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حمليات �سيا�سية

بين �شرعية المجل�س النيابي ...وقوانين االنتخاب
هتاف دهام
يُجمِع األفرقاء السياسيون أنّ النظام االنتخابي
ال يرتقي إل��ى مستوى الديمقراطية .لكن ه��ذا ال
يعني أنّ ه��ؤالء يريدون إح��داث خرق نوعي في
صل قانون االنتخاب
القانون االنتخابي الطائفيُ .ف ّ
على مقاساتهم .لذلك ال يمكن أن تتبدّل الوجوه
الموجودة في العملية السياسية الحالية إال إذا ت ّم
تعديل القانون وت ّم التدقيق في تطبيقه.
لم ت ُمتّ التعديالت كلها التي أجريت على القانون
االنتخابي منذ عام  ،1957بأية صلة إلى وثيقة
الوفاق الوطني وعدالة التمثيل .اعتمد القضاء
دائرة انتخابية منذ عام  1957لغاية عام 1972
واعتمدت المحافظات في انتخابات  1992دوائر
انتخابية ما عدا جبل لبنان الذي بقي على أساس
القضاء وأصبحت بيروت دائ��رة واح��دة بعدما
كانت في السابق ث�لاث دوائ��ر .وف��ي ع��ام 2000
ت ّم تقسيم الشمال إلى دائرتين والبقاع إلى ثالث
دوائر وبيروت ثالث دوائر انتخابية .أما الجنوب
والنبطية فدُمجا في دائرة انتخابية واحدة ،كذلك
الحال مع عاليه  -بعبدا وكسروان – جبيل ،وبقي
الشوف دائرة واحدة ومثله المتن الشمالي.
وحماية لمبدأ المحاصصة الطائفية جرى
التالعب بحجم الدوائر في بعض التقسيمات التي
اعتمدت لغاية انتخابات  .2009ولتكريس ذلك،
سارعت الطبقة السياسية ،عندما شعرت أنّ عرشها
النيابي يهت ّز إلى التمديد لنوابها مرتين بذريعة
الظروف األمنية .ما أحكم قبضة زعماء الطوائف
التقليديين على السلطة أكثر ،هؤالء الذين تح ّكموا
بمواقع القرار وهيمنوا على المؤسسات واإلدارات
العامة وح ّولوها ملكية خاصة يتقاسمونها في ما
بينهم ،وهذا ما ع ّزز الزبائنية والقطعانية.
ما زال متع ّذرا ً على اللبنانيين إق��رار قانون
انتخابي يحقق طموحاتهم وآمالهم ببناء دولة
مدنية .ك� ّل االقتراحات والمشاريع التي يجري
التداول بها من مختلط وسواه ،تعتمد االستنسابية
في توزيع الدوائر والمقاعد على أساس النسبي
واألكثري .وحده النظام االنتخابي بلبنان دائرة
انتخابية واحدة على أساس النسبية يحقق صحة
التمثيل.
يؤكد رئيس مركز بيروت لألبحاث والمعلومات
عبدو سعد لـ»البناء» أنّ اقتراح القانون المقدّم من
الكتلة القومية والقائم على اعتماد لبنان دائرة واحدة
على أساس النسبية يجب األخذ به ألنه األكثر جدية،
فيصون ويحفظ حقوق األقليات االثنية والدينية
والسياسية .يحظى هذا االقتراح بتأييد األكثرية
الساحقة من الشعب اللبناني ،ومن بعض األحزاب
السياسية الكبرى (التيار الوطني الحر ،حزب الله،
حركة أم��ل ،الحزب الشيوعي) .إنّ النسبية ،وفق
سعد ،هي األفضل للحزب القومي الذي ُي َع ّد من أعرق
األحزاب ،وكذلك تزيد من تمثيله النيابي بشكل كبير،
في حين يحصل في النظام األكثري على مقعديه
بمعية الحلفاء .وكذلك الحال مع الحزب الشيوعي
الذي سيُم ّثل بما يناسب تمثيله الشعبي وغيرهما من
قوى سياسية غير ممثلة بالقانون الحالي بما يسمح
به تمثيلها الشعبي.
ال مشكلة عند التيار الوطني الحر بهذا القانون،
فهو كما يؤكد سعد يؤيده بقوة .وكذلك عند الثنائي
الشيعي ،األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله أكد مرارا ً أنّ «النسبية تعيد تكوين السلطة
على أسس صحيحة ،وهي المدخل للح ّل في البلد».
أما بالنسبة لحركة أمل فاألمر سيان ال مشكلة لديها
بأيّ قانون ألنها تراعي األطراف األخرى.
ك ّل الطوائف واألحزاب تستفيد من لبنان دائرة
انتخابية واح���دة ،لكن بعض رؤس���اء األح��زاب
الطائفية ،بحسب سعد ،يقف عائقا ً أمام تطبيق هذا
االقتراح حماية لمصالحه الضيّقة .فيخاف رئيس
الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط
على موقعه كـ»بيضة قبان» في النظام األكثري.
يدرك «بيك» المختارة أنه في النظام النسبي قد
يخسر هذا الدور ،رغم أنه سيحصل على عدد من
المقاعد أكثر مما هو عليه حالياً .ف��إذا ش ّكل مع
الرئيس نجيب ميقاتي والنائبين السابقين فريد

هيكل الخازن ومنصور البون وآخرين جبهة لديها
 28نائباً ،ستكون جبهة منافسة للجبهات األخرى
ألنّ التكتالت لن تكون أكثر من ذلك بكثير ،لكن
جنبالط يفكر بشكل آخر.
وعلى جبهة بيت الوسط ،فإنّ تيار المستقبل،
كما ي��رى سعد ،سيكون الخاسر األك��ب��ر ف��ي أيّ
انتخابات مقبلة ،س��واء اع ُتمد قانون الستين أو
المختلط أو النسبية على لبنان دائ��رة واح��دة.
تراجعت شعبيته ،وخسارته لن تكون أق ّل من 17
مقعدا ً حتى لو حصلت االنتخابات وفق الستين .إذا
أجرى التيار األزرق دراسة صحيحة ودقيقة فسوف
يدرك أنّ النسبية
ضمانة له ،لكن المشكلة أنّ ه��ؤالء مسكونون
بهاجس وضعوه ألنفسهم وهو أنّ النسبية ال يمكن
يصح
السير بها في ظ ّل السالح ،علما ً أنّ هذا األمر
ّ
في النظام األكثري بحيث يت ّم شراء األصوات .إنّ
شراء  25000صوت يساهم في وصول  35مقعدا ً
نيابيا ً في األكثري ،أما في النسبي فـ  25000صوت
ال يتعدّى تأثيرهم على مقعدين كح ّد أقصى ،لذلك
فإنّ العملية في النظام النسبي ال تستأهل شراء
أصوات ،وإذا كان هناك من أدوات ضغط ،فهي في
النظام األكثري.
أما حزب الكتائب الذي ربح رئيسه مقعد المتن
الشمالي بفارق  % 1,3من األصوات التي أعطيت
له من بعض مناصري التيار الوطني الحر لما له
من رمزية ،ال يمكن ألح��د ،كما يقول رئيس مركز
بيروت لألبحاث والمعلومات ،وفق النظام النسبي،
أن ينزع ه��ذا المقعد منه ،في حين أن��ه مهدّد إذا
أجريت االنتخابات على أساس األكثري ،وتحالف
سيخسر حزب الكتائب
التيار الوطني الحر والقوات
ّ
كثيرا ً في المتن ،وفي طرابلس أيضا ً في ظ ّل تفاهم
الرئيس نجيب ميقاتي والنائب محمد الصفدي
والوزير فيصل كرامي ،فهذا التحالف سوف يكتسح
طرابلس ( 8مقابل صفر) ،ولن يكون بمقدور تيار
المستقبل «فاقد الشيء» في عاصمة الشمال ،أن
يعطي الكتائب كرسيا ً في البرلمان ،إال في بيروت
الثالثة أو عكار.
وعلى مقلب ما تبقى من  14آذار فإنّ حزب القوات
المتواجد في ك ّل المناطق المسيحية ولو بنسب
متفاوتة هو المستفيد األكبر من اعتماد النسبية،
ويمكن أن يحصل على  12مقعدا ً نيابياً ،بيد أنه
في ظ ّل النظام األكثري ال يمكنه أن يحصل من دون
الصوت السني إال على مقعدين في بشري.
لكن ل��م��اذا ترفض ال��ق��وى السياسية ال��دائ��رة
الواحدة على أساس النسبية .يقول سعد :إنّ ذريعة
الخوف من اإلطاحة بفريق  14آذار هي السبب ،ألنّ
األكثرية سوف تصبح في المقلب اآلخر ،ولذلك يقف
عائقا ً أمام هذا القانون الدستوري؛ فك ّل المشاريع
واالق��ت��راح��ات األخ���رى المقدّمة س��واء المختلط
بصيغتيه والـ 13دائرة والـ 15دائرة ،ومشروع اللقاء
االرثوذكسي (األقّ��ل طائفية بمفاعيله السياسية،
بما ال يُقاس ،مقارنة مع «قانون الستين») ال تنطبق
عليها المعايير الدستورية والقانونية ،وهذا ما
جعل المجلس النيابي غير شرعي .صحيح أنّ
التمديد له مرتين زاده إمعانا ً في ال شرعيته ،لكن
عدم شرعيته انبثقت من القانون االنتخابي وتعود
إلى عام  .1943وحده النظام االنتخابي القائم على
لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية
أو على أساس الصوت الواحد تنطبق عليه المعايير
القانونية والدستورية.
واذا كان الستين مخالفا ً للدستور فإنّ المختلط
ل��ي��س أف��ض��ل ح����االً ،بحسب س��ع��د ،واألح����زاب
المتض ّررة من األك��ث��ري ستتض ّرر من المختلط
بالشكل المقدّم به سواء وفق اقتراح النائب علي
بزي أو الصيغة الثالثية المقدمة من القوات وتيار
المستقبل والحزب االشتراكي.
يرى سعد أنّ المختلط المقدّم من الرئيس بري لن
يأتي بأيّ نائب من خارج االصطفافات الكبيرة ،فهو
ال يمتّ بصلة للنسبية إال بالتسمية ،وسيكون من
أسوأ اقتراحات القوانين بالنسبة لألحزاب العريقة
(القومي) (الشيوعي) و(الكتائب) فهذه األحزاب
لو شكلت الئحة واحدة في ك ّل المناطق فلن يكون
باستطاعتها الفوز بمقعد واحد في النسبية ،ألنّ

قوتها االنتخابية أق� ّل من الحاصل االنتخابي من
الدوائر في المحافظات ،بينما في األكثري ال تحصل
َ
تعط إياه من قبل الحلفاء .أما
على أيّ مقعد إذا لم
اقتراح القوات – المستقبل  -االشتراكي فيعتمد،
بحسب سعد ،االستنسابية في التقسيم ،حيث
فصلت هذه الصيغة حاصبيا عن مرجعيون لكي
ال يأتي النائبان الدرزي والسني بأصوات الشيعة،
وأبقت على راشيا والبقاع الغربي دائرة واحدة ألنّ
عدم التالزم بين القضاءين سيؤدّي إلى خسارة تيار
المستقبل في البقاع الغربي .كذلك أبقت صيغة بيت
الوسط – معراب – كليمنصو التوزيع في بشري
والبترون وصيدا (مقعدان في ك � ّل قضاء) على
أساس األكثري ،فيما المعايير التي اعتمدها االقتراح
تقضي بتوزيع المقاعد في القضاء الواحد بين أكثري
ونسبي ،وك ّل ذلك لمنع الطرف اآلخر من التمثيل.
يسجل سعد معارضته لك ّل هذه االقتراحات ومنها
اقتراح الكتائب القائم على النظام األكثري والدائرة
الفردية .ويقول :إذا كان ال ب ّد من االنتقال من الستين

إلى المختلط ،فيجب اعتماد صيغة تحقق التمثيل
الصحيح ،ألنّ هاتين الصيغتين الحاليتين ليستا
أكثر من بدعة وهرطقة .ورغم تمسكه بالنسبية
المطلقة أع ّد سعد اقتراحا ً يبدو أن جهات سياسية
سوف تتبناه وأبدت إعجابا ً به.
إنّ اللجنة النيابية المكلّفة التوافق على مشروع
قانون جديد لالنتخاب أي��دت بأكثرية أعضائها
م��ش��روع ق��ان��ون االق���ت���راع المختلط (األك��ث��ري
والنسبي) ما يحملنا ،كما يقول رئيس مركز بيروت
انتخابي
لألبحاث والمعلومات ،على اقتراح نظا ٍم
ٍ
قائ ٍم على أساس مشروع الرئيس بري مع ّدال ً ليكون
ضامنا ً لحقوق األقليات عبر تحرير مقاعدها من
الهيمنة المطلقة ،وذلك بأن يقوم مشروع التعديل
على أساس الدوائر االنتخابية القائمة حاليا ً (ايّ
دوائ��ر قانون الدوحة) وذل��ك بالمزج بين النظام
األكثري بالصوت الواحد ونظام االقتراع النسبي
على ان يت ّم التنافس في القضاء على أساس النظام
األكثري مع الصوت الواحد (one person one

ائتالف الأحزاب �أعلن الئحته في بعلبك
ونحا�س �سبقه بواحدة غير مكتملة
ّ

خالل إعالن الئحة «التنمية والوفاء» في بعلبك
والمتوسطة ،وعندما يصل إلى بعلبك
الكبرى
ّ
ُيصبح ممنوعاً ،ويص ّرح البعض أ ّن��ه يريد أن
يسجل موقفاً؟ وق��ال« :الموقف هو أن نتضامن
ّ
مع بعضنا ،وأن نتعاون وأن نتفاهم ألنّ وحدة
المدينة والتواصل بين عائالتها هو الموقف وهو
الهدف».
واعتبر ياغي في كلمته ،أنّ «الئحة التنمية
والوفاء هي ثمرة جهود متضافرة ومتعاونة على
الخير من أجل تطوير بعلبك وإنمائها وازدهارها،
وهي ثمرة جهود ط��وال شهر مستمر بين حزب
الله وأخوتنا األع� ّزاء في حركة أمل وفي جمعيّة

المشاريع الخيريّة اإلسالميّة والحزب السوري
القومي االجتماعي والتيار الوطني الحر وحزب
البعث العربي االش��ت��راك��ي ،ه��ذه الالئحة هي
الئحة بعلبك وأهاليها وعائالتها ،وقد تعاونت
معنا عائالت بعلبك جميعها بكل صدق وإخالص
ووفاء».
بعدها ،أعلن ياغي أسماء الالئحة وهي مكتملة،
ّ
مرشحاً ،هم :المحامي أنطوان غسان
تض ّم 21
أل��وف ،بالل سمير حليحل ،العميد حسين علي
اللقيس ،حسين علي شرف الدين ،الدكتور حمد
علي حسن ،خالد محمد الشمالي ،سامي حسين

«المرابطون»� :سنختار الأكف�أ
أ ّكدت الهيئة القياديّة في «حركة الناصريّين المستقلين  -المرابطون» في بيان بعد اجتماعها
الدوري برئاسة أمين الهيئة العميد مصطفى حمدان ،أنّ «االنتخابات البلديّة في كافة المناطق
اللبنانية وفي العاصمة بيروت ،هي معركة إنمائيّة ترتكز على الكفاءات والقدرة على خدمة
المواطنين ،وك ّل من يحاول تأطيرها ضمن الصراع السياسي يقع في محظور عدم د ّقة التداعيات
واالرتدادات من ناحية تمثيله الشعبي السياسي».
أضافت« :إ ّننا سنشارك في هذه االنتخابات البلديّة كمواطنين ضمن البيئة الشعبيّة ،سواء في
العاصمة أو في سائر المحافظات ،وسنختار األكفأ واألقدر على إنماء وتعزيز الخدمات في النطاق
البلدي».

من بين الدوائر التي ال يوجد فيها أكثرية مطلقة ألية
طائفة مثل دوائر الشوف وبعبدا والمتن الشمالي
وزحلة والبقاع الغربي  /راشيا على أساس نظام
االقتراع األكثري للطائفة صاحبة العدد األعلى من
الناخبين على أن تبقى المقاعد األخ��رى في تلك
الدوائر وفق نظام االقتراع النسبي .
ُخصص مقعد درزي على أساس نظام
وعليه ي ّ
االق��ت��راع األك��ث��ري ل��دائ��رة ال��ش��وف ،وكذلك مقعد
ماروني لدائرة بعبدا ،ومقعد ماروني لدائرة المتن
الشمالي ،ومقعد س ّني في زحلة ،وس ّني في البقاع
الغربي/راشيا.
إذا ما جرى العمل بهذا الح ّل يت ّم انتخاب 64
مقعدا ً على أس��اس نظام االق��ت��راع األكثري و64
مقعدا ً على أساس نظام التمثيل النسبي.
في اقتراح سعد يستفيد الحزب «القومي» سواء
في األكثري بالصوت الواحد أو في النسبي ويزيد
من عدد نوابه دون م ّنة من اح��د .وكذلك الحزب
الشيوعي ،ففي لبنان ينتخب  ،50%أما الـ50%
فتتو ّزع بين  15%مغتربين و 35%ال ينتخبون
ألنهم يعتبرون أنّ صوتهم غير نافع ،فهذا االقتراح
يقول سعد ،يح ّرر ك � ّل مقاعد األقليات ل��دى ك ّل
المذاهب من الطوائف ذات األكثريات المطلقة
بمعايير واضحة وعلمية ،ويؤ ّمن الح ّد األدنى من
اإلنصاف لك ّل االقليات في لبنان.
ترجح الكفة في اق��ت��راح سعد للمختلط ،إلى
من يملك أكثرية شعبية ،لذلك لن تقبل به القوى
السياسية الطائفية .ويرى سعد أنّ االنتخابات في
المرجح أن تجري على أساس الستين.
 2017من
ّ
ألنه من الصعب االتفاق على قانون إال إذا فرض
فرضاً ،والمختلط الذي سيفرض من قوة السلطة
سيعارضه بالتأكيد حزب الله والتيار الوطني
الحر ألنه ال يُحدث تغييرا ً في النظام السياسي
لكنه يم ّر .لذلك فإنّ الستين أق ّل سوءا ً من المختلط
المطروح من قبل القوى السياسية ،ألننا إذا أبقينا
على الستين من الممكن أن نتوصل يوما ً ما إلى
إقرار قانون جديد لالنتخابات ،لكن إذا أق ّر المختلط
فإننا سنحتاج إلى  100سنة للتغيير كما حصل مع
الستين.

�إ�شادات ب�إنجاز الجي�ش في عر�سال:
هو الأقدر على مكافحة الإرهاب وحماية الوطن

بلديات

{ مع إقفال ب��اب الترشيحات لالنتخابات
البلديّة واالختياريّة في محافظة البقاع ،منتصف
الليلة قبل الماضية ،فازت الئحة «تنمية حورتعال»
المؤ ّلفة من  15عضوا ً و 6مخاتير ،بالتزكية.
في غضون ذل��ك ،أعلن ائتالف «ح��زب الله»
وح��رك��ة «أم���ل» م��ع األح���زاب وال��ق��وى الوطنية
واإلسالمية« ،الئحة التنمية وال��وف��اء» لخوض
االنتخابات البلدية في بعلبك ،خ�لال مهرجان
في باحة مطعم النورس ،في بعلبك ،في حضور
ال���ن��� ّواب :م���روان ف���ارس ،علي ال��م��ق��داد وكامل
الرفاعي ،مسؤول منطقة البقاع في «حزب الله»
النائب السابق محمد ياغي ،عضو هيئة الرئاسة
في حركة «أمل» العميد عباس نصرالله ،مسؤول
العمل البلدي لـ»حزب الله» في البقاع حسين
النمر ،مسؤول العمل البلدي لحركة «أم��ل» في
البقاع هيثم اليحفوفي ،ومم ّثلي القوى والعائالت
المشاركة في الالئحة.
وألقى نصر الله كلمة ،قال فيها« :ائتالف جميع
أهالي بعلبك في تأليف الئحة التنمية والوفاء،
هو يوم عرس لمدينة بعلبك ،مدينة قسم اإلمام
المغيب السيد موسى ال��ص��در ،على مقربة من
المكان ال��ذي وقف فيه اإلم��ام الصدر داعيا ً إلى
العدل واإلنصاف».
ورأى أنّ «لبنان يُعاني اليوم من ّ
الضعف في
بيئته السياسيّة بكل تفاصيلها ومندرجاتها،
انعكس على تقديم الخدمات للمناطق المحرومة،
من هنا الحاجة إلى اإلنماء المحلّي في ظ ّل غياب
اهتمام الدولة المركزيّة ،وقد خطت بعلبك خالل
السنوات السابقة خطوات واضحة نحو البناء
وهي تحتاج إلى المزيد من الخدمات ،كما تحتاج
إلى دعم المواطن ومواكبته ألعمالها».
وأل��ق��ى كلمة جمعيّة «المشاريع الخيرية»
الشيخ خ��ال��د حليحل ،ف��ق��ال« :إ ّن��ن��ا نخوض
غمار ه��ذه االنتخابات في ظ��روف بالغة الدقة
والحساسية ضمن اصطفافات سياسيّة متباينة،
من هنا نقول إنّ المرحلة تتطلّب م ّنا في بعلبك ،أن
لرص الصف أمام العدو التاريخي
نتعاون جميعا ً ّ
العدو الصهيوني ،ورفض التحريض الذي يؤدّي
إلى الفتنة».
بدوره ،سأل الرفاعي في كلمته« :لماذا يكون
التوافق واللقاء مسموحا ً في كل المدن والبلدات

خص المقاعد
 )voteوأن يجري االنتخاب في ما
ّ
العائدة للنظام النسبي على أساس الدائرة الوطنية
(بغية تحقيق الح ّد األدنى من محاسن النسبية).
أما المعايير ال ُمراد اعتمادها لتوزيع المقاعد بين
النظامين النسبي واألكثري ،فهي بحسب سعد:
أن يت ّم تخصيص ك ّل المقاعد العائدة لطوائف
أقلوية في الدوائر المحدّدة في قانون الدوحة بنظام
االقتراع النسبي بغية تحريرها من الهيمنة المطلقة
لبعض الطوائف ،وتخصيص المقاعد العائدة
لطوائف األك��ث��ري��ات (أي ال��دوائ��ر ذات األكثرية
المطلقة لطائفة معينة) بنظام االقتراع األكثري مع
اعتماد الصوت الواحد.
وعليه يتوزع النواب الـ  128على النحو اآلتي:
 64مقعدا ً مسيحياً :منها  43مقعدا ً نسبيا ً و 21
مقعدا ً أكثريا ً
 64مقعدا ً مسلماً :منها  21مقعدا ً نسبيا ً و43
مقعدا ً أكثرياً.
على سبيل المثال ،في عكار تذهب المقاعد
السنية الثالثة إلى األكثري على أساس الصوت
ال��واح��د ومقاعد األق��ل��ي��ات األرب��ع��ة على أس��اس
النسبي ف��ي ال��دائ��رة ال��واح��دة .وف��ي طرابلس،
المقاعد الخمسة السنية تذهب الى األكثري على
أساس الصوت الواحد ،ومقاعد األقليات الثالثة
تذهب إلى النسبية على أساس الدائرة الواحدة.
وفي بعلبك الهرمل تذهب المقاعد الشيعية الستة
إلى األكثري على أساس الصوت الواحد ،ومقاعد
األقليات الثالثة تذهب إلى النسبية على أساس
الدائرة الواحدة .وفي بيروت الثالثة تذهب المقاعد
السنية الخمسة إلى األكثري على أساس الصوت
الواحد ،ومقاعد االقليات الخمسة إلى النسبية على
أساس الدائرة الواحدة ،وفي صيدا يذهب المقعدان
السنيان إلى األكثري على أساس الصوت الواحد،
وك ّل ذلك بهدف إعطاء الفرصة لألقليات السياسية
داخل الطائفة الواحدة لكي تمثل.
ويشير سعد إلى أنه من أجل تحقيق التوازن
ال��ع��ددي للمقاعد النيابية بين النظام األكثري
والنسبي (كما هو مطروح في مشروع الرئيس نبيه
بري) ت ّم تخصيص مقعد واحد في الدوائر األكبر
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رمضان ،الدكتور سهيل زكريا رعد ،علي فيّاض
ياغي ،المحامي ف��راس فضل الله الجمال ،فؤاد
محمد بلوق ،الدكتور فضل أحمد مرتضى ،محمد
أحمد عواضة ،النقيب محمد صالح طه ،محمد
نايف ال��ع��وط��ة ،محمد فيصل مكيّة ،مصطفى
عبدالله الشل ،مصطفى محمد علي صلح ،نايف
حمود الطفيلي ،نصري سعيد عثمان ويونس
زكريا الرفاعي».
والح��ق �اً ،أعلن ثالثة مرشحين لالنتخابات
البلدية في بعلبك ،سحب ترشيحاتهم لمصلحة
الئحة «التنمية والوفاء» ،هم :المحامي مصطفى
الجمال ،علي عادل عواضة ونزيه الجمال.
وسبق ذلك أن أعلن وزير العمل السابق شربل
نحاس من أمام سراي بعلبك ،الئحة غير مكتملة
لخوض االنتخابات البلدية في بعلبك ،باسم
حركة «مواطنون ومواطنات في دول��ة» ،تض ّم
ثالث نساء هنّ يمنى مهدي الطفيلي ،مرفت حسين
وهبة وهديل أحمد الرفاعي.
{ أعلن ال��م� ّ
�رش��ح لالنتخابات البلدية في
العاقورة منصور وهبي ،تشكيل الئحة «التجديد
واإلنماء» التي يرأسها لخوض االنتخابات البلدية
في البلدة تحت شعار «العاقورة للجميع» ،في
خ�لال احتفال أُق��ي��م ف��ي حبوب – جبيل ،وهي
تض ّم إلى جانب وهبي ،أسد يوسف الهاشم نائبا ً
للرئيس ،سيلفانا نايف ب��و ي��ون��س ،مزيد نمر
الهاشم ،أنطوان روبير جرمانوس ،طوني سمعان
بو يونس ،أنطوان رشيد الهاشم ،جاد أنطوان
صعب ،الياس شحادة كامل ،إيلي عيد نصر،
أنطوان جرجس الهاشم ،بطرس سابا مه ّنا ،بولس
يوسف مسعود ،شربل قزحيا الكريدي وريمون
بهزاد عماد الهاشم.
{ أعلن المحاميان جورج خلف وماهر ح ّمود
ّ
ترشحهما النتخابات المجلس البلدي في بيروت
تحت شعار «صوتك غالي ما ّ
ترخصو» ،و»بيروت
إلك حافظ عليها».
{ تقدّم الصحافي مروان عزيز المتني بترشيحه
للمجلس البلدي ضمن ائتالف «الدامور هويّتي»
التي تض ّم مرشحين اختارتهم عائالت الدامور،
داعيا ً فاعليّات وأبناء الدامور «للتصويت الكثيف
وإح��داث التغيير المنشود ال��ذي طال انتظاره،
وذلك إنقاذا ً للدامور شعبا ً وترابا ً وهويّة».

ح� ّي��ا رئ��ي��س جمعية «ق��ول��ن��ا وال��ع��م��ل» الشيخ أحمد
ّ
القطان« ،الجيش على ما قام به من إنجاز في عرسال ض ّد
«داعش» ،ألنّ «داعش» والتكفيريّين يريدون استهداف أمننا
واستقرارنا ووحدتنا الوطنية واإلسالمية».
وانتقد خالل رعايته حفل تكريم ثلّة من طلبة القرآن في
برالياس ،ما «يقوم به التكفيريّون من إفساد في األرض من
خالل القتل واإلجرام وتشويه صورة اإلسالم».
توجهت الهيئة القياديّة في «حركة الناصريّين
بدورهاّ ،
المستقلين  -المرابطون» بـ»أسمى آيات االعتزاز والتقدير
لجيشنا الوطني اللبناني ال��ذي يُثبت يوما ً بعد يوم أنّ
أبناءنا وإخواننا في الجيش اللبناني ،ضبّاطا ً و ُرتباء وأفراد
بقيادة العماد جان قهوجي ،هم األقدر واألقوى واليد الطولى
في مكافحة اإلرهاب وحماية وجوديّة الوطن اللبناني».
كما حيّت «المرابطون» «الرجال في مديريّة مخابرات
الجيش اللبناني ،العين الساهرة دائما ً على أمن الوطن
والمواطن» ،داعي ًة «كل القوى السياسيّة واالجتماعية،
وأبناء الوطن إلى التضحية بالغالي والنفيس ،من أجل أن
يبقى جيشنا هو الفاصل والحاسم بين الحق الوطني وباطل
اإلرهاب ومن يدعمه».
من جه ٍة أخرى ،دانت الهيئة «الحمالت اإلعالمية التي
تتع ّرض لها جمهورية مصر العربية» ،مشير ًة إلى أنّ «هذه
المحاوالت اإلعالميّة اإلرهابيّة ستسقط أمام وضوح الرؤيا
االستراتيجية للقيادة المصرية وفي ق ّمة هرمها الرئيس عبد
الفتاح السيسي ،هذه الرؤيا الهادفة إلى تعزيز وتحصين
األمن القومي العربي في مواجهة اإلرهاب» ،داعي ًة «جميع
ّ
التدخل
القوى السياسية على امتداد أ ّمتنا العربية إلى عدم
في الشؤون الداخليّة المصريّة».

كذلك ،اعتبر األمين العام للتيار األسعدي المحامي
معن األسعد ،في تصريح ،أنّ «اإلنجاز األمني والعسكري
ال ّنوعي للجيش في عرسال في مواجهة اإلرهابيّين ،وقتل
أمير تنظيم «داع��ش» اإلرهابي فايز الشعالن ومرافقه
وتوقيف المسؤول األمني لهذا التنظيم ،يؤ ّكد أنّ الجيش
بتضحياته وبعقيدته الوطنية القتاليّة ،الضامن لوحدة
اللبنانيّين وأمنهم واستقرارهم ،ولصون حدود الوطن
وحماية سلمه األهلي».
ورأى أنّ «كل تصويب على الجيش أو استهدافه أمن ّيا ً
وسياس ّياً ،يستهدف مؤسسة وطنيّة بامتياز ،ويريد النيل
منها وضرب وحدة لبنان في مرحلة أحوج ما يكون فيها
إلى المؤسسة العسكرية التي حمَتْ وتحمي اللبنانيين من
إرهابيي «داعش» و»النصرة» ،وغيرهما من الذين يحاولون
أخذه رهينة لديهم والمساومة عليه».
وأ ّكد أنّ «لبنان لن يكون مق ّرا ً أو مم ّرا ً لإلرهابيين ،ولن
ّ
بالمخططات األميركيّة  -الصهيونيّة  -العربيّة
يقبل
الهادفة إلى توطين النازحين السوريين مهما حاول البعض
من الذين يقبضون األثمان وعقد الصفقات التسويق لهذا
المخطط المشبوه والخطير» ،وح � ّذر الطبقة السياسيّة
الحاكمة والمتح ّكمة من «االنجرار خلف شهواتها السلطويّة
والمالية ،وإدخال لبنان في أحالف ومحاور تؤدّي به إلى
الهالك المح ّتم».
َ
ودان األسعد «الجريمة البشعة التي ارتكبها اإلرهابيّون
في مدينة حلب السوريّة ،واستهداف المستشفى فيها وقتل
وجرح المئات من المرضى وال��زوار» ،سائالً عن «المواقف
العربية والغرب ّية والمؤسسات الدولية من هذه الجريمة
الشنعاء بحق اإلنسانية».

حب اهلل عر�ض �أو�ضاع المخيمات مع وفد فل�سطيني
استقبل عضو المجلس السياسي
لحزب الله النائب السابق حسن
حب الله ،وف��دا ً قياديا ً من «عصبة
األن���ص���ار» وال��ح��رك��ة «اإلس�لام � ّي��ة
المجاهدة» ،ض ّم :القيادي المركزي
السعدي،
ف��ي العصبة أب��و ط��ارق ّ
مسؤول العالقات في العصبة أبو
سليمان السعدي ،م��ع��اون رئيس
ال��ح��رك��ة اإلس�لام��ي��ة أب���و إس��ح��اق

إبراهيم المقدح .
وت ّم البحث في آخر المستجدّات
ع��ل��ى ال��س��اح��ة الفلسطينية على
ضوء االنتفاضة في الضفة الغربية
َ
ودان
ض�� ّد االح��ت�لال الصهيوني،
المجتمعون «االعتداءات الوحشيّة
ل�لاح��ت�لال وال��م��س��ت��وط��ن��ي��ن على
ال��م��ق �دّس��ات» ،كما ت�� ّم البحث في
أوض���اع المخيّمات الفلسطينيّة

في لبنان.
وأ ّك����د ال��م��ج��ت��م��ع��ون «ض����رورة
التزام األخوة الفلسطينيّين باألمن
واالستقرار داخل المخيم ،وح ّل أيّ
إشكال عبر الحوار وعدم االحتكام
إلى السالح» ،كما أ ّكد الوفد «التزام
جميع الفصائل الفلسطينيّة السلم
واالستقرار في لبنان ،وعدم السماح
ألحد بالعبث والتزام القوانين».

