اإعادة تفعيل وتطوير
الموؤ�س�سات لخدمة النا�س.
ـ المر�سح كاظم الخير ال�ساعي اإلى اإ�ستعادة القرار
ال�سيا�سي للمنية ومنع العبث ب�سالمة اأهلها وبيئتها
المميزة من خالل بع�س المخططات والم�ساريع
الم�سبوهة التي �سبق ونجح في الوقوف بوجهها خالل
نيابته الما�سية وبعدها.
ـ المر�سح براء هرمو�س ي�ستح�سر هيئات الأمم
المتحدة اإلى ال�سنية من خالل جمعيات لتقديم الدعم
اللوج�ستي لأبنائها من خالل حمالت توعية زراعية
وتلقيح واإر�ساد ما ي�ساعد على تثبيتهم باأر�سهم والحفاظ
على كرامتهم.
ـ المر�سح قي�سر خالط اإبن الن�سيج الطرابل�سي الذي
يحمل اإرث ًا اأرثوذك�سي ًا من العي�س الم�سترك والمحبة
والأخوة الم�سيحية الإ�سالمية ،ما يجعله اأمين ًا في
الحفاظ على �سورة طرابل�س والت�سدي لكل المحاولت
الرامية اإلى ت�سويهها.
ـ المر�سحة عفراء عيد ال�سيدة الم�س ّي�سة التي تتعاطى
بال�ساأن العام اإنطالق ًا من تجربة غنية في العمل الن�سالي
لحماية النا�س حيث �ساهمت في منع تحويل جبل تربل
اإلى مكب ،وهي تحمل م�سروع ًا بيئي ًا متكام ًال يت�سمن
حل اأزمة النفايات.
ـ المر�سح جالل البقار �ساحب التجربة البلدية
ال�سابقة ،والذي يعرف خفايا معاناة المواطنين في
المناطق ال�سعبية من القبة نزو ًل اإلى �سائر المناطق التي
يحمل م�سروع اإن�سافها وتاأمين الحد الأدنى من رفع
معاناتها.
ـ المر�سح علي عبدالعزيز ال�ساعي اإلى اأن تكون ال�سنية
اأ�سا�س ًا في المعادلة ،ل مهم�سة ول ملحقة بم�ساريع
�سيا�سية خارجها ،ول محرومة من اأب�سط الخدمات،
ف�س ًال عن م�سروعه لتطوير حركة ال�سطياف في منطقة
تحتاج اإلى قليل من الهتمام لتكر�س نف�سها عرو�س
الم�سايف.
واأخير ًا المر�سح وهيب ططر ،الذي يرفع لواء الميناء
الغائبة عن المجل�س النيابي منذ العام  1972والتي اآن
الأوان لكي تتمثل فيه ،وهو يقود حملة دفاع عن
طرابل�س في وجه كل من يريد ال�ساءة اإليها اأو
اإ�ستهدافها ،علم ًا اأنه يمتلك باع ًا طوي ًال في القوانين
والت�سريعات اإنطالق ًا من خبراته الحقوقية والعمل
كم�ست�سار قانوني لكتلة «الو�سط الم�ستقل».

موقع «�شفير ال�شمال»

المق�شم  29ب�شاتين طرابل�ض.
اإعالن
ً
للمعتر�ض  15يوما للمراجعة
الأمانة ال�شجل العقاري في ال�شمال
اأمين ال�شجل العقاري
طلب ه�شام محمد الغول ب�شفته اأحد ورثة محمد
و�شام ولي الدين
اأحمد الغول �شند بدل �شائع بالعقار  211كفر�شالن.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
اإعالن
اأمين ال�شجل العقاري
الأمانة ال�شجل العقاري االأولى في ال�شمال
و�شام ولي الدين
طلب محمود عمر اأحمد عمر باالأ�شالة عن نف�شه
�شند بدل �شائع بالعقار  – 719مق�شم  - 24التل.
اإعالن
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
الأمانة ال�شجل العقاري في ال�شمال
اأمين ال�شجل العقاري
طلب محمد اأحمد م�شطفى اأحمد باالأ�شالة عن
و�شام ولي الدين
نف�شه �شند بدل �شائع بالعقار  169دير نبوح.
اإعالن
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
الأمانة ال�شجل العقاري في ال�شمال
اأمين ال�شجل العقاري
طلب عبدالغني ح�شين كريم هو�شر بوكالته عن
و�شام ولي الدين
محمد عبود جيدة �شند بدل �شائع بالعقار - 1٠٣9
اإعالن
عا�شون.
الأمانة ال�شجل العقاري في ال�شمال
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
طلب نا�شر اأحمد الكردي ب�شفته اأحد ورثة اأحمد
اأمين ال�شجل العقاري
و�شام ولي الدين
محمود الكردي �شند بدل �شائع بالعقار – 1٣88

ب��دع��وة م��ن «المنتدى لحقوق
االأ�شخا�ض ذوي االع��اق��ة» ،اأق��ام
ال��دك��ت��ور اأح��م��د االأم��ي��ن �شحور ًا
رم�شانياً للهيئة العامة للمنتدى
واالأ�شدقاء ،وذلك في مق ّر الجمعية
في الميناء.
افتتح اللقاء بالن�شيد الوطني ثم
فيديو ق�شير ي�شرح حق المعوق في
االإقتراع ثم فيديو تعريفي بالدكتور
االأمين.
ع� ّري��ف الحفل ك��ان ال�شيد عمر
ال�شريف ،من مجل�ض اإدارة المنتدى،
ثم كلمة رئي�ض المنتدى الدكتور
ن��واف كبارة ،ومما ج��اء فيها اأنه
لي�ض م��ه��رج��ان�اً انتخابياً ب��ل هي
فر�شتنا ليحمل حقوقنا ف��رد منا،
ن��ح��ن ل��ن نقبل الأح��م��د اأن ِي��ه��ان
و�شتكون لنا كلمتنا في  15اأي��ار
القادم.
ومما قاله االأمين بعد �شكر رئي�ض
ال���م���ن���ت���دى وال���ف���ري���ق ال��م��ن��ظ��م
والح�شور :اأن��ا ل�شت هنا اليوم
الأنني ع�شو في «المجل�ض ال�شرعي
االإ�شالمي االأعلى» وال الأنني مدير
«م��ج��م��وع��ة االأم���ي���ن» اأو رئي�ض

«رابطة المدربين العرب» اأو ع�شو
«م��ك��ت��ب ل��ب��ن��ان ل��م��ن��ظ��م��ة االأم����م
المتحدة» اأو ...اأو ...بل اأن��ا هنا
الأنني اأنتمي اإل��ى هذه ال��دار ،لهذا
المكان ،الأنني بين اأهلي واإخواني
واأخواتي ،اأنا مر�شح كل فرد فيكم،
اأن��ا مر�شح الأح��م��ل حقوق ج��ورج
وح�شين وعلي وتيريز ومريم.
لن ت�شتجدوا الحق من اأحد بعد
اليوم �شنحمل ملفاتنا بيدنا داخل
المجل�ض و�شنحقق مطالبنا المحقة.
ثم ختم:
لي�ض المعاق من حب�شته اإعاقته

عن الحركة ،المعاق هو من اأفقر
المدينة وذل اأهلها ،المعاق هو من
اأجبر �شبابنا على الهجرة بحر ًا
بحثاً عن وطن ،المعاق هو من حجز
اأم��وال النا�ض بعد اأن حول اأمواله
اإلى الخارج ،المعاق هو من حرم
المدينة من اإنمائها ودفعها اإلى 21
جولة اقتتال ب�شالح واحد ،اأما اأنتم
فاأنتم ذوو الهمة العاليةُ ،غيبتم عن
حقوقكم ف��ي الم�شاركة ف��ي بناء
وطنكم ،اأنتم الرهان واالأم��ل رغم
االأل��م ،وقبلنا التحدي معكم وبكم
ولكم ومنكم.

«لقد كفرت طرابل�س بكم يا من اأفقرتم اأهلكم»
في تعليق على ماأ�ساة غرق القارب ،كتب المر�سح عن
المقعد ال�سني في طرابل�س اأحمد الأمين ما يلي:
ما زالت قوارب الموت تُبحر من مدينة طرابل�س،
المدينة التي خانها �سا�ستها وزعماوؤها على مدى �سنين
طوال عجاف .ما زال اأهل طرابل�س يبحثون عن وطن
ياأويهم ويوؤ ّمن لهم الدواء والغذاء والكهرباء وكرامة
اأ�سبحت هواء وهباء تزامن ًا مع تر�سح الطبقة ال�سيا�سية
ذاتها لتقدم حلو ًل لم ي�ستطيعوا تاأمينها وهم في ال�سلطة.
لقد كفرت طرابل�س بكم يا من اأفقرتم اأهلكم لتجبروهم
اأن يكونوا (دلفري) تحت الطلب لكم ل ُيعيدوا انتخابكم

باأبخ�س الأثمان.
ل� ،ستكون طرابل�س ع�س ّية على اأموالكم وقهركم
وجبروتكم .ل� ،سيكون �سوت ال�سرفاء اأعلى من ف�سادكم
وذلكم .ل� ،ستكون كلمة ل هي الكلمة الف�سل فلقد تعب
ال�سعب من تربعكم على عر�س مقدرات البالد.
هل ُيعقل اأننا نعي�س في وطن ل كهرباء فيه ول دواء
وراتب رب الأ�سرة ل يكفي اإ�ستراك  3اأمبير؟
فيما يعي�س ال�سارقون رغد الحياة ،ليعودوا اإلى �سدة
الحكم باأ�سواتكم ،ويعودوا لحمل ال�سوط… �سوط
الوا�سطات والمح�سوبيات وخدمة المحزبين لهم ح�سر ًا.

وليد �سبحة و�سليم النمل:
ال�سحافة المجبولة بالع�سامية

اإعالن

الأمانة ال�شجل العقارية في
عكار
طلب غ�شان م�شطفى كنجو
كونه اأح��د الورثة �شهادة قيد
م�شطفى علي كنجو بالعقار
 12٣٠حلبا.
ً
للمعتر�ض  15يوما للمراجعة
اأمين ال�شجل العقاري
اأفلين مو�شى

ت�صدر عن دار البالد
الزميل الراحل �سليم النمل
الزميل الراحل وليد �سبحة
في اأ�سبوع واحد ،خ�سرت «جريدة التمدن» زميلين عزيزين ،كانا ل�سنوات عديدة للطباعة والإعالم في ال�صمال
ٍ
ب�سغف وتفانٍ ومثابرة ،في نجاح الم�سيرة ال�سحافية لجريدة
من الم�ساهمين،
ً
اأرادت ان تحافظ دائما على ا�ستقالليتها وعلى مهمتها ك�سحيفة محلية طرابل�سية
و�سمالية ،ترفع ال�سوت مطالب ًة باإن�ساف هذه المنطقة .وقد لعب الراحالن دور ًا
هام ًا في رحلة البحث الدائم عن الق�سايا التي ته ّم النا�س ،لت�سليط ال�سوء على
حاجاتهم .واإ�سافة اإلى عملهما ال�سحافي خارج المكاتب ،كان لهما دور في انتظام
العمل الأر�سيفي والعالقة مع الم�ستركين وفي ان�سيابية ال�سدور المواظب عبر
تذليل العقبات التي تواجهها اأي �سحيفة ،ل�سمان ال�ستمرارية والنت�سار.
واليوم ،وبعدما فقدنا الزميل �سبحة (الذي اأ�س�س بنجاح �سحيفته «الفدى»
التي اأ�سدرها بجهد وكفاح) ،والزميل النمل الذي تابع ن�ساطه ال�سحافي عبر
المن�سات الإعالمية اللكترونية ،مرا�س ًال ومحقق ًا ،نتذكر في هذين الرجلين
ع�ساميتهما ،ون�سالهما الذي لم يتوقف يوم ًا ،من اأجل النجاح في مهنة اختاراها
ح ّب ًا وعطا ًء و�سعي ًا اإلى ن�سر المعرفة والمعلومة ،ك ٌّل منهما على طريقته وعبر
الو�سائل التي اأتقنها.
وما يجمع بين الرجلين اأي�س ًا انهما قد رحال وهما في ريعان ال�سباب ،وهذا ما
يوؤلم و ُيدمي القلب ،وقد تركا ذكرى عطرة ومحبين كثر ًا ق ّدروا فيهما ميزاتهما
ال�سخ�سية ،من جهة ،والمهنية ،من جهة اأخرى.
رحم اهلل وليد �سبحة و�سليم النمل ،و�س ّبر اهلل �سبحانه ذويهما واأ�سدقاءهما
وكل من عرفهما واأح ّبهما وق ّدر فيهما النبل وال�سجاعة والإ�سرار والبحث الدائم
عما يفيد النا�س وي�سلح اأو�ساعهم.

ي�صرف على �صيا�صتها
فايز �سنكري
المدير الم�صوؤول والإدارة
ر�سا فايز �سنكري
العالقات العامة
و�سام �سيادي
�صارع الجميزات ـ بناية الأوقاف
�س.ب - 90 :طرابل�س ـ لبنان
تلفون06/441164 -625556 :
فاك�س06/435252 :
www.attamaddon.com
attamaddon@hotmail.com
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