
م�صطفى علو�ش: 
برنامج �صيا�صي 

واقت�صادي

اأحمد الأمين: 
عمل مدني �صيا�صي 

لعدالة مجتمعية

اللواء اأمين �صليبا: 
ما الذي �صتحمله 
اأوراق الناخبين؟

�صليمان جان عبيد: 
العالقة بطرابل�ش 

م�صيرة طويلة

مالك مولوي:
الإنتخابات مدخل 

لإنقاذ طرابل�ش

لمع ميقاتي 
الم�صتثمر... في 

زيارة المدينة

علي الأيوبي: 
طرابل�ش ماأزومة 

من الم�صوؤول؟ 

عماد غنوم:        
في �صف�صطائية 

ال�صعارات النتخابية

اإيمان درنيقة: 
ا�صتفتوا قلوبكم  

وانتخبوا »�صح«

الأ�صوات التي نالها 
مر�صحو دوائر ال�صمال 

في انتخابات 2018 
النيابية

17 نائبًا �صماليًا تر�صحوا 
مجددًا: ما ر�صيدهم 

الت�صريعي في ال�صنوات 
الأربع الما�صية؟

اأعداد الناخبين 
في لبنان ح�صب الدوائر 
والطوائف وفي اأق�صية 

دوائر ال�صمال الثالث

�صفوح منجد 
يكتب عن

»ثنائية ر�صيد كرامي  
عبد المجيد الرافعي«

اإدوار الزغبي:  
قبل 15 اأيار، 
بعد 15 اأيار

911

5

613

7

10

3

13

8

3

12

4

2

اأ�سبوعية �سـيا�سـية م�سـتقلة ي�سرف على �سـيا�سـتها فايز �سـنكري

2000 ليرةالأربعاء 2022/5/11 ــ العدد 1647  ال�سنة الخم�سون  14 �صفحة

www.attamaddon.com
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هل فرنجية على حّق 

في عتبه على طرابل�س؟
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لوائح دائرة ال�سمال الثانية )طرابل�س-المنية-ال�سنية(
لئحة »اإنقاذ وطن«

لئحة »لبنان لنا«
لئحة »التغيير الحقيقي«

لئحة »الجمهورية الثالثة«

لئحة »طموح ال�سباب«لئحة »فجر التغيير«لئحة »قادرين«

لئحة »لِ� النا�س«

لئحة »الإرادة ال�سعبية«

لئحة »ال�ستقرار والنماء«

لئحة »اإنتف�س لل�سيادة العدالة«

اأمين  المقدم،  �سالح  اأ�سرف ريفي،  طرابل�ش )�صّنة(: 
ب�سير، ايمان درنيقة، فوزي الفري.

طرابل�ش  عبود.  جميل  )اأرث��وذك�����ش(:  طرابل�ش 
)علوي(: محمد �سم�سين. طرابل�ش )ماروني(: اليا�س 

خوري.
ال�صنية )�صّنة(: بالل هرمو�س، اأحمد الكرمه.

المنية )�صّنة(: عثمان علم الدين.

عدد النواب: 11
طرابل�ش )�صّنة(: 5

طرابل�ش )اأرثوذك�ش(: 1
طرابل�ش )علوي(: 1

 طرابل�ش )ماروني(: 1
ال�صنية )�صّنة(: 2
المنية )�صّنة(: 1

علي  مقدم،  فهد  علو�س،  م�سطفى  )�صّنة(:  طرابل�ش 
الأيوبي، خالد مرعي، ربى دالتي.

طرابل�ش  هيكل.  �سيبان  )اأرث��وذك�����ش(:  طرابل�ش 
طوني  )م��ارون��ي(:  طرابل�ش  عيد.  ب��در  )ع��ل��وي(: 

�ساهين.
ال�سمد. فتفت، عبدالعزيز  �سامي  ال�صنية )�صّنة(: 

الخير. اأحمد  المنية )�صّنة(: 

اأحمد  مطر،  ايهاب  اأيوبي،  ع��زام  )�صّنة(:  طرابل�ش 
المرج، فرح الحداد، زين م�سطفى.

طرابل�ش )اأرثوذك�ش(: مطانيو�س محفو�س. طرابل�ش 
بول  )م��ارون��ي(:  طرابل�ش  ال�سلوم.  )علوي(:فرا�س 

الحام�س.
ال�صنية )�صّنة(: محمود ال�سيد، �سمير طالب.

المنية )�صّنة(: محمد دهيبي.

ديال  اأحمد،  )�صّنة(: عمر حرفو�س، �سحه  طرابل�ش 
خ�سر الأ�سطه، عبدالرحيم درغام.

طرابل�ش  دورة.  )اأرث��وذك�����ش(:األ��ف��ري��د  طرابل�ش 
طرابل�ش )ماروني(: جانيت  )علوي(: اأحمد علي علي. 

فرنجية.
ال�صنية )�صّنة(: نزيه زود.

المنية )�صّنة(: محمد عمر زريقة.

ط��راب��ل�����ش )����ص���ّن���ة(: ع��ب��ي��ده 
تكريتي، م�سباح رجب.

منير  )اأرث��وذك�����ش(:  طرابل�ش 
دوماني. 

ن�سال  )ع���ل���وي(:  ط��راب��ل�����ش 
عبدالرحمن. 

ال�صنية )�صّنة(: �سفيق ح�سون.
م�سطفى  محمد  )�صّنة(:  المنية 

زريقة.

عبدالعزيز  )���ص��ّن��ة(:  طرابل�ش 
طرطو�سي، بالل محمد �سعبان، ربيع 

ال�سباعي.
طرابل�ش )علوي(: ه�سام ابراهيم. 
طرابل�ش )ماروني(: انطوني عيد.

جباره  محمد  )�صّنة(:  ال�صنية 
)اإن�سحب( .

اأحمد علم  المنية )�صّنة(: محمد 
الدين.

طرابل�ش )�صّنة(:م�سطفى محمد 
المير،  خ�سر  محمود  ح�سين،  كنجو 

عدنان اأحمد بكور.
علي  رائ���د  )���ص��ّن��ة(:  ال�صنية 

الطباع.
ال��م��ن��ي��ة )���ص��ّن��ة(: ع��م��ر راأف���ت 

الم�سري.

ططر،  وهيب  كبارة،  الكريم  )�صّنة(:عبد  طرابل�ش 
جالل البقار، األي�سار ي�سن، عفراء عيد.

طرابل�ش  خ��الط.  قي�سر  )اأرث��وذك�����ش(:  طرابل�ش 
�سليمان  طرابل�ش )ماروني(:  )علوي(: علي دروي�س. 

عبيد.
ال�صنية )�صّنة(: براء هرمو�س، علي عبدالعزيز.

المنية )�صّنة(: كاظم الخير.

اأحمد  ناجي،  طه  كرامي،  في�سل  )�صّنة(:  طرابل�ش 
اأمين، رامي اأ�سوم، علي نور.

طرابل�ش  دي���اب.  )اأرث��وذك�����ش(:رف��ل��ي  طرابل�ش 
)م��ارون��ي(:  طرابل�ش  الطرابل�سي.  محمد  )ع��ل��وي(: 

جورج �سبطيني.
ال�صنية )�صّنة(: جهاد ال�سمد.

المنية )�صّنة(: نبرا�س علم الدين.

الح�سن،  يون�س  ال�سطه،  با�سل  )�صّنة(:  طرابل�ش 
مايز الجندي، ديما �سناوي و�سو�سن ك�سحة )ان�سحبتا(.

طرابل�ش  الديب.  طرابل�ش )علوي(: �سالح وهيب   
)ماروني(: مي�سال خوري.

ال�صنية )�صّنة(:عبدالقادر ال�سامي، كامل بكور.
المنية )�صّنة(: فادي الخير.

طرابل�ش )�صّنة(: رامي فنج، هند ال�سوفي، م�سطفى 
العويك، زكريا م�سيكة، مالك مولوي.

طرابل�ش  ن��ا���س��ر.  ح��ي��در  )ع���ل���وي(:  ط��راب��ل�����ش 
)ماروني(:كميل موراني.

ال�صنية )�صّنة(: غالب عثمان.
المنية )�صّنة(: محمد نورالدين خليل )ا�سوم(.

قبل 15 اأيار، بعد 15 اأيار
اأعطته 27509 اأ�سوات 

ولحكيمها د. عبدالمجيد الرافعي 25811 �سوتًا

الوزير فرنجية وعتبه على طرابل�س 
ب�سبب نتائج انتخابات 2005 ... لماذا؟

اأدوار الزغبي
�لريا�شي  �إ�شكندر  مارك  �لر�حل  �ل�شحافي  يكون  قد 
��شتقالته من  �لذي ن�شح غ�شان تويني في 1971، عند 
حكومة �شائب �شالم في بد�ية عهد �شليمان فرنجية، باأن 
�أي��ار  �نتخابات  و�شف  م��ن  ذ�ت��ه  ه��و  قريعة«  »يقط�ش 
»�نتخابات  باأنها  �ل��خ��وري،  ب�شارة  عهد  ف��ي   ،1947
�ل�شهرية  �ل�شفة  هذه  ��شتعير  �أن  لي  يكن  لم  �أي��اري��ة«. 
في  و1996   1992 دورت��ي  عن  كتبت  ما  في  �لملتب�شة 
ودورة  »�لتمدن«  في  و2005   2000 ودورتي  »�لنهار« 
على  �أطلقها  �أن  لي  يكن  ول��م  »�لم�شتقبل«،  في   2009
�نتخاب فرعي في 1997 في د�ئرة �ل�شمال بين مخايل 
�شاهر وفوزي حبي�ش، �أو على �نتخاب فرعي في �لكورة 
في 2012 بين فادي كرم ووليد �لعاز�ر. ولم �أمنح هذه 
ولم   .2022 دورة  �أمنحها  ول��ن   2018 دورة  �ل�شفة 
يخطر في بالي �أن �أنعت �أي حدث �أو �أية حادثة في �أيار 
�إالاّ  �أي��اري��ة  �أن��ه��ا  �أو  �أي���اري  ب��اأن��ه  ب��ي��روت«  حتى »غ���زوة 
�ل�شعب  من  كبير  ق�شم  قاطعها  �لتي   1992 �نتخابات 
مقعد  �أ�شعد  �ل��خ��وري  مهى  �ل�شيدة  فاحتلت  �للبناني 

ريمون �ده في جبيل باأربعين �شوتًا. 
في مقال لي في »�لنهار« �لجمعة 29 �أيار 1992 عن 
�عتماد  �لطائف وعن  �الأولى في عهد  �لدورة �النتخابية 
عنجر  بين  يدور  وعما  و�ح��دة  �نتخابية  د�ئ��رة  �ل�شمال 
وبن�شعي  ك��ر�م��ي(  )عمر  �لقلة  وك��رم  كنعان(  )غ���ازي 
ق�شاء  ك���ل  ُي��ع��ط��ى  �أن  ت��وق��ع��ت  ف��رن��ج��ي��ة(  )���ش��ل��ي��م��ان 
�أحد  عن  عكار  من  �أرثوذك�شي  يتر�شح  فال  خ�شو�شيته 
الئحتين  ظهور  توقعي  �أن  غير  �لثالثة.  �لكورة  مقاعد 
وثانية  كر�مي  عبد�لحميد  عمر  يقودها  مو�لية  و�ح��دة 
معار�شة يقودها �شمير حميد فرنجية �أثار �شجة دفعت 
�حتجازي  �إل��ى  ظاظا  معين  �لعميد  �ل�شوري  �ل�شابط 
في  �الأم��ي��رك��ان«  »محلة  ف��ي  مكتبه  ف��ي  �شاعات  �أرب���ع 

تقرر  ب��دك  �أن���ت  فلعو�ش  »ول��ي��ه  ل��ي  وق��ول��ه  طر�بل�ش 
�ل�شمال« ثم قوله لمن كان عنده  �ل�شورية في  �ل�شيا�شة 
�ل�شديق  لي  �لباب ويطلع« وقال  يفتح  »�أول �شب عرف 
�لمحامي ر��شد �لمقدم »فلعو�ش؟ هيد� منتهى �لح�شارة 
في �لتعبير �ل�شوري« وهد�أت �ل�شجة بعدما عزف �شمير 
دورة  تغطية  و�أكملت  �لتر�شح  عن  معه  وم��ن  فرنجية 
1992 فاأ�شراّ غ�شان تويني، ��شتنادً� �إلى نجاحي على �أن 
�أتولى تغطية �لدورة �لتالية. �كتفيت يومها باأن �قترعت 
بورقة بي�شاء كما فعلت في 2018 و�شاأفعل في 2022. 
ولعلني �أتوقع �ليوم �ن يبادر �لكاتب �ل�شاخر في »ند�ء 
�لوطن« عماد مو�شى �لذي لديه عندي بع�ش من �أ�شلوب 
باأنها  �النتخابات  هذه  ي�شف  �أن  �إل��ى  ريا�شي  ��شكندر 
�لن�شبي  �لنظام  هذ�  ي�شف  �أن  �أو  »�أي��اري��ة«،  �نتخابات 

باأنه »�أياري«. 
�لموؤ�ش�ش في  �أ�شر علي �لقومي  �أن  حدث في 1997 
�لكورة �ل�شيخ نديم جو�د عدره، رفيق غ�شان تويني في 
بد�ية �نطالقة �أنطون �شعاده، مع �نني ل�شت قوميًا، على 
�أن �أكون معه ممثل جبر�ن تويني في ماأدبة غد�ء يقيمها 
�لقبيات.  �أحد مطاعم  في  �لفائز فوزي حبي�ش  �لمر�شح 
عبثًا حاولت �أن �عتذر »جبر�ن و�أنا كنا �شده مع مخايل 
�لتمديد  رف�شو�  �ل��ذي��ن  �لع�شرة  �ل��ن��و�ب  �أح��د  �شاهر 
ن�شف والية للرئي�ش �ليا�ش �لهر�وي. لم يقبل �عتذ�ري 
وعند �الأولى بعد �لظهر �قتحم مكتب »�لنهار« في �لطبقة 
تحت  »�ل�شيارة  �شائحًا  طر�بل�ش«  »مجمع  من  �لثامنة 
�ل�شيارة  �شائق  ف��اإذ�  تحت  �إل��ى  نزلت  موقف«  في  وم��ا 
�أ�ش�ش  �لذي  عدره  نديم  نجله جو�د  هو  مر�شيد�ش 300 
»�لدولية للمعلومات« و�نطلق بها كما لم يفعل �أي رجل 
�القت�شادي  �لخبير  �أ�شاف  وفي وقت الحق  معلومات، 
�أن�شاأو� متحف  �أن عدره ولفيفه  �ل�شاعر مي�شال مرق�ش 

»نابو« في قرية �لهري. 
�قترحه  �لت�شاوري«  »�للقاء  �أن   2018 في  ني  �شراّ
�لوزير �لملك في حكومة �شعد �لحريري، و�أ�شرعت �إلى 
»�للقاء«  �أع�شاء  بع�ش  �أن  بخيبة  �أ�شابني  �إنما  تهنئته، 
�ل�شمد  وج��ه��اد  م���ر�د  وع��ب��د�ل��رح��ي��م  ك��ر�م��ي  كفي�شل 
زوجته  ف�ُشميت  ط��وي��اًل  ينتظر  ول��م  ط��ري��ق��ه،  ع��رق��ل��و� 
�لقومية �الأرثوذك�شية من »كفرحزير« كنة »كفريا« زينة 
عكر وزيرة �لدفاع �لوطني باالأ�شالة ووزيرة �لخارجية 
�أي��ار   15 بعد  �شهر  من  �أكثر  ينتظر  ال  وق��د  بالوكالة. 
�الأخيرة  �لحكومة  ت�شكيل  �لمكلف  �لرئي�ش  ليكون دولة 

في عهد عون.

فايز �صنكري
بداية للوزير �سليمان فرنجية كل 

الود والإحترام،
مرة،  من  اأكثر  تكراره  لفتني  لكن 
العتب على  تلفزيونية،  في مقابالت 
اإنتخابات  في  فوزه  لعدم  طرابل�س 
٢٠٠5 محماًل هذه المدينة ال�سابرة 

�سبب عدم الفوز.
للوزير  ال��ب��داي��ة  ف��ي  قلت  وك��م��ا 
مني  وال��ود  الإح��ت��رام  كل  فرنجية 
�سخ�سياً ومن الكثيرين في طرابل�س.
اأمور  تو�سيح  من  بد  ل  هنا  فمن 

اأ�سا�سية في هذا المجال:
الم�ستوى  على  فرنجية  للوزير   -
الوطني مواقف م�سرفة تلتقي تماماً 
يلتقي  وكذلك  المدينة  مواقف  مع 
العربية  القومية  بمواقفه  معها 

الأكيدة.
الم�ستوى  وع��ل��ى  بالمقابل   -
لبنانية  ع��الق��ات  ل��ه  ال�سخ�سي 
مع  تتناق�س،  بل  تلتقي،  ل  وعربية 

ثوابت المدينة ال�سابرة واأهلها.
للوزير  نقر  اأن  من  بد  ل  وهنا   -

فرنجية حقه براأيه ومواقفه.
- كما لطرابل�س واأهلها حقهم في 
راأيهم ومواقفهم التي يلتقون بها مع 
اأو،  اللبنانيين  اأكثر  ومواقف  راأي 

على الأقل، �سريحة اأ�سا�سية منهم.
اأعطت   ،٢٠٠5 انتخابات  في   -
 ٢75٠9 فرنجية  الوزير  طرابل�س 
اأ�سوات، فيما اأعطت حكيمها ورجلها 
الدكتور  الراحل  النائب  التاريخي، 
عبد المجيد الرافعي ٢5٨١١ �سوتاً، 
اإذ كان وقع ا�ست�سهاد الرئي�س رفيق 
الحريري كبيرًا جدًا، فاندفع النا�س 

التي  الالئحة  انتخاب  نحو  عاطفياً 
�سكلها نجل ال�سهيد، وهذا يعني اأنَّها 
واإنَّما  النتخابات،  تلك  في  تمّيز  لم 

كان لها موقف �سيا�سي عّبرت عنه.
فرنجية  ل��ل��وزي��ر  وم�����س��اي��رة   -
وتقديرًا له اأعطت طرابل�س للمر�سح 
كرم  ف��اي��ز  ال��م��ارون��ي  مقعدها  ع��ن 
المر�سح  )وه���و  ���س��وت��اً   ٢374٠
عمالته  واإكت�ساف  حينه  في  العوني 
بعد ذلك للعدو الإ�سرائيلي( واأعطته 
هذا الكم الهائل من الأ�سوات بالرغم 
 – حينه  في   – رئي�سه  مواقف  من 
المتناق�سة  ع��ون  مي�سال  العماد 
طرابل�س  ث��واب��ت  م��ع  كامل  ب�سكل 
الطائفية، والعربية، ل  الوطنية، ل 

الم�سرقية.
الموؤثرات، كان قول  - كذلك، من 
اأثناء  كلمته  في  فرنجية،  ال��وزي��ر 
»اللي   :٢٠٠5 في  الالئحة  اإع��الن 
خلف مات«، فيما كان الجرح مفتوحاً 
اغتيال  خّلفه  ال���ذي  الأل���م  وك���ان 
الحريري  رفيق  ال�سهيد  الرئي�س 

كبيراأ جدًا. 
للوزير  اأق��ول  اآخ��رًا،  واأخ��ي��رًا، ل 
النتائج  تلك  اأ�سباب  من  اأن  فرنجية 
انها  نرى  والتي  عليها  يعتب  )التي 

كانت جيدة جدًا(:
- راأيه ال�سيا�سي وتحالفاته.

- راأيه ال�سخ�سي )وهذا حقه(.
المدينة  اأه��ل  مع  عالقاته  قلة   -
في  له  باأن  نقر  ان  علينا  ولكن  عامة 
ثابتة  و�سداقات  عالقات  المدينة 

وهامة.
للرئي�س  كان  ما  هنا  نن�سى  ول   -
المرحوم  وللوزير  فرنجية  �سليمان 
متينة  عالقات  من  فرنجية  طوني 

وحميمة مع المدينة واأهلها.
ال�سخ�سية  المحبة  ك��ل  فمع   -
�سليمان  الوزير  ل�سخ�س  والتقدير 
ف��رن��ج��ي��ة ووط��ن��ي��ت��ه وع��روب��ت��ه 
نقاطاً  اأبين  ان  اأحببت  و�سدقيته 

ت�ستدعي التقدير ل العتب.
- فطرابل�س تحبك وتحب كل من 
والعربية  الوطنية  بثوابتها  يوؤمن 
وترف�س كل من يفكر طائفياً وترف�س 

كل من يفكر م�سرقياً...
 للمعلومة نذّكر بقرار »التمدن« 
الألقاب  ذك��ر  بعدم  اإنطالقتها  منذ 

على �سفحاتها مثل:
فخامة ودولة ومعالي و�سيادة.

- على الم�ستوى ال�سيا�سي
الرئي�س  ودولة  الرئي�س،  فخامة 

ومعالي الوزير و�سعادة النائب.
- على الم�ستوى الإداري

�سعادة رئي�س البلدية، المحافظ.
- وعلى الم�ستوى الديني:

البطرك،  غبطة  المفتي،  �سماحة 
�سيادة المطران، ف�سيلة ال�سيخ.

النائب والوزير ال�سابق �سليمان فرنجية
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اأعداد الناخبين في لبنان ح�سب الدوائر والطوائف

اأعداد الناخبين في دوائر ال�سمال الثالث
دائرة ال�سمال الثالثةدائرة ال�سمال االأولىدائرة ال�سمال الثانية

ب�سريالبترونالكورةزغرتاعكارالمنية-ال�سنيةطرابل�س
5٠،٨94الناخبون6٢،444الناخبون6٢،667الناخبون٨١،959الناخبون3٠9،5١7الناخبون١٢٢،673الناخبون٢54،43٨الناخبون

٢5،4٨5ذكور3٠،479ذكور3٠،5٨7ذكور4٠،9٠6ذكور١54،549ذكور6١،356ذكور١٢3،67٠ذكور
٢5،4٠9اإناث3١،965اإناث3٢،٠٨٠اإناث4١،٠53اإناث١54،96٨اإناث6١،3١7اإناث١3٠،76٨اإناث

مجموع ناخبي الدائرة:
377،111

مجموع ناخبي الدائرة:
309،517

مجموع ناخبي الدائرة:
257،964

عدد  بلغ   ٢٠١٨ العام  انتخابات  في 
ناخبا   37464٨3 الم�سجلين  الناخبين 
وارتفع في العام ٢٠٢٢ الى 39675٠7 
 ٢٢١٠٢4 مقدارها  بزيادة  اي  ناخبا 
هذه  ول��ك��ن   %5.٨9 ون�سبته  ناخبا 
الن�سبة اختلفت تبعا للطائفة وللدائرة، 
بلغ  اذ  الكبر عددا  الطائفة  فال�سنة هم 
ناخبا   ١١766٠٢ ال��ن��اخ��ب��ي��ن  ع���دد 
ي�سكلون ٢9.6%. ويبين الجدول رقم ١ 
بين  للطائفة  تبعا  الناخبين  ت���وزع 
ارتفعت  اذ  و٢٠٢٢   ٢٠١٨ العامين 
ارتفعت  بينما  الم�سلمين %7.6٨  ن�سبة 
وا�سبحت   %١.73 الم�سيحيين  ن�سبة 
الم�سلمين 65.١% مقابل %34.3  ن�سبة 

للم�سيحيين.
 جدول رقم١ تطور اعداد الناخبين 
العوام  بين  للطائفة  تبعا  الم�سجلين 

٢٠١٨-٢٠٢٢
للدائرة  تبعا  الناخبين  اع��داد  ام��ا 
النتخابية فجاءت كما في الجدول رقم 
في  الثالثة  الجنوب  دائ��رة  فكانت   ٢
المرتبة الولى ودائرة الجنوب الولى 

في المرتبة الأخيرة.
اع���داد  ت����وزع   :٢ رق���م  ج����دول   

الناخبين تبعا للدائرة النتخابية

جدول رقم 2: توزع اعداد الناخبين تبعا للدائرة النتخابيةجدول رقم1 تطور اعداد الناخبين الم�صجلين تبعا للطائفة بين العوام 2022-2018

انتخابات لن ُتغني 
ولن ُت�سمن من جوع

في �سف�سطائية ال�سعارات االنتخابية

خلدون ال�صريف
النيابية  النتخابات  عن  تف�سلنا 
�ساعة  اقتراب  ومع  ق�سيرة.  مدة 
ومن  المر�سحون،  يندفع  ال�سفر، 
يقف خلفهم من قوى اإقليمية، �سوب 
محاولة  في  الق��ت��راع،  ن�سبة  رف��ع 
اأخيرة لإ�سفاء �سرعية �سعبية على 
�سدها  ث��ار  التي  ال�سلطة  مكّونات 
ال�سعب اللبناني على مرحلتْين: في 
اأزم���ة  ان��ف��ج��ار  م��ع   ٢٠١5 ال��ع��ام 
مع   ٢٠١9 ال��ع��ام  وف��ي  النفايات، 
فر�س  الحكومة  نية  ع��ن  الإع���الن 
الت�سالت  على  اإ�سافية  �سرائب 

وانهيار القطاع الم�سرفي. 
من  كبير  ع��دد  اإع����راب  وو���س��ط 
مقاطعة  في  رغبتهم  عن  اللبنانيين 
المر�سحون  ي�ستخدم  النتخابات، 
لت�سجيع  وخطيرة  كبيرة  عناوين 
كمواجهة  القتراع،  على  الناخبين 
الواقع  في  اليراني )وهو  الحتالل 
ح�سوٌر طاٍغ منذ العام ٢٠١١ بالحد 
الأدنى( وحماية المقاومة ومواجهة 
اأميركية، )التي  الموؤامرة ال�سهيو- 
النتخابات(،  في  لها  دورًا  نرى  ل 

ناهيك عن التهجم على دول الخليج 
رغم  ال�سعودية،  العربية  والمملكة 
والإيرانيون  ال�سعوديون  اأر�سله  ما 
جولة  عقب  اإيجابية  اإ���س��ارات  من 
في  بينهما  الخام�سة  المفاو�سات 

العا�سمة العراقية، بغداد. 
زال  م��ا  ل�سعب  طنانة  عناوين 
الإنكار،  من  حالة  يعي�س  منه  جزء 
والأهم اأّنها عناوين يطلقها من تعّمد 
عقود  مدى  على  ال�سعب  هذا  ذبح 
اإتمام  مع  �ُسنَّ  حاد  بن�سل  طويلة، 
����س���ف���ق���ات وم���ح���ا����س�������س���ات 
»���س��ون��اط��راك«، و»���س��ول��ي��دي��ر«، 
ا�ستيراد  وات��ف��اق��ات  و»�سوكلين« 
ال��غ��از وال��ن��ف��ط وال��ق��م��ح وال���دواء 
اإّن  ب��ل  وغيرها  الكهرباء  وتاأمين 

القائمة ل تنتهي.
اأي���ار،  م��ن  ع�سر  ال�����س��اد���س  ف��ي 
�سيجل�س معظم الالعبين اإلى طاولة 
بما حققوه من عودة  الحكم فرحين 
�سرعية  عليها  ��ِب��َغ��ت  اأُ���سْ ميمونة، 
�سعبية اأريد لها اأن تدفن كل تاأثيرات 
وبعدها،  ال�سعبية.  النتفا�سة 
�ستبداأ م�سيرة الآلم التي تنطلق مع 
»�سندوق  مع  الجدية  المفاو�سات 
الموجعة  والقرارات  الدولي«  النقد 
الو�سع  �سوء  رغ��م  �ستطال،  التي 
المختلفة،  الحياة  جوانب  الراهن، 
هذا اإذا ما تم التفاق على برنامجه، 
لم  اإذا  النهيار  في  اإمعان  نحو  اأو 

ُيبرم هذا التفاق.
ف��ورات  م��ن  فُيخ�سى  بعد،  اأّم���ا 
الطبقات  اأبناء  بين  �سعبية  وهبات 
ودائعها  خ�سرت  التي  المتو�سطة 
الأكبر  الخ�سية  اأّن  اإّل  ومداخيلها، 

التي  الفقراء  ثورة  اندلع  من  تبقى 
البالد  �سا�سة  ترقبه  تفجر غ�سباً  قد 
في المرحلة ال�سابقة، لكنهم اأح�سنوا 
م�ستغّلين  واحتواءه  معه  التعامل 
ت�سرين   ١7 انتفا�سة  اإدارة  �سوء 
اإلى  اأ�سف  توظيفها،  و�سوء  الأول 
منها  ُن�سبت  �سخ�سيات  غرور  ذلك 

قيادية في »�سفوف الثورة«. 
ت�سرين   ١7 فر�سة  �ساعت  اإذن، 
ا�ستغاللها  بالإمكان  كان  التي  الأول 
بعد  انتظاره  ط��ال  خ��رق  لتحقيق 
يعي�سه  ال���ذي  ال�����س��ام��ل  الن��ه��ي��ار 
اللبنانيون على ال�سعد كافة، اإّل اأّن 
على  يطلقون  م��ن  بين  ال��ف��روق��ات 
اأكبر  كانت  المعار�سة  قوى  اأنف�سهم 
من اأن ُتردم، من دون اأن نغفل نجاح 
الأحزاب التقليدية في ركوب موجة 
ال���ث���ورة، وف���ي ت��ع��زي��ز وج��وده��ا 
ح��اج��ة  م�ستغلين  وح�����س��وره��ا 
وال���دواء  الخبز  اإل���ى  اللبنانيين 
م�سير  �سيكون  فكيف  وال��م��ازوت. 
ثورة الفقراء والمهم�سين والعاطلين 
الطبقة  ان��دث��رت  بعدما  العمل  عن 

المتو�سطة وهاجر اأبناوؤها؟ 
�سدور  تلي  التي  القليلة  ال�سهور 
الأجوبة  �ستحمل  النتخابات  نتائج 
ت�سكيل  مدة  اأخذنا  ما  واإذا  �سك.  ل 
ح���ك���وم���ة ج����دي����دة والن���ه���ي���ار 
القول  يمكن  المت�سارع،  القت�سادي 
بغٍد  التفاوؤل  اإلى  يدعو  �سيء  ل  اإّن 
على  واعتاد  عودنا  من  مع  اأف�سل 
يلّم  اإنه »وقت الحزة بيعرف  القول 
ل  الطائفة«...  اأو  النا�س،  اأو  البلد، 

فرق.

د. عماد غنوم
�ل�شف�شطة هي حب �لجدل �أو �لجدل 
لمجرد �لجدل ولي�ش القتناع بفكرة �أو 
�أما  �لت�شليل،  في  رغبة  بل  مبد�أ، 
��شتغلو�  �لذين  فهم  �ل�شف�شطائيون 
مهار�تهم وباعو� قيمهم ومبادئهم من 
�أجل �لو�شول �إلى �لمنا�شب �ل�شيا�شية 
وجمع �لثروة، �إنهم يحبون �الأنا ب�شدة 
يبيعون  �ل�شخ�شية،  وم�شالحهم 
غير  �لحجج  يتبنون  �لذين  �الأوهام، 
بزر�عة  يهتمون  ال  �لذين  �لمنطقية، 
�لعد�لة  و�إر�شاء  �لم�شافة،  �لقيمة 

و�لم�شاو�ة في �لمجتمع.
�ل�شف�شطائيون  �حترف  لقد 
عليها  مرتكزين  �لمنطقية،  �لمغالطات 
�أنهم ال ياأخذون  �أي  في بناِء حججهم، 
وكاملة،  �شادقة  بطريقة  �لمعلومات 
وي�شوهون  �الآخرين،  كالم  ويحرفون 
�شورتهم عن طريق �إل�شاق �لتهم بهم، 
ويميلون �إلى �شخ�شنة �الأمور، فتجدهم 
يهربون �إلى �نتقاد خ�شومهم بداًل من 
�إقامة �لحجة عليهم، وي�شفونه ب�شفات 
�الأنظار  وحرف  �لت�شليل  بهدف  �شيئة 
ي�شتخدمون  �الأ�شا�شي،  �لمو�شوع  عن 
�لغريبة  و�لم�شطلحات  �لمنمقة  �للغة 
�إلى  و�لو�شول  �لنا�ش  ت�شتيت  بهدف 

غايات �شخ�شية بداًل من �لحقيقة.

لكم ينطبق هذ� �الأمر على �ل�شيا�شيين 
�للبنانيين، وعلى �شعار�تهم �النتخابية، 
بر�مج  بها  تعج  �ل�شف�شطات  وهذه 
تغيب  حيث  �ل�شيا�شية،  �لحو�ر�ت 
�لحقيقة ويتم تبادل �التهامات وتقاذف 
بين  �لنعوت  و�أقبح  �ل�شتائم 
على  �لقدرة  دون  من  �ل�شيا�شيين، 

�لو�شول �إلى �لحقيقة.
�الإعالمية  �لحمالت  يتابع  ومن 
للمر�شحين يرى ذلك ر�أي �لعين، ومن 
بين  �الإعالمية  �ل�شجاالت  �إلى  ينظر 
�شوى  يجد  ال  �ل�شيا�شية  �الأحز�ب 
تهم  يتبادلون  فهم  �لفارغة،  �ل�شف�شطة 
�القت�شادي  �النهيار  وت�شبيب  �لف�شاد 

و�لتبعية للخارج نف�شها.
هذه  عن  يعبر  ما  �أكثر  ولكن 
�ل�شف�شطات هي �ل�شعار�ت �النتخابية، 
�شيئًا، وغير  يعني  ال  فارغ  وكلها كالم 
�أول  �أن  علمًا  وللقيا�ش،  للتطبيق  قابل 
من  حققت  ما  مدى  لتعرف  قاعدة 
�إنجاز�ت هي �أن تكون �الأهد�ف �لمعلنة 
بع�ش  في  نظرنا  و�إذ�  للقيا�ش،  قابلة 
�لقيا�ش  �أن  ر�أينا  �لمرفوعة  �ل�شعار�ت 
�لمثال  �شبيل  فعلى  عليها،  يجري  ال 

ننظر �إلى �شعار�ت من نوع:
– معكن نحنا  »نحنا فينا نحنا بدنا 
ردً�  �ل�شعار  هذ�  ياأتي  طبعًا  فينا...«، 
ومن  خلونا«،  »ما  مقولة:  على 
من  �لعديد  �أن  �ل�شف�شطائية  �لمفارقات 
�شعار  ترفع  �ل�شيا�شية  �الأحز�ب 
ن�شترد  فينا  »نحنا  نوع:  من  �ل�شيادة 
�ل�شيادة – نحنا بدنا �ل�شيادة...«، مع 
�شيادة  يعني  ذلك  �أن  يعلم  �لكل  �أن 
وهناك  �لطو�ئف،  بقية  على  طائفتي 
خ�شو�شًا  �لتغيير  نوع  من  �شعار�ت 
بعد 17 ت�شرين، فهناك �أكثر من الئحة 
»نحنا  نوع:  من  �لتغيير،  ��شم  تحمل 
– نحنا  �لتغيير  بدنا  – نحنا  �لتغيير 

�الأمر  وهذ�  �لحقيقي...«،  �لتغيير 
ال  �شعبوية  لم�شطلحات  علك  مجرد 

معنى لها.
��شمه  ��شتغل  من  ذلك  من  و�الأقبح 
�لمر�شح  مثل  �النتخابي،  �شعاره  في 
�شعار:  رفع  �لذي  �لب�شتاني  فريد 
وفريد  نوعه«،  من  فريد  »�شوتك 
تو�  »�شواّ �شعار:  رفع  �لذي  �لخازن 
لم�شروع فريد«، ال �أعلم ماذ� كان فريد 
�ل�شابقة  �ل�شنو�ت  ينتظر طيلة  �لخازن 
م�شروعه  ليطرح  �ل�شيا�شي  عمله  من 
�شعار�ت:  وهناك  نوعه،  من  �لفريد 
نبقى«  ورح  و»كنا  ونحمي«  »نبني 
و�شعار: »بيروت بدها قلب«، وكما قال 
لي �شديق ممازحًا »وبدها كبد وكليتين 

�أي�شًا«.
ولالأ�شف يغيب �لم�شروع �ل�شيا�شي 
و�لروؤية �القت�شادية عن جميع �للو�ئح 
�أ�شخا�ش  من  �لمدعومة  تلك  وحتى 
�شعار  يرفع  �لذي  �لمدني  �لمجتمع 
عن  غابت  فقد  لل�شيا�شيين،  �لت�شدي 

�شعار�ته �لم�شاريع �لمتكاملة.
�إحدى  �أن  �لمبكي  �لم�شحك  �أن  �إالاّ 
�لمر�شحات على �إحدى �للو�ئح وعندما 
�شاألتها عن م�شروعها �ل�شيا�شي، قالت 
قديمة  باتت  �لم�شاريع  فكرة  باأن 
فهل  �لكبرى،  �لدول  عنها  وتخلت 
دليل  هذ�  �أو  قالته؟!  ما  هي  ت�شدق 
هو  هوؤالء  هدف  و�ن  �لمطبق  �الإفال�ش 
�لبرلمانية  �لندوة  �إلى  �لو�شول  مجرد 

بالكذب و�لخد�ع و�ل�شف�شطة.
ومع  �للبنانيين،  عون  في  �هلل  كان 
�أننا ال ندعو �إلى مقاطعة �النتخابات �إال 
بعيدً�،  ز�ل  ما  �لتغيير  �أن  ندرك  �أننا 
لم  �شيا�شية  روؤية  �إلى  نحتاج  و�أننا 
�إلى  يقود  �قت�شادي  وفكر  بعد  تتبلور 

�لخروج من �أزمتنا �لحالية.
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االأ�سوات التي نالها مر�سحو دوائر ال�سمال في انتخابات 2018
في دائرة ال�سمال الثانية )طرابل�س - المنية - ال�سنية(

 AÉ©HQC’G

πªædG º«∏°S - Ú©Ñ°ùdG ô°†N

â≤Ñ°S »àdG äÉ©bƒàdG »g IÒãc
¢ù∏˘˘HGô˘˘W Ωƒ˘˘j ‘ QÉ˘˘˘jCG ø˘˘˘e ¢SOÉ˘˘˘°ùdG
äGƒ˘æ˘°S ™˘°ùJ Qhô˘e ó˘©˘H »˘HÉ˘î˘à˘˘f’G
á˘«˘HÉ˘«˘f äÉ˘HÉ˘î˘à˘˘fEG ô˘˘NBG ≈˘˘∏˘˘Y ∞˘˘«˘˘fh
¿ƒfÉ≤dG ¢SÉ°SCG ≈∏Y äôL ób âfÉc
zá˘cô˘©ŸG{ ø˘˘µ˘˘J ⁄ É˘˘¡˘˘eƒ˘˘j ,…ÌcC’G
∞dÉëàdG áëF’ ÚH äQGO PEG ,áÄaÉµàe
ÚH ™˘ª˘L …ò˘dG ¢†jô˘©˘˘dG »˘˘°SÉ˘˘«˘˘°ùdG
óªfi ÖFÉædGh »JÉ≤«e Ö«‚ ¢ù«FôdG
á¡L øe zπÑ≤à°ùŸG QÉ«J{h …óØ°üdG
,á«fÉK á¡L øe øjOôØæe Úë°Tôeh
kGô¶f kÉØ∏°S áeƒ°ùfi èFÉàædG âfÉch
.Úaô£dG äGQób ÚH ÒÑµdG ähÉØà∏d

äô˘˘L 2018 äÉ˘˘˘HÉ˘˘˘î˘˘˘à˘˘˘fG ¿G ÉÃh
»˘˘˘Ñ˘˘˘˘°ùæ˘˘˘˘dG ¿ƒ˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG ¢SÉ˘˘˘˘°SCG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y
‘ Iô˘e ∫hC’) »˘∏˘˘«˘˘°†Ø˘˘à˘˘dG äƒ˘˘°üdGh
á˘˘˘˘˘°UQƒ˘˘˘˘˘˘H â°SQ ó˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘a ,(¿É˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘d
¿É˘c í˘FGƒ˘d ÊÉ˘ª˘K ≈˘˘∏˘˘Y äÉ˘˘«˘˘ë˘˘°TÎdG
Iójó°T á°ùaÉæe ¢VƒîJ ¿G kÉ©bƒàe

.z∑QÉ©ŸG ΩCG{ â«ª°S å«M
QÉ˘˘¡˘˘æ˘˘dG á˘˘∏˘˘«˘˘˘W AGƒ˘˘˘LC’G ø˘˘˘µ˘˘˘dh
Éeó˘©˘H ,kGó˘L á˘FOÉ˘g âfÉ˘c »˘HÉ˘î˘à˘f’G
π˘Ø˘M kÉ˘Ñ˘NÉ˘˘°U kGô˘˘¡˘˘°T á˘˘æ˘˘jóŸG â°†eCG
ä’Éé°ùdGh äÉHÉ£ÿGh äÉfÉLô¡ŸÉH
íjôéàdG OhóM ¤G É¡°†©H π°Uh »àdG

. »°üî°ûdG
≈˘∏˘Y z¿ó˘ª˘à˘˘dG{ `d ä’ƒ˘˘L ∫Ó˘˘Nh
¢ù∏HGôW ‘ ´GÎb’G ΩÓbCG øe ójó©dG
ÚYÎ≤ŸG Oó˘Y Êó˘J ß˘˘Mƒ˘˘d AÉ˘˘æ˘˘«ŸGh
≈àMh kÉMÉÑ°U á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG òæe
Oó©dG ‘ ähÉØJ ™e ,kGô°üY á°ùeÉÿG
¢†©˘˘˘˘˘H ™˘˘˘˘˘aO É˘˘˘˘˘e ,ô˘˘˘˘˘˘NBGh º˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘b ÚH
¬«Lƒàd áØ∏àfl äGQÉ«J ‘ ÚdhDƒ°ùŸG
π˘˘˘˘°UGƒ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG ™˘˘˘˘˘bGƒ˘˘˘˘˘e ÈY ,äGƒ˘˘˘˘˘YO
≈˘˘∏˘˘Y ÚÑ˘˘NÉ˘˘æ˘˘dG å– ,»˘˘YÉ˘˘ª˘˘à˘˘L’G
óæY ΩÓbC’G ∫ÉØbEG óYƒe πÑb ´GÎb’G

.AÉ°ùe á©HÉ°ùdG
∫ÓN øe ÚÑJ ¬fG âYOEG QOÉ°üe
¢SCÉH ’ kGOóY ¿G á«ØJÉ¡dG ä’É°üJ’G
íàa ¿hô¶àæj GƒfÉc ÚÑNÉædG øe ¬H
‹É˘˘à˘˘dÉ˘˘˘Hh äGƒ˘˘˘°UC’G AGô˘˘˘°T äGQGRÉ˘˘˘H
¿G q’EG ,ÌcCG ™˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘aó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘j øŸ ´GÎb’G
É˘˘gô˘˘µ˘˘æ˘˘j AGô˘˘°ûdGh ™˘˘«˘˘Ñ˘˘dG äÉ˘˘«˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘Y
¢†©H ¬Jô°ûf É‡ ºZôdÉH - ™«ª÷G
á˘˘«˘˘˘bó˘˘˘°U á˘˘˘«˘˘˘Yó˘˘˘e  ΩÓ˘˘˘YE’G π˘˘˘FÉ˘˘˘°Sh
äƒ˘°üdÉ˘H á˘≤˘Kƒ˘e É˘¡˘fCGh É˘¡˘˘JÉ˘˘eƒ˘˘∏˘˘©˘˘e
É˘˘¡˘˘à˘˘ª˘˘«˘˘b É˘˘˘gó˘˘˘≤˘˘˘Ø˘˘˘j É‡ - IQƒ˘˘˘°üdGh

.á«fƒfÉ≤dG
ø˘˘˘˘e ó˘˘˘˘jó˘˘˘˘©˘˘˘˘dG π˘˘˘˘«˘˘˘˘é˘˘˘˘°ùJ ø˘˘˘˘µÁh
»˘HÉ˘î˘à˘f’G Ωƒ˘˘«˘˘dG ∫Ó˘˘N äGó˘˘gÉ˘˘°ûŸG

:É¡æeh ,πªŸGh πjƒ£dG
…CG ´ƒ˘˘bh Ωó˘˘Yh ΩÉ˘˘à˘˘dG Ahó˘˘˘¡˘˘˘dG -

»˘˘Hhó˘˘æ˘˘e ÚH á˘˘°UÉ˘˘N ô˘˘cò˘˘oj ∫É˘˘˘µ˘˘˘°TEG
í˘˘˘˘˘˘FGƒ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘dGh Úë˘˘˘˘˘˘˘°TôŸG QÉ˘˘˘˘˘˘˘°üfCGh
¿hô˘°ûà˘æ˘j Gƒ˘fÉ˘c ø˘jò˘˘dGh á˘˘°ùaÉ˘˘æ˘˘àŸG

.ΩÓbC’G õcGôe øe Üô≤dÉH IÌµH
øeC’G á«æeC’G iƒ≤dG ô°UÉæY ¤ƒJ
ΩÓ˘˘˘bC’G π˘˘˘NGó˘˘˘e ó˘˘˘æ˘˘˘Y •É˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°†f’Gh
¢û«÷G ô°UÉæ©d QÉ°ûàfEG ™e É¡∏NGOh

.áæjóŸG ‘ áØ∏àfl øcÉeCG ‘
ÒÑ˘˘µ˘˘dG Qƒ˘˘°†◊G kÉ˘˘ë˘˘°VGh ¿É˘˘c -
zΩõ˘˘©˘˘dG á˘˘ë˘˘F’{ QÉ˘˘˘°üfCGh »˘˘˘Hhó˘˘˘æŸ
º˘¡˘°SÉ˘Ñ˘∏˘H ΩÓ˘bC’G õ˘cGô˘e ø˘e Üô˘≤˘dÉ˘˘H
kÉ°ü°üfl º¡æe óMCG øµj ⁄h ,óMƒŸG

.áëFÓdG øe ∑GP hCG í°TôŸG Gò¡d
…ójDƒŸ RQÉH Qƒ°†M ∑Éæg ¿Éc -
ó˘˘æ˘˘Y ô˘˘°ù÷G ¿É˘˘fó˘˘˘Y Òª˘˘˘°S ÖFÉ˘˘˘æ˘˘˘dG

.õcGôŸG øe Üô≤dÉHh
º˘˘˘˘«ÿG ,á˘˘˘˘à˘˘˘˘a’ âfÉ˘˘˘˘c ,∂dò˘˘˘˘ch -
ó˘˘˘ªfi ô˘˘˘jRƒ˘˘˘˘dG í˘˘˘˘°TôŸÉ˘˘˘˘H á˘˘˘˘°UÉÿG
õcGôe øe õcôe øe ÌcCG óæY IQÉÑc
QÉ˘˘˘©˘˘˘°Th √Qƒ˘˘˘°U É˘˘˘¡˘˘˘˘©˘˘˘˘aQh ´GÎb’G

.zøµªg ...»ªg{
á˘˘«˘˘˘≤˘˘˘Ñ˘˘˘d á˘˘˘Ñ˘˘˘°ùæ˘˘˘dÉ˘˘˘H ô˘˘˘eC’G ∂dò˘˘˘ch
.z∫Éª°û∏d πÑ≤à°ùŸG áëF’{ »ë°Tôe

»˘˘à˘˘ë˘˘F’ ƒ˘˘Hhó˘˘æ˘˘e ô˘˘°ûà˘˘fG É˘˘˘ª˘˘˘c -
π°ü«a í°TôŸG) zá«æWƒdG áeGôµdG{
í°TôŸG) zIOÉ«°ùdG ¿ÉæÑd{h (»eGôc
z™jQÉ°ûŸG á«©ªL{h ,(»ØjQ ±ô°TCG

.(»LÉf ¬W .O í°TôŸG)
Úë˘˘˘˘˘˘°TôŸG ø˘˘˘˘˘˘e Òã˘˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘˘dG ΩÉ˘˘˘˘˘˘b -
´GÎb’G õcGôe ≈∏Y ájó≤ØJ ä’ƒéH
äÉ˘˘˘HÉ˘˘˘î˘˘˘à˘˘˘˘f’G Ò°S ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ´Ó˘˘˘˘WEÓ˘˘˘˘d

.ÚYÎ≤ŸG Ö°ùf áaô©eh
ÖcGƒ˘˘e ø˘˘Y zá˘˘aÉ˘˘˘ã˘˘˘µ˘˘˘dG{ âHÉ˘˘˘Z -
≈˘˘˘∏˘˘˘Y ô˘˘˘eC’G ô˘˘˘°üà˘˘˘bGh ø˘˘˘jô˘˘˘°UÉ˘˘˘˘æŸG
åÑ˘J âfÉ˘c »˘˘à˘˘dG äGQÉ˘˘«˘˘°ù∏˘˘d ÖcGƒ˘˘e

.á«°SÉª◊G ÊÉZC’G
ø˘˘˘e º˘˘˘gÉ˘˘˘æ˘˘˘«˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘jò˘˘˘˘dG π˘˘˘˘c -
á˘˘«˘˘MÉ˘˘f ø˘˘e Ú≤˘˘∏˘˘b Gƒ˘˘fÉ˘˘c Úë˘˘°TôŸG
.z¬∏dG ≈∏Y{ OOôj º¡°†©Hh ,èFÉàædG

õcGôe âHÉZ ó≤a »°VÉª∏d kÉaÓN -
íFGƒ∏dG iód ´GÎb’G Ö°ùf á©HÉàe
á∏«W ,ó©H ´Î≤j ⁄ øeh ´ÎbEG øeh

.»HÉîàf’G QÉ¡ædG
á«∏NGódG ôjRh º«ª©J øe ºZôdÉH -
…hP ´GÎbEG á˘˘«˘˘∏˘˘ª˘˘Y π˘˘«˘˘¡˘˘˘°ùJ á˘˘˘¡÷
Úæ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùŸGh á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°UÉÿG äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘LÉ◊G
º˘˘¡˘˘æ˘˘e Òã˘˘µ˘˘dG ó˘˘˘Lh ó˘˘˘≤˘˘˘a ≈˘˘˘°VôŸGh
,ΩÓbC’G ¤EG ∫ƒ°UƒdG ‘ á¨dÉH áHƒ©°U
¿G q’EG ,É˘«˘˘∏˘˘©˘˘dG äÉ˘˘≤˘˘Ñ˘˘£˘˘dG ‘ á˘˘°UÉ˘˘N
πªM ‘ GƒªgÉ°S ÊóŸG ´ÉaódG ô°UÉæY
¢†©H π©a ∂dòch ÚYÎ≤ŸG A’Dƒg

.íFGƒ∏dG »£°TÉf
OÉ¡f äÉjó∏ÑdGh á«∏NGódG ôjRh -
∫Éª°ûdG á¶aÉfi õcôe QGR ¥ƒæ°ûŸG
ß˘aÉÙÉ˘H ™˘ª˘à˘LG å«˘˘M ¢ù∏˘˘HGô˘˘W ‘
º˘∏˘b ó˘˘≤˘˘Ø˘˘J º˘˘K Ú«˘˘æ˘˘eC’G ÚdhDƒ˘˘°ùŸGh
á˘«˘ª˘°Sô˘dG êPƒ˘ª˘æ˘dG á˘°SQó˘˘e{ ´GÎbG

.zäÉæÑ∏d
äÉ˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘°üb Ö«˘˘˘˘¨˘˘˘˘J Iô˘˘˘˘e ∫hC’ -
AÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘°SCG É˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘fhóŸG ¥GQhC’G
,´GÎb’G õ˘cGô˘e ΩÉ˘˘eCG ø˘˘e Úë˘˘°Tô˘˘e
,áeƒ¨∏e hCG á°UÉN íFGƒ∏d OƒLh Óa
´QGƒ˘˘˘°ûdGh á˘˘˘Ø˘˘˘°UQC’G âfÉ˘˘˘c ∂dò˘˘˘˘Hh

.¥GQhCG Gòµg øe áØ«¶f õcGôŸG ΩÉeCG
ÜÉ˘ë˘°ùfG ø˘Y äÉ˘©˘˘FÉ˘˘°ûdG â¨˘˘W -
ÒKCÉà∏d ádhÉfi ‘ ∑GP hCG í°TôŸG Gòg
≈à˘M á˘∏˘Ñ˘∏˘H çGó˘MEGh ÚÑ˘NÉ˘æ˘dG ≈˘∏˘Y
øµj ⁄ øµdh ,IóMGƒdG áëFÓdG πNGO

.»∏©a ÒKCÉJ …CG ∂dòd
RÉ˘a ,äÉ˘HÉ˘î˘à˘f’G â¡˘à˘fEG Gò˘µ˘˘gh -
äOÉ˘˘Yh ,ô˘˘°ùN ø˘˘e ô˘˘°ùNh ,RÉ˘˘a ø˘˘˘e
¿CG ó©H OÉà©ŸG É¡fƒµ°S ¤EG ¢ù∏HGôW
á˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘°üØŸG á˘˘˘˘˘£ÙG √ò˘˘˘˘˘g äRhÉŒ
Oƒ˘˘Yƒ˘˘dG ≥˘˘˘«˘˘˘≤– Iô˘˘˘¶˘˘˘à˘˘˘æ˘˘˘e ΩÓ˘˘˘°ùH
π˘Ñ˘b â«˘£˘YCG »˘à˘˘dG è˘˘eGÈdG ò˘˘«˘˘Ø˘˘æ˘˘Jh
¿ƒµj ¿G πeCG ≈∏Y QÉjCG øe ¢SOÉ°ùdG

.π°†aCG ó¨dG

¿ÓYEG
IQƒµdÉH …QÉ≤©dG πé°ùdG áfÉeC’

ø˘Y á˘dÉ˘cƒ˘dÉ˘H ÖjO ±É˘Ø˘˘Y âÑ˘˘∏˘˘W
™˘˘FÉ˘˘°V ∫ó˘˘H äGó˘˘æ˘˘°S ô˘˘gÉ˘˘°V ó˘˘˘jô˘˘˘a
É˘Hó˘˘H 230h 233h 753 äGQÉ˘˘≤˘˘©˘˘∏˘˘d

.á∏îædG 643h 649h
 á©LGôª∏d kÉeƒj 15 ¢VÎ©ª∏d

…QÉ≤©dG πé°ùdG ÚeCG

¿ÓYEG
IQƒµdÉH …QÉ≤©dG πé°ùdG áfÉeC’

¬˘à˘Ø˘°üH ≥˘∏˘°T OÉ˘˘ª˘˘Y OÉ˘˘¡˘˘L Ö∏˘˘W
™FÉ°V ∫óH óæ°S ™«ÑdG ó≤©H ¢VƒØe

.áÑ÷G çóM 4750 QÉ≤©∏d
 á©LGôª∏d kÉeƒj 15 ¢VÎ©ª∏d

…QÉ≤©dG πé°ùdG ÚeCG

¿ÓYEG
IQƒµdÉH …QÉ≤©dG πé°ùdG áfÉeC’

ádÉcƒdÉH ÎæY ∞°Sƒj ÉÑ«∏°U Ö∏W
™˘˘FÉ˘˘°V ∫ó˘˘H ó˘˘æ˘˘°S Îæ˘˘Y ó˘˘jÉ˘˘˘°S ø˘˘˘Y

.¿ógG 1295 QÉ≤©∏d
 á©LGôª∏d kÉeƒj 15 ¢VÎ©ª∏d

…QÉ≤©dG πé°ùdG ÚeCG

¿ÓYEG
IQƒµdÉH …QÉ≤©dG πé°ùdG áfÉeC’

øY ádÉcƒdÉH ¿ƒ«¡°U √QófG Ö∏W
∫óH óæ°S ´Éæe ’ƒNh ¿ƒ«¡°U ‹ƒL

.ƒaôØc 461 QÉ≤©∏d ™FÉ°V

 á©LGôª∏d kÉeƒj 15 ¢VÎ©ª∏d
…QÉ≤©dG πé°ùdG ÚeCG

¿ÓYEG
IQƒµdÉH …QÉ≤©dG πé°ùdG áfÉeC’

∫É˘˘˘˘°û«˘˘˘˘e ÊGO á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÉÙG âÑ˘˘˘˘∏˘˘˘˘W
Qƒ°üæe ∫ÉeG øY ádÉcƒdÉH ¢TƒØæc
.äÉeÉM 434 QÉ≤©∏d ™FÉ°V ∫óH óæ°S

 á©LGôª∏d kÉeƒj 15 ¢VÎ©ª∏d
…QÉ≤©dG πé°ùdG ÚeCG

¿ÓYEG
IQƒµdÉH …QÉ≤©dG πé°ùdG áfÉeC’

»˘˘˘˘˘˘˘HGô˘˘˘˘˘˘˘Y Ú°ùM ΩRÉ˘˘˘˘˘˘˘˘M Ö∏˘˘˘˘˘˘˘˘W
¬ª˘«˘°ùHh ¬˘∏˘dGó˘Ñ˘Y É˘fQ ø˘Y á˘dÉ˘cƒ˘dÉ˘H
.πjÉfóH 328 ™FÉ°V ∫óH óæ°S º°SÉb

 á©LGôª∏d kÉeƒj 15 ¢VÎ©ª∏d
…QÉ≤©dG πé°ùdG ÚeCG

¿ÓYEG
IQƒµdÉH …QÉ≤©dG πé°ùdG áfÉeC’

è˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘L QGhOG »˘˘˘˘˘˘eÉÙG Ö∏˘˘˘˘˘˘˘W
∫óH óæ°S ô°üf êQƒL øY ádÉcƒdÉH

.äÉë∏b 1191 QÉ≤©∏d ™FÉ°V
 á©LGôª∏d kÉeƒj 15 ¢VÎ©ª∏d

…QÉ≤©dG πé°ùdG ÚeCG

¿ÓYEG
IQƒµdÉH …QÉ≤©dG πé°ùdG áfÉeC’

•ƒeô°U ¥GRôdGóÑY ¥hQÉa Ö∏W
∫óH óæ°S ≈°ù«Y óªMCG øY ádÉcƒdÉH

.á°ûjô◊G 717 QÉ≤©∏d ™FÉ°V
 á©LGôª∏d kÉeƒj 15 ¢VÎ©ª∏d

…QÉ≤©dG πé°ùdG ÚeCG

¿ÓYEG
IQƒµdÉH …QÉ≤©dG πé°ùdG áfÉeC’

•ƒeô°U ¥GRôdGóÑY ¥hQÉa Ö∏W
ó˘æ˘°S IOÉ˘ª˘M ¿É˘ª˘«˘∏˘°S ø˘Y á˘dÉ˘cƒ˘dÉ˘H

.πYGO 133 QÉ≤©∏d ™FÉ°V ∫óH
 á©LGôª∏d kÉeƒj 15 ¢VÎ©ª∏d

…QÉ≤©dG πé°ùdG ÚeCG

¿ÓYEG
IQƒµdÉH …QÉ≤©dG πé°ùdG áfÉeC’
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الم�صتقبل لعكار
�صني - عكار                                                   20،426وليد وجيه البعريني

�صني - عكار                                                   14،911محمد م�صطفى �صليمان
�صني - عكار                                                   14،145محمد طارق طالل المرعبي

ماروني - عكار                                               13،055هادي فوزي حبي�ش
روم ارثوذك�ش - عكار                                      7،911وهبي خليل خليل قاطي�صه

روم ارثوذك�ش - عكار                                      3،759جان نقول مو�صى
علوي - عكار                                                         561خ�صر منيف حبيب

معًا لل�صمال ولبنان
ماروني - زغرتا                                             11،407طوني �صليمان فرنجية

ماروني -  ب�صري                                              4،649ملحم جبران طوق
روم ارثوذك�ش - الكورة                                   5،263�صليم عبداهلل �صعاده

ماروني -  البترون                                           6،155بطر�ش جوزف الخوري حرب
روم ارثوذك�ش -  الكورة                                  4،224فايز مي�صال غ�صن

ماروني -  زغرتا                                               5،435ا�صطفان بطر�ش الدويهي
ماروني -  زغرتا                                               1،590�صليم بك يو�صف كرم

روم ارثوذك�ش - الكورة                                       779عبداهلل �صليم الزاخم
ماروني -  ب�صري                                                      25روي بهجت عي�صى الخوري

نب�ش الجمهورية القوية
ماروني - ب�صري                                                6،677�صتريدا اليا�ش طوق

ماروني - ب�صري                                               5،990جوزاف جرج�ش ا�صحق
ماروني - البترون                                            9،842فادي يو�صف �صعد

روم ارثوذك�ش - الكورة                                  7،822فادي عبداهلل كرم
ماروني - زغرتا                                               2،776ماريو�ش بطر�ش البعيني

ماروني - البترون                                            2،470�صامر جورج �صعادة
روم ارثوذك�ش - الكورة                                       442البر جميل اندراو�ش
روم ارثوذك�ش - الكورة                                       305جورج مو�صي من�صور

ماروني - زغرتا                                                    194مي�صال باخ�ش الدويهي
ماروني - زغرتا                                                       31قي�صر فريد معو�ش

ال�صمال القوي
ماروني - البترون                                         12،269جبران جرجي با�صيل

ماروني - زغرتا                                               8،571مي�صال رانه معو�ش
روم ارثوذك�ش - الكورة                                  3،383جورج نعيم عطا اهلل

روم ارثوذك�ش - الكورة                                  3،190نقول بك فوؤاد بك غ�صن غ�صن
ماروني - زغرتا                                               3،749بيار جرج�ش رفول
ماروني - ب�صري                                               1،112�صعيد يو�صف طوق

ماروني - ب�صري                                                       76جورج بدوي بطر�ش
ماروني - البترون                                                 118نعمه ابراهيم ابراهيم

روم ارثوذك�ش - الكورة                                          97غريتا حبيب �صعب
ماروني - زغرتا                                                    109جواد �صيمون بول�ش

عكار القوية
ماروني - عكار                                                  8،667جيمي جورج جبور
�صني - عكار                                                      8،144محمد يحيه يحيه

روم ارثوذك�ش - عكار                                      7،435اأ�صعد رامز درغام
�صني - عكار                                                      5،277محمد عبد الفتاح �صديد

�صني - عكار                                                       1،628محمود خ�صر حداره
علوي - عكار                                                     1،353م�صطفى علي ح�صين

روم ارثوذك�ش - عكار                                       1،304ريا�ش نقول رحال

في دائرة ال�سمال الثالثة 
)زغرتا - الكورة - البترون - ب�سري(
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الأربعاء 2022/5/11

ريفي
كانت لّلواء ريفي كلمة في المهرجان قال فيها: 

وفي  م��ق��ال«.  مقام  »لكل  ال�سعبي:  المثل  »ي��ق��ول 
لإعالن  اليوم  واياكم  نلتقي  المقال:  هذا  لنا  ح�سرتكم 
لئحة »اإنقاذ وطن« اي انقاد لبنان من �سر كبير يترب�س 
باأدبيات الخطاب  اأبداأ  به. لذلك، واأمام هول الم�سهد لن 
الحدود  اأبعد  الى  بتجرد  �ساأخاطبكم  بل  النتخابي، 
م�ساألة  عيني  ن�سب  وا�سعا  باأ�سمائها  الأمور  و�ساأ�سمي 

واحدة وهي اإنقاذ الوطن«.
اأ�ساف: »العملة الوطنية تنهار.. والدواء مفقود واإن 

وجد فباأ�سعار خيالية.
المزمنة  الأمرا�س  م�سابو  مفقود،  الأطفال  حليب 
اأقربائهم  الى  فيلجاأون  اأدويتهم  اإيجاد  عن  يعجزون 

ومعارفهم للح�سول على الدواء والحليب ...
ربطة  حتى  الم�ست�سفيات،  اأبواب  على  تموت  النا�س 

الخبز باتت هماً يومياً.
لتاأمين  ي�سقى  الخارج  في  عمره  �سنوات  ق�سى  من 
في  عمره  جنى  واّدخر  مي�سورًا  كان  ومن  كريم،  عي�س 
للح�سول  الم�سارف  اأبواب  اأمام  الذل  يتجرع  البنوك، 

على حفنة من ماله ل تكفيه اأياماً معدودة.
للح�سول على  يتهافتون  الأمن  الوطن وحماة  جنود 
من  يفّر  نراه  ذلك  عن  يعجز  ومن  الخدمة  من  ت�سريح 
ال�سلك، فما يتقا�ساه ل يكفيه للو�سول الى مركز عمله، 
فكيف يوؤمن العي�س الكريم لأولده، معيب ل بل مهين ما 

يجري فيك يا وطني«.
الح�سول  هو  اليوم  �سبابنا  طموح  »اأق�سى  وتابع: 
على جواز �سفر للهروب من عذابات هذا الوطن الجريح.

هذا هو واقعنا فما الحل للخروج من هذا البالء؟ هل 
وجود  ل  �سعب  نحن  ل.  بالطبع  ن�ست�سلم؟  هل  نياأ�س 

للياأ�س والإحباط وال�ست�سالم في قامو�سه.
لقد مّر علينا الكثير من الماآ�سي وال�سعاب، وتمّكنا من 
تجاوزها. واليوم انتم ونحن قادرون على انقاذ الوطن، 
غير  الدولة  اأن  اأوًل  نعترف  اأن  يجب  ذلك  ولتحقيق 
مفل�سة، بل منهوبة من منظومة فا�سدة محمية من �سالح 

ارهابي.. �سرق الوطن واأفقر ال�سعب.
وال�سرقات  الهدر  وق��ف  اأوًل  يجب:  الوطن  لإنقاذ 

وثانياً �سخ الأموال فيه.
نمنع  فكيف  ال�سارقين  يحمي  ال�سالح  كان  اإذا  ولكن 
�سرقة الدولة واأموال النا�س؟ كيف نوقف �سارقاً فا�سدًا 

يحميه �سالح يّدعي اأنه اإلهي؟
لوقف النهيار واإنقاذ الوطن نحن بحاجة اإلى موارد 
مالية جديدة وهي ل تاأتي اإل من م�سدرين: من الجباية 

- او من الم�ساعدات والهبات والقرو�س الخارجية.
فر�س  عبر  المواطنين  جيوب  من  تكون  الجباية 
اأمر مرفو�س  .. وهذا  �سرائب ور�سوم جمركية جديدة 
قطعاً.. فالنا�س لم تعد تملك قوت يومها بعد ان �سرقت 
واأ�سبح  عمرها،  وجنى  تعبها  الحاكمة  المنظومة 

مدخول المواطن ل يكفيه ثمن ا�ستراك الكهرباء، فكيف 
تفر�سون �سريبة جديدة عليه. هذا لي�س حاًل فلن تجدوا 

من يدفع لكم فل�ساً واحدًا.
نعم لن تجدوا من ي�ستطيع ان يدفع لكم فل�ساً واحدًا 
ل ثقة بكم ول قدرة للمواطن. اإذًا من اأين ناأتي بالأموال 
والهبات  الم�ساعدات  اإل  اأمامنا  يعد  لم  النهيار؟  لوقف 

والقرو�س.
فريق  لبنان  في  طالما  يتحقق  لن  اأي�ساً  اأم��ر  وه��ذا 
م�سلح لبناني الهوية فار�سي التبعية. ي�سّدر المخدرات 
والعراق  و�سوريا  لبنان  في  الب��ري��اء  على  ويعتدي 
لبنان عن  نهار على عزل  ليل  العربي، ويعمل  والخليج 

محيطه وعروبته و�سلخه عن هويته«.
الفا�سدين  بين  العري�س  »التحالف  اأن  ريفي  واعتبر 
البلد  نهبت  حكم  منظومة  عنه  نتج  ال�سالح  واأ�سحاب 
و�سرقت اأموال المودعين ونهبت الحتياطي في م�سرف 
فذهبت  والغذاء  والمازوت  ال��دواء  دعم  بحجة  لبنان 
وحزب  الفا�سدة  ال�سلطة  اأهل  جيوب  اإلى  الدعم  اأموال 

اهلل حوثي لبنان، نعم اإنه حوثي لبنان«.
وقال: »اإن المنظومة التي ت�سكلت من تحالف ال�سالح 
الموؤ�س�سات،  قرار  و�سادرت  النا�س،  قمعت  والف�ساد 
بع�س  عمل  فتحول  الف�ساد..  اأهل  خدمة  في  وو�سعتها 
الأجهزة الأمنية من حماية النا�س الى حماية الفا�سدين 

وحماية الحاكمين.
اأكثر من 4٠ مليار دولر �سرفت على الكهرباء. ل بل 
وزارة  ا�ستلم  من  كهرباء.  بال  نعي�س  واليوم  �سرقت. 
الطاقة وملف الكهرباء لعقود؟ األي�س حزب اهلل وحلفاوؤه؟ 
وزارة  اأعطى  اهلل  حزب  لأن  بالكهرباء؟  ياأتوا  لم  فلماذا 
المناق�سات  يطلقون  لحلفائه،  تر�سية  كجائزة  الطاقة 
ويعقدون ال�سفقات وي�سرقون الأموال لقاء �سكوتهم عن 

�سالحه وعن هيمنته.
وللمفارقة يقولون ما خّلونا. خّلوكم ت�سرقوا؟ ب�س ما 
وزراء  ثالثة  اأن  وللمفارقة  الكهرباء؟  تجيبوا  خلوكم 
طاقة من الفا�سدين مر�سحون حالياً لالنتخابات النيابية.
في  لأن  دولة  يبني  ان  يريد  ل  الرهابي  ال�سالح  هذا 
على  وحلفاوؤه  الحزب  هذا  يوؤتمن  فكيف  زواله،  قوتها 

انقاذ وطن؟
هذا ال�سالح الرهابي ل يريد اإنقاذ البالد اأ�ساًل لأنه ل 
انه ي�سعى لتحويل الوطن  يعترف بدولة ا�سمها لبنان، 
الى من�سة لولية الفقيه، تنطلق منها اأعمال ال�سر �سد 
البالد  و�سائر  واليمن  والعراق  و�سوريا  الخليج  دول 

العربية وكذلك الدول الجنبية.
دولة،  يدير  كيف  يعرف  ل  الرهابي  ال�سالح  هذا  اإن 
القمع والعنف والإرهاب و�سفك  اإل منطق  يفهم  لأنه ل 
برتبة  تابعين  بموظفين  فاأتى  الحكم  ا�ستلم  الدماء. 
رئي�س ووزير و�سّلمهم الحكومة واإدارة البلد فما كانت 
النتيجة؟ اإنهار الوطن وغرق المواطن في الجوع والفقر 

والعوز«.
وتابع: »اإن اأول قرار اتخذته حكومة النهيار حكومة 

دون  ال��دي��ن،  دف��ع  ع��ن  المتناع  ك��ان  اهلل  ح��زب  دم��ى 
البلد  انهار  النتيجة...  كانت  فما  الدائنين  مفاو�سة 

وانهارت معه العملة الوطنية.
اأ�سهرًا معدودة، ُفجر خاللها المرفاأ، و�سرقوا  حكموا 
المركزي  البنك  احتياطي  من  دولر  مليار   ٢٠ من  اأكثر 
بذريعة دعم الدواء والمازوت والكهرباء والغذاء. فاأي 
انه  ال�سرعي؟  غير  ال�سالح  ميلي�سيا  بوجود  ننقذ  دولة 
وي�سّدر  وي����رّوج  ي�سنع  م��ن  يحمي  ال���ذي  ال�����س��الح 
الكبتاغون من معاقله اإلى الدول الخليجية ..كيف ننقذ 

الوطن؟
انظروا اإلى الدول التي دخلتها ميلي�سيات اإيران، كلها 

غارقة في الفقر والقتل والف�ساد والدمار.
ي�سّرع  ال�سرعي  غير  وال�سالح  الوطن..  ننقذ  كيف 
وال��م��ازوت  ال�����س��ي��ارات،  لتهريب  لمرتزقته  ال��ح��دود 
وال�سلع  والطحين  الطفال  وحليب  والدواء  والبنزين 

الغذائية المدعومة من جيوبكم واأموالكم التي �ُسرقت؟
�سطوته  يفر�س  م�سلح  حزب  وفيه  الوطن  ننقذ  كيف 
وي�سّدر  في�سّنع  وال��ح��دود،  وال��م��ط��ار  ال��م��رف��اأ  على 
المخدرات وي�ستورد ال�سالح، غير عابئ بوجود الدولة؟
كيف ننقذ الوطن وفيه �سالح يحمي تّجار المخدرات 
ويرّوجها باأ�سعار �سبه مجانية لقتل ال�سباب وتدميرهم 

في كل اأنحاء لبنان وفي طرابل�س اأي�سا؟
المقاومة  يّدعي  اإرهابي  �سالح  وفيه  لبنان  ننقذ  كيف 
والدفاع عن الوطن فيما ياأتمر باأ�سياده الفر�س، ويعمل 
لم�سلحتهم ولوعلى ح�ساب لبنان؟ لقد او�سلوا الوطن 

الى جهنم ل بل الى الجحيم.
حاقد  مذهبي  طائفي  �سالح  وفيه  لبنان  ننقذ  كيف 
بالتبعية  ويفاخر  عروبته،  من  الوطن  يخطف  وغادر، 

لولية الفقيه؟«.
واأردف ريفي: »اإننا في هذه المنا�سبة نرحب بعودة 
�سفراء دول مجل�س التعاون الخليجي الى بلدهم الثاني 
ال�سعودية  العربية  المملكة  �سفير  مقدمهم  وفي  لبنان. 
بين  بهم  اأهال  قطر،  دولة  و�سفير  الكويت  دولة  و�سفير 

اأهلهم واإخوتهم.
اإننا نحذر المعنيين في الحكومة ونحّملهم م�سوؤولية 
اإلى  و�سل  فلبنان  الكويتية،  المبادرة  اإ�ساعة  محاولة 
هذه  م��ع  التعامل  ف��ي  م��راوغ��ة  واأي  خطير،  مفترق 
المبادرة يتحملون م�سوؤوليتها اأمام اهلل والتاريخ وامام 

اللبنانيين.
اأهلي .. في طرابل�س والميناء   .. اأخواتي  اإخواني .. 
والقلمون والبداوي ووادي النحلة والمنية وال�سنية.. 
اأمام مرحلة مف�سلية خطيرة من تاريخ هذا  اليوم  اأنتم 
الوطن، مرحلة ح�سا�سة .. حا�سمة. فباأ�سواتكم تقررون 
يبداأ  الوطن  اإنقاذ  ابنائه.  وم�ستقبل  الوطن  م�سير 
انتخاب  خالل  من  الفا�سدة  المنظومة  هذه  كل  باإ�سقاط 
مجل�س نيابي �سيادي يرفع الغطاء عن �سالح حزب اهلل، 
ول يخاف المواجهة ول ي�ساوم على م�ستقبل الجيال. 
وللو�سول اإلى مجل�س نيابي �سيادي تحالفنا مع القوات 

اللبنانية، ومع كل الفريق ال�سيادي الذي لم ولن يتنازل 
ال�سيادية لأن  اأو ي�ساوم. تحالفنا مع القوى  اأو يخ�سع 
قناعتنا م�ستركة باأنه ل خال�س للبنانيين اإل ببناء دولة 
قوية عادلة نت�ساوى فيها جميعاً بالواجبات والحقوق، 
اللبناني  الجي�س  �سالح  اإل  �سالح  لأي  فيها  مكان  ول 

والقوى المنية ال�سرعية.
حلفاء  انتخاب  اأعدتم  فاإذا  م�سيري،  خيار  اأمام  اأنتم 
فال  لإنقاذكم  م�ساعدة  اأي  اأحد  من  تتوقعوا  فال  الحزب 

اأحد ي�ساعد دولة ت�سّدر الرهاب وال�سموم.
لبنان مخطوف من �سالح قتل ال�سهيد رفيق الحريري، 
و�سهداء  التويني  وجبران  عيد  وو�سام  الح�سن  وو�سام 
ثورة الأرز، وهو حليف المتهم بتفجير م�سجدي ال�سالم 
في  ال�سالة  ي��وؤدون  كانوا  اأبرياء  قتل  حيث  والتقوى، 
بيوت اهلل. لبنان مخطوف ول حل اإل بتحريره من قب�سة 
وباأ�سواتكم  التحرير..  قرار  وباأياديكم  ال�سالح،  هذا 
ويربحونها  الإنتخابات  تقاطعون  فاإما  الإنقاذ.  قرار 
لت�سوتوا  ت�ساركون  واإم��ا  والهوان،  ال��ذل  وتعي�سون 
للمر�سحين  وطن«،  »اإنقاذ  لالئحة  واحد  وقلب  ب�سوت 
ال�سياديين، وبذلك تطوون ال�سفحة ال�سوداء. نعم انها 
بامتياز.. �سنعت  �سيادية  »اإنقاذ وطن«  لئحتنا لئحة 
حريك.  ح��ارة  في  كغيرها  ت�سنع  ولم  طرابل�س..  في 
لالئحة  ..�سوتوا  للنزهاء  لل�سياديين.. �سوتوا  �سوتوا 
ووقف  النقاذ  م�سيرة  واياكم  لنبداأ   .. وطن«  »انقاذ 
المقاومة  �سرايا  للوائح  ت�سوتوا  ان  اياكم  النهيار. 
اإنقاذ  اردتم  اإذا  المحك.  على  الوطن  وم�سير  فم�سيرنا 
واعلموا  اأمامكم.  متاحة  التاريخية  فالفر�سة  الوطن 
يعني  الإنتخابات  قاطعتم  فاإن  م�سوؤولون.  اأنكم  جيدا 
اأنكم ت�سلمون طرابل�س والمنية وال�سنية والوطن برمته 
�ستخ�سرون  وحينها  واأزلم���ه،  الفار�سي  الحزب  اإل��ى 
ما  و�سي�سقط  وهويتكم  ون�سالكم  وتاريخكم  وجودكم 
واإما  الدولة  اإما  وا�سحة:  معركتنا  الوطن.  من  تبقى 

الدويلة. اإما الكرامة واإما الذل.
و�سنبقى  اأح��رارا  خلقنا  التبعية.  واإم��ا  الحرية  اإما 
خيارات  ه��ي  وخيارتنا  اهلل،  ب���اإذن  اأح����رارا  واإي��اك��م 

الأحرار«.
اأيار علينا  اأمام خيار م�سيري: في ١5  وختم: »اأنتم 
وال�سالح  الف�ساد  تحالف  منظومة  ا�سقاط  واإي��اك��م 
وبنجاحنا ي�سبح ١6 ايار يوماً مجيدًا بامتياز. نحن لم 
ولن نتر�سح طمعا بمركز اأو كر�سي. نحن نتر�سح حاملين 
باأ�سواتكم  باأيديكم  والحل  الوطن،  باإنقاذ  الأمل  �سعلة 
فريق  لنتخاب  القتراع  �سناديق  الى  بكثافة  بنزولكم 
المنا�سب  خلف  يلهث  ول  المواجهة  يخ�سى  ل  �سيادي 
لإنقاذ  الحل  هو  هذا  الوطن.  اإنقاذ  همه  وجل  والمال 
الوطن. �سوتكم هو الحل لإنقاذ الوطن. �سجاعتكم هي 
الحل لإنقاذ الوطن وعيكم هو الحل لإنقاذ الوطن. الحل 
باأياديكم: �سّوتوا لالئحة »اإنقاذ وطن«. �سوتوا بكثافة 
الوطن،  عا�س  �سارخين:  عاليا  ال�سوت  واياكم  لنرفع 

عا�س لبنان. عا�س لبنان حرًا اأبّياً«.

اللواء اأ�سر ريفي: معركتنا وا�سحة، الدولة اأو الدويلة، 
الكرامة اأو الذل، الحرية اأو التبعية 

ُخلقنا اأحرارًا و�سنبقى واإياكم اأحرارًا باإذن ا

طرابل�ش )�صّنة(: اأ�سرف ريفي، �سالح المقدم، اأمين ب�سير، ايمان درنيقة، فوزي الفري.
طرابل�ش )اأرثوذك�ش(: جميل عبود. طرابل�ش )علوي(: محمد �سم�سين. طرابل�ش )ماروني(: اليا�س خوري.

ال�صنية )�صّنة(: بالل هرمو�س، اأحمد الكرمه.
المنية )�صّنة(: عثمان علم الدين.

ُملحق 

�أطلقت الئحة »�إنقاذ وطن« )د�ئرة �ل�شمال �لثانية، طر�بل�ش – �لمنية 
خالل  �النتخابية،  حملتها  ريفي،  ��شرف  �للو�ء  برئا�شة  �ل�شنية(،   -
مهرجان جماهيري �أُقيم في ملعب �لوفاء في طر�بل�ش، بح�شور �الآالف 

من �لموؤيدين ومن �أن�شار �أع�شاء �لالئحة.
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لوائح دائرة ال�سمال الثالثة )زغرتا، الكورة، البترون، ب�سري(

عدد النواب: 10
زغرتا )موارنة(: 3

الكورة )اأرثوذك�ش(: 3
البترون )موارنة(: 2
ب�صري )موارنة(: 2

لئحة »�سمال المواجهة«

لئحة »�سمالنا«لئحة »نب�س الجمهورية القوية«

لئحة »قادرين نغّير«

لئحة »رح نبقى هون«

لئحة »وحدة ال�سمال«

لئحة »وعي �سوتك«

�سيمون  جواد  معو�س،  رانه  مي�سال  )م��وارن��ة(:  زغرتا 
بول�س، طوني اليا�س المارديني.

جرج�س  اأديب  فيا�س،  ر�ساد  اميل  )اأرثوذك�ش(:  الكورة 
عبدالم�سيح، بريجيت بنيامين خير.

جوال  حرب،  الخوري  بطر�س  مجد  )موارنة(:  البترون 
مي�سال الحويك.

ب�صري )موارنة(: ر�سيد نجيب خليفه رحمه.
زغرتا )موارنة(: ماغي انطون طوبيا، فوؤاد �سامل بول�س، 

مخايل �سركي�س الدويهي.
حبيب  �سامي  كرم،  عبداهلل  فادي  )اأرثوذك�ش(:  الكورة 

ريحانا، رامي ا�سكندر �سلوم.
البترون )موارنة(: غياث مي�سال يزبك، ليال طوني نعمه.

اليا�س طوق، جوزاف جرج�س  ب�صري )موارنة(: �ستريدا 
ا�سحق.

�سوقي  مي�سال  ال�سعيف،  اليا�س  �سادن  )موارنة(:  زغرتا 
الدويهي، جي�ستال ريمون �سمعان.

الكورة )اأرثوذك�ش(: فدوى فايز نا�سيف، جهاد ن�سر فرح، 
�سمعان خليل الب�سواتي.

البترون )موارنة(: ربيع جرج�س ال�ساعر، ليال �سمعان بو 
مو�سى.

ب�صري )موارنة(: قزحيا اليا�س �سا�سين، ريا�س مطانيو�س 
طوق.

زغرتا )موارنة(: بيار جرج�س رفول.
الكورة )اأرثوذك�ش(: جورج نعيم عطا اهلل، وليد جرج�س 

العازار، غ�سان توفيق كرم.
جرج�س  وليد  با�سيل،  جرجي  جبران  )موارنة(:  البترون 

حرب.
ب�صري )موارنة(: طوني جورج متى.

زغرتا )موارنة(: طوني �سليمان فرنجيه، ا�سطفان بطر�س 
الدويهي، كارول ادمون دحدح.

عبداهلل  �سليم  غ�سن،  مي�سال  فادي  )اأرثوذك�ش(:  الكورة 
�سعاده.

البترون )موارنة(: جوزف مي�سال نجم.
ب�صري )موارنة(: ملحم جبران طوق، روي بهجت عي�سى 

الخوري.

زغرتا )موارنة(: اأنطوان يو�سف يمين.
نديم  ب�سام  لوقا،  نقول  مو�سى  )اأرث��وذك�����ش(:  ال��ك��ورة 

غنطو�س.
البترون )موارنة(: ميرنا �سربل الخوري حنا.

ب�صري )موارنة(: جورج بدوي بطر�س.

زغرتا )موارنة(: مارون انطونيو�س محفو�س.
عبداهلل  زان��ه  نعمة،  ف��وزي  اأني�س  )اأرثوذك�ش(:  الكورة 

النبتي، با�سم مي�سال �سنيج.
البترون )موارنة(: جان اأنطون خيراهلل.
ب�صري )موارنة(: ميري جو مي�سال مطر.

اللواء اأمين عاطف �صليبا
جريدة  على  للقيمين  التهنئة  توجيه  اأود  ب��داي��ة، 
»التمدن«، ول �سيما الأ�ستاذ فايز �سنكري، هذا الن�سان 
الموؤمن بطرابل�س و�سعبها، والذي ل يقبل ال�ستكانة، بل 
نقطة  لي  ت�سكل  مدينة  في  جريدته  م�سيرة  اإطالق  اأعاد 
ال��م��در���س��ة  لجيلنا  بالن�سبة  ك��ان��ت  ح��ي��ث  ���س��ع��ف، 
هذا  كل  وف��وق  ال�سينما،  ودار  وال�سوق  والم�ست�سفى 
اأبناء  كل  بين  الم�سترك  والعي�س  التالقي  مدينة  وذاك 

ال�سمال.
وفي عودة اإلى مو�سوع ال�ساعة، اأي اإلى اأزمة لبنان 
من جهة، والنتخابات النيابية من جهة اأخرى. اأعترف 
باأنني لم اأكن يوماً مت�سائماً، بل كان يحدوني الأمل باأن 
م�ستقبل اأولدنا في هذا البلد �سيكون باألف خير، ولماذا 
الهجرة وترك الوطن، ولهذا ل اأذيع �سرًا اإن قلت باأنني 
تنازلت عن »الغرين كارت« الأميركي منذ اأكثر من �سبع 
�سنوات، وذلك تاأ�سي�ساً على تفاوؤلي بم�ستقبل هذا البلد. 
ت�سرين  »حركة  تداعيات  واإن  اأخ��ط��اأت  لالأ�سف  لكن 
الطبقة  كانت  التي  التين  اأوراق  كل  اأ�سقطت   ،»٢٠١9
ال�سيا�سية ت�ستر من خاللها عوراتها، و�سقط البلد وانهار 
اقت�ساده والقوة ال�سرائية لعملته، والأنكى من كل ذلك 
الذين  اأولدها  وُمدخرات  مدخراتها،  �ُسِلبت  النا�س  ان 

ي�سقون في زوايا العالم الأربعة! 
بين  ال�سدام  هذا  ولماذا  والم�ستقبل،  الأم��ل  فاأين 
اللوائح النتخابية للفوز بالنتخابات النيابية التي بداأنا 
ل  لكي  تتم،  ان  ناأمل  والتي   – لإجرائها  العك�سي  العد 
– وماذا  تحمله  على  القدرة  له  لي�س  بما  لبنان  يو�سم 

ننتظر بعد ١7 اأيار؟ 
لم  التي   ١96٨ انتخابات  اإلى  الذاكرة  بي  تعود  هنا 
القانوني  ال�سن  يومها  بلوغي  لعدم  فيها،  اأ���س��ارك 
انه كان هناك  بلدتي،  لالنتخاب، حيث �سمعت من كبار 
»برغون  قريَتي  في  الق��ت��راع  �سناديق  في  مفاجاأة 
وبدبهون« المتاخمتين لبلدتي انفه، وي�سكنها اآل الأيوبي 
الكرام. والمفاجاأة انه ُوِجَد في �سناديق القتراع اأوراق 
كون  كهرباء(   – ماء   – )طريق  عليها  مدون  انتخابية 
البديهية  الخدمات  هذه  من  محرومتين  كانتا  القريتين 

التي من المفتر�س ان تكون الدولة قد اأمنتها لنا�س تدفع 
ال�سرائب والر�سوم وتخ�سع للقانون. 

على  م��اذا  ُت��رى  لأ���س��األ  الواقعة  ه��ذه  اأ�ستذكر  نعم 
وهل  غ��دًا؟  الق��ت��راع  �سناديق  في  ي�سع  ان  الناخب 
النيابية،  الحياة  جنة  اإل��ى  الجدد  الداخلون  �سيكون 
قادرين على تلبية مطالب هذا ال�سعب الرازح تحت خط 

الفقر، ب�سبب نهب اأمواله وجنى عمره! 
هي  وم��ا  �سوؤالي!  على  ج��واب  ل��دي  لي�س  الحقيقة 
 – الكهرباء  ورقته،  في  ُي�سقطها  لكي  الناخب  اأولويات 
اأم  – القت�ساد،  ال�سرائية  – القوة  – التعليم  الطبابة 
كمدخل  منه،  �ُسِرَق  ما  با�ستعادة  بالمطالبة  يبداأ  انه 
يتوقعها  حياة  اأي  بالحياة.  اأمله  ل�ستعادة  اأ�سا�سي 
اللبناني في وطنه، وهل هناك من �ساهد على معاناة هذا 
والأط��ف��ال  الن�ساء  ع�سرات  رق��ود  من  اأكثر  ال�سعب، 
اأرادوا  انهم  ذنبهم  طرابل�س،  بحر  قعر  في  وال�سباب 
العي�س،  �سبل  فيه  ُاقِفلت  الذي  الوطن  هذا  من  الهروب 
وهل من برنامج وا�سح لكل المر�سحين، لو�سع حد لهذا 
النهيار ومنع تكرار كارثة لبنان وال�سمال التي ُفِر�ست 
اأي��ة  دون  م��ن  حتى  ال�سفر  مخاطر  رك��ب��وا  م��ن  على 
اأمان  يكن  لم  فلو  الغرق؟  خطر  الركاب  تقي  احتياطات 
البحر اأكثر من اأمان البر الذي يعي�سون عليه، لما ركبوا 

المخاطر! 
ان متابعة المواقف بين المتناف�سين وت�ساريحهم، ل 
اأي  عن  البعد  كل  بعيدة  نجدها  اإذ  الخير،  منها  يوؤمل 
ل�سعبنا  الكريم  والعي�س  الأمان  ُتحقق  قد  ُمقنعة  ُخّطة 
في  تعلموا  الذين  من  واحد  واأن��ا  الفيحاء،  في  خا�سة 
مدى  وُمدرك  طواًل  �سنين  فيها  خدموا  ومن  ثانوياتها، 
العوز – حتى ما قبل انهيار الليرة – الذي ترزح تحته 
التم�سك  على  داأب���وا  الذين  �سعبها،  من  عالية  ن�سبة 
باإيمانهم باأن الخال�س ل ُبدَّ اآٍت وُيمهد لحياة كريمة لهم! 
لن اأطيل �سرحي لأنني فعاًل ل�ست مقتنعاً باأن الوجوه 
من  لبنان  اإنت�سال  من  �ستتمكن  البرلمان  في  الجديدة 
اإن قلنا عنها، كبوة ُمميتة، وهذه  كبوته، التي ل نغالي 

تداعيات الغرق خير �ساهد على ذلك. 
اأوراقاً  الأقتراع  �سناديق  تت�سمن  ان  اأ�ستغرب  ولن 
تتطالب بمحاكمة كل من �ساهم في نهب البلد واإنهياره، 
�سرط ان تكون المحا�سبة من الأعلى اإلى الأدنى، اآملين 
»ب��رغ��ون«  قريتي  مطالب  تحققت  كما  ذل���ك،  تحقق 

و»بدبهون«.
المحدود  بالأمل  المقالة  الأ�سا�س نختم هذه  على هذا 
باأنه ربما �سي�ستعيد اللبناني جنى عمره، وذلك من خالل 
لكن  البلد،  لخير  ت�سعى  جديدة  حاكمة  طبقة  ت�سكيل 
اإّل  �سيئاً  ال�سيا�سة  دخلت  »ما  مقولة  عنهم  اأبعد  اللهم 
واأف�سدته«. وبالرغم من كل ذلك علينا ان نتم�سك بالإيمان 
خالل  من  اإّل  اأمل  ل  نراه،  ما  وفق  لأنه  العالمين،  برب 

قدرته، األ�سنا نوؤمن باأن اهلل قادر على كل �سيء!!

د. خالد جمال
ما  نادرً�  �هلل،  رحمه  و�لدي،  كان 
يتكلم، وكان �شحيحًا في �شرد تاريخه 
وتاريخ عائلته، لكنه في بع�ش �الأوقات، 
في لحظات من بعد �شالة �لفجر، كان 
وهو  وي�شفن  ويفتحهما  عينيه  يغم�ش 
من  نتفًا  يروي  ثم  �لفر�غ،  في  يحدق 
قبل  ما  ق�ش�ش  كاأنها  تبدو  رو�يات 
�لتاريخ. يقول مثاًل باأن �لرجال �ختفو� 
�إلى  �لعثملي  �أخذهم  �لقرية،  من 
�أحد  جمعهم  فقد  �الأطفال  �أما  �لحرب، 
تي�شر  ما  ُيطعمهم  خربته  في  �لعجائز 
�لحياة.  قيد  على  �بقائهم  لمحاولة 
�لحريرة )نوع  لي ح�شتي من  �تركو� 
يبت�شم  �لقدر،  قاع  في  �لطعام(  من 
بهذه  ي�شتطيع  باأنه  ي�شرح  و�لدي وهو 

�لو�شيلة �ن يح�شل على بع�ش �للقمات 
باأ�شابعه من  يم�شحها  �ن  بعد  �لز�ئدة 

قاع �لقدر.
رحمها  محمود،  �أم  �لحاجة  تروي 
وجهها  تزياّن  طفولتها،  عن  ق�شة  �هلل، 
من  نجو�  �لذين  �لب�شطاء،  �بت�شامة 
�إبان  لبنان  �شربت  �لتي  �لمجاعة 
حملو�  كيف  تتذكر  �الأولى،  �لحرب 
�ل�شنية  �لحمير من قرى  على  �الأطفال 
�لمقحطة �إلى �شهول عكار، لكي يقتاتو� 
�ل�شهل  في  تنبت  �لتي  �الأع�شاب  على 

وينجو� من �لمجاعة.
بعد حو�لي  نف�شه  �لتاريخ  يكرر  هل 
�أبناء  �شيتعر�ش  هل  وزيادة،  �شنة  مئة 
�أخرى؟  مرة  �لمجاعة  �إلى  �الأر�ش  هذه 
بفاقة  يمرون  وقد  تغير  �لزمن  �ن  �أم 

وعجز ولكن لن يموتو� من �لجوع؟
ي�شبه لبنان �لحالي جيفة ملقاة على 
�شم�ش  �شوء  يحرقها  طرق  تقاطع 
�شالة  �شباع  بع�ش  تتنات�شها  �شاطع. 
ويدور في حلق �ل�شماء فوقها مجموعة 
من  ح�شة  في  دورهم  ينتظرون  ن�شور 
جو�نبها  على  وتزحف  �لمعفن.  �للحم 
�لح�شر�ت تمت�ش �شو�ئل جافة. ويطن 
�أياٍد ته�شها وال  فوقها �لذباب ولكن ال 

�آذ�ن تدفعها.
فعلى ماذ� يت�شارع �لمر�شحون؟ �إذ� 

كانت خز�ئن �لدولة قد فرغت، وعملتها 
�أُغلقت،  قد  وموؤ�ش�شاتها  �نهارت،  قد 
مع  �التفاق  حول  يدور  كالم  و�أي 
يتجاوز  ال  �لدولي«  �لنقد  »�شندوق 
�شروط  مع  �الأربعة  �لمليار�ت  حدود 
�شتفاقم جوع �لنا�ش وفاقتهم. ال بد �ن 
بهذ�  �لثقة  ُيبقي  نعلمه  ال  �شيئًا  هناك 
�ن  يريدون  ربما  �لدولة.  وهذه  �لبلد 
وثرو�ت  �أر�ش  من  تبقى  ما  يبيعو� 
ربما  �أو  �لعادة.  كما  ويتقا�شموها 
وبق�شايانا  بنا  يتاجرو�  �ن  يريدون 
و�أهم �شيء هو �ن يمنعونا من مغادرة 

�لوطن ب�شكل ر�شمي �و هربًا.
�أي  و�ياهم،  نحن  �الأغلب،  على 
في  بانف�شام  م�شابون  �لمر�شحين، 
�ل�شخ�شية. ندرك باأننا �أمام �نهيار تام 
�لتزعم  على  ن�شر  ولكننا  و�شامل 
نملك  ال  قد  باأننا  ندرك  و�لوجاهة. 
نريد  ولكننا  �شيار�تنا  به  نعبئ  بنزينًا 
بجانبها.  لنت�شور  �لزرقاء  �لنمرة 
ن�شتري  ولكننا  كهرباء  ال  باأن  ندرك 
�لمزيد من �الآالت �لتي تعمل بالكهرباء. 
ُنفرغ  ولكننا  ح  �شي�شُّ �لماء  باأن  ندرك 
خز�ناتنا. ندرك باأن ال جو�ز�ت ولكننا 
�لطنجرة  باأن  ندرك  لل�شفر.  ن�شتعد 
كعب  في  باأيدينا  نقرع  ولكننا  فارغة 

�لد�شت.

من  �لم�شتقيلة  �لمر�شحة  كتبت 
ديما  و�النماء«  �ال�شتقر�ر  »الئحة 
�شناوي ما يلي: في 17 ت�شرين 2019 
�إلى  �نتابتني نوبة غ�شٍب عظيم. نزلت 
�لذي  �لغ�شب  هذ�  عن  الأعباّر  �ل�شارع 
مالأ قلبي وعقلي منذ �شنين. كان هناك 
في  و�لرفقاء  �لرفيقات  من  �لكثير 

�شاحات و�شو�رع طر�بل�ش. 
هناك بد�أت �لثورة.

��شتمرينا الأيام و�شهور بالنزول �إلى 
يكبر.  �لحلم  وبد�أ  �لحرية  �شاحات 
بالتغيير  بالتفكير  بد�أت  �لحال  بطبيعة 
�لحقيقي و�أهم �شبله �أم �ل�شلطات: �شدة 
�لحقيقي  �لتغيير  يبد�أ  هناك  �لبرلمان. 

لرفع �لظلم عن لبنان و�للبنانيين.
لذ�، وردً� على �الأ�شاليل �لتي ت�شاق 
»الئحة  من  �ن�شحابي  ب�شبب  �شدي 
�أو�شح  �أن  �أود  و�الإنماء«،  �الإ�شتقر�ر 

�لتالي:
�أنا ديما �شناوي �بنة عائلة  �أواًل:   -
فيحائنا  في  متجذرة  عريقة  طر�بل�شية 
و�لثقافي  �لتاريخي  بعدها  ولها 
و�لوطني و�أي�شًا ثقلها �النتخابي �لذي 
�لتزلف  �أبو�ق  �إ�شكات  وحده  باإمكانه 
�لمعرفة  وتدعي  وتتملق  تت�شلق  �لتي 

في �لتمثيل �ل�شعبي.
ا كنت قد �ن�شويت تحت  - ثانيًا: لماّ
معظم  كما  و�الإنماء  �ال�شتقر�ر  الئحة 
م�شتقلة  الئحة  �نها  معتقدًة  �أع�شائها 
100% فوجئت الحقًا �نها مدعومة من 
لتو�فق  �لبقاء  �آثرت  للبنان«.  »�شو� 
معظم مبادئ »�شو� للبنان« مع مبادئي 
�لتنويه  يجب  وهنا  �لوطنية  �لتغييرية 
قبل  ين�شحب  ال  �الآخر  يبتز  �لذي  �ن 
�تهام  وهذ�  �لالئحة  عمل  �نطالق 

�شخيف مردود على �أ�شحابه.

مع  �الأخرى  �لخالف  �أ�شباب  �أما 
»�شو� للبنان« فهي تتلخ�ش بالفو�شى 
و�نتهاك  �الإد�رة  و�شوء  �لد�خلية 
بيان  �لكر�مات وغيرها مما ذكرت في 

�الإن�شحاب.
�أهلي و�شكان  ثالثًا: كيف ير�شى   -
بالتر�شح  ��شتمر  �ن  طر�بل�ش  حبيبتي 
ومد�ن  متهم  رئي�شها  الئحة  �شمن 
بريطانيا  في  �لجن�شي  بالتحر�ش 
وممنوع من ممار�شة مهنة �لطب فيها 
م�شت�شفيات  في  وي�شول  ويجول 

طر�بل�ش غير �آبه بما�شيه �لنتن.
�لمري�شة،  بطبيعته  معرفتي  عند 
وفي نف�ش �ليوم قمت باالن�شحاب فورً� 
طرده  �أو  ��شتقالته  وبدل  �لالئحة  من 
�ليوم  فوجئت  فورً�،  �لالئحة  من 

بمهاجمتي بال�شخ�شي.
»يا عيب �ل�شوم«.

من كعب الد�ست

ديما �سناوي: »يا عيب ال�سوم«

ما الذي �سي�سعه الناخبون   
في �سناديق االقتراع؟
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 و�لدك �لمرحوم �لوزير جان عبيد فاز في 
 1992 �لعام  في  متتالية  نيابية  دور�ت  ثالث 
في  �لماروني  �لمقعد  عن  و2000  و1996 
طر�بل�ش وقيل �أناّ هذ� �لمقعد قد تماّ �إ�شتحد�ثه 
في  و�أنه  �شيما  ذلك،  على  تو�فق  هل  لو�لدك، 
�لعام 2018 قد �أعيد �أي�شًا �إنتخابه فهل ت�شعر 
منح  على  �شيحافظون  �لطر�بل�شيين  �ناّ 

�أ�شو�تهم لتتبو�أ هذ� �لمقعد؟
- الوالد فاز في الدورات الثالث المتتالية 
العام  وفي  طرابل�س  عن  نائباً  ذك��رت  كما 
في  بعدها  ليعود  التر�سح  عن  عزف   ٢٠٠5
طوال  واأن��ا  مجددًا،  لُينتخب   ٢٠١٨ العام 
والوالدة  الوالد  مع  اأتابع  كنت  الفترة  تلك 
في  الأو���س��اع  والأ�سدقاء  الإخ���وان  وم��ع 
الوالد  اأن�سطة  ك��ل  جانب  اإل��ى  طرابل�س 
ما  وكذلك  كنائب  والخدماتية  الإجتماعية 
يتعّلق بمراجعات النا�س ومطالبهم ول�سيما 
الق�سايا التربوية حين ت�سّلم وزارة التربية 
دقة  بكل  التفا�سيل  اأتابع  وكنت  الوطنية 
ت�سّنى  وقد  المراجعين  بكل  اإت�سال  وعلى 
الم�ساكل  من  الكثير  على  اأت��ع��رف  اأن  لي 
وق�سايا النا�س والمراجعات والإطالع على 
المراجعات  ه��ذه  وم�سامين  التفا�سيل 
وهموم الج�سم التربوي من اأ�ساتذة وطالب 

في كافة المراحل التعليمية.
هذه  اأّن  ُتقال  الحقيقة  بل  ربما  وطبعاً 
الم�ساكل والمطالب ربما تعاظمت وتزايدت 
الأو�ساع  هذه  تفاقم  مع  الراهن  الوقت  في 
والمعي�سية  الحياتية  الظروف  جانب  اإلى 
الراهنة. وقد ت�سنى لي اأي�ساً اأن اأّطلع على 
مع  المواكبة  ه��ذه  وطبعاً  البلد  ظ��روف 
اأتابع  اأن  فاأكثر  اأكثر  لي  �سمحت  ال��وال��د 
م�ساكلهم  اأتح�س�س  واأن  النا�س  ق�سايا 

وظروفهم على كافة ال�سعد.

اأنا على توا�صل مع الأجيال 
الجديدة في طرابل�ش

وفي ما يتعّلق بالجانب الآخر من ال�سوؤال 
اأبناء  وخيار  موقف  واأق���ّدر  اأح��ت��رم  فاأنا 

طرابل�س واأعرف في الوقت نف�سه من خالل 
اللذين  الوالد والوالدة  متابعتي لإهتمامات 
طرابل�س  م��ع  وا���س��ع��ة  ع��الق��ة  على  ك��ان��ا 
�ساأوا�سل  لي  وبالن�سبة  واأبنائها  وعائالتها 
اأ�سع  واأن  وتمتينها  العالقات  هذه  واأتابع 
نف�سي بت�سّرف اأبناء هذه المدينة التي نكّن 
لها كل محبة وعلى اإ�ستعداد لتقّبل خيارهم، 
واآمل الح�سول على دعمهم وعلى اأ�سواتهم 
الجديدة في  الأجيال  واأنا على توا�سل مع 
جديدة  اأفكارًا  تحمل  اأنها  واأُدرك  المدينة 
مع  نتعاطف  وبالطبع  وتطلعات  وهموماً 
م�ساكلهم  ون��ت��ح�����س�����س  الأج���ي���ال  ه���ذه 
وق�ساياهم، واإذا كنا قادرين على الم�ساعدة 
فاإننا لن نتاأخر علماً اأّن مواجهة هذه الهموم 
اإ�ستطاعة  من  اأكثر  والأعباء  والهواج�س 
واإيجاد  ومواجهتها  تحملها  واحد  �سخ�س 
متنا�سقة  مجموعة  يتطّلب  فهذا  لها  الحلول 
مواجهة  في  التكاتف  لتاأمين  »لئحة«  اأو 
هذه الأو�ساع وبعد الإنتخابات على جميع 
اللتئام  طرابل�س  خيارات  وفق  الفائزين 

والإلتقاء للقيام بهذه الأعباء وفق اأولويات 
النا�س  واأوجاع  هموم  الإعتبار  بعين  تاأخذ 
واأو�ساعهم المعي�سية وهذا الِحمل يجب اأن 
الهموم  لأّن  المناطق  كافة  على  ين�سحب 
واحدة والعالج واحد، واأنا �ساأ�سعى واآمل 
من  تنطلق  التي  م�سيرتي  م��ع  التجاوب 
خا�سة  م��ع��رف��ة  وه��ن��اك  ال���وال���د  ر���س��ي��د 
من  ول�ست  المدينة  اأب��ن��اء  م��ع  �سخ�سية 
اأنا  اأبدًا،  الوراثة  بوابة  عليها من  الطارئين 

قادم من بوابة الإّطالع والتوا�سل والتاريخ 
الذي يجمعنا مع كافة اأبناء طرابل�س وتفّهم 
الطرابل�سي  القرار  اأتقّبل  واأنا  هواج�سهم، 
المدينة  مهما كان، و�سنبقى في خدمة هذه 

ومالحقة ق�ساياها الإنمائية والإقت�سادية.
 هل ت�شعر �أنك تحمل بع�ش �شفات و�لدك 

وما هي؟
- اآمل، واأنا اأ�سعر باأّن هناك �سعوبة في 
مع  ال�سفات  ه��ذه  غيري  اأو  اأن��ا  اأحمل  اأن 

تقرر  لكي  للنا�س  واأترك  للجميع،  اإحترامي 
من  هناك  ك��ان  اإذا  واآم��ل  تحكم،  واأن  هي 

تطابق فال�سكر هلل.
ل هذ� �الإرث؟  هل �أنت قادر على تحماّ

- لي�س من ال�سهل، واأنا األحظ ذلك يوماً 
في  جديدًا  جياًل  هناك  اأّن  واأعتبر  يوم،  بعد 
اأّنه  واأعرف  عبيد،  جان  يعرف  ل  طرابل�س 
عن  وفاته  قبل  الأخيرة  الفترة  في  اإبتعد 
لقائه بالنا�س وذلك ب�سبب »الكورونا« التي 

وتجّنب  الإختالط  عدم  اإلى  بالنا�س  دفعت 
جان  اأّن  اأُدرك  واأنا  والتجمعات،  اللقاءات 
عبيد حاول في الفترة الأخيرة حتى يتمّكن 
ن�سج  ويحاول  واأف��ك��اره  راأي��ه  اإي�سال  من 
وفي  طرابل�س  في  الجديد  الجيل  مع  عالقة 
لبنان وربما اأحياناً بم�ساعدتنا لأننا كّنا على 
توا�سل مع الأجيال ال�سابة والجديدة، واأنا 
�ساأ�سعى اإلى تحّمل هذا الإرث واأن اأقوم بما 

هو مطلوب مني، وهذا لي�س بالأمر ال�سهل.

العالقة بطرابل�ش م�صيرة ولي�صت 
مو�صمًا انتخابيًا

في  �لماروني  �لمقعد  عن  تتر�شح  ليوم   
طر�بل�ش، ماذ� تعني لك هذه �لمدينة؟

وج��دان��ي  ���س��يء  ه��ن��اك  الأول  الأم���ر   -
ن�ساأ  والوالد  بطرابل�س،  يربطنا  وتاريخي 
وتربى فيها وعا�س هنا ودر�س هنا، وجزء 
من ن�ساله ومن ن�سال طرابل�س �سارك فيه، 
باأو�ساعها  م�ستمر  اإحتكاك  على  وك��ان 
وم�ساكلها ومطالبها، اإلى جانب القرابة مع 
واأذكر  الطرابل�سية،  العائالت  من  العديد 
كان  الما�سية  النيابية  الإنتخابات  في  اأنه 
اأن  بع�س المر�سحين الطرابل�سيين يقولون 
طرابل�س،  في  مّنا  اأكثر  يعرف  عبيد  جان 
موا�سيع  ف��ي  و�ساعدته  واكبته  ولأن���ي 
ال��خ��دم��ات وال��م��ت��اب��ع��ات وال��واج��ب��ات 
واأن  اأتعّرف  اأن  لي  ت�سّنى  قد  الإجتماعية 
ي�سبح لدي هذا الرابط الأخالقي والعائلي 

والعاطفي مع اأبناء المدينة وعائالتها.
بين  تاريخية  عالقة  هناك  اأّن  �سك  ول 
من  العديد  ي��ق��ول  كما  وطرابل�س  بيتنا 
اأن ل  العالقة يجب  واأّن هذه  الطرابل�سيين 
ذلك  واأق���ول  تعزيزها  يتم  اأن  ب��ل  ُت��ت��رك، 
النيابية  لالإنتخابات  التح�سير  عن  بمعزل 
ن�سع  لن  نتائجها، نحن  عن  اأي�ساً  وبمعزل 
من جهتنا �سروطاً ل على النا�س، ول على 
نتفّهم  اأو  ونخدم  ن�سعى  كّنا  اإذا  طرابل�س، 
ونتح�س�س للظروف، وكما كان يقول الوالد 
اهلل يرحمه، الإنتخابات هي مو�سم والعالقة 

مع طرابل�س هي م�سيرة ولذلك هذه المدينة 
تعني لي ولبيتنا الكثير، ول اأود اأن اأ�سعها 
في اإطار »التوريث« بل هي تعبير عن الربط 
التاريخي والعالقة الوجدانية والعائلية مع 

طرابل�س ومع الأ�سدقاء الكثر.

اأبوابنا مفتوحة للجميع
»تربل«  في  ق�شركم  �أبو�ب  كانت  لطالما   
مفتوحة �أمام �لنا�ش، هل �شتظل �أي�شًا على هذه 

�لحال مع �شليمان جان عبيد؟
- هذا �سحيح، بالرغم من اأّن البع�س في 
البيت  هذا  موقع  ب��اأّن  يعتب  كان  ال�سابق 
اأبعد  اأ�سبحت  ربما  الم�سافة  فهذه  بعيد، 
والمعي�سي،  الإقت�سادي  الو�سع  ب�سبب 
المدينة  في  هنا  نكون من جانبنا  اأن  وناأمل 
على مقربة من النا�س، �سيما واأّن البيت في 
ونحن  حالياً،  لت�سليحات  يخ�سع  »تربل« 
اأو في طرابل�س فاأبوابنا  اأينما كّنا في تربل 

مفتوحة للجميع.
)التتمة على ال�سفحة 7(

تر�ّسح عن المقعد الماروني في طرابل�س على الئحة »للنا�س«

�سليمان جان عبيد: االنتخابات لي�ست اإالاّ مو�سمًا 
فيما العالقة بطرابل�س م�سيرة طويلة

يعرف �شليمان جان عبيد، �لمر�شح عن �لمقعد �لماروني في طر�بل�ش على الئحة »للنا�ش«، �ن عالقة و�لده �لنائب و�لوزير 
�ل�شاب يعرف  �لمر�شح  �أهلها، لكن  �لر�حل بطر�بل�ش هي عالقة تاريخية حر�ش د�ئمًا على تمتينها وتوطيد �الأو��شر مع 
�أي�شًا �أن �لم�شاألة لي�شت توريثًا بل هي »تو��شل مع �الأجيال �لجديدة في �لمدينة وهي �لتي تحمل �أفكارً� جديدة وتطلعات 
م  لتفهاّ طر�بل�ش،  �أبناء  كافة  مع  يجمعنا  �لذي  و�لتاريخ  و�لتو��شل  �الطالع  بو�بة  من  »قادم  �نه  عبيد  ويوؤكد  وهمومًا«، 

هو�ج�شهم، وعبر تقباّل �لقر�ر �لطر�بل�شي مهما كان، و�شنبقى في خدمة �لمدينة وق�شاياها«.
ر �شليمان عبيد قواًل لو�لده �لر�حل جان عبيد وهو �ن »�النتخابات هي مو�شم فيما �لعالقة بطر�بل�ش  ومن هذ� �لمنطلق يكراّ

هي م�شيرة«.
�أما في ما يتعلق بما ُي�شمى »�لبرنامج �النتخابي«، في�شير عبيد �إلى �ن تو��شله مع �لنا�ش دفعه �إلى �القتناع باأن �لهماّ 
»فهم  �أواًل  معي�شي  هماّ  �الآن  هو  �لعام  �لر�أي  ح�شب  فالهماّ  ذ�ك«،  �أو  �لمحور  هذ�  »�إلى  بالذهاب  مرتبطًا  لي�ش  �ليوم  �لعام 

ي�شاألون �أواًل عن �إمكانية �ال�شتمر�ر بالحداّ �الأدنى من �لمقومات �لمعي�شية«.
لكن عبيد ال ينفي �ن �ل�شيا�شة بالن�شبة �إليه، كما كانت بالن�شبة �إلى و�لده، هي »م�شاحة تالٍق وو�شطية، لتكوين حالة تجمع 

وج�شر عبور �أو توفيق بين �لفرقاء«.
وفي �لمح�شلة يعتبر �لمر�شح �شليمان عبيد، �أن من �شينجح في هذه �النتخابات، كائنًا من كان، عليه �ل�شعي �إلى »�إعادة 

خلق �الأمل عند �لنا�ش في طر�بل�ش وفي كل لبنان«.
في ما يلي ن�شاّ �لحو�ر:

ن« عن برنامجه �الإنتخابي، يقول عبيد �إنَّ  في ردٍّ على �شوؤ�ل »�لتمداّ
�ل�شيا�شية  �لق�شايا  كل  على  تطغى  و�الإجتماعية  �لمعي�شية  »�لق�شايا 
�أناّ  حاليًا  بها  �أقوم  �لتي  و�للقاء�ت  �لجوالت  بنتيجة  �إكت�شفت  فقد 
�لنا�ش ملاّت من �لكالم عن �الأمور �لمرتبطة بالذهاب �إلى ذلك �لمحور 
ون بال�شوؤ�ل عن م�شير �أو�شاعهم �لمعي�شية وهل  �أو ذ�ك في حين يلحاّ
ي�شتطيعون في �الآتي من �الأيام �لح�شول على ربطة خبز �أو على تنكة 
بنزين؟ وما �إذ� كانت �لكهرباء �شتعود �إلى بيوتهم و�أعمالهم �أم �شتبقى 
كان  �إذ�  وما  �ل�شحية  �أو�شاعهم  على  �الإطمئنان  يريدون  �لعتمة؟ 
من  ي�شاألون  �إنهم  �أدويتهم،  على  �لح�شول  في  �الإ�شتمر�ر  باإمكانهم 
ن لهم �لحد �الأدني من �لمقومات �لمعي�شية، كل ذلك �أ�شبح له  �شيوؤماّ

�الأولوية على �شعيد هموم �لنا�ش ومطالبهم �ليومية.
قد يكون هناك مجال للحديث عن �لتطور�ت �ل�شيا�شية ال م�شكلة في 
كهرباء  من  �لمعي�شية  للق�شايا  �أ�شرت  كما  تبقى  �الأولوية  ولكن  ذلك 

�لحديث  جانب  �إلى  وطحين...  ومحروقات  وم�شت�شفى  ودو�ء  وماء 
�ل�شيا�شي �لذي نريده م�شاحة تالٍق وو�شطية ن�شتطيع من خاللها، كما 
�لفريق  هذ�  من  ومز�يا  خ�شائ�ش  على  �لح�شول  و�لدي،  يقول  كان 
نلتقي معها لتكوين حالة تجمع �أو ج�شر عبور �أو توفيق بين �لفرقاء، 
و�لطو�ئف  �لمناطق  بين  و�لربط  للجمع  ذلك  خالل  من  ي�شعى  وكان 
على م�شتوى لبنان، وجوهر هذه �لفكرة هو تكوين حالة جامعة تاأخذ 
مز�يا ومو��شفات من �لفرقاء وال تكون تابعة ال يمينًا وال �شمااًل، وال 
ب  الأي فريق وعلى م�شافة و�حدة من �لجميع، �أي حالة م�شتقلة تجراّ

�أن تكبر لتجمع �أكثر.
وتتناول  ومتعددة  كثيرة  و�لحاجيات  �لم�شاكل  �أن  و�أقول  و�أعود 
و�ل�شحية  و�الإجتماعية  �لمعي�شية  �لمجاالت  كافة  في  �لنا�ش  ق�شايا 
و�لتربوية �إلى ق�شايا �لليرة �للبنانية، وم�شير �لو�شع �لمالي برمته، 
وكل هذه �لق�شايا �شتكون مد�ر بحث وت�شاور للخروج بمو�قف موحدة«.

الهّم المعي�صي اأوًل

الأجيال  مع  توا�صل  على  اأنا 
واأُدرك  المدينة  في  الجديدة 
جديدة  اأفكارًا  تحمل  اأنها 
كبيرة،  وتطلعات  وهمومًا 
هذه  مع  نتعاطف  وبالطبع 
م�صاكلهم  ونتح�ص�ش  الأجيال 
قادرين  كنا  واإذا  وق�صاياهم، 
على الم�صاعدة فاإننا لن نتاأخر

على  الطارئين  من  ل�صت 
الوراثة  بوابة  من  المدينة 
بوابة  من  قادم  اأنا  اأبدًا، 
والتاريخ  والتوا�صل  الإّطالع 
اأبنائها  الذي يجمعنا مع كافة 
اأتقّبل  واأنا  هواج�صهم،  وتفّهم 
كان،  مهما  الطرابل�صي  القرار 

و�صنبقى في خدمة المدينة
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لمع ميقاتي
المال جبان والدولة مفل�سة وهذه 
ال��ذي  الحديث  لالقت�ساد  فر�سة 

اأ�سا�سه الن�ساط الفردي والبتكار.
ق�سة خيالية:

ناجحة  بالد  من  الم�ستثمر،  �سمع 
المتو�سط  البحر  على  ان  وبعيدة، 
مدينة جميلة في موقع ممّيز، يربط 
بلدان،  لعدة  البري  بالداخل  البحر 
رائحة  منها  ت��ف��وح  مدينة  واأن��ه��ا 
من  وان��ه  اأ�سجارها،  بف�سل  طيبة، 
مدينة  ُدع��ي��ت  للعلم  اأه��ل��ه��ا  ُح���ّب 

العلماء.
قرر الم�ستثمر التعّرف عليها، عّله 
اإلى  فذهب  منها،  وي�ستفيد  يفيدها 
طالباً  بلده،  في  ال�سفريات  مكتب 
تذكرة �سفر اإليها، فقيل له اإن ل مطار 
اإل���ى  ال���ذه���اب  ع��ل��ي��ه  واإن  ف��ي��ه��ا، 
فاغتبط  اإليها.  ومنها  العا�سمة، 
فرحاً مفكرًا ان م�سروع مطار �سيكون 

من اأول اهتماماته.
العا�سمة  اإل��ى  �ساحبنا  و�سل 
القطار  محطة  ع��ن  ���س��األ  وه��ن��اك 
اأن  ال��ج��واب  فكان  اإليها،  للذهاب 
القطار ومحطاته توقفا منذ ع�سرات 
عامة  مديرية  هناك  ولكن  ال�سنين، 
ل��ل��ن��ق��ل ُت�����س��رف ع��ل��ى ال��م��ح��ط��ات 
�سال  وهنا  المتوقفة،  والقطارات 
من  بد  ل  المطار  بعد  وق��ال:  لعابه 
محطات  م��ن  ت��وق��ف  م��ا  ت�سغيل 
وقطارات و�سيكون لهذا مردود عاٍل.

المطار  من  اأجرة،  �سيارة  ا�ستقّل 
ال�سائق  راجياً  اأحالمه،  مدينة  اإلى 
فيها،  فندق  اأح�سن  اإلى  يو�سله  ان 
مغلق،  الفندق  اأن  ال�سائق  فاأجابه 
منت�سف  في  للمدينة  فندق  واأق��رب 
ال���ط���ري���ق، ع��ل��ى ب��ع��د ع�����س��رات 
في  جال  اأي�ساً،  وهنا  الكيلومترات. 
�سيجنيه  الذي  الوفير  الربح  ذهنه 

اإذا ا�ستثمر ماله في فندق حديث.
اإل��ى  العا�سمة  م��ن  الطريق  ف��ي 
يحلم  اأخ���ذ  المن�سودة،  المدينة 
يجمع  ال��ذي  المتكامل،  بالم�سروع 
والفندق،  القطار  ومحطة  المطار 
المدينة  اآثار  لزيارة  ال�سياح،  لجلب 

والتمتع برائحتها الفائحة العابقة.
وح��ي��ن اق��ت��رب��ت ال�����س��ي��ارة من 
المدينة، بداأت تهتز وتنّط ف�ساأل عن 
ال�سبب، فاأخبره ال�سائق اأن الأوادم 
الذين �سقوا الطريق الدولية جعلوا 
�سرعة  للحّد من  ُحفرًا ومطبات  فيها 
على  حفاظاً  ال��واف��دة،  ال�سيارات 

ال�سالمة العامة.
اإل��ى  �ساحبنا  و���س��ل  واأخ���ي���رًا 
ليم�سي  المدينة  من  قريب  منتجع 
ي�ستمتع  ان  واأراد  الأول���ى،  ليلته 
له  فقيل  البحر،  �ساطئ  على  بنزهة 
األ  لياًل وعليه  �ستنقطع  الكهرباء  اإن 
وا�ستلقى  باكرًا  فعاد  كثيرًا،  يبتعد 
على فرا�سه يحلم بكل هذه الأ�سياء، 
وفجاأة  الكهربائي،  التيار  وانقطع 
ورائحة  الكهرباء،  مولد  هدير  �سمع 

المازوت تمالأ غرفته، فنام...
تاك�سي  ا���س��ت��ق��ّل  ال�����س��ب��اح  ف��ي 
اقترب  وكّلما  الفيحاء،  اإلى  متوجهاً 
منها ا�ستّم رائحة غريبة تفوح وتمالأ 
رويدًا رويدًا اأنفه. ف�ساأل عن ال�سبب، 
فاأُجيب اإنه جبل عمره اأربعون عاماً 
اأقامته  مترًا،  اأربعين  وعلّوه حوالي 
�سكانها  من  المنتخبة  المدينة  بلدية 
للدخول في مجموعة غيني�س لالأرقام 
وقرر  �ساحبنا  فابت�سم  القيا�سية، 
اأر�سفة  فوجد  المدينة  في  التجّول 

وعواميد  عميقة،  وُحفرًا  مك�سرة، 
وكبائن  مخلوعة،  �سير  اإ���س��ارات 
هاتف ل زجاج لها ول هواتف فيها، 
بعك�س  ت�سير  �سيارات  اإلى  اإ�سافة 

التجاه المقرر، الخ.... الخ.
في  حقاً  هو  هل  يت�ساءل  واأخ��ذ 
مدينة العلم والعلماء فقيل له: نعم 
القديمة،  الأ�سواق  داخل  بجولة  قم 

و�ستَر اآثارنا الدالة على من نحن.
فدخل لي�سهد ما تبقى على �سفاف 
نهر تحّول اإلى مزبلة جارية، اإ�سافة 
بناها،  من  تنعى  مهملة  اآث��ار  اإل��ى 
وق��ّرر  للعلم،  ج��رى  لما  فتعجب 

مغادرة المدينة.
ن�سحه  المدينة  م��غ��ادرة  وقبل 
راأي��ه،  يغّير  عّله  النا�سطين،  اأح��د 
المدينة،  في  معلم  اأح��دث  بزيارة 
المدينة  اأن  على  دلل��ة  له  وال��ذي 
كبير،  باأمل  الم�ستقبل  اإل��ى  تنظر 
اأحد  بناها  التي  التحفة  هو  والمعَلم 
اإنه  الحديث،  الع�سر  مهند�سي  اأهم 
اأن  اكت�سف  ما  ف�سرعان  المعر�س، 
ويندثر  يتهاوى  بدوره  المعلم  هذا 
المنتجع  اإلى  فذهب  ال�سيانة.  لعدم 
هذه  وفي  الراحة.  من  ق�سطاً  لياأخذ 
اإطالق  �سمع  له،  الأخيرة  الأم�سية 
على  �ساعق  هجوم  كاأنه  كثيفاً  نار 
متعجباً  يختبىء  فهرول  المدينة، 
ل  فيما  الم�سطرب  الوحيد  كان  اأنه 
اإلى  يلجاأ  اأو  يحتاط  كان  غيره  اأحد 
اإطالق  �سبب  ان  علم  وعندها  مالذ، 
ال��ن��ار ق��د ي��ك��ون م��ت��ع��ددًا: اإم���ا ان 
يحزن  اأو  ب��زف��اف،  يفرح  بع�سهم 
واهلل  بنجاح...  يحتفل  اأو  لموت، 
والر�سا�س  الطلقات  تعددت  اأعلم. 

واحد.
عندها فهم �ساحبنا الواقع، وقفل 
راجعاً، ل اإلى بلده، ولكن اإلى مدينة 
العا�سمة  بين  الطريق  منت�سف 
ي�ستثمر  ان  وقّرر  الروائح،  ومدينة 

فيها.

لوائح دائرة ال�سمال االأولى )عكار(الم�ستثمر... في زيارة المدينة

عدد النواب: 7
عكار )�صّنة(: 3

عكار )اأرثوذك�ش(: 2
عكار )ماروني(: 1
عكار )علوي(: 1

لئحة »العتدال الوطني«

لئحة »النهو�س لعكار«لئحة »عكار«

لئحة »عكار التغيير«

لئحة »عكار اأوًل«

لئحة »الوفاء لعكار«

لئحة »عكار تنتف�س«

لئحة »نحو المواطنة«

وجيه  وليد  الم�سومعي،  عبداهلل  )�صّنة(:ابراهيم 
البعريني، محمد م�سطفى �سليمان.

)اأرثوذك�ش(:جولي اليا�س حنا، �سجيع مخايل عطيه.
)ماروني(: هادي فوزي حبي�س.

)علوي(: اأحمد محمد ر�ستم.

عبدالقادر  بك  خالد  طالل  �ساهر،  محمد  )�صّنة(:خالد 
المرعبي، محمد عجاج ابراهيم.

ريا�س  زي��اد  من�سور،  ريا�س  و�سام  )اأرث��وذك�����ش(: 
رحال.

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

غاندي  و�سيم  الحمد،  الدين  محي  �سعداهلل  )�صّنة(: 
المرعبي، محمود خ�سر حداره.

اليا�س  ه�سام  وراق،  اهلل  لطف  نافذ  )اأرثوذك�ش(: 
�سبيب.

)ماروني(: طانيو�س خليل الخوري.
)علوي(: مح�سن اأحمد ح�سين.

الأ�سعد،  ع�سكر  بري  علو�س،  محمود  خالد  )�صّنة(: 
محمد كامل بدره.

لوري�س  )ان�سحبت(،  جميل  كميل  وفاء  )اأرثوذك�ش(: 
اأديب الراعي.

)ماروني(: ادكار جوزة طنو�س �ساهر.
)علوي(: جنان اأحمد حمدان )ان�سحبت(.

)�صّنة(: كرم اأحمد ال�ساهر، حاتم خ�سر �سعدالدين، 
محمد يحيه يحيه.

)اأرثوذك�ش(: اأ�سعد رامز درغام، �سكيب نعيم عبود.
)ماروني(: جيمي جورج جبور.

)علوي(: حيدر زهرالدين عي�سى.

)�صّنة(: عمار �سعداهلل محمد ر�سيد، علي محمد طلي�س، 
هيثم محمد عزالدين.

)اأرثوذك�ش(: ايلي حميد ديب، ايلي اأ�سعد �سعد.
)ماروني(: جوزف جبرائيل مخايل.

)علوي(: اأحمد ابراهيم اله�سام.

محمود  عبدالرزاق  م�سلماني،  خالد  محمد  )�صّنة(: 
الكيالني، خالد ح�سن �ساهر.

)ماروني(: ران �سيمون �سوان.
)علوي(: نزار ها�سم ابراهيم )ان�سحب(.

)�صّنة(: رولى محمد المراد، اأحمد م�سطفى م�سطفى، 
غيث خالد حمود.

جرج�س  مي�سال  ابراهيم،  عفيف  نزيه  )اأرثوذك�ش(: 
طعوم.

)ماروني(: رالف جورج �ساهر.

�سليمان عبيد: االنتخابات مو�سم فيما العالقة بطرابل�س م�سيرة )تتمة(
)تتمة المن�سور على ال�سفحة 6(

ماأ�صاة غرق الزورق
قبالة  �لموت  مركب  غرق  �أعقاب  في   
�شاطىء �لميناء قلتم �أناّكم تبكون لي�ش فقط على 
�لماأ�شاة �لتي �ألمت باأبناء �لمدينة و�إنما تبكون 
على دولة عاجزة وغير قادرة على وهب �أوالدها 
�أدنى مقومات �لعي�ش �لكريم ما �لذي دفعكم �إلى 

هذ� �لموقف؟
غياب  مع  ب�سدده  اليوم  نحن  ما  هذا   -
نعد  لم  التي  المقومات  من  الأدن���ى  الحد 

للمواطنين  حقوق  وهي  تاأمينها  ن�ستطيع 
والتي يجب على الجميع ال�سعي لتوفيرها، 
اأّن الإن�سان  ومع الأ�سف هذه فاجعة بحيث 
وبحياة  بحياته  للمجازفة  ي�سطر  بلدنا  في 
مكان  في  العي�س  اإمكانية  عن  بحثاً  عائلته 
اآخر بعيد عن بلده واأن ي�سطر اإلى »مرافقة 
على  فيدل  �سيء  على  دّل  اإن  وهذا  الموت« 

واق��ع��ه وحالته  ع��ن  ال��ن��ات��ج  ي��اأ���س��ه  م��دى 
واأن  المخاطرة  ه��ذه  ي�سلك  اأن  ولي�سطر 
اأدنى  ي�سعى كحد  اأن  ليجّرب  الموت  يرافق 
اآمن  بلد  اإلى  الو�سول  واأطفاله  عائلته  مع 

والخال�س من م�ساعب العي�س.
لكي  ن�سعى  اأن  يجب  جهتنا  من  ونحن 
وعائالتنا  لأب��ن��ائ��ن��ا  الأم���ل  بع�س  ن��وّف��ر 
والظروف المالئمة للعي�س الكريم لكل اأبناء 

�سعبنا.
وفي  مزرياً  المالي  الو�سع  اأ�سبح  وكم 
اأن  �سك  ول  الإنهيار،  من  م�ستوياته  اأدن��ى 
اأي�ساً  كبير  تحٍد  وهذا  كبيرًا،  ِحماًل  علينا 
اأمام القوى التي �ستفوز في هذه الإنتخابات 
كائناً من كانت، في اأن تنجح في اإعادة خلق 
كل  في  واإنما  طرابل�س  في  فقط  لي�س  الأمل 
لبنان، وذلك ل ي�ستغرق وقتاً طوياًل ل�سيما 
اإذا �سفت النوايا وتكاتفت الأيدي والأفكار 
م�ساعدة  اإلى  يحتاج  ذلك  كل  فاإّن  وبالتاأكيد 

دولية لتواكب عملية الإنقاذ.
مركب  غرق  ب�شاأن  �لتحقيق  عن  وماذ�   

�لموت؟
ولنا  الأقاويل،  من  الكثير  �سمعنا  نحن   -
اأن  في  وحكمتها  الجي�س  بقيادة  الثقة  ملء 
لي�س  وبالطبع  ال�سفاف،  التحقيق  تجد 
ولكن  ال�سحايا  اإلى  الحياة  اإعادة  بالإمكان 
الماأ�ساة،  بالإمكان الحوؤول دون تكرار هذه 
من  باإ�ستطاعتها  الجي�س  قيادة  وبالتاأكيد 
اإلى  ل  التو�سّ التحقيق  في  ال�سفافية  خالل 

الحقيقية.
هذ�  يكون  باأن  ف  تخواّ هناك  هل  بر�أيك   
�لحادث في �إطار �لنيل من قائد �لجي�ش الإبعاده 

عن معركة رئا�شة �لجمهورية؟
واأن  المو�سوع،  هذا  من  نخاف  نحن   -
الق�سية  اأّن  اأعتقد  ولكن  الهدف  هو  يكون 
في  وُو�سعت  وتلملمت  وتو�سحت  ع��ادت 

الأول  اليوم  في  وربما  الطبيعي،  اإطارها 
الجرح  بنتيجة  فعل  ردود  هناك  حدثت 
الالزمة  الإي�ساحات  تمت  ولكن  والوجع 

وُو�سعت الق�سية في اإطارها ال�سحيح.

�صوائب في القانون النتخابي
�لمعركة  لمجريات  متابعتكم  خالل  من   

�الإنتخابية هل وجدتم �شو�ئب معينة؟
- هناك الكثير من النا�س لحظوا اأّن هذا 
التمثيل  ع��ن  يعّبر  ول  اأع����وج،  ال��ق��ان��ون 
اأن  للناخب مع  اإحراجاً  الحقيقي، بل ي�سّكل 
القانون من خالل  البع�س ربما ينا�سبه هذا 

بالطبع  ولكنه  والمعطيات،  الظروف  بع�س 
في  واآم��ل  ال�سوائب،  من  الكثير  يت�سّمن 
اأكثر  قانون  اإلى  التو�سل  يتم  اأن  الم�ستقبل 
اأكثر  بطريقة  الناخبين  ويمّثل  ح�سارية 

واقعية.

ل ياأ�ش
�الإنتخابات  هذه  بعد  متفائل  �أنت  وهل   

بقيام دولة فاعلة وقادرة؟
هذا  كل  مع  نياأ�س،  اأن  علينا  ممنوع   -
ن�سعى  اأن  فيه، ويجب  الذي نحن  الإنحدار 
ياأملوا  واأن  اأي�ساً  معنا  النا�س  ي�سعى  واأن 
وبقيام  ببلدنا  النهو�س  اإع���ادة  باإمكانية 
الكثير  الحياة، وهناك  ياأ�س مع  فال  الدولة، 
من الخبرات ومن الإمكانيات وربما العديد 
اإي�سال  من  يتمكنون  ل  الذين  النا�س  من 
اأو  اأ�سواتهم للتعبير عن مواقفهم واآرائهم، 
اأن ت�سل هي �سواء اإلى الحكم اأو اإلى التحّكم 
بزمام الأمور، ولكن كما قلت الياأ�س ممنوع 
كثيرة  وطاقات  البلد  في  اإمكانيات  وهناك 
ومع الأ�سف هذه ال�سرائح والقوى الإنتاجية 
والعلمية توا�سل الهجرة اإلى الخارج بحثاً 

عن فر�س عمل.
في  وغربي  عربي  دور  من  هناك  هل   

م�شاعدة لبنان؟
هناك  اأّن  �سمعت  كما  ولكن  ذلك،  ناأمل   -
مطالب معينة يتوجب على لبنان القيام بها 
المدى  في  معينة  اإ�سالحات  وكذلك  اأوًل، 
علينا  بقرارات  م�سروطة  وكاأنها  القريب 
تواكبنا  حتى  بها  نبداأ  اأن  لبنان  في  نحن 
لجهة  كان  اإن  الدولي  والمجتمع  ال�سناديق 
الموؤتمرات  اأو  الم�ساعدات  اأو  الر�ساميل 
نقوم  اأن  علينا  يبقى  ولكن  لبنان،  لدعم 
بالخطوات العملية حتى نتمكن من وقف هذا 

الإنحدار الذي اأ�سرنا اإليه.
العربي  ال��دور  لجهة  متفائل  اأن��ت  هل   
والخليجي تجاه لبنان في المرحلة القادمة؟
يتركوا  لن  باأنهم  متفائل  اأن��ا  بالطبع   -
لبنان، واآمل اأن يكون هناك اأح�سن العالقات 
العربية  الدول  مع  اإليها  لبنان  ي�سعى  واأن 

والخليجية، وهكذا يجب اأن تكون.

ر�صالة اإلى الناخب الطرابل�صي
 �إذ� ُطلب منك �لتوجه مبا�شرة �إلى �لناخب 

�لطر�بل�شي ماذ� تقول؟
اأن  الطرابل�سي  الناخب  من  اآم��ل  اأن��ا   -
اأن  واأتفّهم  غريزته،  ولي�س  �سميره  يحكم 
البلد  يعرفون  النا�س  م��ن  العديد  هناك 
واأبناءه وهم حري�سون على م�سالحهم وكل 
النا�س في هذه الفترة يعلو ال�سقف لديهم اأو 
يزيد ال�سجال بينهم ولكن هذه مرحلة عابرة 
هو  م��ن  تعرفون  وه��م  النا�س  م��ن  ون��اأم��ل 

فيه  ويعي�س  عا�س  ومن  البلد،  في  موجود 
خدمه  ومن  وق�ساياه  اأحداثه  واكب  ومن 
اأن  واأعرف  منهم  فرد  اأنه  نف�سه  يعتبر  ومن 
المر�سحين  من  كثير  على  ي�سري  الأمر  هذا 
ولكن لدي اإيمان اأكيد ان النا�س تعرف كيف 
تحّكم �سميرها وعقلها وتنظر اإلى تاريخ كل 
اإلتزامه  وم���دى  البلد  م��ع  وت��اري��خ��ه  م��ّن��ا 

واإنتمائه اإلى البلد واأهله.

بين  تاريخية  عالقة  هناك 
وهذه  وطرابل�ش،  بيتنا 
العالقة يجب اأن ل ُتترك، بل 
ذلك  اأقول  تعزيزها،  يتم  اأن 
الإنتخابات  عن  بمعزل 
وبمعزل عن نتائجها، نحن لن 
النا�ش،  على  ل  �صروطًا  ن�صع 

ول على طرابل�ش

ل �صك اأن علينا ِحماًل كبيرًا، 
القوى  اأمام  كبير  تحٍد  وهذا 
الإنتخابات  في  �صتفوز  التي 
كائنًا من كانت، وهو اأن تنجح 
لي�ش  الأمل،  خلق  اإعادة  في 
في  واإنما  طرابل�ش  في  فقط 
ي�صتغرق  ل  وذلك  لبنان،  كل 
وقتًا طوياًل ل�صيما اإذا �صفت 

النوايا وتكاتفنا جميعنا

الذي  ال�صيا�صي  الحديث 
نريده م�صاحة تالٍق وو�صطية 
كان  ن�صتطيع من خاللها، كما 
على  الح�صول  والدي،  يقول 
هذا  من  ومزايا  خ�صائ�ش 
لتكوين  معها  نلتقي  الفريق 
حالة تجمع اأو ج�صر عبور اأو 

توفيق بين الفرقاء
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دائرة ال�سمال الثانية 
)طرابل�س – المنية – ال�سنية(

كتلة: �للقاء �لت�شاوري.
من�سب: وزير �شابق.

ع�سوية في لجان: لي�ش ع�شوً� في �أي 
لجنة.

الح�سور في اللجان: 1.
وم�شتركة،  فردية   ٢ القتراحات:  عدد 

بمعدل �قتر�حين �شنوياً.
عدد القتراحات التي اأ�سبحت قوانين 

نافذة: �شفر.
عدد الأ�سئلة الموجهة للحكومة: �شفر.

اأبرز محطات عمله النيابي: 
عام  �أ�شاتذة متفرغين منذ  تثبيت  �قتر�ح 

2014 في مالك �لجامعة �للبنانية.
��شترك في �قتر�ح يرمي �إلى منح عفو عام 

جزئي على خلفية جائحة �لكورونا.
***

كتلة: �لو�شط �لم�شتقل.
�لوطني  �القت�شاد  لجان:  في  ع�سوية 
و�لتجارة و�ل�شناعة و�لتخطيط – �شوؤون 

�لمهجرين.
الح�سور في اجتماعات اللجان التي هو 
ع�سو فيها: 37 من �أ�شل 58 )%63.7(.

عدد القتراحات: 1 فردية و26 م�شتركة، 
بمعدل 6.75 �قتر�ح �شنوياً.

عدد القتراحات التي اأ�سبحت قوانين 
نافذة: 4.

عدد الأ�سئلة الموجهة للحكومة: �شفر.
اأبرز محطات عمله النيابي: 

�لق�شاء  ��شتقاللية  �ق��ت��ر�ح  ف��ي  ��شترك 
�لعدلي و�شفافيته.

��شترك في �قتر�ح تعديل �أحكام �الأ�شهم.
***

ع�سوية في لجان: �الأ�شغال �لعامة و�لنقل 
و�لطاقة و�لمياه – �لمال و�لمو�زنة.

الح�سور في اجتماعات اللجان التي هو 
ع�سو فيها: 108 من �أ�شل 200 )%54(.

عدد القتراحات: 1 فردي 12 م�شترك، 
بمعدل 3.25 �شنوياً.

عدد القتراحات التي اأ�سبحت قوانين 
نافذة: �شفر.

اأبرز محطات عمله النيابي:
 ع�شو لجنة تق�شي �لحقائق �لتي �أطاحت 

بخطة �لتعافي �لمالية.
وقع �قتر�ح تنظيم زر�ع��ة �لقناّب �لهندي 

لغايات طبية »�لح�شي�ش«.
�لت�شويات  مهلة  ت��م��دي��د  �ق���ت���ر�ح  وق���ع 

لم�شلحة �لمعتدين على �الأمالك �لبحرية.
***

كتلة:  �لم�شتقبل.
ع�سوية في لجان: �لخارجية و�لمغتربين 
تكنولوجيا  ولجنة  و�لريا�شة  �ل�شباب   -
�لمعلومات )�بتد�ء من 2021/10/19(.

الح�سور في اجتماعات اللجان التي هو 
ع�سو فيها: 38 من �أ�شل 60 )%63.3(.

�القتر�حات: 1 فردي و6 م�شتركة،  عدد 
بمعدل 1.75 �قتر�ح �شنوياً.

عدد القتراحات التي اأ�سبحت قوانين 
نافذة: �شفر.

عدد الأ�سئلة الموجهة للحكومة: �شفر.
اأبرز محطات عمله النيابي: 

وقع على عري�شة تطالب بتحويل �لتحقيق 
�إلى  �لعدلي  �لمجل�ش  �لمرفاأ من  بانفجار 
�ل��روؤ���ش��اء  لمحاكمة  �الأع���ل���ى  �لمجل�ش 
عنها  توقيعه  �شحب  �أعلن  ثم  و�ل����وزر�ء، 

الحقاً.
***

كتلة: �لم�شتقبل.
�لوطني  �ل���دف���اع  ل��ج��ان:  ف��ي  ع�سوية 
و�لد�خلية و�لبلديات - �ل�شباب و�لريا�شة.

الح�سور في اجتماعات اللجان التي هو 
ع�سو فيها: ١6 من �أ�شل 69 )%23.1(.

ع��دد الق��ت��راح��ات: ���ش��ف��ر ف����ردي و4 
م�شتركة، بمعدل �قتر�ح و�حد �شنوياً.

عدد القتراحات التي اأ�سبحت قوانين 
نافذة: �شفر.

عدد الأ�سئلة الموجهة للحكومة: �شفر.
اأبرز محطات عمله النيابي: 

وقع على عري�شة تطالب بتحويل �لتحقيق 
�إلى  �لعدلي  �لمجل�ش  �لمرفاأ من  بانفجار 
�ل��روؤ���ش��اء  لمحاكمة  �الأع���ل���ى  �لمجل�ش 

و�لوزر�ء.
***

دائرة ال�سمال االأولى 
)عكار(

كتلة: �لم�شتقبل.
و�ل�شياحة  �لزر�عة  لجان:  في  ع�سوية 

– �لبيئة.
الح�سور في اجتماعات اللجان التي هو 
ع�سو فيها: ١4 من �أ�شل 33 )%42.4(.

عدد القتراحات: �شفر. 
عدد الأ�سئلة الموجهة للحكومة: �شفر.

اأبرز محطات عمله النيابي: 
وقع على عري�شة تطالب بتحويل �لتحقيق 
�إلى  �لعدلي  �لمجل�ش  �لمرفاأ من  بانفجار 
�ل��روؤ���ش��اء  لمحاكمة  �الأع���ل���ى  �لمجل�ش 

و�لوزر�ء.
***

كتلة: �لم�شتقبل.
�لوطني  �القت�شاد  لجان:  في  ع�سوية 

و�لتجارة – �شوؤون �لمهجرين.
الح�سور في اجتماعات اللجان التي هو 
ع�سو فيها: 35 من �أ�شل 58 )%60.3(.

ع��دد الق��ت��راح��ات: ���ش��ف��ر. ف���ردي و2 
م�شتركة، بمعدل ن�شف �قتر�ح �شنوياً.

عدد القتراحات التي اأ�سبحت قوانين 
نافذة: 1.

عدد الأ�سئلة الموجهة للحكومة: �شفر.
اأبرز محطات عمله النيابي:

وقع على عري�شة تطالب بتحويل �لتحقيق 
�إلى  �لعدلي  �لمجل�ش  �لمرفاأ من  بانفجار 
�ل��روؤ���ش��اء  لمحاكمة  �الأع���ل���ى  �لمجل�ش 

و�لوزر�ء.
***

كتلة: �لم�شتقبل.
ع�سوية في لجان: �الإد�رة و�لعدل.

الح�سور في اجتماعات اللجان التي هو 
ع�سو فيها: 29 من �أ�شل 103 )%28.1(.
عدد القتراحات: ١ فردي و4 م�شتركة، 

بمعدل 1.25 �شنوياً.
عدد القتراحات التي اأ�سبحت قوانين 

نافذة: 1.
عدد الأ�سئلة الموجهة للحكومة: �شفر.

اأبرز محطات عمله النيابي: 
حول  �لتفاو�ش  في  �لم�شتقبل  كتلة  مثل 

قانون �لعفو �لعام.
***

كتلة: لبنان �لقوي.
و�لتعليم  �لتربية  لجان:  في  ع�سوية 
�لعالي و�لثقافة )مقرر �للجنة( – حقوق 
�الن�شان - �ل�شباب و�لريا�شة )�بتد�ء من 

.)2020/10/20
الح�سور في اجتماعات اللجان التي هو 
ع�سو فيها: 62 من �أ�شل 106 )%58.4(.

عدد القتراحات: 9 فردية و10 م�شتركة، 
بمعدل 4.75 �شنوياً.

عدد القتراحات التي اأ�سبحت قوانين 
نافذة: 2.

عدد الأ�سئلة الموجهة للحكومة: �شفر.
اأبرز محطات عمله النيابي: 

����ش��ت��رك ف���ي �ق���ت���ر�ح ق���ان���ون ل��ح��رم��ان 
�لناجحين في مجل�ش �لخدمة �لمدنية من 
�ل��ت��و�زن  الع��ت��ب��ار�ت  حقوقهم  ���ش��م��ان 

�لطائفي.
تد�ولت و�شائل �الإعالم ��شمه بعد �نفجار 
�لتليل بفعل قربه من �شاحب �الأر�ش �لتي 

وقع فيها �النفجار.
***

دائرة ال�سمال الثالثة:
)زغرتا-الكورة-البترون(

كتلة: �لتكتل �لوطني.
ع�سوية في لجان: �لمال و�لمو�زنة.

الح�سور في اجتماعات اللجان التي هو 
ع�سو فيها: 45 من �أ�شل 119 )%37.8(.
و10  ف����ردي  الق��ت��راح��ات: ١3  ع��دد 

م�شتركة، بمعدل 5.75 �قتر�ح �شنوياً.
عدد القتراحات التي اأ�سبحت قوانين 

نافذة: 3.
عدد الأ�سئلة الموجهة للحكومة: �شفر.

اأبرز محطات عمله النيابي: 
طريق  ع��ن  �لكهرباء  �أزم���ة  بحل  �ق��ت��ر�ح 
�شركات  في  باالكتتاب  �لمودعين  تمكين 
الن���ت���اج �ل��ك��ه��ري��اء م���ن خ���الل ود�ئ��ع��ه��م 

�لم�شرفية �لمحتجزة بالعملة �ل�شعبة.
�ق���ت���ر�ح ب���زي���ادة ع��ام��ل �ال���ش��ت��ث��م��ار في 
�لعقار�ت و�لتعوي�ش على �لذين ُيمنعون 

من �ال�شتثمار عند ت�شنيفها كمحميات.
باإن�شاء  لبنان  لكازينو  بال�شماح  �قتر�ح 

فروع له في فنادق �لخم�شة نجوم.
***

كتلة: لبنان �لقوي حتى مطلع �لعام 2020 
)��شتقال من �لمجل�ش �لنيابي عقب جريمة 

تفجير �لمرفاأ( و��شتقال في �آب 2020.
ع�سوية في لجان: �لمال و�لمو�زنة.

الح�سور في اجتماعات اللجان التي هو 
ع�سو فيها: 5١ من �أ�شل 84 )%60.7(.

عدد القتراحات: 1 فردي و11 م�شترك، 
بمعدل 6 �شنوياً.

عدد القتراحات التي اأ�سبحت قوانين 
نافذة: 3.

عدد الأ�سئلة الموجهة للحكومة: 1.
اأبرز محطات عمله النيابي: 

ع�شو لجنة تق�شي �لحقائق �لنيابية �لتي 
�أطاحت بخطة �لتعافي �لمالية.

قدم �قتر�ح قانون عفو عام بعدما كان قد 
مثاّل  »�لكتل �لم�شيحية« في �لمفاو�شات 

بين �لكتل حوله.
��شترك في �قتر�ح قانون يه�شم حقوق 
�لمدنية  �لخدمة  مجل�ش  ف��ي  �لناجحين 

العتبار�ت �لتو�زن �لطائفي.
***

كتلة: �لتكتل �لوطني.

ع�سوية في لجان: �الأ�شغال �لعامة و�لنقل 
�لوطني  – �ل���دف���اع  و�ل��م��ي��اه  و�ل��ط��اق��ة 

و�لد�خلية و�لبلديات.
الح�سور في اجتماعات اللجان التي هو 
ع�سو فيها: 16 من �أ�شل 118 )%13.5(.
عدد القتراحات: 1 فردي و5 م�شتركة، 

بمعدل 1.5 �قتر�ح �شنوياً.
عدد القتراحات التي اأ�سبحت قوانين 

نافذة: 1.
عدد الأ�سئلة الموجهة للحكومة: �شفر.

اأبرز محطات عمله النيابي: 
�أ�شر على �لت�شويت بطريقة �لمناد�ة وفق 
من  �الإعفاء  قانون  �قتر�ح  على  �الأ�شول 

�لر�شوم لالأبنية �لنموذجية.
***

كتلة: �لقومية �الجتماعية.
 – �لمال و�لمو�زنة  ع�سوية في لجان: 
و�ل�شناعة  و�لتجارة  �لوطني  �القت�شاد 
و�لتخطيط )�بتد�ء من 2020/10/20(.
الح�سور في اجتماعات اللجان التي هو 
ع�سو فيها:٨٠ من �أ�شل 142 )%56.3(.

و2  ف��ردي��ة  �شفر  الق��ت��راح��ات:  ع��دد 
م�شتركة، بمعدل ن�شف �قتر�ح �شنوياً.

عدد القتراحات التي اأ�سبحت قوانين 
نافذة: 1.

عدد الأ�سئلة الموجهة للحكومة: �شفر.
اأبرز محطات عمله النيابي: 

وقع على عري�شة تطالب بتحويل �لتحقيق 
�إلى  �لعدلي  �لمجل�ش  �لمرفاأ من  بانفجار 
�ل��روؤ���ش��اء  لمحاكمة  �الأع���ل���ى  �لمجل�ش 

و�لوزر�ء، ثم �أعلن �شحب توقيعه الحقاً.
��شتهر بمو�قفه �لنقدية و�لطريفة لم�شاريع 
عاد  �ن��ه  �إالاّ  مناق�شتها،  خ��الل  �ل��م��و�زن��ة 

ت بالمو�فقة عليها. و�شواّ
تلقى لقاح كورونا في �لمجل�ش �لنيابي قبل 

عموم �لمو�طنين.
و���ش��ف ري���ا����ش ���ش��الم��ة خ����الل �إح����دى 

�لجل�شات باأنه »بي�شوى �شرماية«.
***

كتلة: لبنان �لقوي.
من�سب: ع�شو �لمجل�ش �الأعلى لمحاكمة 

�لروؤ�شاء و�لوزر�ء.
ع�سوية في لجان: لجنة �الإد�رة و�لعدل 

– �لزر�عة و�ل�شياحة.
الح�سور في اجتماعات اللجان التي هو 
�أ�����ش����ل 115  م����ن  ف��ي��ه��ا: 74  ع�����س��و 

.)%)64.3(
عدد القتراحات: 5 فردية و82 م�شتركة، 

بمعدل 3.25 �شنوياً.
عدد القتراحات التي اأ�سبحت قوانين 

نافذة: �شفر.
عدد الأ�سئلة الموجهة للحكومة: �شفر.

اأبرز محطات عمله النيابي: 
تميزت �قتر�حاته بطابع معاد لالأجانب، 

فاقترح على �شبيل �لمثال:
حظر �إعطاء �لجن�شية �للبنانية لمكتومي 
�لقيد من مو�ليد 2011 وما بعد يوؤدي �إلى 
حرمان �أوالد �للبنانيين من حقهم باكت�شاب 
تجني�ش  ذريعة  تحت  �للبنانية  �لجن�شية 

�ل�شوريين.
وجرحى  ل�شهد�ء  �لتعوي�شات  ح�شر 

�لمرفاأ باللبنانيين.
�دعى عليه رئي�ش د�ئرة �لمناق�شات جان 
�لعلية على خلفية �تهامه بتحوير �شلطته 

في ق�شية بو�خر �نتاج �لكهرباء.

***

كتلة: لبنان �لقوي.
ع�سوية في لجان: لي�ش ع�شوً� في �أي 

لجنة.
عدد القتراحات: 1 فردي و32 م�شترك، 

بمعدل 8.25 �شنوياً.
عدد القتراحات التي اأ�سبحت قوانين 

نافذة: 5.
عدد الأ�سئلة الموجهة للحكومة: 3.

اأبرز محطات عمله النيابي: 
�أم��ام �لمجل�ش  طعن مع ن��و�ب من كتلته 
�لد�شتوري بقانون �آلية تعيين موظفي �لفئة 
�الأولى وقانون تعديل قانون �لمياه )دفاعًا 
عن �شلطة »�لوزير«( وقانون هيئة �ل�شر�ء 
�لعام لتعزيز هام�ش �ل�شلطة �لتنفيذية في 

تعيين رئي�ش �لهيئة و�أع�شائها.
عار�ش ب�شدة تمرير �قتر�ح قانون �لعفو 

�لعام.
�شارك في �قتر�ح لحرمان �لناجحين في 
مبارة �لخدمة �لمدنية من �أولوية �لتعيين 

على خلفية �الإخالل بالتو�زن �لطائفي.
خالل مناق�شة �نتخاب �لمغتربين، �عتبر 
لي�ش  �لطو�ئف  على  �ل��ق��ار�ت  تق�شيم  �ن 
مارونية  �الأغلبية  ��شتر�ليا  »ففي  معقدً�: 

وفي �أفريقيا �شيعية«.
�لتركية  �لبو�خر  با�شتقد�م  ��شمه  �رتبط 
�لمنتجة للكهرباء و�إن�شاء �ل�شدود ومر��شم 
�ل��ذوق  ف��ي  �شا�شعة  عامة  �م��الك  �إ�شغال 

وتم�شكه باإن�شاء معمل في �شلعاتا.
***

كتلة: �لجمهورية �لقوية.
ع�سوية في لجان: لي�شت ع�شوً� في �أي 

لجنة.
ف��ردي��ة و2  �شفر  الق��ت��راح��ات:  ع��دد 

م�شتركة، بمعدل ن�شف �قتر�ح �شنوياً.
عدد القتراحات التي اأ�سبحت قوانين 

نافذة: �شفر.
عدد الأ�سئلة الموجهة للحكومة: �شفر.

اأبرز محطات عملها النيابي: 
لم تح�شر �أي جل�شة للجان د�ئمة �أو فرعية 

�أو م�شتركة.
***

كتلة: �لجمهورية �لقوية.
ع�سوية في لجان: �الأ�شغال �لعامة و�لنقل 

و�لطاقة و�لمياه – �لبيئة.
الح�سور في اجتماعات اللجان التي هو 
ع�سو فيها: 84 من �أ�شل 103 )%81.5(.

عدد القتراحات: 0 فردية و19 م�شتركة، 
بمعدل 4.75 �قتر�ح �شنوياً.

عدد القتراحات التي اأ�سبحت قوانين 
نافذة: 4.

عدد الأ�سئلة الموجهة للحكومة: 1.
اأبرز محطات عمله النيابي: 

�لم�شاركة في �قتر�ح لتمديد مهلة �ل�شماح 
�لعامة  �الأم��الك  على  للمعتدين  بالت�شوية 

�لبحرية.
�لمعروف  �لقانون  �قتر�ح  �لم�شاركة في 
بقانون »طابق �لميقاتي« )�أو طابق �لمر 

�لجديد(.

17 نائبًا �سماليًا تر�سحوا مجددًا:
ما ر�سيدهم الت�سريعي في ال�سنوات االأربع الما�سية؟

ن�سرت »المفكرة القانونية«، ر�سومًا بيانية عن النواب 

الذين تر�ّسحوا مجدداً وهم في والية المجل�س الحالي. 

اللجان  ح�سور  النواب  التزام  مدى  البيانات  ت�سمل 

مبادراتهم  عن  ف�ساًل  اأعمالها،  في  والم�ساركة 

بها.  تمّيزوا  التي  والمواقف  الت�سريعية 

اأن ت�ساعد هذه المعلومات الناخبين  والهدف من ذلك 

في  النواب  جدارة  مدى  ب�ساأن  قناعاتهم  تكوين  في 

الح�سول على وكالة جديدة منهم. 

في  المر�سحين  النّواب  عن  بيانات  يلي  ما  في  تجدون 

داوئر ال�سمال الثالث:
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د. م�سطفى علو�س: برنامج �سيا�سي واقت�سادي
في النظام والد�صتور

اإن القاعدة الممكنة لوحدة لبنان ما تزال 
ترتكز على ا�ستكمال بنود الد�ستور الذي اأُقر 
الطائف. هذا  الوطني في  الوفاق  في وثيقة 
�سيوخ  مجل�س  باإن�ساء  مرتبط  هو  ما  ي�سمل 
ال�سيا�سية  الطائفية  اإلغاء  نحو  والتوجه 
معمق  بحث  بعد  الم�ستويات  مختلف  على 
من  الهدف.  هذا  اإل��ى  الو�سول  طريقة  في 
هنا، فاإن ا�ستكمال بنود الد�ستور يكون اأي�ساً 
المو�سعة  الإداري���ة  الالمركزية  بتطبيق 
ل�سمان ت�سريع الخدمات للمواطنين واإعطاء 
لتخطي  المحلية  لل�سلطات  مركزية  اأدوار 
الإه��م��ال ال��م��رك��زي وب���طء ال��ت��ج��اوب مع 
الإداري.  الروتين  ب�سبب  الملحة  الحالت 
عنها  يتحدث  قد  التي  الفيدرالية  م�ساألة  اإن 
البع�س كمخرج لالنف�سال العمودي الوطني 
في الم�سائل الأمنية وال�سيا�سية الأ�سا�سية، 
يجب اأن تكون محورًا لحوار وطني – دولي 
يوؤدي اإلى ح�سر �سلطة ا�ستعمال ال�سالح في 
الأ�سا�س  الأمر  هذا  لكون  ال�سرعية  ال�سلطة 
الأول لن�ساأة الكيانات ال�سيا�سية. عدا ذلك، 
فاإن كل الأمور تبقى مفتوحة لحوار في ظل 
ا�ستقرار وطني خال من الهيمنة الأمنية من 

قبل اأي من القوى المحلية اأو الدولية.
هو  البرلماني  الديمقراطي  النظام  اإن 
ومن  لبنان  في  ال�سيا�سي  النظام  اأ�سا�س 
التمثيل  �سحة  لي�سمن  تطويره  الواجب 
�سمان  اإن  المواطنين.  بين  والم�ساواة 
وجود معار�سة وازنة و�سلبة في البرلمان 
المحا�سبة  ل�سمان  الأم��ث��ل  ال�سبيل  ه��و 
�سمانة  اأن  كما  ال�سلطات.  ت��داول  و�سمان 
الختيار،  في  الفرد  حرية  هي  الديمقراطية 
تاأليف التجمعات ال�سيا�سية المدنية ورف�س 
اأو  طائفية  اأو  مذهبية  �سغوطات  اأي 
يراعي  ل  انتخابي  قانون  اأي  اإن  ترهيبية. 
الطائفية  الع�سائر  لتخطي منطق  التوجهات 
مبداأ  تحقيق  عن  قا�سرًا  يبقى  والمناطقية 

الديمقراطية ال�سحيحة. 
م�سالحه  في  ي��رى  عربي  بلد  لبنان  اإن 
الثقافي  البعد  بهذا  اللتزام  اأن  وتاريخه 
خالل  من  لوجوده  ودولية  اإقليمية  �سمانة 
التعاون المتبادل والم�سالح الم�ستركة ومن 
اإن��م��اء  ف��ي  ال��ع��دي��دة  الم�ساهمات  خ���الل 
فاإن  لذلك  لبنان على مدى عقود.  وم�ساعدة 
تاريخه وم�ستقبله  اأن يخون  يمكن  لبنان ل 
معه  وقف  لمن  وحليفاً  �سندًا  اإّل  يكون  ولن 

في اأوقات محنته.
اأكانت  الم�سلحة،  الميلي�سيات  حل  اإن 
كونه  عدا  هو  خارجية،  اأم  ال��ولء  داخلية 
اأي�ساً  لكنه  اللبناني،  الد�ستور  من  ج��زءًا 
المرتبطة  الدولية  القرارات  في  من�سو�س 
اإن  بالتوافق  ممكن  الأم��ر  هذا  اإن  بلبنان. 
�سفت النيات من قبل قادة الميلي�سيات، لكن 
اإلى  الذهاب  يعني  فهذا  التوافق  يتم  لم  اإن 
�سلطة  ل��ف�����س��ل  ال��ط��اب��ع  ج���ذري���ة  ح��ل��ول 

الميلي�سيات عن راف�سيها.

القت�صاد والمال
من  المتحرر  الحر  القت�سادي  النظام 
الركيزة  هو  والمت�سلطين  ال�سلطة  هيمنة 
النهيار  ح��ال  م��ن  لبنان  ل��خ��روج  الأول���ى 
هذا  لكن  الزدهار.  احتمال  اإلى  القت�سادي 
المعوقات  من  التخل�س  اإلى  يحتاج  النظام 
الفاقع  وال��ف�����س��اد  والق�سائية  الإداري�����ة 
مقومات  لبنان  في  والطائفية.  والمذهبية 
من  ال��خ��روج  م��ن  تمكننا  هائلة  وم��ي��زات 
ذلك  لكن  الزده���ار،  نحو  الكبرى  كبوتنا 
ومتخ�س�سة  �سفافة  �سلطة  اإل��ى  يحتاج 
الحلول  ا�ستنباط  على  ق���ادرة  وخ��الق��ة 

وا�ستغالل عنا�سر القوة المتاحة.
اإن م�ساألة عالج الو�سع المالي المنهار من 
الحكومة  قبل  من  المطروحة  الخطة  خالل 
)كابيتال كونترول( ت�سودها �سوائب عديدة 
الحلول  ع��ن  ق��ا���س��رة  تجعلها  وخ��ط��ي��رة 
تحمل  ف��ي  الأول  ال�سريك  اإن  الناجعة. 
مع  ال���دول���ة  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ال��خ�����س��ائ��ر 
الثقة  اإع����ادة  ل�سمان  وذل���ك  ال��م�����س��ارف 
المواطنين  بيد  ال�سيولة  واإعادة  بالقت�ساد 
ال�سغيرة  الم�ساريع  تمويل  من  لتمكينهم 
على  التعديالت  من  جملة  اإن  والمتو�سطة. 

اأكثر  تجعله  اأن  يمكنها  القانون  م�سروع 
جدوى  ل  جديدة.  لنطالقة  وفائدة  قبوًل 
من  الدولي«  النقد  »�سندوق  اإر�ساء  من 
الهدف  ك��ان  اإذا  اإّل  محددة  قرو�س  اأج��ل 

اإطالق عجلة القت�ساد.
والت�سريعي  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  اإن 
�سمان  رك��ائ��ز  ه��ي  والأم��ن��ي  والق�سائي 
هذه  ع��الج  ه��و  والأج���دى  ال�ستثمارات، 
ال�ستثمارات  تلك  ت��ع��ود  حتى  الأم����ور 
وبالتالي  المتاحة،  الفر�س  من  لال�ستفادة 

فتح باب العمل للمواطنين.
بمن�ساآتها  يمكنها  بالذات  طرابل�س  اإن 
اإل��ى  تتحول  اأن  الم�ستغلة  غير  الكثيرة 
حا�سنة لالقت�ساد والأعمال في حال تاأمين 
المن�ساآت  تلك  لتفعيل  الالزمة  الت�سريعات 
مع  التعاقدات  طريق  عن  لمركزي  ب�سكل 
تغطية  يمكنها  ا�ستثمارية  مالية  موؤ�س�سات 
�سوابط  مع  التمويل  في  الوطني  النق�س 
هنا  يمكن  لبنان.  م�سالح  ت�سمن  قانونية 
تعداد بع�سها المعروف من المرفاأ والمنطقة 
ال��ذي  والمعر�س  الخا�سة  القت�سادية 
ومجرى  دوره  وجهة  تبديل  اإل��ى  يحتاج 
الريا�سية  والمن�ساآت  علي«  اأب��ي  »نهر 
والأ���س��واق  البحرية  والواجهة  وال��ج��زر 
اأن  يمكن  كلها  الثقافي...  والإرث  الداخلية 
تكون مدخاًل لتغيير وجهة القت�ساد المحلي 
بح�سن  تحلينا  اإذا  والعالم  بلبنان  وربطه 

الإدارة والقدام.
اعتماد جدي و�سفاف وحر لمبداأ ال�سراكة 
بين القطاع العام والخا�س في كل القطاعات 
المواطن  لجعل  والإنتاجية  الخدماتية 
�سريكاً في الحفاظ على الموؤ�س�سات ومراقبة 
المراقب  التناف�س  مبداأ  وو�سع  النوعية 
القطاع الخا�س.  لل�سراكة مع  بدقة كقاعدة 
والموا�سالت  والمياه  الطاقة  ي�سمل  هذا 

والت�سالت وغيرها من الأمور الممكنة.

التعليم
- ل يوجد اأولوية تفوق هذا القطاع، فهو 
الأب��ن��اء  م�ستقبل  لتغيير  الوحيد  ال��م��الذ 
الفقر  حلقة  ف��ي  ال����دوران  م��ن  وال��خ��روج 
اأن  يجب  فالداأب  هنا  من  المفرغة.  والياأ�س 
منذ  و�سمانه  التعليم  تاأمين  على  يكون 

ح�سانات  واإن�����س��اء  الأول�����ى  ال��م��راح��ل 
لتاأمين  ال�سعبية  المناطق  في  متخ�س�سة 
مراحل  اإلى  الأولد  لدخول  الظروف  اأف�سل 
و�سائل  تاأمين  يجب  كما  البتدائي.  التعليم 
تلك  ف��ي  ال���دوام  بعد  م��ا  المدر�سي  ال��دع��م 
لالأولد  الممكنة  الفر�س  لإعطاء  المناطق 

بدل الإهمال.
مراحله  بمختلف  بالتعليم  النهو�س   -
المميتة  الأخ��ط��اء  وت�سحيح  وم��راج��ع��ة 
وو�سع هذا القطاع تحت المجهر الإ�سالحي 

الأكاديمي.
من  اللبنانية«  »ال��ج��ام��ع��ة  تحرير   -
المعايير  وات��ب��اع  ال�سيا�سية  ال�سلطة 
الأكاديمية دون غيرها في التعيين والترقية.

الريا�صة
في  الريا�سة  دور  الحديث عن  بعيدًا عن 
وال�سحية،  وال�سبابية  الترفيهية  الم�سائل 
وهي م�سائل �سديدة الأهمية، لكن الريا�سة 
للمداخيل  رح��ب��اً  م��ج��اًل  ت��ك��ون  اأن  يمكن 
للترقي  للموهوبين  ال��ف��ر���س  ولإع���ط���اء 
وتحقيق اإمكانياتهم. من هنا فعلى ال�سلطات 
اأن تقوم بدورها في البحث وتاأطير المواهب 
وتوجيهها اإلى تعليم و�سقل للمهارات ب�سكل 

مميز من خالل معاهد متخ�س�سة.
هذه المعاهد يمكن اأن ت�سكل اأي�ساً مدخاًل 
العديد  تجلب  قد  التي  الريا�سية  لل�سياحة 
م��ن ال��ف��رق ال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة لإق��ام��ة 
المع�سكرات الريا�سية تحت اإ�سراف مدربين 
المن�ساآت  فيزيائيين.  ومعالجين  واأطباء 
تكون  قد  طرابل�س  في  المهملة  الريا�سية 

الأكثر تاأهاًل لهذا الدور.
- اإعادة مادة الريا�سة كمادة اإلزامية في 
المدار�س، اإّل في حال وجود موانع �سحية. 
ما  واإن�ساء  وتاأهيل  اإ�سالح  ي�ستدعي  هذا 
المدار�س  ف��ي  وم��ع��دات  مالعب  م��ن  يلزم 

الر�سمية.
الريا�سية  ال��ن��وادي  وم��راق��ب��ة  دع��م   -
بالقواعد  التزامها  على  ب��ن��اًء  ال�سعبية 
ا�ستعمال  وم��ن��ع  ال�سحية  ال��ري��ا���س��ي��ة 
اأ�سنافها  بكافة  والهرمونات  المن�سطات 

وتجريم م�ستخدميها.
التحادات  تركيب  في  النظر  اإع��ادة   -

م�سارها  �سحة  وم��راج��ع��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
الدولية  الخبرات  مع  والتعاون  ووجودها 

بهذا المجال.
التعديات  م��ن  ال�����س��واط��ئ  ت��ح��ري��ر   -
ح�سب  ع��ام��ة  م�سابح  لتكون  و�سيانتها 

الإمكان والمتاح.

الق�صاء
من  كامل  ب�سكل  الق�ساء  �سلطة  - تحرير 
ال�سلطة ال�سيا�سية وا�ستعمال معايير دقيقة 
التعيينات  ح��ي��ث  م��ن  ال�����س��ل��ك  ه���ذا  ف��ي 

والترقيات.
�سروط  اإ���س��الح  ف��ي  النظر  اإع����ادة   -
توحيد  م��ع  المحامين  لنقابة  النت�ساب 
قبول  م�سائل  في  النقابتين  بين  المعايير 

النت�ساب.
الظروف  وتح�سين  ال�سجون  تطوير   -
فيها واإيجاد حل �سريع لق�سية الم�سجونين 
ح�سب  معدل  عام  عفو  طريق  عن  العالقة 

ت�سنيف الجرائم والتهم. 

القطاع ال�صحي
المرتبطة  ال�سناديق  كامل  توحيد   -
ال�ست�سفاء  ق��ط��اع  بخ�سو�س  ب��ال��دول��ة 
والطبابة والأمومة وو�سع معايير موحدة 
بخ�سو�س ال�ست�سفاء بهدف اأر�سفة ومكننة 
ق��درات  وزي���ادة  ال��ه��در  وتخفيف  م��وح��دة 
ال�ستيعاب  على  الحكومية  الم�ست�سفيات 
الخا�س  القطاع  مع  التعاقد  مع  بالتوازي 

على اأ�سا�س جودة الخدمات ال�سحية.
لبنان  في  الدواء  �سنع  ودعم  ت�سجيع   -
مع مراعاة دقيقة لل�سروط العلمية الدولية 
�سلطة علمية  ال�سناعة تحت رقابة  وو�سع 

م�ستقلة.
والدواء«  الغذاء  رقابة  »هيئة  اإن�ساء   -

باإدارة م�ستقلة عن ال�سلطة ال�سيا�سية.
الأولية  الرعاية  مراكز  قدرات  تو�سيع   -
رقابة  تحت  و�سعها  مع  ونوعية  انت�سارًا 
جدية وت�سجيع دور اخت�سا�س طب العائلة 

لياأخذ دورًا محورياً في الرعاية الأولية. 
وتنويع  »الجنريك«  ال��دواء  اعتماد   -
ب�سروط  الكامل  الل��ت��زام  م��ع  الم�سادر 

ال�سالمة والجودة الدوليين.

الطبابة  م�ستوى  اإع��ادة  على  العمل   -
من  فوق  وما  المقبول  حد  اإلى  وال�ست�سفاء 
المهاجرة  القدرات  ا�ستعادة  محاولة  خالل 
�سلبة  واأكاديمية  علمية  معايير  وو�سع 
لمنح اإجازات معاطاة المهن الطبية واعتماد 

هيئة م�ستقلة علمياً لإدارة هذا الأمر.

الإدارة
- اعتماد مبداأ التعاقد الوظيفي في معظم 
على  بناًء  الم�ستقلة  والمحا�سبة  القطاعات 
�سلطة  خ��الل  م��ن  وال�ستقامة  الإنتاجية 

رقابية م�ستقلة عن ال�سلطة ال�سيا�سية.
وح�ساباتها  الدولة  موؤ�س�سات  اإخ�ساع   -
م�سروع  وه��و  الخارجي  المالي  للتدقيق 
النيابي  المجل�س  اأدراج  في  اأ�ساًل  موجود 

)مر�سوم رقم ١7٠53 المادة 73(.
من  والأجور  الرواتب  �سل�سلة  تحرير   -
وربطها  ال�سيا�سية  ال�سعبوية  الفو�سى 
مراعاة  مع  الفردية  والإنتاجية  بالكفاءة 
م�ساألة القدرات المالية للدولة. )قانون رقم 
المحذوفة  المواد  اإلى  العودة   ١99٨-7١7

من الم�سروع 7-5-٨-9-١٠(. 
م�ساءلة  ج��ل�����س��ات  ع��ل��ى  الإ����س���رار   -

اأ�سبوعية للحكومة بهدف �سمان ال�سفافية.
الخا�سة  ال�سناديق  بكل  النظر  اإعادة   -
غير  والموؤ�س�سات  الهدر  م�ساريع  ومعها 

الموجودة وو�سع حلول نهائية لها.
- و�سع جهاز اأمن المجل�س النيابي تحت 
الم�ستولية  ال�سلطة  من  وتحريره  المجهر 
الأمنية  الأجهزة  �سلطة  اإلى  واإعادته  عليه 

المخت�سة.
وذلك  الدولة  لإدارات  �ساملة  مكننة   -
دابر  وقطع  جهة  من  المعامالت  لت�سهيل 

الف�ساد في الدوائر الحكومية.
»مجل�س  لمتحانات  المكننة  -اعتماد 
الأ�سئلة  بنك  واإن�ساء  المدنية«  الخدمة 

لتفادي الت�سريب والمح�سوبيات.
الإدارات  في  والنق�س  الفائ�س  معالجة 
العامة من خالل روؤى وخيارات ثورية ترفع 
فر�ساً  وتعطي  الأعباء  وتخفف  الإنتاجية 

للكفاءات.

حول الثروات المكد�صة والمال 
المنهوب

بحث  اإل��ى  العودة  ال�سعب  من  لي�س   -
في  يدور  ومن  ال�سيا�سيين  ث��روات  م�سدر 
فلكهم من مح�سوبيات اأدت اإلى نهب منهجي 
كم�ساريع  الممنوحة  والأموال  العام  للمال 
المرتبطة  القوانين  تطبيق  اإن  اإنمائية. 
بالإثراء غير الم�سروع وتطويرها وتحريرها 
من ال�سلطة ال�سيا�سية �سيكون مطلباً اأ�سا�سياً 
لت�سحيح الخلل القاتل في القت�ساد والمال 
بمفاعيل  المحا�سبة  ���س��رورة  اإن  ال��ع��ام. 
لتفادي  كاملة  وحيادية  وب�سفافية  رجعية 
هذا  اإن  ال�سيا�سي.  وال�ستفراد  ال�ستهداف 
المال  بع�س  ا�سترداد  من  يتمكن  قد  الأم��ر 
عبرة  �سي�سكل  باأنه  الأه��م  لكن  المنهوب، 
اأنف�سهم  يعتبرون  من  ويف�سح  للم�ستقبل 

خارج الم�ساءلة.
- اإن النظام ال�سريبي والإداري يجب اأن 
الفر�س  تاأمين  نحو  دوؤوب  ب�سكل  يتوجه 
مبداأ  ي��راع��ي  بما  حاجة  الأك��ث��ر  للطبقات 
الإن�ساف. لكن هذا يجب اأن يبقى في اإطار 
مبداأ  يمنع  ل  ال���ذي  الج��ت��م��اع��ي  ال��دع��م 
العادل  التناف�س  من  يجعل  لكنه  التناف�س، 
اأقرب اإلى التحقق. ما يدخل في هذا الإطار 
التعلم  في  والحق  وال�ست�سفاء  الطبابة  هو 
الجتماعي  وال��دع��م  ال��م��ه��ارات  وت��ط��وي��ر 
الفئات  تجاه  المدرو�س  الإيجابي  والتمييز 

المهم�سة.
- جعل م�ساألة القرو�س ال�سكنية اأولوية 
ق�سوى واإيجاد حل نهائي ومن�سف لق�سية 
بما  والإيجارات  العالقة  الإ�سكانية  الديون 

يراعي التوازن بين الفئات الم�ستهدفة.
- اإيجاد حلول من�سفة لق�سايا البناء غير 
القانوني كما تحرير الأمالك العامة والبلدية 

من التعديات.
- اإعادة تقييم م�ساألة التعديات البحرية 
والبرية واإعادتها ب�سكل تدريجي كملك عام.
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 كيف تقدم نف�شك �إلى �لناخب في �لد�ئرة 
�لتي  و�لر�بطة  �لعالقة  تلك  عن  وم��اذ�  �لثانية 

تجمعك مع طر�بل�ش؟
ب��داأت  اأن��ا  ال�سخ�سي  ال�سعيد  على   -
من  و�سيا�سي  اإجتماعي  كنا�سط  م�سيرتي 
خالل جمعيتي اأوًل حيث �سعينا اإلى تاأمين 
العام  قبل  اإنطلقنا  وقد  الم�ساعدات،  بع�س 
اأن  �سبق  ال��ذي  �سقيقي  خ��الل  م��ن   ٢٠١٠
في ١996،  النيابية  الإنتخابات  اإلى  تر�سح 
ولذلك يمكنني القول اأن العالقة مع ال�سيا�سة 
زعامة  وج���ود  دون  ول��ك��ن  ل��دي  م��ت��وف��رة 
�سيا�سية، وقد بداأنا هذه الإنطالقة ال�سيا�سية 
ل حباً بال�سيا�سة واإنما حباً في خدمة النا�س 
ق�ساياهم،  عن  والدفاع  حاجياتهم  وتاأمين 
ونحن اأبناء هذه البيئة وتربينا وع�سنا فيها 
»ال�سرايا  منطقة  ف��ي  ك��ان  اأه��ل��ي  فمنزل 
العتيقة« )الأ�سواق القديمة( حيث اأب�سرت 
بالأو�ساع  مني  وتح�س�ساً  وع�ست،  النور 
الإجتماعية التي كانت تعاني منها طرابل�س 
تلك  في  اأهلنا  خدمة  في  نكون  اأن  اأردن���ا 
طرابل�س  بها  مرت  التي  ال�سعبة  الظروف 
عبر �سنوات طويلة حيث م�سى حوالي قرن 
من الزمن وطرابل�س تعاني الحرمان، لذلك 

تمكنا من بل�سمة بع�س الجراح.
طر�بل�ش  في  �الإقت�شادية  �الأو�شاع  هل   
هي �لد�فع �الأول لتر�شحك �إلى �الإنتخابات في 

محاولة الإ�شالح ق�شايا �لمدينة؟
ن�صال واعتقال 

�سيا�سي  ما�ٍس  لي  كان  �سخ�سياً  اأن��ا   -
واأمني وقد تم »اإعتقالي« من قبل المخابرات 
اإلى  اإ�سطرني  مما  ب�سبب مواقفي  ال�سورية 
لأني  �سنوات   7 زهاء  المدينة  عن  الإبتعاد 
كنت حري�ساً على الدفاع عن مدينتي وعن 
اأ�سكال  وبكل  قّوة  من  اأوتيت  ما  بكل  اأهلها 
وال�سعبية،  والمدنية  ال�سيا�سية  المقاومة 
تمثل  لأنها  المدينة  هذه  و�سع  همنا  وكان 
واأعني  �سعبياً  لبنان  في  الأكبر  ال�سريحة 
لبيروت  اإحترامنا  كل  مع  ال�سّنة  اأهل  بذلك 
الذاكرة  في  ولكن طرابل�س  المناطق،  ولكل 
في  ونحن  ال�ُسّنة  مدينة  اأنها  الجماعية 
ومنذ  اأظفارنا  نعومة  منذ  حر�سنا  الحقيقة 
مدينتنا  عن  ندافع  اأن  يجب  باأننا  طفولتنا 

لتاأخذ كل حقوقها.
مغبونة  كانت  طرابل�س  ال�سديد  ولالأ�سف 
ال�سلطة  قبل  من  ومحرومة  الدولة  قبل  من 
هناك  وك��ان  اليوم  وحتى  الإ�ستقالل  منذ 
تق�سير، ول اأريد اأن اأ�سمل الجميع في هذه 
الم�سوؤولية ولكن التق�سير كان موجودًا من 
طرابل�س  باإتجاه  المدينة  زعماء  بع�س  قبل 
بكل  يتعلق  ما  وفي  الخدمات  �سعيد  على 
مرافق ال� »ميم« من مرفاأ ومعر�س وم�سفاة 

اإلى كل المواقع التي تبداأ بحرف الميم.
ونحن اإعتبرنا اأن باإ�ستطاعتنا القيام بكل 
لتح�سيل  تحركات  م��ن  علينا  يترتب  م��ا 
فهذه  والطرابل�سيين  طرابل�س  ح��ق��وق 
المدينة ُظلمت من الدولة اللبنانية وُحرمت 
كانت  التي  ال�سورية  القوات  من  وُقهرت 

متواجدة فيها.

تق�صير زعماء طرابل�ش
على  ق���ادرة  كانت  �ل��دول��ة  �أناّ  ب��ر�أي��ك  ه��ل   
�الإنمائية  مطالبها  وتحقيق  طر�بل�ش  �إن�شاف 

و�لخدماتية؟
كان  اللبنانية  الدولة  اأن  يعرف  كلنا   -
»ال��م��ارون��ي��ة  ب��ه��ا  ت��ت��ح��ّك��م  �سلطة  ف��ي��ه��ا 
كل  على  حا�سلة  كانت  التي  ال�سيا�سية« 
كان  نف�سه  الوقت  البلد، ولكن في  في  �سيء 
هناك تق�سير، ونظرية الموؤامرة اأنا ل اأوؤمن 
بها وخا�سة تجاه طرابل�س، فكل جهة ت�سد 
كان  وفعاًل  ولم�سلحتها،  باإتجاهها  الحبل 
يحاولون  لبنان  اإم��ت��داد  على  ال��زع��م��اء 
واإجتماعياً  �سيا�سياً  مناطقهم  »تظبيط« 
اإّل مدينة طرابل�س  وعلى �سعيد الوظائف، 
التي كانت مهم�سة، ل اأعرف، هل لأن الدولة 

الذين  هم  زعماءها  اأّن  براأيي  ذلك؟  ق�سدت 
وراوؤه  ح��ق  ���س��اع  »م��ا  لأن���ه  هّم�سوها، 
اأنه كان هناك �سيا�سيون كبار  ُمطالب«، مع 
ر�سيد  الرئي�س  دولة  م�ستوى  البلد على  في 
المهمين في  ال�سيا�سيين  كرامي، وغيره من 
طرابل�س، ولكن كان هناك تهمي�س وتق�سير 
من  المدينة  زعماء  من  بل  الدولة  من  لي�س 

بداية الإ�ستقالل وحتى اليوم. 

كارثة غرق الزورق
غرق  جريمة  �الإط���ار  ه��ذ�  في  تندرج  هل   
يقل مهاجرين من طر�بل�ش  كان  �لذي  �لزورق 
�إلى �لخارج؟ وهل ما ح�شل هو حادث عر�شي 
يندرج في �إطار �شيطنة �الأو�شاع �لمحلية ع�شية 

�الإنتخابات؟
الأ�سباب  اإلى  التطّرق  من  بد  ل  بداية   -
الهجرة،  اإل��ى  الركاب  بهوؤلء  دفعت  التي 
اأنه  �سمعناه  ما  بنتيجة  معلوماتنا  وح�سب 
ك���ان ه��ن��اك م��رك��ب محّمل  ف��ت��رة  ف��ي ك��ل 
اأوروبا،  اإلى  للهجرة  ي�ستقلونه  باأ�سخا�س 
وما هي الأ�سباب التي تدفع هوؤلء اإلى هذه 
وتعري�س  الموت  مراكب  في  المخاطرة 
هناك  وللموت؟  للخطر  وعائالتهم  اأنف�سهم 
ماأزق فالمدينة ماأزومة والنا�س جاعت وهي 
وكل  الحياة  مقومات  اأب�سط  من  محرومة 
وال�سلطة  الدولة  م�سوؤوليته  تتحّمل  ذلك 
بالدرجة  المدينة  زعماء  واأي�ساً  اللبنانية 
الأزم��ة  ه��ذه  اأّن  يقولون  وكانوا  الأول���ى. 
ال�  تقارب  البنزين  فتنكة  لبنان،  كل  ت�سمل 
بيروت،  وفي  طرابل�س  في  ليرة  األف   5٠٠
واأ�سعار الخ�سروات هي باأرقام فلكية ولكن 
من  »يطلع«  اأن  م��ا  ال��م��واط��ن  اأن  ال��ف��رق 
اأو  طرابل�س يمكن اأن ي�ستري تنكة البنزين 
في  ولكن  والحياتية،  اليومية  حاجياته 
طرابل�س المواطن الطرابل�سي لي�س باإمكانه 
على  يعي�سون  مدينتنا  في  والنا�س  ذل��ك، 
�سندوقة الإعا�سة من ال�سفارات والجمعيات 
الإن�سانية وهذا ما يدفع النا�س اإلى الهجرة، 

هناك  كانت  اإذا  وما  للمركب  بالن�سبة  اأما 
محاولة لإغراقه اأو ل ل�سيطنة المدينة فاإن 
هناك دائماً محاولت مماثلة لهذه ال�سيطنة، 
جولت  توقف  بعد  المدينة  ه��ذه  اأن  رغ��م 
اأثبتت  والتبانة  مح�سن  جبل  بين  العنف 
الثورة«،  »عرو�سة  عليها  ُاطلق  كما  باأنها 
عبر  واأنها  الم�سترك  العي�س  مدينة  واأنها 
اليوم  اإلى   ١975 العام  منذ  طوال  �سنوات 
هي المدينة الوحيدة التي حافظت في لبنان 
على ن�سيجها الإجتماعي بالكامل الم�سيحي 

والم�سلم بكل مذاهبه.
واأنا اأذكر عندما كنت �سغيرًا وفي منطقة 
كّنا  الأهل  منزل  حيث  العتيقة«  »ال�سرايا 
اأجرا�س  الأحد على �سوت  ن�ستيقظ �سباح 
جموع  ال�سرفات  من  نتابع  وكنا  الكنائ�س، 
الم�سيحية  ال�سعارات  يحملون  المواطنين 
اأّن  اأذكر  ول  كني�سته،  اإلى  كل  ويتوجهون 
لذلك  بكلمة،  حتى  يعتر�سهم  ك��ان  اأح���دًا 
الم�سترك  العي�س  مدينة  ه��ي  طرابل�س 
حري  كان  التي  الأولى  الوطنية  والمدينة 
بقيادات الوطن اأن يمنحوها »ميدالية« بهذا 

الخ�سو�س.
هل  واأ�ساأل  المركب  ق�سية  اإل��ى  واأع��ود 
الواقع  في  وراءه��ا؟  ومن  �سيطنة؟  هناك 
م�ستمرة،  المدينة  ل�سيطنة  محاولت  هناك 
اأما بالن�سبة لهذا المركب بالتحديد هل هناك 
اأعرف، ولنترك هذا الأمر  اأم ل؟ ل  موؤامرة 

للتحقيق.

ر�صالة اإلى قائد الجي�ش
له  وقلنا  الجي�س  قائد  ولذلك نحن دعونا 
كن »نجا�سي« لبنان، وكلنا يذكر اأن الر�سول 
من  طلب  عندما  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
اإلى  الذهاب  الأوائل  الم�سلمين  المهاجرين 
بلد النجا�سي طلباً لالأمان والإطمئنان وقال 
لهم: »في ذلك البلد ملك ل ُيظلم عنده اأحد«، 
والنجا�سي كما نعرف لم يكن م�سلماً ولكنه 
ال�سالم،  الم�سيح عليه  كان على دين �سيدنا 

وكان عادًل.
ونحن نقول لقائد الجي�س كن نجا�سي هذا 
البلد و�سارع في عملية التحقيق حتى تزيد 
من محبة الجي�س في قلوبنا، لأنه ال�سمانة 
و�سمانة  اليوم،  لنا  الوحيدة  والموؤ�س�سة 
ك�سف  ونريد  البلد.  هذا  واأم��ن  الإ�ستقرار 

الحقيقة.
�لع�شكرية  �لموؤ�ش�شة  �إ�شتهد�ف  �أن  يقال   
منه  للنيل  محاولة  هو  تحديدً�  �لجي�ش  وقائد 

كمر�شح محتمل لرئا�شة �لجمهورية؟
نقول  نحن  ول��ذل��ك  وممكن  ج��ائ��ز  ه��ذا 
ال�سلطة  عنه  م�سوؤولة  ال��ي��وم  التق�سير 
لأن  الجي�س،  قائد  يكون  اأن  قبل  ال�سيا�سية، 
القرار هو قرار �سيا�سي اأ�ساًل، وكذلك الأمر 
هذا  في  الهدف  وربما  للتحقيق،  بالن�سبة 
المو�سوع تحديدًا الم�ستهدف الأول هو قائد 

الجي�س.

نريد ا�صتعادة دور النائب الأ�صا�صي
تطلع  �ن  ي��م��ك��ن  ه��ل  �آخ����ر  �شعيد  ع��ل��ى   
برنامجك  بنود  �أه��م  على  و�لمتابع  �ل��ق��ارىء 

�الإنتخابي؟
- كما يعرف الجميع البرامج الإنتخابية 
كالإنماء  المر�سحين،  كل  عند  واح��دة  هي 
المتوازن وق�سايا المرفاأ والمطار ومجموعة 
ال� »ميم« كما اأ�سرت �سابقاً ونحن نقول باأننا 
ولكل  المدينة  لهذه  ال�سامل  النهو�س  نريد 
في  الموجودة  المرافق  كل  واإحياء  لبنان، 
المدينة وهي تعاني من ال�سلل العام، وهناك 
موت  حالة  ف��ي  ولكنها  اأ�سا�سية  م��راف��ق 
النائب  دور  اإ�ستعادة  نريد  ونحن  �سريري، 
والت�سريع  المراقبة  اإلى  اإ�سافة  بالأ�سا�س، 
فاأي  وحياتي،  اإجتماعي  ب��دور  القيام  هو 
التعليم  على  الح�سول  حقه  من  مواطن 
ما  جانب  اإل��ى  لهم  العمل  وتاأمين  لأبنائه 
من  هو  ذلك  وكل  وال�سحة  بالطبابة  يتعلق 
تاأمينها  ال��دول��ة  م��ن  المطلوب  ال��ح��ق��وق 
للمواطنين، وهي حقوق مكت�سبة، في حين 

قد تخّلى  النائب  اأن  اليوم هو  ما يجري  اأن 
ومراقبة  الت�سريع  في  الأ�سا�سي  دوره  عن 
تطبيق القوانين وفي الإنغما�س في مالحقة 
ح�سول المواطنين على حقوقهم الطبيعية.

هل التغيير ممكن؟
�أحد مهرجاناتكم �الإنتخابية خاطبتم   في 
�لمو�طنين: »�إذ� �أردتم �لتغيير عليكم �لم�شاركة 

بكثافة في �الإقتر�ع«، كيف؟
»ب��ل��وك«  ل��دي��ه  زع��ي��م  ك��ل  اأن  �سك  ل   -
ي�ساعده في عملية الفوز، وفي حال اإحجام 
فاإني  الإق��ت��راع  في  الم�ساركة  عن  النا�س 
ال�سلبي  الموقف  هذا  تغيير  اإل��ى  اأدعوهم 
والم�ساركة بكثافة في الإقتراع لأن الإحجام 
فيه  بي�ساء  بورقة  الإقتراع  ذلك وحتى  عن 
م�ساهمة باإنجاح اأهل ال�سلطة، ولي�س هناك 
اأي عذر اأمام المواطن للقيام بدوره الوطني 

المطلوب في عملية الإقتراع.
يمكن  هل  به  طالبت  �لذي  �لتغيير  ولكن   
�هلل  ح��زب  هو  معين  ط��رف  وهناك  يح�شل  �أن 

و�شالحه على �لطاولة؟
�سالح  بوجود  محدود  تغيير  �سيكون   -
لدى  القوة  فائ�س  بوجود  اأي  اهلل  ح��زب 
فريق واحد من اللبنانيين، وهذا �سيكون له 
على  الإنتخابية  العملية  في  كبير  تاأثير 

�سعيد كل لبنان.
م�شطفى  �لدكتور  �لالئحة  في  زميلكم   
م�شيرية  هي  �الإنتخابات  هذه  �أن  ر�أى  علو�ش 

وتر�شم �شورة �لمرحلة �لقادمة؟
�سورة  اأر�سم  اأن  اأريد  ل  لي  بالن�سبة   -
قاتمة للو�سع ولكني ذكرت اأّن هناك فائ�س 
البلد ونحن كطائفة �سنية في هذا  قوة في 
ال�سنية  القوى  قبل  من  اإحجام  هناك  البلد 
الأ�سا�سية عن الم�ساركة في هذه الإنتخابات 
وترك هذه ال�ساحة �سائعة مع عدم وجود 
وجود  مع  وبراأيي  لها،  اإقليمية  حا�سنة 
فائ�س القوة لن يكون هناك تغيير كما ترغب 

النا�س.

القانون النتخابي خبيث
 و�شفتم �لقانون �لحالي لالإنتخابات باأنه 
�لمطالبة  مع  ذلك  ين�شجم  كيف  وخبيث،  ظالم 

بالتغيير؟
ه��ذا  ع��ن  �ُسئلت  اأ���س��ه��ر  ث��الث��ة  م��ن��ذ   -
ل�ست  اأنني  حينه  في  واأ���س��رت  المو�سوع 
بوجود  اأخو�سها  ولن  لالإنتخابات،  مر�سحاً 
ما  وفق  الذهاب  علّي  يفر�س  قانون  هكذا 
خططوه لي كمر�سح، لالأ�سف ال�سديد، وكذلك 
الإقتراع،  وكيفية  اللوائح  اإختيار  عملية 
وفي العام ٢٠١٨ اأذكر اأنه تم اإلغاء حوالي 
5٨٠٠ �سوت لالئحتنا، هل كان هناك اأخطاء 
من قبل المقترعين؟ اإذا كان كذلك فهذا دليل 
عملية  فهناك  واإل  خبيث  قانون  اأن��ه  على 
تزوير وتم اإلغاء هذه الأ�سوات في محاولة 

لعدم ح�سولنا على »حا�سل«.
 ولماذ� و�شفتم عند ذ�ك هذه �ل�شلطة باأنها 

مرتكبة؟
قيا�س  على  القانون  هذا  لوا  ف�سّ لأنهم   -
ولذلك  معينة،  اأ�سخا�س وطوائف ومناطق 
طلعت الق�سة براأ�س الرئي�س �سعد الحريري 

وبراأ�سنا.
 ع�شية �الإنتخاب كيف تتوجه �إلى �لناخب؟ 

وماذ� تقول له؟
- اأقول له »من جّرب المجّرب كان عقله 
لديكم  كانت  واإذا  جددوا،  غّيروا،  مخّرب« 
بالفعل، ول  ترجموها  بالتغيير  نّية حقيقية 
من  واإنتخبوا  بالعمل،  النّية  تقترن  اأن  بد 
اأّي  اأن��ا،  بال�سرورة  ولي�س  منا�سباً  ترونه 
وجه اآخر تجدونه �سالحاً وم�سلحاً وقادرًا 
وهذا  وجّربوا  يغّير،  واأن  القرار  اأخذ  على 
دون  اأنتم  حيث  تبقوا  ل  ولكن  بخطاأ،  لي�س 

القيام بالتغيير المطلوب.

مر�ّسح عن المقعد ال�سّني في طرابل�س على الئحة »لبنان لنا«

علي عبدالحليم االأيوبي: طرابل�س ماأزومة ومحرومة
والدولة تتحمل الم�سوؤولية... وكذلك زعماء المدينة

من عائلة ن�شال وطني وقومي، ن�شاأ وترعرع في طر�بل�ش �لقديمة )�الأ�شو�ق( وفي »�ل�شر�يا �لعتيقة« تحديدً�.
ته منذ نعومة �أظفاره، مر�قبًا معجبًا بم�شيرة �شقيقه �لر�حل �أحمد عبد �لحليم �الأيوبي، ثم  تعلاّم حباّ مدينته ووطنه و�أماّ
خطاّ طريق �لمجابهة، فاعتقلته �لمخابر�ت �ل�شورية مما ��شطره لالبتعاد عن �لمدينة زهاء �شبع �شنو�ت »الأنني كنت حري�شًا 

على �لدفاع عن مدينتي و�أهلها بكل ما �أوتيت من قوة وبكل �أ�شكال �لمقاومة، �ل�شيا�شية و�لمدنية و�ل�شعبية«.
»كان  يقول:  �إذ  �لفادح،  �لتق�شير  من  �لمدينة  زعماء  يعفي  ال  لكنه  �ل�شنين،  ع�شر�ت  منذ  لطر�بل�ش  �لدولة  �إهمال  ينتقد 
�لزعماء على �متد�د لبنان يحاولون »تظبيط« مناطقهم �شيا�شيًا و�جتماعيًا وعلى �شعيد �لوظائف، �إالاّ مدينة طر�بل�ش �لتي 

�شوها«. كانت مهم�شة، وبر�أيي �ن زعماءها هم �لذين هماّ
�لمر�قبة و�لت�شريع و�لقيام  �لنائب في  �أهم �شيء هو »��شتعادة دور  باأن  ُي�شاأل عن برنامجه �النتخابي، ُيجيب  وعندما 
تطبيق  ومر�قبة  �لت�شريع  في  �الأ�شا�شي  دوره  عن  تخلاّى  قد  �لنائب  �ن  هو  �ليوم  يجري  ما  الأن  �جتماعي حياتي...  بدور 

�لقو�نين، وفي �النغما�ش في مالحقة ح�شول �لمو�طنين على حقوقهم �لطبيعية«.
ترونه  من  و�نتخبو�  دو�،  جداّ »غياّرو�،  فيها  يقول  �لناخبين  �إلى  ر�شالة  بتوجيه  »�لتمدن«  مع  حو�ره  �الأيوبي  ويختم 

منا�شبًا، ولي�ش بال�شرورة �أنا، �نتخبو� �أي �شخ�ش تجدونه �شالحًا وم�شلحًا وقادرً� على �أخذ �لقر�ر و�أن يغياّر«.
فيما يلي تفا�شيل �لحو�ر:
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د. اأحمد االأمين... نحو العمل المدني ال�سيا�سي
لتحقيق االندماج الكامل في المجتمع

كتبت اأماني ن�صابة 
يتر�سح الدكتور اأحمد الأمين عن المقعد ال�سني في دائرة ال�سمال الثانية 
طرابل�س، هو في هذه الخطوة يعك�س التجاه لدى ال�سباب المتو�سع جلياً 
ويرف�س  ال�سيا�سي،  المدني  العمل  نحو  يّتجه  الذي  ال�سّنّي،  المجتمع  في 

البقاء في القوالب المغلقة، ويعمل لتحقيق الندماج الكامل في المجتمع.
د. اأحمد الأمين، هو ال�سخ�سية الطرابل�سية التي تتمتع ب�سعبية جارفة، 
حين  الما�سي،  اآذار   ٢6 يوم  الحا�سد،  ال�ستقبال  من  ذلك  على  اأدل  ولي�س 
التحيات من  الإ�ستقبال وكريم  الأمين، �ساكرًا، على حفاوة  ال�سيخ  بادرهم 

اأهلنا في اأ�سواق طرابل�س بدعوة من اأهلها الكرام.
من  عديد  مع  يتفق  ال�سمال،  عا�سمة  عن  المر�سح  الأمين  احمد  الدكتور 
اأهلها، على موقفه الراف�س لل�سالح غير ال�سرعي المتمو�سع عملّياً في الخانة 
المعار�سة لهيمنة اإيران على لبنان، والمتم�ّسك بهذا العنوان كقاعدة اأ�سا�س 

في خطابه ال�سيا�سي والإعالمي.
اأحمد الأمين، ل يخ�سى بالحق لومة لئم، اعتبر في ت�سريح �سابق،  د. 
باأن اأهم وظيفة للبنوك هي الإقرا�س، حيث َيعتمُد عليها الإقت�ساد الوطني 
للبنوك هو  الوجودي  التو�سيف  الم�سانع وال�سركات والأفراد، ومن  لدعم 
تنعك�س  اأن  المفتر�س  من  التي  الحيوية  الم�ساريع  لتنفيذ  الدول  اإقرا�س 
ذلك،  وغير  وال�سياحة  والنقل  والكهرباء  الخدمات  في  الأر�س  على  اإيجاباً 
وهنا تكمن الم�سكلة في لبنان، حيُث اأنَّ الم�سارف اأقر�ست الدولة اللبنانية 
لم�ساريع  حقيقية  جدوى  درا�سات  اأي  دون  لديها  المودعة  النا�س  اأم��وال 
الدولة، اأو حتى �سمانات، فاأغلُب الم�ساريع التي ُتقام في لبنان مبنيًة على 
المح�سوبيات والتوظيفات والمحا�س�سات ال�سيا�سية وال�سراكات فيما بين 
التجاري  الوجه  هي  غالباً  الم�سارف  الحاكمة والم�سارف )وطبعاً  الطبقة 
اأ�سهم  وله  اإّل  لبنانياً  �سيا�سياً  ترى  فال  ال�سرفاء  اللبنانيين  لل�سيا�سيين 
ل  التي  ال�سرقة  اأوجه  من  وجه  هو  الم�سارف(،  مع  و�سراكات  وح�س�س 
اأنها  ال�سرقة  هذه  واأُ�سنُف  عليها،  يحا�سب  اأو  يم�سكها  اأن  القانون  ي�ستطيع 

مزدوجة فال بم�ساريع هم قاموا بل �سلبوا فوائد المودعين.
ويطرح بقوة، بدافع ال�سعبية الجارفة التي يحظى بها، من العام ٢٠٠5 

كان حجم الدين ما يقارب ال� 35 اإلى 4٠ مليار دولر واليوم هو ما يقارب 
ال� ١٢٠ مليار دولر، ال�سوؤال؟

في  موجودة  هي  ول  بها  تمت  م�ساريع  ل  مفقودة  مليار   ٨٠ حوالي 
الم�سارف وهنا ل بد ان ننظر بعين الإن�ساف والمراجعة والمقارنة.

ال�سيخ، الأمين، يوؤكد على الدوام بدور القوى الأمنية في تاأمين الحماية 
الختيارية  الفعاليات  دور  م�سددًا على  المتفلت،  ال�سالح  للمواطنين ومنع 
الفور  على  ومعالجتها  الإ�سكالت  هذه  من  للحد  المناطق  في  والوجهاء 
خ�سو�ساً في ظل الظروف ال�سعبة التي يمر بها الوطن �سواء من الناحية 

القت�سادية اأو الجتماعية.
ال�سناعة  بمجال  وا�سعة  ن�ساطات  له  الأمين،  اأحمد  الدكتور  ال�سيخ 
والتجارة، في طرابل�س، واإنجازاته في موؤ�س�ساته تدل عليه، ورغم اأنه من 
اإّل اأنه فاق بهمته الكثير وفي مهرجان  ذوي الهمم )الإحتياجات الخا�سة( 
اإطالق ماكنته الإنتخابية يعتبر نف�سه انه نجح وفاز في النتخابات القادمة، 
ان  على  و�سدد  نجاح،  اأي  من  اأهم  هي  النا�س  محبة  اأن  منطلق  من  وذلك 

معركته تبداأ بعد الفوز لرفع الظلم الممنهج عن طرابل�س وال�سمال.
ترجم الأمين ح�سوره المجتمعي والمدني عبر:

- لقاء نظمه »منتدى المعاقين« بم�ساركة اأكثر من األف ومائة �سخ�س.
من  اأكثر  ح�سره  ال�سعبية  والم�ساكن  الجديدة«  »الحارة  لحي  لقاء   -

�سبعمائة �سخ�س.
- موؤ�س�ساته التي وفرت اأكثر من 4٠٠ فر�سة عمل خلفها 4٠٠ عائلة.

- لقاء ن�سائي �سم اأكثر من ٢٠٠ نا�سطة في المجال الإجتماعي والدعوي.

- تخ�س�ساته ال�سرعية والإدارية والقيادية واإدارة الأزمات والتنموية.
- لقاءات متفرقة في الأ�سواق والأحياء عك�ست محبة النا�س له. 

اأكاديمية  التي نظمتها  الموؤتمرات  العربية والدولية من خالل  - عالقاته 
الأمين الدولية.

الأداء  ق��وة  عك�ست  التي  وال��خ��ارج  لبنان  في  المتعددة  المنا�سب   -
والح�سور له.

والجمعيات  والجامعات  المنظمات  من  والعربية  اللبنانية  التكريمات   -

والتي بلغت المئات بين دروع و�سهادات.
اأهداف التر�سح عند الأمين:

- العمل على عودة كرامة المواطن وعودة الكفاءات اإلى الوطن من خالل 
عودة الأموال المنهوبة وا�ستخراج النفط والغاز وتفعيل دور المن�ساآت من 
»الملعب  اإل��ى  القطار«،  »محطة  اإل��ى  ال��دول��ي«  كرامي  ر�سيد  »معر�س 

الأولمبي« و»مطار رينيه معو�س«.
و�سياحياً  وتنموياً  واقت�سادياً  �سناعياً  الخريطة  على  ال�سمال  اإعادة   -

وتجارياً مع دعم الِحرف والمهن اليدوية التي هي تراث الوطن.
منها  والإ�ستفادة  للطاقة  اإلى م�سدر  بتحويلها  النفايات  اأزمة  معالجة   -

بدل اأن تكون عبئاً.
اأو  العام  العفو  على  والعمل  الع�سوائية  الإت�سال  وثائق  توقيف   -

تحفي�س ال�سنة ال�سجنية اإلى �ستة اأ�سهر.
- تعزيز دور المدار�س الر�سمية لتعود ل�سابق عهدها لما لها من دور في 

الإرتقاء بالأفراد اإلى مجتمع فاعل ومثقف.
- دعم البحث العلمي بما يخدم مدينة العلم والعلماء في كافة القطاعات 

وفي اأهم المجالت.
- ت�سكيل خلية اأزمة في وزارة ال�سوؤون الإجتماعية لدعم المرحلة �سحياً 

واجتماعياً حتى عودة الكرامة اإلى المواطن.
- تمكين ذوي الهمم )الإحتياجات الخا�سة( من اأخذ دورهم الريادي في 
في  والواجبات  الحقوق  والخا�سة ومنحهم  العامة  الإدارات  في  الوظائف 

وطنهم وتفعيل قانون ٢٢٠/٢٠٠٠.
لما  الجامعات  واأ�ساتذة  المعلمين والمعلمات  المتعاقدين من  اإن�ساف   -
الأجهزة  المتقاعدين من  البالد وكذلك  اأمان تربوي في  ي�سكلون من �سمام 

الأمنية لما لهم من دور فاعل في حفظ الأمن والأمان في الوطن.
- رفع الحد الأدنى لالأجور بما يتنا�سب مع اإحتياجات الفرد والعائلة.

اللبناني  الجي�س  راأ�سها  وعلى  الأمنية  الدولة  اأجهزة  ودعم  تمكين   -
منع  وتر�سيخ  الأم��ن  لحفظ  الوطن  اأه��ل  لجميع  الوحيد  الحار�س  ليكون 

ال�سالح المتفلت باإيدي اأي كان.
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ثنائية ر�سيد كرامي - عبدالمجيد الرافعي: 
مناف�سة وت�ساور و�سهامة طرابل�سية

كتب �صفوح منّجد
كتابي  ف��ي  ج��اء  كما   ،١95١ ع��ام  اإن��ت��خ��اب��ات  ف��ي 
مئة  خالل  وال�سمال  طرابل�س  في  النيابية  »الإنتخابات 
والرئي�س  المفتي  وف��اة  وبعد   ،»٢٠٠9  -١9٠٨ ع��ام 
على  كرامي  اآل  بين  �سراع  ن�ساأ  كرامي،  عبدالحميد 
وراثة عبدالحميد �سيا�سياً، بين �سقيقه م�سطفى رئي�س 
»حزب ال�سباب الوطني« واإبنه ر�سيد، وقد ُح�سم الأمر 
ل�سالح ر�سيد كرامي الذي تحالف مع نواب �سابقين مثل 
في  طرابل�س  ق�ساء  وكان  ال�سنية،  في  الفا�سل  ن�سوح 
هذه الدورة ي�سّكل مع طرابل�س دائرة اإنتخابية واحدة، 
الطبيب  مثل  الجديدة  الأ�سماء  بع�س  مع  تحالف  كما 
الطرابل�سي  ال�سباب  اآنذاك  مّثل  الذي  الح�سيني  ها�سم 
المقعد  عن  )متمّول(  البرط  وفوؤاد  والع�سامي  المتعلم 
الأرثوذك�سي لتفادي التحالف مع جبران النحا�س حليف 
قبولي  مع  تحالف  كما  ال�سابقة،  الدورات  في  خ�سومه 
ومع  طرابل�س  في  القومي«  النداء  »حزب  رئي�س  ذوق 

�سعدي المنال.
وفي دورة العام ١953 – ١957 ُق�ّسمت طرابل�س اإلى 
منهما  ولكل  والحدادين  التبانة  اإنتخابيتين:  دائرتين 
اأعقاب  الإنتخابية في  الدورة  نائب واحد وجاءت هذه 
اإ�ستقالة ب�سارة الخوري وتخفي�س كميل �سمعون لعدد 

اأع�ساء المجل�س النيابي.
الح�سيني  ها�سم  الدكتور  الإنتخابات  هذه  في  وفاز 
ر�سيد  التبانة  عن  فاز  كما  الحدادين  عن  كرامي  حليف 

كرامي.

اإنتخابات العام 1957 
اأ�سبح ر�سيد كرامي  اأن  اإنتخابات ١957 بعد  جاءت 
يثّبت  اأن  ا�ستطاع  اأن  بعد  اأي  للحكومة،  وزيرًا ورئي�ساً 
مواقعه ال�سيا�سية طرابل�سياً ولبنانياً، لهذا فاإّن المعركة 
الإنق�سامات  تعرف  لم   ١957 لعام  العائدة  الإنتخابية 
يتناف�سون  مر�سحاً   ١٢ المر�سحين  عدد  فكان  ال�سابقة، 
على اأربعة مقاعد، وهم: ر�سيد كرامي، ها�سم الح�سيني، 
ذوق،  قبولي  حمزة،  محمد  الج�سر،  نديم  البرط،  فوؤاد 
حبيب عبدالوهاب، جبران نحا�س، عبدالمجيد الرافعي، 
ممدوح النملي، اأمين نوفل. ويالحظ في هذه الإنتخابات 
تر�ُسح الدكتور عبدالمجيد الرافعي الذي كان قد عاد من 
في  دكتوراه  �سهادة  نيله  اإثر  طرابل�س  اإلى  �سوي�سرا 

الطب لتبداأ ثنائية: كرامي – الرافعي.
وقد فازت لئحة كرامي التي �سمت الح�سيني والبرط 
الحليفين ال�سابقين كما �سمت الج�سر. ونجد اأن كرامي 
عدم  جانب  اإل��ى  ال�سابقة  الخ�سومات  عند  يتوقف  ل 
ي�سر  قد  ذلك  اأّن  يجد  عندما  الثابتة  بالتحالفات  تقيده 
ذلك  خالل  من  نتلّم�س  اأن  ويمكننا  كاملة،  لئحته  بفوز 

اأمرين يحددان �سيا�سة ر�سيد كرامي الطرابل�سية:
- اأوًل: تكري�س نف�سه كرئي�س لئحة وكوريث لزعامة 
من  خا�س  ب�سكل  اإ�ستفاد  وقد  ال�سعبية،  عبدالحميد 

ت�سّلمه لرئا�سة الحكومة.
- ثانياً: خ�سومته الثابتة لطموح العائالت التي قبلت 

على م�س�س بزعامة كرامي مقابل ت�سيير م�سالحها.

اإكتمال الثنائية 
في العام ١96٠ جرت الإنتخابات النيابية الأولى في 
عهد الرئي�س فوؤاد �سهاب وتّم رفع عدد النواب اإلى 99 
و١  لل�سّنة   4 مقاعد،   5 طرابل�س  ح�سة  وكانت  نائباً 
كما  اإنتخابية،  كدائرة  الق�ساء  واإعُتمد  لالأرثوذك�س، 
 ١95٨ العام  اأحداث  اأعقاب  في  الإنتخابات  هذه  جرت 
الرئي�س  لعهد  التمديد  محاولت  اأعقاب  في  ن�ساأت  التي 
كميل �سمعون حيث تزّعم الرئي�س كرامي الإنتفا�سة في 
وجه �سمعون اإلى جانب الزعماء الوطنيين في العا�سمة 

وفي المناطق.
الرافعي  عبدالمجيد  الدكتور  نجم  اآن��ذاك  �سطع  كما 
�سعبي،  كقائد   ١95٨ ال��ع��ام  ث��ورة  ف��ي  ل���دوره  ن��ظ��رًا 
ال�سحية  اآنذاك وخا�سة  الإن�سانية  ن�ساطاته  وتو�سعت 
»الم�ستو�سفات  تقدمها  التي  الخدمات  مجال  في  منها 
اأحياء  مختلف  في  الرافعي  اأ�س�سها  التي  ال�سعبية« 
المدينة، ومن دوره في قيادة »حزب البعث« واإختياره 
لحقاً كاأمين �سر للقيادة القطرية لحزب البعث في لبنان 
وكع�سو في القيادة القومية لحزب البعث الحاكم اآنذاك 

في العراق. 
كتابه  ف��ي  ك��ب��ارة  �سالم  ال�سابق  ال��ن��ائ��ب  وي��ق��ول 
»طرابل�س في ذاكرة الوطن« عن تلك الإنتخابات: »... 
الحافظ  اأمين  الدكتور  فوز  اأّن  يومها  اإ�ساعات  و�سرت 
كان  قريبه(  )وهو  الرافعي  عبدالمجيد  الدكتور  على 
م�سطنعاً اإذ اأّن الفارق كان �سئياًل، ولكنني لم اأتمكن من 

التاأّكد من �سحة هذه الواقعة«.
اإت�سل  قد  الإنتخابات كان  بدء  ي�سيف كبارة: »وفي 

علّي  ملّحين  المقّدم  وفواز  الرافعي  الدكتور  من  كل  بي 
تاأليف لئحة �سد ر�سيد كرامي التي كانت عالقتي معه 
الوحدوية  الرافعي  الدكتور  مواقف  وكانت  بفتور.  تمّر 
وعالقتي مع م�سطفى كرامي وفواز المقدم ت�سدني اإلى 
لم  ولكنني  الإنتخابات  في  فاأيدتهما  معهما  التعاون 
اأية لئحة لأنني كنت مازلت م�سمماً  تاأليف  اأبدًا  اأرغب 
تكن  النيابية ولم  الإنتخابية  المعارك  على عدم خو�س 
لم ي�سمحا  المالي وال�سحي  اأّن و�سعي  تهمني جدًا كما 

لي بذلك.
والواقع كما ي�سير معا�سرون لتلك الفترة اأّن الرافعي 
حظي بتاأييد عائلي و�سعبي وا�سعين اآنذاك، وعّبرت عن 

ذلك لقاءات التاأييد له في اأحياء المدينة.
كتابي  في  وردت  وكما  ال�سخ�سية  م�ساهداتي  ومن 
�سبق  الذي  الأحد  يوم  في  اأنه  النيابية«  »الإنتخابات 
ن�سائي  مهرجان  ُاقيم  مثاًل  اآن��ذاك  الإنتخابات  اإج��راء 
اإمتالأت  وعندما  »روك�سي«  �سينما  قاعة  في  للرافعي 
قاعة  اإفتتاح  تّم  الظهر،  قبل  مبكرة  �ساعة  في  القاعة 
�سينما »كابيتول«، ومن ثم جرى اإ�ستقبال وفود الن�سوة 
الن�سائية  اللجنة  وكادت  »ريفولي«.  �سينما  في  اأي�ساً 
للغاية  »اأوب��را«  �سينما  قاعة  اأي�ساً  توؤمن  اأن  المنظمة 
قاعات  بين  التنقل  الرافعي  على  يتوجب  وكان  نف�سها. 
هذه الدور للقاء الجمهور الن�سائي واإلقاء كلمة بمنا�سبة 

تر�سيحه اإلى الإنتخابات.
والتي  الرافعي  اأن�سار  يقول  كما  التدخالت  ولكن 
على  عملت  اآن��ذك  الر�سمية  الأجهزة  بع�س  مار�ستها 
وفازت  فوزه،  المتوقع  من  كان  حيث  الرافعي  اإ�سقاط 
والبرط  الح�سيني  اإليه  و�سمت  بكاملها  كرامي  لئحة 

وحمزة والحافظ.

فوز متكرر لكرامي وتعديالت والرافعي يخرق 
لأول مرة

دورت��ي  في  متكررًا  ف��وزًا  ولئحته  كرامي  وح�سد 
١964 و١96٨ حيث جرت المعركة الإنتخابية فيهما في 
اإحتفظ  ال��ذي  كرامي  لر�سيد  بالن�سبة  الظروف  اأي�سر 
بقية  اأبناء  قبل  من  عزوف  و�سط  الرئي�سيين  بحلفائه 
الج�سر  عائالت  مثل  الإنتخابات  خو�س  عن  العائالت 
ومنال وعدرة و�سلطان وغيرهم الذين بقوا بعيدين عن 

الم�سرح الإنتخابي نتيجة لتحالف �سمني مع كرامي في 
اإبن  الأحدب  عوني  �سمت  مناف�سة  لئحة  ت�سكلت  حين 
م�سباح الأحدب المر�سح ال�سابق وفواز المقدم وقبولي 
عبداهلل  الدكتور  تر�سح  كما  �سعبان،  اهلل  و�سعد  ذوق 
فا�سل  وموري�س  مولوي  وجالل  اأدين  وف�سل  البي�سار 
يتابع  كان  حيث  باري�س  من  قدم  الذي  المقّدم  وفاروق 
الإنتخابية ولي�سكل في  المعركة  في  لالإنخراط  درا�سته 

ما بعد »حركة ٢4 ت�سرين«.
حد  اإلى  حزبي  بطابع  تميزت   ١96٨ اإنتخابات  اأما 
»ال��ب��ع��ث«  اأح����زاب  ع��ن  ممثلون  فيها  ���س��ارك  بعيد 
وكانت  ال��ع��رب«  القوميين  و»ح��رك��ة  و»ال�سيوعي« 
التقليدية،  كرامي  لئحة  �سد  الحزبيين  معركة  باإمتياز 
عبدالمجيد  قوامها  مكتملة  غير  لئحة  ت�سكلت  وق��د 
عبداللطيف  وعمر  ال�سيداوي  وم�سطفى  الرافعي 

البي�سار.
كما تقّدم لالإنتخابات �سعداهلل �سعبان وفاروق المقدم 
تر�سيح  ُيقبل  ولم  الفا�سل  وموري�س  البي�سار  وعبداهلل 
غير  ال�سيوعي«  »الحزب  اإلى  لإنتمائه  ال�ساوي  نقول 
اأن  اأخرى  اآنذاك واإ�ستطاع ر�سيد كرامي مرة  المرّخ�س 
كاملة  لئحته  فوز  خالل  من  طرابل�س  بتمثيل  يحتفظ 
والتي لم يطراأ تبديل على اأ�سماء اأع�سائها وهم: ر�سيد 
كبارة،  �سالم  الح�سيني،  ها�سم  الحافظ،  اأمين  كرامي، 

وفوؤاد البرط.
وجرت اإنتخابات العام ١97٢ و�سط اإنطباع �سائد اأّن 
فر�س خرق لئحة كرامي اأ�سبحت ممكنة وتميزت هذه 
الدورة بكثافة عدد المر�سحين وكثافة الح�سور الحزبي 
الناحيتين،  هاتين  من   ١95١ عام  بدورة  اأ�سبه  وكانت 
مرة  لأول  كرامي  لئحة  بخرق  اأي�ساً  تميزت  لكنها 

بدخول عبدالمجيد الرافعي اإلى الندوة البرلمانية.
بين دورتي 5١ و7٢ وخ�سو�ساً  �سبه  ثمة  كان  واإذا 
اآل  من  مر�سحين  )ثالثة  العائلي  الت�سع�سع  لجهة 
لئحته  في  تعديلين  اأج��رى  كرامي  اأّن  اإلآ  المقدم( 
الآخر  الأرثوذك�سي  بالمتمّول  البرط  فوؤاد  باإ�ستبداله 
الفا�سل، و�سالم كبارة بعبدالغني عبدالوهاب  موري�س 

وهو متمّول من ميناء طرابل�س.
الأولى  حزبي  طابع  ذات  لئحتان  ت�سكلت  وبالمقابل 

خالد  �سيداوي،  م�سطفى  الرافعي،  عبدالمجيد  �سمت 
الالئحة  اأما  خالط،  جبرائيل  الأح��دب،  اأحمد  علو�س، 
تم  )وقد  ال�ساوي  نقول  ف�سمت:  المكتملة  غير  الثانية 
المحامي  المقدم،  فاروق  ال�سيوعي(،  الترخي�س لحزبه 
من  كل  الإنتخابية  المعركة  خا�س  كما  دربا�س،  ر�سيد 
ممتاز المقدم، فواز المقدم، اأ�سعد البرط، قبولي ذوق، 
حمزة،  محمد  �سناوي،  علي  محمد  �سعبان،  �سعداهلل 

خلدون نجا، عمر البي�سار.

خا�صا �صوية ثورة 1958
اأّن الرئي�س كرامي والنائب الرافعي قد  من المالحظ 
ثورة  الخا�س،  منطلقه  من  منهما  وكل  �سوية،  خا�سا 
العام ١95٨ �سد عهد الرئي�س كميل �سمعون الذي حاول 
قبل  من  �سديدة  معار�سة  اآنذاك  لقي  الذي  عهده  تمديد 
والم�سيحية في  الإ�سالمية  الوطنية  والقيادات  الزعماء 
حين اإقت�سر تاأييد هذا التوجه الالد�ستوري على بع�س 

الأحزاب الم�سيحية.
ففي طرابل�س كان بارزًا في حينه ذلك التعاون الذي 
كانت  التي  اللقاءات  بنتيجة  والرافعي  كرامي  بين  ن�ساأ 
و�سخ�سيات  وق��وى  قيادات  من  بدعوة  بينهما  ُتعقد 
بالم�ساعي  يقومون  وكانوا  منهما،  مقربة  على  وطنية 
بينهما وينقالن لكل منهما ما يقترحه الآخر من خطوات 

وتحركات في ال�سارع الوطني المحلي.
هاتين  جمع  في  تنجح  كانت  الم�ساعي  هذه  اأّن  كما 
اإ�ستدعت  كلما  البارزتين  الوطنيتين  ال�سخ�سيتين 
الحاجة لأن يتناق�سا وجهاً لوجه ويعر�سا معاً الأو�ساع 

الوطنية على كافة ال�سعد.
ومن تلك ال�سخ�سيات المقّربة من كرامي والرافعي ل 
فايز  وال�سحافي  الإقت�سادي  من  كل  اإ�سم  ذكر  من  بد 
�سنكري، رئي�س بلدية طرابل�س ع�سير الداية، وغيرهما 
كثر من اأبناء طرابل�س الغيورين على الم�سلحة الوطنية 
تجاوز  في  دوما  تنجح  المبا�سرة  المباحثات  وكانت 
تجاه  المختلفة  النظر  ووج��ه��ات  التناق�سات  بع�س 

الأو�ساع المحلية والوطنية.
وي�سار في هذا الإطار اأّن كاًل من كرامي والرافعي قد 
رف�سا في حينه تقديم اأّي دعم اأو تاأييد لتلك الزمرة التي 
ل  المثال  �سبيل  على  المطلوبين«  »دولة  با�سم  ُعرفت 

الح�سر.

في المعارك الإنتخابية الأمر م�صحك 
جرت  التي  الإنتخابات  تلك  في  الرافعي  اأن�سار  لجاأ 
يافطات  وتعليق  ن�سر  اإلى  اأخرى  وقوى   ١97٢ العام 
للنيل  العالم«  في  مليونير  »رابع  فيها:  جاء  ومل�سقات 
لالإ�سارة  خ�سبة«  ننتخب  »لن  اآخر  و�سعار  كرامي،  من 
يتم  ل  اأنف�سهم  دائماً  هم  كرامي  لئحة  اأع�ساء  اأّن  اإلى 
النيابي  المجل�س  في  ل  كلمة  لهم  ُي�سمع  ول  اإ�ستبدالهم 

ول خارجه.
اأمو  كانت  »مبارح  المل�سقات:  اأح��د  في  ج��اء  كما 
يهودية واليوم �سارت حجة عربية« في اأعقاب اإ�ستبدال 

اأحد مر�سحي الأرثوذك�س على لئحته.
في  عقد  قد  كرامي  ر�سيد  ال�سهيد  الرئي�س  اأّن  وُيذكر 
تلك الفترة لقاء �سعبياً في مقهى »التل العليا« للرد على 
هذه الإفتراءات مفندًا اإياها فاأ�سار: »اأنا ل اأملك دكاناً اأو 
زيادة  �ساأنه  من  القبيل  هذا  من  �سيء  اأي  اأو  م�سلحة 
مواردي المالية وكل ما اأملكه هو تركة من والدي رحمه 
هم  النواب  زمالئي  باأن  البع�س  و�سف  ب�ساأن  اأّما  اهلل. 
الواحدة  كاليد  فنحن  �سحيح  غير  فهذا  م�سّندة  ُخ�سب 
كلنا واحد في �سبيل وطننا وبلدنا طرابل�س وباإجتماعنا 
ومن  وحدتنا  من  النيل  العالم  في  قوة  ت�ستطيع  ل  معاً 

تعا�سدنا.
اآل  من  كرامي  ر�سيد  الرئي�س  مرافقي  اأح��د  وينقل 
في  ال�سهيد  الرئي�س  منزل  في  يوماً  كان  اأن��ه  الأيوبي 
يرن،  الهاتف  بجر�س  اإذ  بطرابل�س  المعر�س  منطقة 
الجي�س  بين  ب��داأت  قد   ١969 اأح���داث  يومها  وكانت 
اإ�ستقالة  كرامي  الرئي�س  وقّدم  الفل�سطينية  والمقاومة 
قلعة  باإحتالل  المقدم  ف��اروق  ق��ام  حين  في  حكومته 

طرابل�س.
كرامي  اإلى  �سارع  الهاتف  على  الأيوبي  رّد  اأن  وبعد 

قائاًل: »دولة الرئي�س بيار الجميل على الخط«.
فما كان من كرامي اإلآ اأن توجه اإلى مرافقه قائاًل: »يا 

اإبني هيدا اإ�سمو معالي الوزير ال�سيخ بيار الجميل«.
وهكذا كان واإ�ستف�سر الجميل من كرامي عن الأو�ساع 
واإطماأن منه على مجريات الأحداث ول�سيما ما يجري 
هناك  »لي�س  لجميل:  يقول  كرامي  و�ُسمع  في طرابل�س. 
من داعي للقلق والأمور نتابعها و�ستنتهي ق�سية تواجد 

الم�سلحين في القلعة في اأقرب وقت اإن �ساء اهلل«. 



13الأربعاء 2022/5/11

المر�سحة عن المقعد ال�سني في طرابل�س �سمن الئحة »اإنقاذ وطن«

اإيمان درنيقة الكمالي: ا�ستفتوا قلوبكم  وانتخبوا »�سح«

مر�سح عن المقعد ال�سني في طرابل�س على الئحة »انتف�س لل�سيادة للعدالة«

مالك في�سل مولوي: االإنتخابات هي المدخل 
الإنقاذ طرابل�س وتفعيل مرافقها

ما ا�ستهوتني ال�سيا�سة يوما بقدر ما ا�ستهواني النجاح، لهذا فقد �سعيت 
على  بتر�سحي  اتقدم  اليوم  واأن��ا  نجاح،  ق�سة  حياتي  من  لأجعل  دائما 
اآخذة في  لبنان،  تاريخ  النيابية في مرحلة �سعبة ودقيقة من  النتخابات 
العتبار حجم التحديات وح�سا�سية الخيارات ووعورة الم�سار، وم�سّممة 
اأن اأ�سع كل طاقاتي ومقدراتي ومهاراتي في �سبيل اإنقاذ لبنان وو�سعه على 

�سّكة النجاح. 
حياتي عبارة عن ن�سال ومثابرة. ن�ساأت وترعرعت في كنف عائلة تحب 
وزادي  �سديقي  والكتاب  اليومي«  »خبزي  العلم  فكان  وتقد�ّسه،  العلم 
و�سلوتي. تلقيت علومي المدر�سية  في ثانوية راهبات العائلة المقد�سة في 
ال��زواج  م�سوؤولية  ب�سبب  ل�سنوات  العلم  عن  انقطاعي  وبعد  طرابل�س، 
والعائلة والولد، عدت وتابعت درا�ستي، فبَداأْت م�سيرتي العلمية التي لم 
اكملت  ثم  الأدب واللغة النكليزية،   ال�ساعة،  تخ�س�ست في  تتوقف حتى 
الدرا�سات المعمقة )ما�ستر في الدب واللغة النكليزية( في جامعة الروح 
القد�س USEK، واقتحمت عالم العمل، عملت في ثانوية الروم في الزاهرية 
وا�ستاذة  يو�سف  القدي�س  جامعة  في  جامعية  ا�ستاذة  ا�سبحت  ثم   ومن 

ثانوية في مالك الدولة. 
حزت  في هذه الفترة على �سهادة الما�ستر في التربية اأو »الكفاءة« من 
الوليات  اللبنانية، كما ونلت  منحة »ال�سيناتور فولبرايت«  من  الجامعة 
الهيئة  تطوير  برنامج  كارولينا«   »نورث  في  تابعت  الأميركية.  المتحدة 
في  البحثية  الوراق  وكتابة  الندوات  من  العديد  في  �ساركت  و  التعليمية 
�سخ�سيات  بح�سور  �سي«  دي  »وا�سنطن  في  وُكّرمت  اأميركية،  جامعات 

اأميركية علمية و�سيا�سية. 
لم اأكتِف بما و�سلت اليه اذ �سعرت اأن لدي طاقات اأكبر من ذلك واأنه يجب 
اأ�س�ست  طرابل�س،  في  اأهلي  خدمة  في  ذلك  ل�ستثمر  نف�سي  اطور  اأن  علي 
مركزا تعليمياً وثقافياً -»مركز ايليت للثقافة والتعليم«- و�سعيت جاهدة 
من خالله اأن اأدرب الأ�ساتذة واأوؤمن فر�س عمل لل�سباب في مجال التعليم، 
�سبه  ب�سكل  منهم  العديد  طرابل�س،قبلت  طالب  من  عدد  اأكبر  وا�ستقطب 
ل  المال  ان  مني  اإيمانا  ال�سهادات  لطالب  مجانية  دورات  ونظمت  مجاني، 
يمكنه اأن يكون عائقا اأمام حق الطالب بالتعلم، اأقمت بالتعاون مع جمعيات 
ونظمت  كما  والن�ساء،  ال�سباب  لتمكين  العمل  ور�س  من  عددا  دولية،  غير 

العديد من الن�ساطات والندوات والمحا�سرات الثقافية )بموا�سيع مختلفة 
منها  الهدف  وكان  متعددة  دول  مع  وعلمية(   ادبية،  �سيا�سية،  اقت�سادية، 
ار�ساء الجو الثقافي في المدينة والإ�ساءة على مكانة  طرابل�س الحقيقية 
كمدينة الثقافة والر�سالة والح�سارة والعلم والعلماء في المحافل الدولية. 

وما زلت اأتعّلم، لم انقطع يوما عن التعلم الذي اعتبره ا�سا�سا في حياتي، 
عدت وتابعت درا�سة العلوم ال�سيا�سية والدارية والقت�سادية وانا اليوم 

وظهور  الجديد  العالمي  النظام  في  تبحث  التي  الر�سالة  كتابة  مرحلة  في 
القوى ال�ساعدة،  وتحديدا في »طبيعة العالقات ال�سينية- الإيرانية«، كما 

انني اتخ�س�س في الحقوق.
وكانت لي، على هام�س تلك الدرا�سات، درا�سات  تابعتها خارج لبنان، في  
الن�سان، وفي  �سهادة في حقوق  كا�سين حيث ح�سلت على  موؤ�س�سة رينه 
كا�ستراتيجية  الو�ساطة  ا�س�س  في  خا�سا  برنامجا  تابعت  حيث  هيو�ستن 

حتمية لحل النزاعات. 
 متزوجة من رجل الأعمال عامر الكمالي وام لخم�سة اولد، )3 منهم في 

مرحلة الدكتوراه باخت�سا�سات متميزة(.
 اإنَّ �سيرة حياتي ومثابرتي لتحقيق النجاح  هما خير دليل امامكم انني 
وباذن اهلل �ساأكون مخل�سة في اأدائي لوطني، ايمانا مني ان ما�سي الن�سان 
هو مراآة م�ستقبله، واأنني اأعدكم اأنني �ساأعمل جاهدة في حال و�سلت الى 
وانقاذ  تح�سين  في  ومقدراتي  طاقاتي  كل  ا�سع  كي  البرلمانية،  الندوة 

الوطن.
طرابل�س هي ع�سقي فاأنا ابنة هذه المدينة الجميلة التي األ�سقت بها اأب�سع 

ال�سفات،حتى ا�سبحت بنظر البع�س »مدينة الفقر والجهل«.
ثورتي لطرابل�س كانت بوا�سطة  قلمي اول، وعملي الثقافي الم�ستمر ثانيا 
رغما عن كل الظروف،  وم�ساعدتي لأهل طرابل�س هي من خالل »علم ينتفع 
به«؛ اذ اإ�سافة الى الخدمات التعليمية التي اقدمها في المركز فاأنا �سنويا 
ا�سعى،  عن طريق عالقاتي مع بع�س الجمعيات الدولية، الى ت�سجيل عدد 

كبير من طالب مدينتي طرابل�س في مدار�س وثانويات ر�سمية.
اأحبتي، 

انتخابات ٢٠٢٢ ل ت�سبه انتخابات ٢٠١٨ او اي انتخابات �سابقة ..  البلد 
اليوم منهار ومنهوب ومهدد في كيانه وبقائه وا�ستقالله.

النائب  عاتق  كبيرعلى  وحمل  وم�سوؤولية  وتكليف  هّم   ٢٠٢٢  انتخابات 
عن  »ن�سّمر  اأن  اردنا  نحن  الم�سوؤولية.  هذه  نتحمل  ان  اردنا  ونحن  الحر. 

�سواعدنا« ونكّر�س  اأنف�سنا للعمل والنهو�س بالوطن. 
تعبنا من جماعة  القوال دون الأعمال، نحن بحاجة الى م�ساريع تنموية 
والتجويع  والتعتير  والذل  للفقر  حدا  وت�سع  لل�سباب  عمل  فر�س  توؤمن 

والتجهيل والتهجير.
 م�ساركتكم اليوم اأهم من اأي مرحلة �سابقة، لن خياراتكم �ستحدد م�سير 
نحو  التدحرج  في  طريقه  لبنان  يكمل  اأن  فاإما  القادمة،  لل�سنوات  لبنان 
لتغيير  ونعمل  النحداري  الم�سار  هذا  لنلجم   الثقة  تعطونا  اأن  اأو  الهاوية 
وجهته �سعودا. ا�ستفتوا قلوبكم  وانتخبوا »�سح«  للعبور بلبنان الى بر 

الأمان.

بالمر�شحة  �إلتقينا  تتر�أ�شه  �ل��ذي  و�لتعليم«  للثقافة  »�إيليت  مركز  في 
�لدكتورة �إيمان درنيقة �لكمالي على الئحة »�إنقاذ وطن« وجرى حو�ر تناول 

م�شيرتها �لتعليمية و�لثقافية وم�شاريعها �لحالية و�لم�شتقبلية حيث تقول:

كريم الزين
مولوي  في�سل  مالك  اإعالن  �سّكل 
النيابية  الإنتخابات  اإل��ى  تر�سحه 
القادمة عن اأحد المقاعد ال�ُسّنية في 
»انتف�س  لئ��ح��ة  على  طرابل�س، 
لل�سيادة للعدالة«، في دائرة ال�سمال 
ال��ث��ان��ي��ة، خ��ط��وة ن��وع��ي��ة ن��ظ��رًا 
المر�سح  بها  يتمّتع  التي  للكفاءات 
مولوي من جهة وكتعبير �سادق عن 
ال�ساحة  على  الن�سالية  مواقفه 
الطرابل�سية دفاعاً عن اأهلها الطيبين 
وح��الت  بالمظالم  منه  وتح�ّس�ساً 
طرابل�س  منها  تعاني  التي  البوؤ�س 
الإنمائية  ال�سعد  مختلف  على 
ناهيك  والإجتماعية  والإقت�سادية 
مختلف  في  المق�سود  التدهور  عن 
مرافقها الإنتاجية والتي يعّبر عنها 
و»�سرخاته«  مواقفه  في  مولوي 
هذا  اإزالة  باإتجاه  والتحّرك  للتوّحد 

الظلم الجا�سم فوق �سدر المدينة.
م��ول��وي:  ي��ق��ول  ل��ه  كلمة  وف���ي 
ل�سيطرة  يخ�سع  لبنان  في  الق�ساء 
النفوذ ال�سيا�سي، ول ثقة بالق�ساء، 
اأهمها  كثيرة،  ذل��ك  على  وال��دلئ��ل 

تعطيل التحقيقات. 
الوزراء  »مجل�س  اأن  اإلى  واأ�سار 
هو الحاكم باأمر الق�ساء، فهو مجل�س 
واأ�سبه  ن��واب  مجل�س  عن  منبثق 
اأما المجل�س  بع�سابات تحكم البلد، 
وزير  يد  في  فقراراته  الد�ستوري 

العدل.
 ودعا مولوي اإلى: تحرير الق�ساء 

م���ن ق��ب�����س��ات اأم������راء ال��ط��وائ��ف 
الأ�سا�سي  المدخل  ليكون  واأزلمهم، 
الحا�سرين  مطالباً  لال�سالحات، 
طرابل�س  ل�سترجاع  بم�ساعدتهم 
طرابل�س  ال��ن��م��وذج��ي��ة،  المدينة 
الفيحاء، التي ترف�س اأن تكون مقرًا 
فكرة  اأي�ساً  وترف�س  للع�سابات، 
هو  اأهلها  �سالح  لأن  »دع�سنتها« 

الوعي.
لئحة »انتف�ش لل�صيادة 

للعدالة« تمّثل المعار�صة 
الحقيقية

وف����ي ل���ق���اء م���ع الإع��الم��ي��ي��ن 
اأع�ساء  نحن  ق��ائ��اًل:  ي�سارحهم 
لئحة حرة وم�ستقلة من ن�سيج هذه 
المدينة وتمثل المعار�سة الحقيقية 
تغيير  اإل��ى  ن�سعى  ال�ساحة،  على 
النيابي،  المجل�س  كبير يطال جذور 
الحر  والقلم  الرابعة  ال�سلطة  واأنتم 
الذي يخط معنى الحرية والكرامة، 
معركتنا  في  الأ�سا�سي  الجزء  اأنتم 

الن�سالية.
واأك����د م��ول��وي اأه��م��ي��ة ال���دور 
ال�سريف الذي يجب ان يتمتع به كل 
ومهني،  و�سريف  �سادق  اإع��الم��ي 
ال�سعبة  المرحلة  هذه  في  وخا�سة 
من  ال�سحافة  فمهنة  وال��دق��ي��ق��ة، 
اأ�سعب المهن وتعتبر منبرًا لل�سدق 

والأمانة.      
ر�صالة قبل الإقتراع  

 ووج����ه م��ول��وي ر���س��ال��ة اإل��ى 

الناخبين جاء فيها:
اأدعوكم، واأ�سد على اأياديكم، اإلى 
الم�ساركة  اأجل  من  بكثافة  الإقتراع 
في �سناعة لبنان الجديد الذي نحلم 
رفع  على  العمل  وعلينا  جميعاً،  به 
التغيير  للوائح  الإق��ت��راع  ن�سبة 
مجتمع  لبناء  العمل  علينا  والأم��ل، 
والر�سوة،  والف�ساد  للطائفية  مقاوم 
وداعم للق�ساء ولإ�ستقالله وهيبته.

لأ�سوات  ت�سغوا  ل  وي�سيف: 
الزعماء الطائفيين واأمراء الحروب، 
ل ت�سغوا للم�ستغلين والم�ستبدين، 
ل ت�سغوا لتجار ال�سيا�سة، �سّوتوا 
وانتظروا  �سّوتوا  اأرجوكم  بكثافة، 
البديل المنظم، ل بد من اأنه �سيظهر، 

و�سننت�سر معاً. 
الإنتخابي  الإ�ستحقاق  ويتابع: 
حقيقية  فر�سة  ي�سكل  اأن  يجب 
لظهور موجات جديدة على ال�ساحة 
اللبنانية تحاكي النا�س، وقوى غير 
المجتمع،  رح��م  م��ن  ه��ي  تقليدية 
الوطني  التكاذب  حمالت  و�سنوقف 
مزاعم  تحت  اللبنانيين  وتق�سيم 
الأحزاب  تلك  والمناطق،  الطوائف 
لي�س في تاريخها �سوى اللعب على 
وت����ر ال��ح�����س��ا���س��ي��ات ال��ط��ائ��ف��ي��ة 
والمذهبية التي طالما دمرت لبنان، 
�سوتوا بال تردد وبال خوف ولنقلب 
جميعاً،  روؤو���س��ه��م  على  ال��ط��اول��ة 
وقفة  اإل���ى  ال��ي��وم  بحاجة  فلبنان 
واإلى  وكرامة،  عز  وقفة  تاريخية، 
مدتها  �سيا�سية  جراحية  عملية 

بكثافة،  واح�سدوا  معدودة.  دقائق 
نحن بحاجة لأ�سواتكم.
نواجه باللحم الحي

في  القلمون  في  عقد  لقاء  وف��ي 
الك�سن  ول��ي��د  ال��م��ح��ام��ي  م��ن��زل 
م�سيكة  زكريا  الدكتور  وبح�سور 
يقول  ال�سوفي،  هند  وال��دك��ت��ورة 
ال�سلطة  ع�سابات  نواجه  مولوي: 
اأي�ساً،  نواجه  كما  الحي،  باللحم 
اأ�سحاب روؤو�س الأموال الجدد، في 
وفي  محترمة  كائنات  هم  ال�سكل 
يدركون  ول  ف��ارغ��ون  الم�سمون، 
اأدوات في  يفعلون، فهم مجرد  ماذا 

يد م�سغليهم.
ويت�ساءل مولوي: من ي�سرف كل 
�سخ�سية  حملة  على  الأم��وال  هذه 
تبداأ ب�سور ول تنتهي اإل بمزيد من 
وتائه  و�سائع  تافه  ه��و  ال�سور، 
الأدنى  الحد  ي�ستحق  ول  ومراهق 

من الإحترام.
لل�سيادة  اإنتف�س  لئحة  ويوؤكد: 
للعدالة لم ت�سرف ١% مما ي�سرفونه 
على �سخافاتهم لأنها لئحة �سادقة 
اأ�سا�س  على  النا�س  مع  وتتعامل 
فلياأِت  ي�سبهنا  كان  فمن  ال�سدق، 
اإل��ي��ن��ا وم����ن ي��ب��ح��ث ع���ن ال��م��ال 
ال�سيا�سي، لأيام معدودات ثم يترك 

ل�سنوات معدودات، فليذهب اإليهم.
وفي تغريدة له يقول مولوي: اإذا 
خارج  فنحن  المال  ال�سعب  اختار 
المناف�سة واإذا اختار الكرامة فنحن 

في �سلب المعادلة.
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