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حمليات

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» � ّأن التحاق «الم�ستقبل» بالئحة «لطرابل�س» يعك�س عجزه عن خو�ض المعركة منفرداً

�سعد :االنتخابات �أظهرت تراجع �شعبية الحريري
و�أ�سقطت مقولة ا�ستحالة تطبيق الن�سبية في ّ
ظل ال�سالح
حاورته روزانا ر ّمال
تحرير محمد حم ّية
أكد رئيس مركز بيروت لألبحاث والمعلومات
ع��ب��دو س��ع��د أنّ «اإلن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة حملت
بعض التغييرات في أحجام القوى السياسية،
وخصوصا ً لدى تيار المستقبل حيث أظهرت
تراجعا ً ملحوظا ً في شعبيته في عدة مناطق،
حيث خ��اض جولتين باسمه فقط األول���ى في
ب��ي��روت وال��ث��ان��ي��ة ف��ي ص��ي��دا ل��ك��ن ل��م يستطع
خ��وض اإلنتخابات في باقي البلدات والقرى
بلوائح تحت عنوان المستقبل بل كان يدعمها
من تحت الطاولة».
وأوضح سعد أنّ «األرقام تثبت أنه لو جرى
تحالفبينالقوىالمعارضةللمستقبلسياسيا ً
في بيروت لحصدوا  24مقعدا ً مقابل ال شيء
للتيار ،لذلك فوز المستقبل كان بطعم الهزيمة»،
الفتا ً الى أنّ «االنتخابات الحالية أظهرت تراجع
شعبية المستقبل وثبتت متانة التحالف الشيعي
أم���ل  -ح���زب ال��ل��ه ال����ذي ح��ق��ق ال��ف��وز ف��ي ك ّل
البلديات التي خاض فيها معارك انتخابية ،رغم
بعض الخروقات في بعض البلدات ،وبالتالي
تعدّد القوى التي خاضت االنتخابات في البقاع
والجنوب أسقطت مقولة البعض بأنه ال يمكن
تطبيق النسبية في االنتخابات النيابية في ظ ّل
سالح حزب الله وتبيّن أنه مجرد شعار ترفعه
بعض الطبقة السياسية».
وب��يّ��ن سعد أن��ه «ل��م تجر م��ع��ارك انتخابية
سياسية في لبنان سوى في ثالث مناطق ،في
بيروت وعرسال وصيدا ،حيث خاضت بعض
القوى المعارك ض�� ّد طبقة سياسية تعتبرها
الناس فاسدة أمالً بالتغيير» ،واعتبر المعركة
في عرسال بأنها بنتائجها أه ّم معركة سياسية
في لبنان ،وق��ال« :ألنها كانت محتلة من قبل
المجموعات المسلحة ورئيس بلديتها شكل

سعد متحدثا ً إلى الزميلة رمال

حاضنة لهذه المجموعات وج��اء أه��ل عرسال
ال��ى صناديق اإلق��ت��راع بهدف تغيير السلطة
القائمة أشبه بثورة ،وللقول بأنّ عرسال ليست
بيئة حاضنة للتكفيريين بل هي مدينة لبنانية
وعادت إلى أهلها وجوارها وبيئتها ،حيث قال
 81في المئة من العراسلة ال للبلدية القائمة».
أم���ا ف���ي ال��ش��م��ال ف����رأى س��ع��د أنّ الرئيس
الحريري لن يخوض معركة طرابلس باسم
المستقبل كما خ���اض االن��ت��خ��اب��ات السابقة.
«التحالف العريض المك ّون لالئحة «لطرابلس»،
ال����ذي ال��ت��ح��ق ب���ه ال��م��س��ت��ق��ب��ل ،ال ي��م��ك��ن ألحد
مواجهته ،وأظهرت االستطالعات التي أجريت
(ف���ي ب��داي��ة ال��ع��ام ال��ج��اري ح���ول االنتخابات
النيابية أنّ هذا التحالف يهزم تيار المستقبل
إذا خاضها ضدّه» ،مضيفا ً أنّ «هذه االنتخابات
ستظهر حجم المتشدّدين في طرابلس الذين
سيص ّوتون الى الئحة «قرار طرابلس» الخيار

{ من خالل نتائج اإلنتخابات البلدية على صعيد لبنان ،هل الحظتم تغييرا ً
جذريا ً في أحجام وأوزان القوى السياسية بعد خمس سنوات من الحرب على
سورية وانطالق ما يس ّمى الربيع العربي ،أم أنّ المراوحة شعبيا ً وسياسيا ً هي
السائدة؟

ال شك أنّ هذه االنتخابات حملت بعض التغييرات في أحجام القوى السياسية،
وخصوصا ً لدى تيار المستقبل ،حيث أظهرت هذه االنتخابات تراجعا ً ملحوظا ً في
شعبيته وتجلى ذلك في عدة مناطق ،في بيروت مثالً عام  2010خاض المستقبل
انتخابات بلدية وكانت المشاركة  19في المئة وحصل على نحو  70في المئة
من أصوات المقترعين في مقابل حصوله على نحو  43في المئة في انتخابات
 ،2016وهذا تراجع واضح ،كما لم يستطع المستقبل خوض االنتخابات في باقي
البلدات والقرى بلوائح تحت عنوان «المستقبل» بل كان يدعم من تحت الطاولة،
هو خاض جولتين باسمه األولى في بيروت والثانية في صيدا ،وفي المدينتين
ال يستطيع المستقبل أن ال يشكل الئحة ويكون على رأسها ويعلن ذلك ،ألنه لو
لم يفعل ذلك لتسبّب بمشكلة كبيرة ،ألنّ صيدا مسقط رأس الرئيس الراحل رفيق
الحريري وبيروت العاصمة السياسية للبنان ،لذلك شكل ائتالفا ً عريضا ً يض ّم ك ّل
المكونات السياسية الموجودة على الساحة البيروتية من حركة أمل والجماعة
االسالمية وتيار المهندس فؤاد مخزومي والتيار الوطني الحر والكتائب و«القوات»
و«الطاشناق» ليضمن الفوز واألرقام تثبت أنه لو جرى تحالف بين هذه القوى
المعارضة للمستقبل لحصدت  24مقعدا ً مقابل ال شيء للمستقبل ،لذلك فوز تيار
المستقبل كان بطعم الهزيمة.

عر�سال انتف�ضت
على ال�سلطة القائمة و�أثبتت
�أنها لي�ست بيئة حا�ضنة
للمجموعات الإرهابية الم�سلحة
{ هل فعالً شكلت هذه االنتخابات مساحة ديمقراطية للمواطن؟

ال ،في لبنان لنا حق التصويت وليس حق االنتخاب بسبب قانون االنتخاب
ّ
المتحضر ،هناك
المتخلّف ال��ذي ي��ز ّور إرادة الناخبين وال مثيل له في العالم
نظامان انتخابيان في العالم النسبي واألكثري مع متف ّرعاته ،في األكثري صوت
واحد وفي النسبية دائرة واحدة كما تطالب القوى التي تريد التغيير هو القانون
األمثل ،من يعارض النسبية ال يريد مصلحة لبنان واللبنانيين وال يريد بناء دولة،
لذلك الذهاب إلى صندوق اإلقتراع ال يعني ممارسة ديمقراطية ألنّ تجلياتها غير
موجودة في لبنان.
االنتخابات الحالية أظهرت تراجع شعبية المستقبل ،وثبتت متانة التحالف
الشيعي أمل  -حزب الله الذي حقق الفوز في ك ّل البلديات رغم بعض الخروقات
في بعض البلديات التي خاض فيها معارك إنتخابية في البقاع األوسط والغربي
والشمالي وفي الجنوب والنبطية ،وبالتالي تعدّد القوى التي خاضت االنتخابات
في البقاع والجنوب أسقطت مقولة البعض بأنه ال يمكن تطبيق النسبية في
اإلنتخابات النيابية في ظ ّل سالح حزب الله ،وتبيّن أنه مجرد شعار ترفعه
بعض الطبقة السياسية ،بل العكس هو الصحيح أنّ استعمال السالح في القانون
األكثري أجدى ألنّ إرغام أيّ قوة سياسية عددا ً من األصوات يم ّكنها من الفوز ،أما
في النسبية فتحتاج الى إرغام  15ألف صوت للحصول على مقعد واحد وال يمكن
للسالح أن يرغم هذا العدد ويحصد المقعد ،في بعلبك حصلت معركة انتخابية
وكان عدد المرشحين هائل وشكلت لوائح ض ّد تحالف حزب الله وأمل ولم يتع ّرض
لها أحد ،وكذلك في بريتال لم يلجأ حزب الله الى السالح أو أيّ من أدوات الضغط
على المرشحين أو المقترعين.

ال مشروع لدى «المستقبل»

{ السالح الذي تتحدّث عنه ربما يقلق أهل بيروت أكثر ،هل سبب تراجع
المستقبل في بيروت وانخفاض نسبة المشاركة هو عدم وجود معركة حقيقية
وحشد مذهبي وعدم مشاركة حزب الله؟

المشكلة لدى تيار المستقبل هي غياب القضية السياسية التي تحاكي طموحات
وتطلعات الشعب اللبناني وحتى أهل السنة ،لم تجر معارك انتخابية سياسية في
لبنان ولم تجر سوى في ثالث مناطق ،في بيروت وعرسال وفي صيدا ،ال مشروع
تغييريا ً لدى المستقبل بل هناك طبقة سياسية تعتبرها الناس فاسدة وخاضت
ضدّها معارك انتخابية سياسية ،أعضاء الئحة «بيروت مدينتي» والوزير شربل
نحاس ال ينتمون إلى أحزاب ،وأطلقوا شعارات تغييرية ،ما دفع القسم األكبر من
الناخبين للتصويت ض ّد القائمين على السلطة في بيروت ،هناك فرق بين المعارك
الحزبية والمعارك السياسية ،في معظم المناطق كانت معركة عصبية حزبية او
عائلية وليست سياسية ،الجمهور تعب من التحريض الطائفي والمذهبي الذي
أعقب جريمة اغتيال الحريري وعمل المحكمة الدولية واالغتياالت السياسية،
ولذلك تراجعت نسبة المشاركة في بيروت وصيدا فضالً عن غياب اإلغ��راءات
المالية.

{ ع��ودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان هذه المرة لم تكن مستفزة بل
اتسمت باالعتدال في مقابل خطاب تحريضي ض ّد حزب الله من بعض كوادر
أو حلفاء المستقبل كحالة وزير العدل أشرف ريفي ،لماذا ال يريد المستقبل
استفزاز الشارع؟

ـ قبل أن يأتي الحريري الى لبنان كان يعرف أنّ شعبية المستقبل تتراجع ،لذلك
أجرى تفاهمات مع ك ّل القوى السنية في لبنان باستثناء رئيس التنظيم الشعبي
الناصري أسامة سعد ،كي ال يخوض الحريري معارك لعدم قدرته على دفع المال،
الحريري لم يخض معارك سوى في صيدا وبيروت ،وحتى طرابس لن يخوض

ال��وح��ي��د أم��ام��ه��م» ال���ى ج��ان��ب ب��ع��ض أنصار
المستقبل.
وت��ط�� ّرق سعد ال��ى ق��ان��ون االن��ت��خ��اب ،حيث
أعرب عن اعتقاده بأنّ «حزب الله سيص ّر على
بأي قانون
النسبية ،وإذا لم يق ّر سيرضى مكرها ً ّ
أي قانون إال النسبي،
آخ��ر ،ولن يص ّوت على ّ
وفي ك ّل األحوال لن يعطل حزب الله االنتخابات،
حتى ل��و أج��ري��ت على أس��اس الستين» ،ودعا
ال��ق��وى التي تتباكى على ال��ف��راغ ف��ي الرئاسة
«أن تذهب الى المجلس النيابي وتؤ ّمن أغلبية
الثلثين وتعدّل الدستور ليصبح انتخاب رئيس
الجمهورية من الشعب وحينها تح ّل األزمة،
لكنه استبعد أن تمنح القوى السياسية الحالية
أي قانون انتخاب جديد يمثل تطلعاته،
الشعب ّ
داعيا ً الشعب الى االعتصام أم��ام المؤسسات
ومنازل الذين يرفضون القانون النسبي».
وفي ما يلي نص الحوار كامالً

معركة فيها ،وفي ك ّل البلدات السنية التي حصلت فيها معارك لم يتصدّر المستقبل
لوائح رسمية بل دعمها سراً ،وفي الشمال صحيح هناك أكثرية سنية ساحقة لكن
المستقبل لن يخوض معركة بإسمه كما خاض االنتخابات السابقة.

{ إذا كان المستقبل يخشى خوض انتخابات في طرابلس هل هذا مؤشر على
توسع قاعدة المتطرفين؟

في المقارنة بين الـ 2010والـ 2016في صيدا كانت النتائج أق ّل سوءا ً على
المستقبل من بيروت ،في صيدا نال المستقبل  60في المئة من أصوات المقترعين
وكانت نسبة اإلقتراع  57في المئة في ال 2010أما اآلن  44في المئة ،مقابل تقدم
للتنظيم الناصري نسبة  11في المئة ،حيث حصل في  2010على  22في المئة
واآلن  33في المئة ،وهذا يشكل انتصارا للتنظيم الناصري ،في صيدا كانت معركة
سياسية لوجود مشروع سياسي إلسقاط السلطة المتواجدة المحلية والسياسية
في المدينة ،أما عرسال هي أه ّم معركة سياسية في لبنان بنتائجها السياسية،
النّ هذه المدينة كانت محتلة من قبل المجموعات التكفيرية ورئيس بلديتها شكل
حاضنة لهذه المجموعات التي عاثت فسادا ً وقتالً وك ّل سلطته كانت في خدمتها،
وجاء أهل عرسال الى صناديق اإلقتراع بهدف تغيير السلطة القائمة والقول بأنّ
عرسال ليست بيئة حاضنة للتكفيريين بل هي مدينة لبنانية وعادت إلى أهلها
وجوارها وبيئتها 81 ،في المئة من العراسلة قالوا ال للبلدية القائمة.

{ تأثير انتخابات عرسال...

هل ستؤثر هذه النتائج على المعركة القائمة في عرسال في ردع المسلحين؟
بالتأكيد سيؤثر ذلك ،ألنّ البلدية السابقة كانت حاضنة رسمية لهم ،ورئيسها
(السابق)علي الحجيري صادر بحقه مذكرات توقيف وكان يم ّر على الحوجز
األمنية دون ايّ اعتراض ،واستقبله الحريري في بيت الوسط ثم عاد الى عرسال.

{ تتغنى وزارة الداخلية بإجراء االنتخابات من الناحية االمنية وال تتحدث
عن نزاهة االنتخابات في ظ ّل مشاهد الرشاوى في بيروت؟

في األصل ال يجوز لوزارة الداخلية أن تتدخل في االنتخابات ،بل يجب أن يكون
ّ
المتحضرة،
هناك هيئة مشرفة تدير اإلنتخابات البلدية ،وهذا ما يحصل في الدول
وعلى رغم ذلك فإنّ أداء الداخلية جيد بتوفير األمن ،وليس من صالحية الداخلية
ضبط المخالفات بل هذا عمل القضاء ،وال تستطيع الح ّد من استعمال الرشاوى
االنتخابية إال بتغيير قانون االنتخاب وحينها ال جدوى للمال ،النسبية دائرة واحدة
يبطل فعالية المال ،أما القانون المختلط سيّئ جدا ً وله مفاعيل القانون األكثري.

انتخاب الرئيس من الشعب...

{ هل هناك إمكانية لتطبيق القانون النسبي وهل سيصبح مطلبا ً ويتمسك
به حزب الله كما تمسك بمرشحه للرئاسة رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون ،وبالتالي ذلك سيؤدّي الى معضلة في قانون االنتخاب كما حصل
في الرئاسة؟

 أتمنى أن ال تجرى اإلنتخابات النيابية إال بعد إقرار النسبية ،ال صلة بينانتخابات الرئاسة والنيابية ،حزب الله يص ّر على النسبية وإذا لم يق ّر سيرضى
مكرها ً بأي قانون آخر ،ولن يص ّوت على أيّ قانون إال النسبي ،لكن هناك أكثرية في
المجلس ال تريد النسبية وستق ّر قانونا ً آخر لن يص ّوت عليه الحزب ،إما العودة الى
قانون الـ ،60وفي ك ّل االحوال لن يعطل حزب الله االنتخابات .القوى التي تتباكى
على الفراغ في الرئاسة عليها أن تذهب الى المجلس النيابي وتؤ ّمن أغلبية الثلثين
وتعدّل الدستور ليصبح انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب وحينها تح ّل
األزمة ،لكن القوى السياسية الحالية لن تمنح الشعب أي قانون انتخاب جديد
يمثل تطلعاته وال غير ذلك بل على الشعب أن يتحرك ويعتصم أمام المؤسسات
ومنازل الذين ال يريدون القانون النسبي.

{ هل شكلت القوى الشبابية خطرا ًعلى القوى السياسية ما دفعها الى تشكيل
التحالفات التي جرت في االنتخابات الحالية وهل سيتك ّرر ذلك في االنتخابات
النيابية كالتحالف الرباعي للتخلص من هذه الظاهرة؟

القوى المدنية ساهمت بإجهاض نفسها ،بعض المجموعات الشابية رفعت
شعارات عالية وحاولت أن تستأثر بالحراك ،العمل الشبابي يحتاج الى تراكم
والى وقت.

م�صر على الن�سبية
حزب اهلل
ّ
لأنها القانون الأمثل لكنه
لن يعطل االنتخابات
على �أ�سا�س الـ�ستين
{ ما هي توقعاتك النتخابات الشمال لناحية شعبية المستقبل وحضور
التطرف والتكتالت األخرى مثل ريفي والنائب السابق مصباح األحدب والرئيس
نجيب ميقاتي وآل كرامي؟

هناك تحالف عريض ال يمكن ألحد مواجهته ،الئحة «لطرابلس» تتشكل من تيار
العزم وآل كرامي والوزير السابق محمد الصفدي والجماعة االسالمية واألحباش،
والمستقبل الذي التحق بهم أخيراً ،ولديها كتلة ناخبة تشكل أكثر من نصف عدد
الناخبين أيّ أكثر من  20الف صوت وأظهرت االستطالعات التي أجريت في بداية
العام الجاري حول االنتخابات النيابية أنّ هذا التحالف يهزم تيار المستقبل
إذا خاضها ضدّه ،واآلن المستقبل جزء منه ولكن هناك جزءا ً من الطرابلسيين
سيص ّوتون لالئحة المدعومة من ريفي «قرار طرابلس» ،وستظهر هذه االنتخابات
حجم المتشدّدين في طرابلس وليس بالضرورة أنّ ك ّل األصوات التي ستنالها
الالئحة المدعومة من ريفي هم متشددون من بينهم أنصار ريفي ومؤيدين له من
المستقبل ،لكن ك ّل المتشدّدين سيص ّوتون لالئحة «قرار طرابلس» ألن ال خيار لهم
غير ذلك.

�إعالن المزيد من اللوائح في ال�شمال
والم�شنوق ير�أ�س اجتماع ًا تح�ضيري ًا النتخابات الأحد
ت����واص����ل إع���ل���ان ال���ل���وائ���ح
لالنتخابات البلدية واالختيارية
في محافظتي الشمال وعكار.
وفي إطار التحضيرات النهائية
ل��ه��ذه االن��ت��خ��اب��ات ،ت���رأس وزي��ر
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
اجتماعا ً إداري����ا ً ح��ض��ره محافظ
الشمال رمزي نهرا ومحافظ عكار
ع��م��اد لبكي وع���دد م��ن قائمقامي
ال��ش��م��ال :رب���ى ش��ف��ش��ق (ق��ض��اء
ب��ش��ري) ،إي��م��ان ال��راف��ع��ي (قضاء
زغ��رت��ا) ،كاترين ك��ف��وري (قضاء
الكورة) ،روال البايع (قضاء المنية
 الضنية) ،ومدير المديرية اإلداريةالمشتركة في وزارة الداخلية العميد
الياس الخوري.
وق��د أع��ط��ى المشنوق ،بحسب
بيان لمكتبه اإلعالمي ،توجيهاته
إلى المحافظين والقائمقامين بشأن
تحسين األداء اإلداري والتنسيق
مع القوى األمنية المولجة حفظ أمن
مراكز االقتراع ،وكذلك س ّد بعض
ال��ث��غ��رات اإلداري����ة ال��ت��ي حصلت
خ�لال االنتخابات التي ج��رت في
المحافظات األخرى سابقاً.
من جهة أخ��رى ،ق � ّرر المشنوق
«ت��أج��ي��ل االن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة
واالختيارية في بلدة توال ـ قضاء
زغرتا في محافظة لبنان الشمالي،
ح��ت��ى إش���ع���ار آخ����ر ،ب��ن��اء على
العريضة المقدمة من بعض أهالي
البلدة ونواب قضاء زغرتا ،وفي ظ ّل
التشنج ال��ذي يسود البلدة حاليا ً
وقد يؤدي إلى فتنة بين أبناء البلدة
وإلى إشكاالت أمنية ،وحفاظا ً على
سالمة العملية االنتخابية .على
أن يتولى قائمقام زغرتا بالتكليف،
مهام القيام بأعمال المجلس البلدي
إل��ى حين ان��ت��خ��اب مجلس بلدي
جديد».
ـ أُعلنت الئ��ح��ة «ش��ب��اب بينو ـ
قبوال» لالنتخابات البلدية في بلدة
بينو.
ح��ض��ر ح��ف��ل اإلع��ل�ان مستشار
وزير التربية جورج عطالله ،قنصل
البرازيل الفخري شكري مكاري،
منسق مجالس األقضية في التيار
ومنسق
الوطني الحر وليد األشقر
ِّ
التيار في عكار طوني عاصي ،وعدد
من فاعليات البلدة واألهالي.
وت��ض � ّم ال�لائ��ح��ة :ف��اي��ز الياس
ال��ش��اع��ر ،كرستيان ف���واز عطية،
ن��ق��وال ن��ب��ي��ه ب��ي��ط��ار ،ول��ي��د نديم
األشقر ،محمد خضر النشار ابراهيم
طنوس عطية ،سونيا نقوال الزيبق،
ك��رم خضر السعيد ،ج��ورج نديم
سركيس ،كريم عبد الستار كفروني،
رندا نخلة الداية ،إيلي سابا الياس،
ملحم سليمان ملحم ،ه�لا شفيق
الحاج ،ومقعد شاغر.
كما أُعلن في بلدة بينو ،الئحة
ثانية باسم «لإلنماء والوفاء» من
منزل رئيس البلدية األسبق العميد
المتقاعد ج��رج��ي وه��ب��ة .وأع��ل��ن
ال��م��ح��ام��ي شفيق زع����رور أس��م��اء
ال�لائ��ح��ة وت��ض��م :ج��رج��ي اسحق
وهبي رئيساً ،داود خليل كفروني،
شفيق زعرور ،باسكال إميل فارس،
الياس متى الخوري ،ناظم طلعت

جانب من االجتماع اإلداري برئاسة المشنوق
عطية ،كريستيان خليل ،فواز عطية،
فخر نديم جريج ،صبحي فاضل
الحصني ،ميالد رشيد المسيح،
سوزان شفيق الشعار ،فادي جورج
فارس وخالد رامز بيطار.
ـ أُعلن في بلدة رشعين في قضاء
زغرتا عن الئحة «رشعين أهم» وهي
الئحة مكتملة من خمسة عشر عضواً،
وه��م :الدكتور م��روان العلماوي،
الدكتور ضوميط الزاعوق ،ميشال
ع��ب��ود ،روب��ي��ر ال���ط���راف ،نجيب
حبق ،نضال االب���رص ،ج��ان بيار
الحكيم ،جو الخالد ،باخوس نجيم،
سيمون رستم ،نديم مسلم ،جوزاف
الدرجاني ،ميشال أي��وب ،جورج
طنوس ،ميرنا الخوري حكيم.
ـ ت��م اإلع�ل�ان ع��ن «الئ��ح��ة ق��رار
ح��ل��ب��ا» ال��ت��ي ي��ت��رأس��ه��ا ال��رئ��ي��س
ال��ح��ال��ي للبلدية سعيد شريف
الحلبي وتضم  18عضواً .وتضم:
س��ع��ي��د ش��ري��ف ال��ح��ل��ب��ي ،س��ه��ام
الحلبي ،مريم حمود ،منير يعقوب،
احمد خالد الحسن ،بركات مخول،
محمد نبيل الرجب ،سالم الشيخ،
سعيد نعيم ،بسام منصور ،طالل
العلي ،سركيس بوضاهر ،عبدو
بغداد ،وليد ق��دور ،جوزيف عبيد،
ع��ب��دال��س�لام م��ث��ل��ج ،ج���ود االش��ق��ر
وروبير الشامي.
ـ أعلنت ال��دائ��رة اإلع�لام��ي��ة في
حزب «القوات اللبنانية» في بيان
دعمها الئحة «بقسميا الغد» في
ال��ب��ت��رون ال��م��دع��وم��ة م��ن تحالف
«ال��ق��وات» والتيار والوطني الحر
والعائالت.
كما أعلنت االلوائح البلدية في
عدد من قرى البترون المدعومة من
«القوات» كاآلتي:
ـ حامات« :الئحة حامات للجميع»
مدعومة من القوات والعائالت.
ـ حردين :الئحة «حردين ـ بيت
كساب بالقلب» مدعومة من القوات
والعائالت.
ـ ك��ف��ور ال��ع��رب��ي :الئ��ح��ة «كفور
العربي األحلى» مدعومة من القوات

واليسار الديمقراطي والكتائب.
ـ كور :الئحة «كور بترفع الراس»
مدعومة من القوات.
ـ محمرش :الئحة «عمرها بمحبة»
مدعومة من القوات والعائالت.
 اس��ت��ق��ب��ل ب��ط��ري��رك أنطاكياوس��ائ��ر ال��م��ش��رق واإلس��ك��ن��دري��ة
وأورش���ل���ي���م ل���ل���روم ال��م��ل��ك��ي��ي��ن
الكاثوليك غريغوريوس الثالث
لحام في مطرانية سيدة النجاة في
زحلة ،رئيس بلدية زحلة ـ المعلقة
وتعنايل المهندس أسعد زغيب
على رأس وفد من المجلس البلدي،
في حضور راع��ي أبرشية الفرزل
وزح��ل��ة وال��ب��ق��اع ال��م��ط��ران عصام
يوحنا دروي��ش وع��دد من الكهنة.
وهنأ لحام المجلس البلدي الجديد
على استالم مهامه في البلدية.
اس��ت��ه� ّل ال��ل��ق��اء دروي���ش بكلمة
رحب فيها بالحضور ،وقال »:نحن
مسرورون جدا ً أنه أصبح لدينا في
زحلة بلدية متماسكة ،بلدية تؤمن
بزحلة وبالعمل لمصلحة المدينة.
أجدّد ثقتي بكم وإن شاء الله سيدة
النجاة كما ك � ّل مطرانيات زحلة
تضع يدها بيدكم في أي موضوع
يخدم زحلة».
وأل��ق��ى زغ��ي��ب كلمة ق��ال فيها:
«نحن نعمل لصالح ك ّل زحلة .نحن
نعتبر أنّ واجهة زحلة هي سيدة
النجاة ،ونحن نستطيع مساعدتها
من خالل إنشاء مواقف للسيارات
ألنّ المطرانية تشكل مركز تجمع
بشكل دائم سواء في األفراح أو في
األح���زان ،ونحن في خدمة جميع
أهالي المدينة».
وكانت كلمة للحام اعتبر فيها
أنّ «حصول االنتخابات البلدية
ي��ش��ك��ل م��ق��دم��ة الن��ت��خ��اب رئ��ي��س
للجمهورية» ،وقال« :يجب أن يكون
هناك تطور وازدهار وتقدم ،وأيضا ً
ترتيب عقلية التربية المدنية ،أن
يكون هناك دراس���ات خاصة عن
خصوصيات زحلة».
ـ أكد الوزير السابق فيصل كرامي

في تصريح «أننا سننزل يوم األحد
إل��ى صناديق االق��ت��راع ،وسنكون
هادئين وديمقراطيين ،ولن ندخل
في سجاالت ومهاترات ،ولن نسمح
ألح��د ،متكلين على الله واألجهزة
األمنية ،بخلق توترات وصدامات
بين أب��ن��اء طرابلس أو بين أبناء
الميناء».
أض����اف« :ي����وم األح����د سنقدم
صورتنا للناس الذين يعرفوننا
ويعرفون قيمنا وثوابتنا ،وسنثبت
للقاصي والداني أنّ تيار الرئيس
عمر كرامي حريص على طرابلس
وعلى كرامات أهل طرابلس وأنّ أي
تنافس انتخابي ال يُفسد في الود
قضية».
وخ��ت��م« :ي���وم األح���د سنقترع
«الئحة كاملة» في طرابلس وفي
الميناء ،فنحن حين نلتزم إنما
نلتزم حتى النهاية ،وأتمنى على
المناصرين والمحبين األل��ت��زام
بالالئحة كاملة».
ـ اجتمع طوني فرنجية إلى مكتب
الشباب والطالب في تيار «المردة»،
في قصر الرئيس الراحل سليمان
فرنجيه بحضور رئيس الئحة «معا ً
لزغرتا إهدن» الدكتور سيزار باسيم
وعدد من أعضاء الالئحة.
ولفت فرنجيه إل��ى «أنّ اإلقبال
على صناديق االق��ت��راع سيشكل
رس��ال��ة للحلفاء وال��خ��ص��وم ،لذا
علينا ال��ن��زول بشجاعة وحماسة
للمشاركة في االستحقاق وانتخاب
الالئحة بكامل أعضائها».
وإذ دعا فرنجيه الشباب والطالب
إل��ى «وع���ي دق��ة ال��م��رح��ل��ة» ،لفت
إلى «أنّ الالئحة تتعرض لتشويه
إعالمي يقصد منه ض��رب الوفاق
الزغرتاوي والتخفيف من عزيمتنا
يوم االنتخابات» ،كاشفا ً أنه «ا ّتجه
إلى التوافق إلبعاد كأس التشنج
ع��ن منطقتنا ف��ي ه���ذه المرحلة
الصعبة التي يمر بها البلد» ،داعيا ً
إلى «التصويت لهذا الوفاق وعدم
التوقف عند اإلشاعات».

قليمو�س التقى دربا�سّ :
نح�ضر لم�ؤتمر عن الالجئين
عرض وزير الشؤون االجتماعية
رشيد درب��اس مع وفد من الرابطة
المارونية برئاسة النقيب أنطوان
قليموس ش��ؤون��ا ً ع��ام��ة ،إض��اف��ة
إلى ما يُشاع عن توطين الالجئين
السوريين في لبنان.
وأش�����ار ال���وزي���ر درب�����اس بعد
ال��ل��ق��اء إل���ى «أنّ ع�لاق��ة ق��دي��م��ة
ووطيدة تجمعه بقليموس قوامها
االلتزام المهني والوطني والمحبة
الشخصية» .وقال« :كانت مناسبة
ك��ي نتحدث ف��ي م��ا يم ّر ب��ه لبنان
من أخطار ،خصوصا ً أزمة النزوح
السوري والتي تشكل أخطر ما م ّر
به هذا البلد».
أضاف« :لقد ت ّم التوافق وكانت
وجهات النظر متطابقة تماما ً على
أنّ موقف الشعب اللبناني واحد،
القيادات السياسية والمؤسسات
األه��ل��ي��ة ،ب���أنّ ال��ل��ج��وء ال��س��وري
ه��و م��وق��ت ،وق���د اس��ت��ق��ب��ل لبنان
األخ��وة السوريين بداعي األخ � ّوة
واإلنسانية ،لكنّ لبنان ليس أرضا ً
ص��ال��ح��ة ألي ن���وع م��ن التوطين
وليست لدينا جوازات سفر للبيع.
نحن لن نكون شركاء في جريمة
تجريد الشعب السوري من هويته
ومن أرضه».
وك��ش��ف درب����اس أن���ه ع �لِ��م من
قليموس بأنّ الرابطة المارونية في
صدد التحضير لمؤتمر عن موضوع
ال��ل��ج��وء ،وأن���ه س��ي��ش��ارك ف��ي هذا
المؤتمر.
وق��ال قليموس ،ب��دوره« :قابلت
اليوم ثالثة أشخاص في شخص

درباس مستقبال وفد الرابطة المارونية
واحد الصديق والمسؤول واإلنسان،
ومن هذا المنطلق كانت لنا جولة
أف��ق ح��ول ملف ال��ن��زوح السوري،
ووضعنا في أجوائه أكان من ناحية
الواقع ال ُمعاش على األرض أم من
ناحية الموقف الرسمي اللبناني
وص�����وال ً إل���ى ال��م��وق��ف ال���دول���ي،
خصوصا ً بعد المؤتمر الذي حصل
ف��ي اسطنبول ،حيث ك��ان لرئيس
الحكومة تمام سالم موقف واضح
في هذا الخصوص».

أضاف« :وضعنا الوزير درباس
في ج ّو المؤتمر الذي سنسعى إلى
إقامته ،خصوصا ً أنّ موضوع اللجوء
السوري أشبع تصاريح وخطابات،
وع��ل��ي��ن��ا أن ن��ض��ع ب��ع��ض األف��ك��ار
لمواجهة هذا الموضوع عمليا ً ضمن
إط��ار المعقول والممكن» ،مشدّدا ً
على «أننا لن نطلق قنابل صوتية أو
دخانية في هذا الملف ،وأنّ مقاربتنا
ل�لأم��ور إن��س��ان��ي��ة ووط��ن��ي��ة وه��ي
ليست بأي شكل من األشكال موقفا ً

عنصريا ً وال طائفياً» ،مشيرا ً إلى
«أنّ ما يجمعنا باألخوة السوريين
أكبر من أي تفكير ،خصوصا ً في هذا
الظرف المأساوي الذي يعيشونه،
وهذا هم مشترك لنا جميعاً».
وخ���ت���م« :س��� ُررن���ا ب��اس��ت��ع��داد
ال��وزي��ر درب���اس أن يكون عنصرا ً
أساسيا ً في المؤتمر ،خصوصا ً أنّ
الدولة اللبنانية من خالله سيكون
لها موقف بالنسبة لما نحن في
صدده».

«منبر الوحدة» ّ
يجدد المطالبة بتغيير قانون االنتخاب
عقدت األمانة العامة لـ«منبر الوحدة الوطنية»
اجتماعا ً ف��ي منزل األم��ي��ن ال��ع��ام خالد ال��داع��وق،
عرضت خالله األوضاع العامة وأصدرت بيانا ً هنأت
فيه «الشعب اللبناني ،خاصة بالذكر الرئيس إميل
لحود ،الرئيس سليم الحص والسيد حسن نصرالله

والمقاومة ب��ذك��رى دح��ر االح��ت�لال «اإلسرائيلي»
وإخراجه من األراضي اللبنانية».
وأشادالمنبربـ«العمليةالديمقراطيةفياالنتخابات
البلدية التي جرت في محافظات جبل لبنان والبقاع
والجنوب والنبطية» ،آمالً أن «تكون كذلك تلك التي

ستجري في طرابلس وعكار يوم األحد المقبل».
وجدّد المنبر المطالبة «بتغيير قانون االنتخابات
واعتماد الدوائر الكبرى والنسبية وإجراء االنتخابات
ب��أس��رع وق����ت» ،ك��م��ا ط��ال��ب «ب��ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية».

