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قبل كل شيء

مستيكا الخوري

مرحلـــة مـــا بعـــد اإلنتخابـــات...
ورشـــة قواتيـــة لحمايـــة لبنـــان
وصلنـا حقًـا وبعـد طريـق األلـف ميـل للحظـة المنشـودة ،ها هـي دقائق
الحسـم تـدق بـاب الناخبيـن ،وأصوات المرشـحين تعلو مـن هنا وهناك،
بيـن فاسـد «مختبـئ» ومكافـح للفسـاد «نزيـه» ،طالبيـن التفضيلـي
لخنـق أنفـاس المواطـن اللبنانـي أربـع سـنوات إضافيـة علـى األقـل.
غريبـة ورهيبـة هـي فتـرة اإلنتخابـات ،التـي تعيـد اإلنسـان لذاتـه
وتتركـه يتخبّـط بيـن ضميـره الـذي يقـول لـه «إنتخـب صـح...ألن
صـار بـدا ...كسّـر الصمت...صوتـك قـوة» ،إنتخـب مـن يشـبهك
ومـن يعمـل لمصلحتـك ولمسـتقبلك ...وبيـن فقـره الـذي يقـول لـه
دعـك مـن مكافحـة الفسـاد إنتخـب التغييـر «الحياتـي» الموقـت البالـي.

«القوات اللّبنانيّة» لمجلّة «آفاق ال ّ
شباب»،
في هذا السّياق ،أ ّكدت مصادر
ّ
ّ
مصوبة
«القـوات» تعمـل جاهـدة لمرحلة مـا بعد االنتخابـات النّيابيّة
أن
ّ
ّ
ّ
ّ
السّـهم بإتجاه تحقيق السّـيادة اللبنانيّة وتأمين إدارة جديدة للدّولة تعيد ثقة
المواطـن بهـا ،مـن أجـل قيام دولة فعليّة عبر تسـليم سلاح «حزب هللا»
للدّولـة واالسـتمرار بتعزيـز البعـد الميثاقـي وتحصين التّوجه السّـيادي.

إذهبـوا فـي  ٦أيـار ...وال تنتخبـوا «القـوات» ...إياكـم وإعطـاء
الصـوت التفضيلـي ألي مرشـح قواتـي ،ال تكافحـوا الفسـاد وال
تعملـوا لبنـاء دولـة« ،أوعـا تنتخبـوا صـح وأوعكـن تكسـروا
الصمـت وحواجـز الفقـر واإلهمـال والوصايـة أوعـا» ...ولكـن
ال تعـودوا فـي  ٧أيـار باكيـن ند ًمـا علـى مـا فعلتمـوه فـي الصناديـق
«القـوات اللبنانيـة» بالتّأسـيس لهـذا التّو ّجـه
ومنتخبيـن مـن كان السـبب الرئيسـي فـي حرمانكـم وإهمالكـم وفقركـم .وأضافـت« :نجحـت
ّ
مـن خلال الدّولـة الحاليّـة .ولعـ ّل الجهـات االخـرى تغـار مـن شـفافيّة
«القـوات» واضحـة فـي مشـاريعها ،ومرشـحيها ونوابهـا ووزرائهـا« ،القـوات» فـي عملهـا وتسـلك المسـار ذاتـه لكـي نتخلـص مـن
فهـي الوحيـدة التـي دعمـت المشـاريع التـي تهـم المواطـن وليـس المحسـوبيات والزبائنيّـة ويعمـل الجميـع ببعـد قانوني وكفاءة شـخصيّة.
جيـب المسـؤول ،هـي مـن تقدمـت بالطعـون وأوقفـت مشـاريع باالضافـة الـى ذلـكّ ،
«القـوات» تعمـل مـن أجـل تنفيـذ
إن
ّ
الفسـاد ،واألهـم أنهـا هـي مـن ضربـت يدهـا علـى طاولـة مجلـس مـا تـم االتفـاق عليـه فـي المؤتمـرات وفـي طليعتهـا الذّهـاب
الـوزراء بوجـه الصفقـات و»مرقلـي تمرقلـك» وآخرهـا البواخـر .فـي إقـرار إصالحـات جذريّـة تم ّكـن الدولـة مـن سـدّ الدّيـن
وتحقيـق مشـاريع كبـرى ،وااللتـزام بسياسـة النّـأي بالنّفـس».
ي مكافحة
«القـوات» منسـجمة مـع ذاتهـا ومع تحالفاتهـا ،هدفها األساسـ ّ
من
العليا
الفساد الذي يتمثل بالثقافة والمناخ والجو السائد في المستويات
وختمـت المصـادر« :مرحلـة مـا بعـد االنتخابـات النيابيـة تحمـل
«القـوات» التـي هـي مصـدر حمايـة للبنـان».
السـلطة ،هي رأس الحربة في مكافحة الفسـاد ووجودها في السـلطة هو فـي طيّاتهـا ورشـة
ّ
مـن أجـل اإلصالح والعمل على بناء الدولة وتطويرها وتفعيل إداراتها.
«القـوات اللبنانيـة» باقيـةٌ هـي هـي ...مقاومـة في سـبيل لبنـان ،ترفض
«هي ليسـت إبنة مشـاريع آنيّة ،إنما رؤية وطنية لوطن نموذجي ،وهي رفـع الشـعارات ومعالجـة الفسـاد فـي النصـوص ،أثبتـت جديتهـا فـي
تسير على خط ثابت ال يقبل المساومة ،وخطتها ومشروعها هما إمتداد العمـل مـع نوابهـا ووزرائهـا ،فـإذا أردتـم دولـة نظيفـة ،نزيهـة تحارب
من تاريخ نحو مسـتقبل تكون فيه الدولة اللبنانية قائمة ،محمية الحدود ،الفسـاد ،إنتخبـوا فـي  ٦أيـار القـوات ،فصوتكـم يصنـع الفـرق ،وألن
تمتلـك حصريـة السلاح وتكون الحامية الشـرعية الوحيـدة ألبنائها .فما «صـار بـدا صوتكـم ينسـمع» ،صوتـوا «قـوات».
الـذي تحضـره «القـوات اللبنانيـة» لمواكبـة مرحلة ما بعـد اإلنتخابات؟
رئيسة التحرير :مستيكا الخوري | إخراج فني :ريان بركات
صورة الغالف :ألدو أيوب كاريكاتير :شارلي عازار
تدقيق لغوي :جيانا موسى ،أماندا حبشي
اسرة التحرير :شربل الخوري ،ميليسا شربل ،إيلي جو درغام
صار بدا
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ّ
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شربل الخوري
رئيس مصلحة الطالب

ال معنــى للحيــاة إال إذا وجدنــا فيهــا شــيئًا نناضــل ألجلــه...
فكيــف إذا كان نضالنــا منبثقًــا مــن إيمــان عميــق وأهــدافٍ
حياتيــة نابعــة مــن صــون كرامتنــا وحريتنــا ولبناننــا.
رفاقــي ،نحــن مؤتمنــون علــى مصلحــة شــهداؤها رمزي عيرانــي ،بيار
بولــس وطونــي ضــو ،نحن مؤتمنون علــى مصلحة من قــدم حياته لننعم
بهــذه الحريــة اليــوم ،لنصــرخ بوجــه الفســاد والفاســدين ،لنطالــب بدولــة
نموذجية ووطن يشــبهنا ويشــبه احالمنا ،وطن اإلنســان ووطن الحرية.
رفيقاتــي ،رفاقــي كونــوا ثــورة بيضــاء بوجــه الخطــأ وازالمــه،
كونــوا رق ًمــا صعبًــا فــي معادلــة يحاولــون ان يلبســونا إياهــا
كمــا رســموها ،كونــوا كمــا كان رفاقنــا دائ ًمــا ابــدًا ،ملتزميــن،
قواتييــن فعلييــن ،صامديــن ،مثابريــن علــى بنــاء الدولــة.
تعالــوا عــن المناصــب وآمنــوا بقضيتكــم ،فمــن لــه إيمــان بقــدر حبــة
خردل يصنع المســتحيل ،وال مســتحيل على طالب «القوات اللبنانية».
أمــا ونحــن علــى ابــواب اإلنتخابــات النيابيــة ،أدعوكــم لتحكمــوا

ضميركــم وتختــاروا اي لبنــان تريــدون ،لبنــان الدولــة ام الدويلــة،
اإلســتقرار ام االإســتقرار ،الذميــة ام الكرامــة ،اإلســتزالم أم التحــرر،
الفســاد ام النزاهــة ...وأقــول لكــم« :صوتكــم حــق وحقيقــة ،وصــار بــدا
نصــوت «قــوات».

الصحافي المتطرف
ما أصعب المذلّة حين تأتي من الذات ..
ســلّم مفتــاح ذو قيمــة وطنيــة كبيــرة إلــى مــن إعتبــر أن ســ ّكان
المنطقــة وأهلهــا غــزاة عليهــا ومحتلّــون بإعتبــاره أن المنطقــة منطقتــه
وسيســتعيدها ومــن خاللهــا حقّــه ولــو بعــد حيــن .
فمــن كان مــن المفتــرض أن يكــون وكيـاً وأمينـا ً علــى المنطقــة وأهلهــا
إعتقــد أنّــه بإســتطاعته إرضــاء أســياد لطالمــا ســعى إلشــباع رغباتهــم،
فكانــت الهديــة مفتا ًحــا معنويًــا لمنطقــة لــم تعتــد أن تســلّم يومـا ً رأســها
ألحــد بــل ّ
رؤوس كثيــرة ســعت للســيطرة عليهــا
حطمــت وداســت علــى
ٍ
وعلــى أرضهــا وأهلهــا .
أخطــأ صاحــب الرهــان فــي التوقيــت والمــكان ،فمنطقــة كســروان
ســلّمت مفتاحهــا الوحيــد للكاردينــال مــار نصــرهللا بطــرس صفيــر
ولــن تســتعيده كمــا وأنّهــا لــن تســمح ألحــد بتغييــر البــاب أو إقفالــه فمــن
حــاول تحطيمــه بالســابق ّ
حطمتــه جبالهــا ،ومــن حــاول ســحب أبنائهــا
وغدرهــم ســحبته بحارهــا .
لــم يســتطع يومــا ً أيــا ً كان بتقريــر مصيــر شــعب أو الســيطرة علــى
قراراتــه وإحتــكار رأيــه ،فمــن ال ســلطة لنفســه علــى نفســه لــن يملــك
ال الســلطة وال اإلحتــرام مــن حولــه ،فالســقوط ســيبقى حليفــه ،أ ّمــا إذا
إعتقــد هــذا البعــض أن الفــوز بمركـ ٍـز مــن هنــا أو رئاس ـ ٍة مــن هنــاك
صار بدا صوتك

فهــو جاهــل ،ألن الفــوز بالمراكــز لــم يصنــع رجــاالً بــل الرجــال هــي
مــن صنعــت المراكــز وهيبتهــا .
ً
أيّــام قليلــة تفصــل منطقــة كانــت رمــزا للمقاومــة والنضــال ،أيّــام
وســاعات تفصــل الناخبيــن مــن تصويــب آرائهــم وطموحاطهــم
وتطلّعاتهــم للمنطقــة ومــن خاللهــا للوطــن ،فمــن ســلّم مفتــاح منطقتهــم
لمــن إعتبرهــم غــزاة فــي أرضهــم ومــن دافــع عنــه وشـدّ علــى يــده لــن
يتــردد لحظــة واحــدة ببيــع كرامــة هــذه المنطقــة المناضلــة العريقــة
بمقع ـ ٍد مــن هنــا أو مركـ ٍـز مــن هنــاك .
ســاعات تفصــل أبنــاء كســروان عــن لحظــة محاســبة مــن حرمهــم
أبســط حقوقهــم طيلــة ســنواته فــي الحكــم ،ســاعات تفصلهــم عــن
تصويــب البوصلــة وإعادتهــا إلــى مــا كانــت عليــه يــوم إســتلمت
وحولتهــا إلــى
«القــوات اللبنانيــة» زمــام األمــور فــي المنطقــة الشــرقية ّ
جنّــ ٍة حســدها الجميــع .
وأخيــرا ً لضعفــاء النفــوس نقــول ،لــو ســلّمتم مفاتيــح األرض كلّهــا
وجعلتــم مــن أنفســكم عبّــارة ،لــن تســتطيعوا نقــل داء تبعيّتكــم وذلّكــم
إلــى أحــرار مــا إعتــادوا إالّ المقاومــة والصمــود ،لــن نحســد موقفكــم
ـذوق نفســه ســوى مرارتــه.
فمــن إعتــاد الــذ ّل لــن تتـ ّ
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حوار

أسرة التحرير

قــراءة لإلنتخابــات النيابيــة مــع األمينــة
العامــة لحزب «القوات» شــانتال ســركيس
ســميت باإلمــرأة الحديديــة ،صلبــة صلوبــة الصخــر ،هادئــة ،تهتــم
ُ
بأبســط التفاصيــل وتشــرف عليهــا .هــي االم والزوجــة ،الرفيقــة
والمناضلــة ،هــي األمينــة العامــة لحــزب «القــوات اللبنانيــة»
الدكتــورة شــانتال ســركيس.
ليــس بالصدفــة التوجــه الــى ســركيس ونحــن علــى أبــواب اإلنتخابــات
النيابيــة ،إذ انهــا تشــرف علــى هــذا الملــف المتشــعب مــن شــمال لبنان
الــى جنوبــه فبقاعــه .وفــي وقــت تتجــه األنظــار الــى يــوم  ٦أيــار
المنتظــر ،وتكثــر التســاؤالت عــن حظــوظ «القــوات» فــي اإلنتخابــات
المقبلــة ،وعــن قدرتهــا علــى الفــوز بكتلــة وازنــة تمنــع اآلخريــن مــن
الرهــان علــى إقصائهــا مــن المعادلــة ،خصتنــا األمينــة العامــة لحــزب
«القــوات» بمقابلــة لمجلــة «آفــاق الشــباب».
جهوزية «القوات»

بالنسبة لـ «القوات»
كل المعارك في
جميع الدوائر
متساوية

سياســي واضــح ضمــن خــط « 14آذار « ،فنحــن منســجمون مــع ذاتنــا
ولوائحنــا متناســقة وتشــبه خطنــا الوطنــي والســيادي».

«جهوزيتنــا تامــة لإلنتخابــات النيابــة وكنــا ابتدأنــا بالتحضيــرات وأمــا عــن محــاوالت عــزل «القــوات» وتطويقهــا فــي بعــض المناطــق
منــذ عــام  2016علــى أكثــر مــن مســتوى ،أي علــى مســتوى كالبقــاع الغربــي والضنيــة مثـ ً
ـا ،ردت ســركيس الســبب الــى أن هنــاك
المناطــق ومســتوى اإلنتشــار وعلــى المســتوى المركــزي أي جهــاز أفــراد ال يحبــون طريقــة أداء وزراء «القــوات» ونوابهــا.
اإلنتخابــات» ،قالتهــا ســركيس بثقــة مطلقــة.
وأضافــت« :بالنســبة للصعوبــات ،هنــاك صعوبــات قانونيّــة تتعلّــق واســفت أن قانــون اإلنتخــاب يســمح لتغليــب المصلحــة الخاصــة مــن
بعمليّــة االقتــراع وليــس بالنّظــام االنتخابــي بحـدّ ذاتــه ،ألنــه يتضمــن حيــث عــدد النــواب والكتــل النيابيــة علــى حســاب المصلحــة العامــة،
العديــد مــن الثغــرات كســبل اإلقتــراع ،وهــي مــا تعانــي منهــا جميــع علــى عكــس «القــوات اللبنانيــة» .وقالــت« :قــد كان مــن الممكــن
أن نشــكل تحالفــات ال تشــبهنا ومصلحيــة ،لكــن «القــوات» رفضــت
األحــزاب».
وعــن التحالفــات ،قالــت ســركيس« :شــكلنا تحالفاتنــا علــى أســاس ذلــك وشــكلت تحالفــات تشــبهها وتشــبه خــط « 14آذار “ ممــا أعطــى

منسجمون مع ذاتنا
ولوائحنا متناسقة
للحــزب إستحســان كبيــر لــدى الــرأي العــام فــي أغلبيــة الدوائــر ممــا
ســيؤدي بــأن يكــون لنــا كتلــة نيابيــة وازنــة».
الدوائر والحظوظ
ً
حيــزا واســعًا مــن إهتمــام
بعدمــا إتخــذت معركــة بعلبــك الهرمــل
اإلعــام وصــورت علــى انهــا أم المعــارك ،وتحديــدًا علــى صعيــد
المقعــد المارونــي الــذي رشــحت «القــوات» عنــه المناضــل الدكتــور
صار بدا كامل حقوقها للمرأة

أنطــوان حبشــي ،أوضحــت األمينــة العامــة لحــزب «القــوات» :النــواب الحالييــن وبســبب الخــط المســتقيم لـ»القــوات».
«بالنســبة لحــزب «القــوات اللبنانيــة» كل المعــارك فــي جميــع الدوائــر
متســاوية ،ليــس هنــاك أفضليــة لدائــرة علــى أخــرى .معركــة بعلبــك «معركــة عــكار ليســت ســهلة فلديهــا خصوصيــات محــددة خاصـةً وأن
الهرمــل لديهــا أبعــاد متعــددة فالنــاس فــي هــذه المنطقــة متعطشــين نجــاح مرشــح «القــوات اللبنانيــة» وهبــه قاطيشــا متعلــق بنجــاح الالئحة
ككل الّتــي لمســت تفاعــاً علــى االرض مــن جميــع ّ
لإلنمــاء ،لوجــوه جديــدة».
الطوائــف مــع
مــن بعلبــك الــى زحلــة ،وبعــد القــرار بتقســيم األصــوات التفضيليــة مر ّ
شــحينا .بغــض النظــر عــن وجــود تجــاوب علــى األرض مــن جميــع
الطوائــف مــع مرشــحنا» ،بهــذه الكلمــات وصفــت ســركيس معركــة
العميــد المتقاعــد وهبــه قاطيشــا فــي عــكار.
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لـ»القــوات» بيــن المرشــحين جــورج عقيــص وســيزار المعلــوف،
قالــت ســركيس« :تقســيم األصــوات التفضيليــة هــو دليــل علــى مــدى
تنظيــم المكنــة اإلنتخابيــة ،إذ تســعى «القــوات» الــى دعــم مرشــحيها
لينالــوا الحواصــل التــي ســتحصل عليهــا الئحتهــم بغــض النظــر عــن
حــرص «القــوات» علــى إيصــال حلفائهــا».
«الوضــع فــي الشــمال الثالثــة جيــد جــداً ،فالالئحــة هــي الئحــة 14
آذاريــة بإمتيــاز مــع أنــه ينقصهــا بعــض األركان ولكــن هكــذا شــاءت
الظــروف» ،بهــذه العبــارة وصفــت ســركيس المعركــة ،وأضافــت:
«لحــزب «القــوات» حظــوظ كبيــرة فــي هــذه المعركــة ،وليــس هنــاك
معارضــة شرســة ،وأهالــي بشــري ،البتــرون ،الكــورة وزغرتــا أهــل
وأصحــاب مبــدأ وقيــم سياســية ونضــال فلــن يؤثــر موضــوع شــراء
األصــوات عليهــم».

ما بعد اإلنتخابات
.
وعــن عالقــة «القــوات» و»الوطنــي الحــر» بعــد الموجــة الكبيــرة مــن
التنافــر بينهمــا ،قالــت« :المصالحــة وضعــت علــى أســس واضحــة
فطــوت صفحــة الماضــي رغــم وجــود بعــض الحزازيــات ،و»القوات»
تتكاتــف مــع الجميــع إذا كان يعمــل بحســب القانــون واحترام ـا ً لــدور
المؤسســات».
صــا اننــا
أمــا العالقــة مــع «المســتقبل» بعــد اإلنتخابــات وخصو ً
متجهيــن الــى تأســيس حكومــة جديــدة غيــر واضحــة بحســب ســركيس،
التــي قالــت« :لحــزب «القــوات» ثوابــت ،وعالقتنــا مــع أي طــرف
تكــون جيــدة وفــق إحتــرام المبــادئ الســيادية ووضعيــة «القــوات» ألن
«القــوات» بعــد اإلنتخابــات ليســت كقبلهــا.

«القوات» بعد
اإلنتخابات ليست
كقبلها

وعــن المعركــة اإلنتخابيــة فــي كســروان ،عبــرت ســركيس عــن
إرتياحهــا ،قائلـةً« :الئحــة التّغييــر االكيــد تتمتــع بإنســجام كبيــر وفيهــا
وجــوه جديــدة تقــدم نه ًجــا جدي ـدًا فــي العمــل السياســي عكــس اللوائــح
األخــرى التــي يوجــد فيهــا تنافــس وتناقــض إن كان فــي الطــرح
السياســي أو المشــروع اإلنمائــي».
ً
تكامــا بيــن مكنــات اإلنتخابــات للمرشــحين
وأوضحــت أن هنــاك
زيــاد حــواط وشــوقي الــدكاش .وتابعــت« :القــوات تعمــل جاهــدة ً فــي
هــذه الدائــرة كــي تتمكــن مــن إيصــال اكثــر مــن مرشــحين الــى النــدوة
البرلمانيــة».
مــن كســروان الــى المتــن ،أكــدت ســركيس ان حــزب «القــوات
األول بعــد الجهــود التــي تبذلهــا المكنــة
اللبنانيــة» قــد أمــن حاصلــه ّ
اإلنتخابيــة وبعــد ارتيــاح الــرأي العــام لـ»القــوات» بســبب إســتيائهم من
صار بدا محاسبة مش محسوبية
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صار بدا ...هيك مرشحين
جولة أفق مع مرشحي «القوات»...

املرشح عن املقعد املاروين يف دائرة بعلبك – الهرمل أنطوان حبيش:

قضية واحدة وأهداف بناءة لوطن نموذجي
صار بدا ننتخب صح،

صــار بــدا أن نعطــي أصواتنــا ألشــخاص يمثلــون مشــروعًا وطنيًــا
بالدرجــة األولــى وبالتالــي يحملــون مشــروعًا انمائيًــا.
إن تضحيــات شــهدائنا علــى مــر الســنين تســتحق أن نكــون اليــوم ،في
الـــ 2018نختــار لبنــان يشــبهنا ،لبنــان النزاهــة والكفــاءة ،الســيادة
والحريــة.
لطالمــا عُرفــت «القــوات» باتِخاذهــا القــرارات الصعبــة .فهــي تقــدم
اليــوم خيــرة شــبابها بهــدف العمــل لمكافحــة الفســاد وبنــاء الدولــة.
وقــد اثبتــت فــي مــا مضــى أنّهــا قــادرة علــى العمــل بــكل نزاهــة
وشــفافية وتجربــة وزرائهــا فــي الحكومــة خيــر دليــل.
مــن هنــا ،طــرح فريــق مجلــة «آفــاق الشــباب» أســئلة مو ّحــدة علــى
مرشــحي «القــوات اللبنانيــة» ،بهــدف إلقــاء الضــوء على مشــروعهم
الوطنــي ،ونظرتهــم المؤسســاتية والدولتيــة للحكــم واإلدارة فــي الرقابيــة وإبعادهــا عــن املحســوبيات وتحييــد القضــاء ،وعــدم إج ـراء أي مناقصــة إال
مــن خــال دائــرة املناقصــات.
لبنــان.
وكذلك ترشيد اإلنفاق وزيادة اإلستثامر لزيادة النمو ومعه زيادة فرص العمل.
ومــن مرشــحي «القــوات» كانــت ايضًــا كلمــة للذيــن ســيقترعون
للمــرة األولــى ،أي لتســعة أجيــال حرمــت مــن حقهــا الديمقراطــي .يف السياســة ،تركيــز للمصالحــة التاريخيــة التــي تقــوم عــى الرشاكــة الحقيقيــة وعــى
التعاطــي النــدي بــن الــركاء يف املنطقــة.
فيــا يتعلــق باإلمنــاء ال بــد مــن إقــرار قانــون الالمركزيــة اإلداريــة املوســعة التــي
وتوجهنا للمرشحين باألسئلة اآلتية:
تعالــج وحدهــا جذريــا مشــكلة غيــاب اإلمنــاء وتخلــق فــرص عمــل جديــدة ،كــا أنهــا
تســاهم يف عــودة أهــل الجبــل إىل قراهــم وبلداتهــم واإلســتقرار فيهــا.
ما هو مشروعكم االنتخابي؟ما هي تطلعاتكم للمنطقة التي ترشحتم عنها؟للشباب أقول:
ما هي رسالتكم لألشخاص الذين ينتخبون للمرة األولى؟إنكــم تنتخبــون للمــرة األوىل ،يف وقــت تعانــون فيــه مــن إنعــدام فــرص العمــل،
وتضطــرون للتســكع عــى أبــواب املســؤولني لتجــدوا وظيفــة.
وأتت اإليجابات كاآلتي:
أرفضــوا هــذا الواقــع فهــو لــن يتغــر بســحر ســاحر ،وأعطــوا أصواتكــم ملــن يعمــل
البدايــة مــع نائــب رئيــس حــزب «القــوات اللبنانيــة» النائــب جــورج لبنــاء الدولــة الفعليــة ويحــارب الفســاد والهــدر.
عــدوان ،المرشــح عــن المقعــد المارونــي فــي الشــوف ،والــذي اســهم صوتــوا للقــوات ،فوزراؤهــا ونوابهــا أثبتــوا بعملهــم ومامرســاتهم أنهــم يعملــون لبنــاء
بــأن ننعــم بممارســة حقنــا الديمقراطــي فــي اإلنتخابــات عبــر إنجــاز الدولــة ورفــض الســاح غــر الرشعــي ورفــض الصفقــات والتســويات عــى حســاب
املــال العــام ،ولقيــام دولــة الكفــاءة بوجــه دولــة املحســوبيات والتبعيــة.
قانــون اإلنتخــاب الحالــي .وقــد خصنــا بمقابلــة مميــزة.
مســتقبلكم أنتــم وحدكــم مــن يقــرره ...فأحســنوا القـرار واإلختيــار ،ونحــن كلنــا ثقــة
مرشوعــي اإلنتخــايب يرتكــز عــى قيــام الدولــة الفعليــة ،والدولــة الفعليــة ال ميكــن أن بكــم!
تقــوم إال بحرصيــة الســاح عــى كامــل أراضيهــا وبحرصيــة ق ـرار الحــرب والســلم يف
الدولــة ،وهــذا الــرط هــو األســاس لإلســتقرار واإلســتقرار هــو أســاس ملعالجــة كافــة
مشــاكل الدولــة.
املــروع أيضــا يتضمــن العمــل الجــدي عــى مكافحــة الفســاد بتفعيــل أجهــزة الدولــة
صار بدا إستثمارات مش صفقات
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يف املــروع اإلنتخــايب ،ال نريــد تكلــم اللغــة الخشــب ّية التــي إعتــاد الجميــع عــى
ســاعها فمــن املتعــارف عليــه الــذي المعنــى لــه ،وهــو أن يكــون لــكل مرشــح
مــروع للنــاس يك تصــوت عــى أساســه .أمــا العمل ّيــة اإلنتخاب ّيــة التــي تخوضهــا
«القــوات» باملعنــى الكالســييك هــي واضحــة ّإل أ ّن هــذه العناويــن تشــكل املــروع
الــذي ســتتابعه «القــوات» مــا بعــد العمل ّيــة اإلنتخاب ّيــة ولكــن األهــم مــن املــروع
اإلنتخــايب هــو مقاربــة «القــوات اللبنانيــة» للعمل ّيــة اإلنتخاب ّيــة بحــد ذاتهــا.
واملقصــود هــو بــدء إدراج القاعــدة الناخبــة يف مــروع يناقــض مــروع التعبئــة
الحرب ّيــة واملقصــود بهــا التعبئــة الســلم ّية.
هــذا الربنامــج ال نســعى إىل تطبيقــه فقــط يــوم إإلنتخابــات فهدفنــا هــو تحريــك مــا
ينتــج عــن عمل ّيــة اإلنتخــاب بإطــار التعبئــة الســلم ّية ملواجهــة التعبئــة الحرب ّيــة وهــذا
ينطلــق مــن فهــم الدميوقراط ّيــة ويتّصــل بقراءتهــا باملعنــى الثــوري.
درج يف القــرن العرشيــن مــع املاركســية والفاشــيّة وال تــزال أذيــال هــذه املوضــة
موجــودة يف العــامل الثالــث وهــو وجــود أدوات إيديولوج ّيــة رئيســ ّية بــدأت بهــا
املاركســية وتبعتهــا الفاشــيّة.
اليــوم ،نحــن يف مواجهــة هــذه اإلديولوج ّيــة وهــذه التعبئــة الحرب ّيــة التــي تنظــر إىل
السياســة كمامرســة للحــرب بصــورة أخــرى.
فاللّجــو ُء إىل الدميقراطيّــة ملواجهــة هــذه األيديولوجيــا مــن خــال تعريــف العمليّــة
رضوري ،وفــق املف ّكــر «توبفيــل» (وهــو أهــم مف ِكــري الدميوقراط ّيــة
الدميوقراط ّيــة
ّ
بالعلــم الحديــث) الــذي يعتــر أ ّن العمــل الدميوقراطــي هــو ثــورة بوســائل ســلميّة.
مامرســتنا للعمــل اإلنتخــايب الدميقراطــي هــو تعبئــة اللبنانيــن مبــروع ســلمي
مبواجهــة التعبئــة الحرب ّيــة إلعطائهــم فرصــة للمســتقبل ووضعهــم أمــام آفــاق تحــدد
مســتقبلهم.
وهــذه التعبئــة تحقــق الربنامــج الــذي كانــت قــد أطلقتــه «القــوات» أساس ـاً وتبــدأ
هــذه العمليّــة أو التعبئــة بالعمليّــة اإلنتخابيّــة .فــإذا أردنــا إعــادة السياســة إىل نصــاب
والســلمي علينــا إخراجهــا مــن منطــق الحــرب وال ميكننــا
املســؤول ّية واإلنجــاز اإلنســا ّين ِّ
الوصــول إىل ذلــك دون التعبئــة الدميوقراط ّيــة الســلم ّية التــي تصــب مبنطــق الدولــة
املحتكــرة لوســائل العنــف والضامنــة لألمــن.
فيمكن الحديث عن الربنامج بالعناوين الثالث التالية:
إحتكار العنف واألجهزة ال ّرسميّة ،وإلغاء امليليشات كافّة.
مراجعة اإلت ِّفاق ّيات الدول ّية املعمولة يف زمن اإلحتالل
مث ـاً :يف مــا يتعلّــق باملجلــس األعــى اللبنــاين الســوري ومراجعــة اإلتفاق ّيــات مــع
صار بدا دولة مش دويلة

ســوريا.
كل املسائل السياديّة.
بالتــايل هــذه العناويــن ســوف تســمح بتقريــب الشــؤون العا ّمــة مــن يــد النــاس
ليتمكّنــوا مــن صناعــة السياســة العا ّمــة ومــن محاســبة املســؤوليني .مــا سيســمح لهــم
املشــاركة يف إدارة الشــأن العــام وتحقيــق متطلباتهــم األساس ـ ّية مبعنــى آخــر إعطــاء
الســلطة الفعليّــة لل ّناخبــن والتــي هــي حاجــة باملعنــى الدميوقراطــي للنظــام يك يكــون
هــذا النظــام أو العمل ّيــة اإلنتخاب ّيــة هــو الســاح للتعبئــة الســلم ّية.
يتبلــور هــذا الطــرح مــن خــال تحقيــق الالمركزيّــة اإلداريّــة وإنهــاء دولــة اإلعالــة
ومحاربــة ثقافــة الفســاد.
تطلعاتنــا ترتجــم مرشوعنــا ورؤيتنــا ،وتكمــن يف أن يكــون لبنــان عــى صــورة النضــال
الــذي نعرفــه ،لبنــان ينتمــي إىل القــرن الواحــد والعرشيــن محافظًــا عــى مميزاتــه
وهــي:
•الغنــى بالرتاثــات الفاعلــة واملطمئنــة لحالتهــا واملحافظــة عــى تعدديّتهــا وحاميــة
هــذه التعدديــة يف لبنــان ألنهــا تشــكل جوهــره.
• الوطــن اللبنــاين وطــن قــادر أن يحمــل ثقافــة الدولــة الحديثــة باملقارنــة مــع محيطــه
ي مــن خــال قــدرة لبنــان عــى إحتــواء ثقافــة الدولــة
ويظهــر ذلــك بشــكل جــ ّ
الحديثــة.
•وجــود املســيحيّة الحـ ّرة والواعيــة لذاتهــا وتتعايــش مــع اإلســام وتتحــاور معــه عــى
قــدم املســاواة.
املرشح عن املقعد املاروين يف برشي جوزيف إسحق:

برنام ُجنا اإلنتخا ُّيب يتمحو ُر ح ْو َل ال ِّن ِ
قاط التّالي ِة:
اعي من خال ِل خَلقِ التَّعاون ّي ِ
ات وتصدي ِر اإلنتا ِج.
 -1دع ُم القطا ِع ال ِّزر ِّ
 -2تطوي ُر ال ُبنى التّحت َّي ِة ورف ُع مستوى اإلمنا ِء.
ِ
الصحيَّ ِة.
-3العمل لتحس ِني وتطوي ِر
ُ
الخدمات ّ
بوي و َد ْع ُمهُ.
الت
ع
القطا
ر
تطوي
-4
ِ
ّ
ِّ
ُ
يايض.
 -5دع ُم القطاع ال ِّر ِّ
ِ
السياح ّي ِة اللّبنان ّي ِة والعامل ّي ِة.
ة
ِط
ر
الخا
عىل
رشي
ّ
 -6وض ُع ج ّب ِة ب ّ
البيئي.
 -7تحس ُني املستوى
ِّ
واالجتامعي والثّقا ِّيف.
املؤسسايتِّ لتطوي ِر العمل اإلمنا ِّيئ
 -8إعتام ُد العملِ ّ
ِّ
ائب سرتيدا جعجع و ال ّرفيقِ اييل كريوز
أ ّما تطلُّعات ُنا ،فهي اإلستمرا ُر مبسرية ال ّن ِ
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صار بدا ...هيك مرشحين
خصوصــا
كل املشــاريعِ الّتــي تحتا ُجهــا املنطقُــة .املســؤول ّياتُ كبــر ٌة جــدًّا
لتحقيــقِ ِّ
ً
بعدمــا بــاتَ القضــا ُء منوذ ًجــا للجمهوريّـ ِة القويّـ ِة منوذ ًجــا للبنــا َن الّــذي نحلـ ُم بــه إ ْن
مــن خــا ِل اإلمنــا ِء أو مــن خــا ِل تطبيــقِ القانــونِ أ ِو الشَّ ــفافيَّ ِة أ ْو محارب ـ ِة الفســا ِد.
ُ
املســتقبل .مارســوا حقَّكــم
ُ
ُ
للمنتخبــ َن للمــ ّرة األوىل
األمــل وأنتــمِ
أقــول ،أنتــمِ
ِ
الحســابات الضّ يّقــ ِة.
باإلنتخــاب و ليكــ ْن إنتخابُكــم ثــور ًة عــى املفاهيــمِ الباليــ ِة و
ِ
كل األحــام
ـح ُّ
ـ
ب
ِ
ُص
ت
ـد
ـ
ق
ـم
ـ
خاللك
ـن
ـ
م
ـم.
ـ
ومعك
ـم
ـ
بك
إلّ
ر
ـتم
ـ
تس
أن
ن
ـ
ميك
ال
املســر ُة
ُ
ُ
َّ
ــيايس اليــوم هــو اســتمراريَّ ُة نِضــا ِل أســافكم مــن 1400
َحقيقــةً .إ َّن نضالَكــم ّ
الس ّ
ســنة .إســتمروا يف ال ّنضــال أل َّن هــذه األرض الّتــي رواهــا رفاقك ـ ُم الشُّ ــهدا ُء بدمائهــم
كل التعــب لــي تحافظــوا عليهــا.
تســتحق منكــم َّ
ُّ

الدميوقراطــي وعــروا عــن قناعاتكــم داخــل صناديــق االقـراع  ،وليكــن صوتكــم صــوت
الحــق واملعرفــة  ،صــوت االميــان بلبنــان الســيد الحــر واملســتقل  ،صــوت العدالــة
والحريــة واملســاواة  ،صــوت الدولــة القــادرة صــوت زغرتــا الزاويــة التــي لــن تقبــل
أي وصايــة بعــد اآلن.

املرشح عن مقعد األقليات يف بريوت األوىل رياض عاقل:

املرشح عن املقعد املاروين يف البرتون فادي سعد:

املرشح عن املقعد املاروين يف زغرتا ماريوس بعيني:

إنســجاماً مــع املقاربــة الوطنيــة الشــاملة التــي تتميــز بهــا «القــوات اللبنانيــة» ،مل
نقبــل إال ان نخــوض اإلنتخابــات إنطالق ـاً مــن برنامــج واضــح ،يحــرم تاريــخ منطقــة
البــرون ويحــايك بعقالنيــة وموضوعيــة جميــع رشائــح املجتمــع البــروين ويعالــج
كافــة الجوانــب التــي لطاملــا عانــت منهــا هــذه املنطقــة بســبب الحرمــان والزبائنيــة
السياســية.
قبــل أي يشء أمامنــا املــروع االســايس يف حياتنــا الوطنيــة وهــو مــروع «القــوات فباإلضافــة إىل املواضيــع الوطنيــة الكــرى ،د ركــزت بصــورة خاصــة عــى املواضيــع
اللبنانيــة» ،الحــزب الــذي أنتمــي إليــه والــذي ناضلــت يف صفوفــه طــوال حيــايت ،اآلتيــة:
ومرشوعنــا هــو العمــل الدائــم عــى تصحيــح الخلــل الكبــر يف تنظيــم شــؤون  -١إنشــاء املجلــس اإلمنــايئ البــروين الــذي يهــدف إىل خلــق ديناميــة إمنائيــة باإلشـراك
الدولة،وإرســاء منطــق االحتــكام إىل الدســتور يف كل النصــوص ملنــع النفــوس مــن أي مــع املجتمــع األهــي وكافــة الطاقــات التــي تذخــر بهــا منطقتنــا.
تجــاوزات تعيدنــا إىل الــوراء أكــر مــا نحــن عليــه ألن البلــد مل يعــد يحتمــل أنهيــارا ً  -٢تنشــيط الــدورة اإلقتصاديــة بهــدف خلــق فــرص عمــل ألبنــاء املنطقــة ،تثبتهــم يف
أكــر مــن الــذي نحــن فيــه واملواطــن مل يعــد يحتمــل أيضـاً مزيــدا ً مــن الفقــر والعــوز قراهــم وبلداتهــم.
وإحتــال مــا مل يكــن يف الحســبان إذ أن الديــن العــام تجــاوز ال ٨٥مليــار دوالر  -٣ ،تفعيــل الســياحة والحفــاظ عــى البيئــة يف هــذه املنطقــة الغنيــة باملعــامل الدينيــة
وهنــاك أيض ـاً دويلــة تتحكــم مبفاصــل الحيــاة اليوميــة ،وتســيطر عــى ق ـرار الحــرب والتــي تخ ّولهــا أن تكــون يف مقدمــة املناطــق التــي تســتقطب الســواح.
رون عــى  -٤رفــع مســتوى الخدمــات اإلجتامعيــة والصحيــة والرتبويــة التــي هــي اليــوم يف
والســلم وعــى سياســة الدولــة الداخليــة والخارجيــة ،لذلــك نحــن مــ ّ
متابعــة نضالنــا ومســرتنا إلرســاء مرشوعنــا أي مــروع الدولــة القــادرة والعادلــة .حدهــا االدىن.
بالطبــع منطقــة زغرتــا الزاويــة بالنســبة يل هــي املــكان املحبــب عــى قلبــي واالرض
التــي أعشــقها منــذ طفولتــي وهــذا مــا يجعلنــي
متحمســا للعمــل الــدؤوب يف ســبيل تعتــر البــرون مــن أكــر املناطــق التــي قدمــت لهــذا الوطــن عــى املســتويات كافّـ ًة
ً
ـا
ـ
دوره
ـذ
ـ
تأخ
أن
ـن
ـ
م
ـا
ـ
ّنه
ك
مي
ـا
ـ
م
ـذا
ـ
وه
تحســن وضعهــا االمنــايئ والثقــايف والخدمــايت
وعــر التاريــخ .فــإن أضعــف اإلميــان ان يبادلهــا الوفــاء بالوفــاء .والدفــع بهــا إىل
الطبيعــي والريــادي كــا نتمنــى لهــا دامئـاً وكــا تســتحق أن تكــون.
مســتويات متقدم ـ ٍة مــن اإلمنــاء ،اإلزدهــار والتطــور.
خاص ـ ًة انهــم
إن الذيــن ينتخبــون للمــرة األوىل هــم مــن نعلّــق عليهــم أمــاالً كبــرةّ ،
أمــا الجــزء االهــم فكانــت باكورتــه ترشــحي لالنتخابــات الن هــذه الخطــوة مــن شــأنها إنبثــوا مــن خــال العمــل الســيايس يف الجامعــات عــن جــدارة ووعــي ســيايس ووطنــي
أن تفســح املجــال أمــا الجميــع بالرتشــح والوصــول اىل حيــث يســتحق بــدالً مــن يجعــل منهــم الخمــرة الصالحــة لبنــاء دولــة تحــرم آمالهــم وتطلعاتهــم.
التفــرج عــى بعــض املحتكريــن .
فرسالتي لهم  :صار بدا  ...صوتكم
لــكل االشــخاص الذيــن أصبحــوا يف العمــر الــذي يؤهلهــم االقــراع للمــرة األوىل
نقــول ،يف الســادس مــن أيــار إذهبــوا بكثافــة إىل أقــام االقــراع ،ومارســوا حقكــم
صار بدا نحاسب الفاسد
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مرشوعــي اإلنتخــايب بشــكلٍ عــام هــو مــروع القــوات اللبنانيــة اإلنتخــايب بشــكلٍ
أســايس كــوين مرشــح الحــزب عــن مقعــد مــا يســمى باألقليــات يف دائــرة بــروت األوىل.
ومرشوعــي بشــكلٍ خــاص ،هــو مــروع متكامــل ،يتألــف مــن أربعــة محــاور أساســية:
أول ،يف األقليّات وحقوقهم.
ً
ثان ًيا ،يف بريوت األوىل وبرنامجها االمنايئ.
ثالثًا ،يف االنجازات واملشاريع املرتقبة.
وراب ًعا ،يف سياسة الدولة.
وقــد وضعــت هــذا املــروع اإلنتخــايب بــن أيــدي ابنائنــا يف الدائــرة األوىل ،ليكــون
الوســيلة التــي مــن خاللهــا ســتتم محاســبتي إذا مــا وفقنــي اللــه ووصلــت إىل النــدوة
الربملانيــة ،فنحــن نؤمــن بجــدوى املســاءلة واملحاســبة .وميكنكــم الدخــول إىل صفحــة
التواصــل اإلجتامعــي الخاصــة يب لقـراءة املــروع اإلنتخــايب كامـاً وبــكل تفاصيلــه.
إســتكامالً ملرشوعــي اإلنتخــايب املتكامــل ،تطرقنــا ملشــاكل مدينــة بــروت بشــكلٍ عــام
ودائــرة بــروت األوىل بشــكلٍ خــاص ،حيــث شــمل القســم الثــاين بعنــوان «يف بــروت
األوىل وبرنامجهــا اإلمنــايئ» ونقصــد بــه مناطــق االرشفيــة والرميــل والصيفــي واملــدور،
فطموحــي أن تكــون منطقتنــا عرصيّــة ومواكبــة للتطــور والتحديــث ،مبــا يليــق
بأبنائهــا وقاطنيهــا.
وقــد طرحــت يف هــذا املجــال أربعــة عناويــن ومشــاريع عريضــة أساســية للمنطقــة
واهاليهــا:
توجيهــي ملدينــة بــروت وتفعيــل دور األحيــاء ضمــن بلديــة
أوالً ،وضــع مخطــط
ّ
بــروت ،حيــث ســأعمل جاهـدًا عــى طلــب تعديــل القانــون املتعلــق ببلديــة بــروت،
حيــث يتــم تقســيمها اىل دوائــر صغــرة ،تابعــة اداريًّــا اىل مجلــس مركــزي ميثّــل كافــة
الدوائــر هــذه ،ويكــون لــه مخطــط توجيهــي عــام يخــدم العاصمــة بشــكل عــادل
ومتــوازن ،ويعمــل عــى امنائهــا وصيانــة أرصفتهــا وطرقاتهــا وبناهــا التحتيــة بشــكل
أفضــل وأكــر فعاليــة.
ثانيـاً ،رســم خريطــة ثقافيــة لبــروت األوىل للمحافظــة عــى ارثهــا الثقــايف ،ألنــه ال بــد
مــن املحافظــة عــى طابــع بــروت األوىل الثقــايف املتميــز ،وابنيتهــا األثريــة ومتاحفهــا
وخصائصهــا اإلجتامعيــة املتنوعــة.
أمــا ثالث ـاً ،ســأعمل عــى تأمــن مســاحات بديلــة لزيــادة مواقــف الســيارات لحـ ّـل
هــذه املشــكلة التــي يعــاين منهــا أهــايل املنطقــة.
والنقطــة الرابعــة املهمــة جــدا ً أيض ـاً ،هــي طــرح الواجهــة البحريــة لبــروت كوجه ـ ٍة
صار بدا نزاهة مش فساد

ويســتحق أهلهــا ارتــدادات هــذا املــروع
ســياحية أساســ ّية تســتحقّها املنطقــة
ّ
االيجاب ّيــة.
وملزيـ ٍـد مــن املعلومــات والتفاصيــل ،إن مرشوعــي اإلنتخــايب موجــود عــى صفحــات
التواصــل اإلجتامعــي الخاصــة يب ،وميكــن ألي فــرد أن يطلــع عليــه ســاعة يشــاء.
إن األشــخاص الذيــن ينتخبــون للمــرة األوىل هــم فئــة الشــباب ،وهــم يقاربــون حــوايل
ال 800-ألــف شــاب وصبيــة بحســب لوائــح الشــطب الصــادرة عــن وزارة الداخليــة
والبلديــات.
أولئــك الصبايــا والشــباب يحملــون التغيــر نفســه ومحاربــة الفســاد يف أعامقهــم،
ويحلمــون بلبنــان الدولــة التــي تحميهــم وتؤمــن لهــم أبســط مقومــات العيــش الكريم
للبقــاء والتشــبث بــاألرض.
لذلــك ،أدعوهــم لتحمــل املســؤولية ،وليامرســوا حقهــم وواجبهــم باإلنتخــاب يف هــذا
اليــوم املصــري الــذي يحــدد سياســة الدولــة للســنوات األربعــة املقبلــة ،وليصوتــوا
«قــوات» مــن دون تــردد ،ألن القــوات اللبنانيــة اثبتــت أنهــا الحــزب الــذي ميثــل
طموحــات الشــباب اللبنــاين ،وهــي رأس الحــرب يف محاربــة ومكافحــة الفســاد
املســترشي.
ولرياجع أداء وزراء ونواب القوات يف الحقبة األخرية وسيدركون أنه «صار بدا»!!
املرشح عن املقعد األورثوذكيس يف عكار وهبي قاطيشا:

مرشوعــي االنتخــايب هــو انتشــال منطقــة عــكار الغنيــة مبواردهــا االوليــة وطاقاتهــا
البرشيــة واملهملــة مــن قبــل الدولــة ،انتشــالها مــن الفقــر والحرمــان باســتثامر هــذه
املــوارد والطاقــات املتميــزة بهــا عــن بقيــة لبنــان للوصــول بهــا اىل مصــاف املناطــق
األكــر تطــورا يف الوطــن.
الرتكيــز عــى اإلمنــاء يف عــكار والــذي يبــدأ بالدخــول اليهــا بطريــق دويل مقفــل يفتــح
البــاب واســعا لالمنــاء ويؤســس لفتــح مطــار رينــه معــوض ويشــجع الصناعــة الزراعيــة
يف منطقــة غنيــة بالزراعــة مــع تعزيــز الالمركزيــة فيهــا بالرتكيــز عــى املستشــفى
والجامعــة واالســتثامر االقتصــادي .
أنتــم جيــل الغــد جيــل االنفتــاح والتغيــر  .تحــرروا مــن رواســب املــايض وعقــد
اإلســقاطات التاريخيــة املــزورة لتبنــوا لبنــان املســتقبل الــذي يليــق بأبنائكــم  .ث ّبتــوا
اقدامكــم يف لبنــان وازرعــوا األفــق بأحالمكــم وطموحاتكــم ليكــون لكــم وطنــا ســيدًا
معـ ً
ـاف ،يكــون االقــوى واألغنــى والنمــوذج إذا تضافــرت جهودكــم وتحررتــم مــن آفــة
االمــاءات والتضليــل.
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صار بدا ...هيك مرشحين
المرشح عن المقعد الماروني في جبيل زياد الحواط:

أدعــو جميــع اللبنانييــن مــن دون اســتثناء ،مــن ســينتخب للمــرة األولــى،
ومــن ســبق لــه أن انتخــب ،ان يكــون الســادس مــن ايــار يومــا مفصليــا
يحــددون خاللــه أي لبنــان يريــدون وان يختــاروا بيــن مشــروعين،
االول وهــو الــذي نعيــش فيــه تدهــورا اقتصاديــا ووطنيــا فــي ظــل
وجــود ســاحين فــي البــاد والثانــي هــو مشــروع الدولــة القويــة
والقــادرة والجيــش الــذي يمتلــك حصريــة الســاح والحامــي للحــدود
والســلطة التــي تعمــل علــى مكافحــة الفســاد والفاســدين والتنميــة
االقتصاديــة والزراعيــة والســياحية وغيرهــا .وأنــا علــى ثقــة أن
الجبيلييــن والكســروانيين ســينتخبون مســتقبل أوالدهــم .اعلناهــا ثــورة
كرامــة وانــا اكيــد انهــا ســتكون كذلــك.
المرشح عن المقعد الماروني في كسروان شوقي الدكاش:

ي علــى
مشــروعي االنتخابــي يرتكــز علــى رؤيــة واضحــة وهــو مبنـ ّ
خطــة شــاملة إلقامــة الدولــة القويّــة القــادرة ،وتحســين كل االدارات
والقطاعــات التــي تعانــي مــن الهــدر والفســاد وعــدم التخطيــط ،إضافة
إلــى الســعي لخلــق فــرص عمــل ال سـيّما للشــباب اللبنانــي والحــد مــن
الهجــرة .لبنــان اليــوم بحاجــة إلــى نهضــة اقتصاديــة وانمائيــة وســياحية
وبيئيــة ،لــذا وضعنــا خطــة كاملــة متكاملــة لــكل قطــاع  .سأســعى
نطــور القطاعــات االقتصاديــة واالســتثمار فــي قطــاع اقتصــاد
ألن
ّ
المعرفــة ،وتجذيــر النــاس بأرضهــا.
تطلُّعاتــي ان تكــون جبيــل وكســروان ولبنــان «أحلــى» .سأســعى ألن
انقــل النهــج الــذي ارســيته فــي بلديّــة جبيــل الــى النــدوة البرلمانيــة،
وكلّــي ثقــة بالقــدرة علــى تحقيــق التغييــر المنشــود.
تطلعاتــي تشــمل قــرى وبلــدات جبيــل وكســروان التــي تفتقــر إلــى
االنمــاء ،الن مــا قــدم لهــا مــن مشــاري َع انمائيـ ٍة فــي الســنوات الماضيــة
أقــل بكثيــر ممــا قُــدم لغيرهــا ،وهــذا االمــر غيــر مقبــول علــى االطــاق
.
نحــن نريــد ان نبقــى متجذريــن بأرضنــا لــذا مــن واجبنــا العمــل علــى
الحــد مــن هجــرة شــبابنا وتأميــن فــرص العمــل لمواجهــة كل مــن
يحــاول تغييــر صــورة لبنــان الــذي نريــده.
هــذا ولــم يعــد مقبـ ً
ـول بعــد انتهــاء الحــرب فــي لبنــان أن تبقــى قرانــا
ـذري  .فــا
ومناطقنــا مــن دون كهربــاء ،والنفايــات مــن دون ح ـ ّل جـ ّ
يقنعنــا احــد ان هــذه القضايــا بحاجــة الــى اتفاقيــات دوليــة واقليميــة
لحلهــا ،بــل تحتــاج الــى قــرار جــريء مــن المســؤولين اذا كانــوا
يريــدون حقــا قيــام الدولــة.
مــن جهــة ثانيــة ســنعمل علــى وضــع سياســة تربويــة صالحــة حديثــة
ومتطــورة فــي التعليــم الرســمي لتخفيــف األعبــاء عــن االهالــي ،إضافة
الــى ضــرورة تأميــن النقــل المشــترك لتخفيــف زحمــة الســير والتلــوث،
فهــل مــن المعقــول ،اننــا ال نســتطيع الوصــول إلــى حــل لمشــكلة الســير
مــن نهــر الكلــب حتــى طبرجــا؟
وأودّ التأكيــد أن بــاد جبيــل هــي بــاد العيــش المشــترك الحقيقــي ،فكمــا
حافظــت خــال الحــرب علــى وحدتهــا وتضامــن اهلهــا علينــا اليــوم
تجســيد هــذا العيــش مــن خــال االعمــال واالفعــال ،الن هــذا العيــش
ليــس شــعارا انتخابيــا فقــط انمــا هــو واقــع ملمــوس.
صار بدا حل لعجقة السير

أنــا مرشــح حــزب «القــوات اللبنانيــة» ،بالتالــي انــا أحمــل مشــروع
القــوات السياســي ورؤيتهــا الوطنيــة سياسـيًّا فــي مقاربــة كل القضايــا
المفصليــة الكبــرى .واننــي اتعهــد ،كمــا كل رفاقــي ،مواصلــة نهــج
القــوات فــي العمــل السياســي المبدئــي ،الشــفاف والمنتــج .وتبقــى
قضيتُنــا المركزيــة وبوصلتنــا القضيــة اللبنانيــة ،وجوهرهــا حريــة
لبنــان واســتقالله وســيادته علــى ارضــه.
تطلعات للمنطقة؟
كثيــرة هــي التطلعــات والمشــاريع التــي تحتاجهــا وتســتحقها كســروان .
وقــد فصلتهــا فــي برنامجــي االنتخابــي وتطــال كل القطاعــات الزراعية
والصناعيــة والســياحية والتربويــة والبيئيــة .تحتــاج كســروان الــى
«نفضــة» إنمائيــة تعيــد لهــا بعــض حقوقهــا .وهــو مــا ســأعمل عليــه
بــد ًءا مــن المشــاريع الكبــرى الموجــودة فــي ادراج مجلــس االنمــاء
واالعمــار ومجلــس النــواب وصــوال الــى دعــم المشــاريع االنتاجيــة
الصغيــرة علــى مســتوى القضــاء.
رسالة للمنتخبين للمرة االولى؟
بدايــة اريــد ان ادعــو جميــع النــاس الــى المشــاركة بالواجــب والحــق
االنتخابــي .الحيــاد واالعتــكاف وعــدم التصويــت يعنــي القبــول بمــن
ُفــرض عليكــم ،او فــي احســن الحــاالت ،الرضــوخ لالمــر الواقــع.
ي َ
ص ـةً ألقــو َل لهــم :صوتكــم هــو قــوة التغييــر.
خا
ـباب
ـ
الش
ـى
ـ
ال
ـه
ـ
واتوج
ّ
أنظــروا الــى أداء «القــوات» وحرصهــا علــى ســيادة الدولــة وكرامــة
النــاس وحقوقهــم .حكمــوا ضمائركــم انتــم المتمــردون االحــرار الذيــن
10

ال احــد يمكــن ان يفــرض عليكــم شــيئا .صوتــوا لنــا .صوتــوا للتغييــر
االكيــد .فليكــن صوتكــم للـــ «قــوات اللبنانيــة».

إدارة شــؤون هــذا القضــاء الــى ابنائــه .أو علــى االقــل وحتــى
اقــرار الالمركزيــة وتطبيقهــا ،دعــم عمــل البلديــات بقــوة وإعطائهــا
صالحيــات اكبــر.

المرشح عن المقعد الماروني في المتن ماجد إدي أبي اللمع:
أقــول للشــباب الذيــن ينتخبــون للمــرة االولــى  :ال تتــردوا فــي التصويت
لمــن يجســد تطلعاتكــم .راقبــوا مــن كان صادقــا وجديــا فــي عملــه فــي
الســنوات الماضيــة وفــي الســنتين االخيرتيــن خاصــة وانتخبــوه .القوات
تشــتهر كحــزب ،بأنــه يضــم فــي صفوفــه أكبــر فئــة مــن الشــباب .ولهــم
كلمتهــم االساســية فيــه .نحــن نتطلــع بفخر واعتــزاز الى الشــباب ونعمل
علــى توجيههــم فــي تطلعاتهــم حتــى ينالــوا حقهــم اآلنــي ويؤمنــوا حقهــم
المســتقبلي بالحيــاة .نريدهــم احــرارا اوال ،واثقيــن وضامنين لمســتقبلهم
ثانيــا ،عامليــن فــي بلدهــم ثالثــاً ،مؤمنيــن بجــدوى العمــل السياســي
وممارســين لــه .لبنــان ال وجــود لــه مــن دونهــم .واخيــرا اقــول لهــم
 ...ال يغرنّكــم الكســب الســريع او مغريــات شــراء األصــوات .فمــن
احــرارا  ...قولــوا
يشــتريكم باصواتــه يبيعكــم مــن لحظتهــا .كونــوا
ً
كلمتكــم وليكــن صوتُكــم مدويًــا ليعــرف الــكل مــاذا تريــدون وليحســب
مشــروعنا االنتخابــي يرتكــز أسا ً
ســا علــى قيــام دولــة المؤسســات الــكل حســابكم وحســاب المســتقبل.
القويــة والعادلــة .دولــة ال ســلطة وال ســاح علــى اراضيهــا ســوى
ســلطة وســاح الشــرعية والجيــش واالجهــزة االمنيــة اللبنانيــة .وحيــن المرشح عن المقعد الكاثوليكي في زحلة جورج عقيص:
أتكلــم عــن دولــة المؤسســات أعنــي كل مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا
وإداراتهــا الحكوميــة .فســيطرة القــوى الشــرعية علــى أراضيهــا قضيــة
محســومة بالمبــدأ .لكــن عمــل باقــي اجهــزة الدولــة واالدارات التابعــة
لهــا هــام ايضــا حتــى تكــون الدولــة عادلــة تجــاه مواطنيهــا .انتظــام
العمــل االداري حاســم لتطبيــق مشــروعنا االنمائــي علــى مســتوى
الوطــن .واإلنمــاء ليــس كالمــا فارغـا ً ويشــمل مختلــف القطاعــات التــي
تقــوم عليهــا الدولــة ،والتــي يمكــن تحديدهــا بثالثــة قطاعــات رئيســية :
الزراعــة ،الصناعــة والخدمــات .كلهــا يجــب ان تنمــو بالتــوازي وفــق
خطــط مدروســة قصيــرة ،متوســطة وطويلــة االمــد .الخطــط تضعهــا
المجــاس والهيئــات المختصــة بالتنســيق مــع القطــاع الخــاص وهيئــات
المجتمــع المدنــي فترفعهــا الــى الحكومــة التــي تدرســها معهــا ،وتقرهــا
لتطبيقهــا وتنفيذهــا بانتظــام فــي ادارات الدولــة واجهزتهــا.
بالنسبة لتطلعاتنا؛
 لقضــاء المتــن ميــزة غيــر متوفــرة فــي باقــي االقضيــة .فيــه كبــرىالشــركات الصناعيــة والتجاريــة والخدماتيــة ،أقصــد هنــا المصانــع
والمعامــل والمواقــع الســياحية واالســواق التجاريــة ،اضافــة الــى
النمــو الســكاني الواســع فيــه .كل هــذه الميــزات تحتــاج الــى خطــط
وبنًــى تحتيـ ٍة متطــورة تســاعد فــي النمــو ،وهــو مــا ليــس متوفــرا حتــى
الســاعة الســباب عــدة اولهــا مركزيــة الدولــة وصعوبــة اتخــاذ قــرارات
واجــراءات ســريعة لمعالجــة المشــاكل .نحــن نــرى ان الالمركزيــة
االداريــة هــي الحــل .بالنســبة للدولــة المركزيــة كل االقضيــة والمناطــق
يجــب ان يتــم التعامــل معهــا بالمســاواة .االدارة المركزيــة مثقلــة وقــد ال
تكــون مســتعجلة لتنفيــذ خطــة او مشــروع يــرى القضــاء انــه اساســي
لنمــوه وتطــوره.
لذلــك ال حــل جــذري لتحديــد اولويــات اي قضــاء ســوى بتســليم
صار بدا بيئة نضيفة

ـون
ي يتل َّخــص بفكرتيــن أساسـيّتين :بنــاء دولـ ِة القانـ ِ
مشــروعي اإلنتخابـ ّ
ـاء ،والح ـ ِدّ مــن هجــرة ال ّ
شــباب مــن خــال
وتحصيــن اســتقال ِل القضـ ِ
اســتراتيجيَّة وطنيَّــة لتمكيــن ال ّ
شــباب وتنميــة األريــاف.
ـاب فعـ ً
ـا حيــث كنــت أتمنّــى أن تكــون اإلنتخابــات
تطلُّعاتــي بعضهــا خـ َ
ســلط ِة ،وإذا بها مســاحة
ي ِ وتــداو ِل ال ُّ
فرصـةً حقيقيّــة للتّغييــر الدّيمقراطـ ّ
للرشــوة اإلنتخابيّــة وتزويــر اإلرادة ال ّ
ســلطة القائمــة.
شــعبيّة وتثبيــت ال ُّ
ّ
ّ
ً
يبقــى أملــي أنّنــي فــي حــال فــزت باإلنتخابــات أن أكــون مم ِثــا لل َّ
شــباب
ي ِ فــي لبنــان و ُمســاه ٌم فــي إصــاح القضــاء.
التَّغييــر ّ
ـرة األولــى ،أقــول لــه :ال تـ ِـر ْ
ث مــن الجيــل
ـخص ينتخـ ُ
أ ّمــا لــك ِّل شـ ٍ
ـب للمـ َّ
ً
ســابق موروثــا ٍ
ي .إنتفــض علــى
ال ّ
ت بالي ـة أوصلتنــا إلــى لبنــانَ الحال ـ َّ
َ
المعــول الّــذي ســتبني مــن
ة
بمثابــ
االقتــراع
ة
ورقــ
واعتبــر
واقعــك
ِ
ّ
ِ
خاللــه وطــنَ الغ ـدِ.
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صار بدا ...هيك مرشحين
المرشــح عــن المقعــد األورثوذكســي فــي حاصبيــا – مرجعيــون فــادي
سالمة:

نــواب المنطقــة طيلــة السّــنوات
ســأعمل علــى تقديــم مــا لــم يقدمــه ّ
ّ
حــق منطقتنــا وتجــاه أهلنــا،
كثيــرا فــي
صــروا
الماضيــة ،والّذيــن ق ّ
ً
عل ًمــا ّ
أن ك ّل مــا ذكرتــه كان مــن أبســط واجباتهــم وليــس منّــة منهــم،
ولكنّهــم لــم يكونــوا علــى قــدر ثقــة أبنــاء الجنــوب ،و  6أيــار ســيكون
يــوم المحاســبة الدّيمقراطيــة.
المرشح عن المقعد األورثوذكسي في بيروت األولى عماد وكيم:

ّأو ًل ال بــدَّ مــن اإلشــارة إلــى َّ
ي هــو أن أقــدِّم
أن حرصــي األساســ َّ
األفضــ َل لمنطقتــي وأله ِلهــا ،وهــذا ليــس كال ًمــا إنتخابيًّــا فار ً
غــا
صلــب هــذه األرض ،واالرتقــاء بهــا
الســتمالة النّاخبيــن بــل أنــا مــن ُ
ي ٍ ويدفعــه إلــى االفتخــار بهــا.
إنّمــا يعكــس صــورة ك ِّل جنوبــ ّ
ت المنطقــة وألتمــس أوجــاع
أنــا إبــن الجنــوب وأعــرف جيّــدًا حاجــا ِ
ـعارا لعملــي
ـ
ش
ـاألرض»
ـ
ه
أهلــي ومطالبَهــم .لقــد اختــرت «نحنــا والد
ً
ألضــع اإلصبــع علــى الجــرح الّــذي يَك ُمــن فــي افتقــاد المنطقــة لإلنمــاء
ـر فــي أرضهــم فال
مقومــات البقــاء ألوالدهــا ويُجذِّرهــم أكثـ َ
الّــذي يؤ ِ ّمــن ّ ِ
مضطريــن للمغــادرة بحثًــا عــن ّ
ـش.
نراهــم
ّ
الطبابــة والعلــم ولقمــة العيـ ِ
ّ
ي يتمحــور حــول تطويــر مجــاالت التّعليــم
إن برنامجــي اإلنتخابــ ّ
والص ّحــة ّ
والزراعــة ،وتفعيــل دور المــرأة وال ّ
ســياحة
شــباب ،وتنميــة ال ّ
ّ
ودفــع العجلــة اإلقتصاديّــة فــي المنطقــة مــع كل مــا لذلــك األثــر علــى
ي وإنشــاء
تقدُّمهــا وازدهارهــا .سأســعى لتطويــر المستشــفى الحكومــ ّ
ّ
مســتوصف تابــع لجمعيّــة األرز ّ
الطبيّــة مــن أجــل تأميــن الطبابــة
لألهالــي بأقــ ّل تكلفــة ممكنــة ،وســأُولّي ّ
الزراعــة أهميّــة كبيــرة مــن
خــال تأســيس تعاونيّــة زراعيّــة تقــف إلــى جانــب المزارعيــن وتســاعد
فــي اتقــان وتصريــف اإلنتــاج ،كمــا ســأعمل علــى مشــاريع تطويــر
ي ّ
الراغبيــن،
للطــاب ّ
المــدارس ّ
الرســميّة وتأهيلهــا وإنشــاء معهــد مهنـ ّ
ولع ـ ّل أه ـ ّم مــا أســعى إليــه هــو مشــروع إقامــة فــرع لجامعــة البلمنــد
ـروم االورثوذكــس ،فكثيــر من ال ّ
شــباب
علــى
ٍ
أرض قدّمتهــا مطرانيّــة الـ ّ
ّ
والطــاب الجنوبييــن مجبــرون علــى مغــادرة قراهــم للذهــاب إلــى
جامعاتهــم ،وهــذا الواقــع يكلّــف األهالــي الكثيــر إقتصاديًــا ومعنويًــا،
ونــرى العديــد منهــم يغــادرون مــن أجــل هــذا الواقــع.
إن أرضنــا هــي ثمــرة تعــب أجدادنــا وحفاظهــم بالعــرق والـدّ ّم عليهــا،
ي ورغــم قلّــة المــوارد ال ُمتاحــة
ي باللّحــم الح ـ ّ
وحكايــة نضالنــا اليوم ـ ّ
ّ
لكــي نبقــى متجذّريــن صامديــن .إنّــي أتطلــع إلــى جنوبنــا الحبيــب
كثيــرا اليــوم أنّنــا مــا زلنــا
لجعلــه منطقــة نموذجيّــة ،وأنــا أتأسّــف
ً
بمقومــات كان يجــب أن نحصــل عليهــا منــذ زمــن ،ولكنّنــي
نطالــب ّ
صار بدا دولة مش دويلة

َّ
َّ
ـور أساســا حــو َل وضــع
ي يتمحـ ُ
يٍ
مخطــطٍ توجيهـ ّ
إن برنامجنــا اإلنتخابـ َّ
لمدينــة بيــروتَ وتفعيــ ِل دور األحيــاء ضمــن بلديّــات بيــروتَ  ،فيتــ َّم
ّ
ي ٍ وإســتراتيجيَّ ٍة واقعيـ ٍة لتحويــل
ذلــك مــن خــال طــرح
مخطــطٍ توجيهـ ّ
ّ
َّ
بيــروتَ األولــى إلــى منطق ـ ٍة عصري ـ ٍة قابل ـ ٍة للتطويــر .كمــا أنــه ســيت ُّم
رسـ ُم خريطـ ٍة ثقافيَّــة لبيــروتَ األولــى للمحافظـ ِة علــى اإلرث الثّقافــي
ق لألبني ـ ِة التُّراثيَّــة
مــن خــال ع ـدّة مشــاري َع منهــا القيــا ُم بمســحٍ دقي ـ ٍ
صائييــنَ .
بالتَّعــاون مــع المعنييــنَ واألخ ّ
ـن مســاحا ٍ
سـيّاراتِ،
ت بديلـ ٍة لزيــادة مواقــف ال ّ
ســنعم ُل أي ً
ضــا علــى تأميـ ِ
ّ
ّ
مــن خــال طــرح التشــريعات اللزمــة لمعالجــ ِة هــذه األزمــة عبــر
بإجــراء مناقصــةٍ ،تعفــي
طــرح مشــروعٍ علــى الحكومــة يقضــي
ِ
ـف س ـيّارات
خزينــة الدَّولــة مــن كلفــة إقامــة المشــاريعِ ،إلقامــة مواقـ ِ
تحــت األرض ،وتحديـدًا تحــت ُّ
َ
ـرا،
ـ
خي
وأ
ـاحات.
سـ
الطرقــات العا َّمــة وال ّ
ً
طــرحِ الواجهــة البحريّــة كوجه ـ ٍة ســياحيَّةٍ.
الريــادي كمــا كانــت
نحــن نتطلّــع إلــى اســتعادةِ دور بيــروتَ األولــى ّ
دائ ًمــا ،فالمنطقــةُ لهــا رمزيَّــة كبيــرة عندنــا ،فمنهــا بدايتنــا وفيهــا
ت يــوم كانــت القـ ّـواتُ تحمــي
ـر قيــاد ِة القـ ّـوا ِ
مراكزنــا ،وهــي كانــت مقـ َّ
شــرعيةَ
المناطــقَ ال َّ
َّ
لكــن واضعــي القوانيــن اإلنتخابيّــة
والمحــررة َ...
َّ
َّ
بعــد الحــرب عمــدوا إلــى تمييــع قــرار أهلهــا ...حتــى إن قانــونَ الدّوحــة
أوصــل ّ
اللئحــة الّتــي دعمناهــا بكاملهــاّ ،إل َّ
أن معظــم أعضاءهــا
ُّ
َّ
ُّ
ـوم هــذا التكتــل يخــوض
اختــاروا االلتحــاق بتكتـ ٍل آخـ َ
ـر (٣مــن .)٥واليـ َ
المعركــة اإلنتخابيّــة فــي مواجه ـ ٍة مباشــرةٍ معنــا .مــن هنــا ،كان ال ب ـدّ
لنــا أن نتر ّ
ـرة لنضمــن إمكانيــة تنفيــذ المشــروع
شــح بالمباشــر هــذه المـ ّ
الّــذي نســعى إليــه ،وإنشــاهلل نحــن اليــوم ضمــن الئحــة بيــروت األولــى
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ي ٍ تــا ٍ ّم ونتَّفـ ُ
الرئيسـيّ ِة للمشــروع،
ـق علــى النّقــاط ّ
نتمتّــع بانسـ ٍ
ـجام سياسـ ّ
وأول مــا ســنقوم
ونشــهد تأيي ـدًا شــعبيًّا كبيـ ً
ـرا ألفكارنــا وطروحاتنــاّ ...
ّ
بــه بعــد فوزنــا فــي  ٧أيــار هــو المبــادرة إلــى أخصامنــا فــي اللئحــة
المواجهــة ودعوتهــم للتّعــاون معنــاّ ،
عنا قا ِبــل للتّنفيــذِ،
ألن مشــرو َ
يري ـ ُح أهلنــا ويعيــد موقعنــا المتق ـدِّم ونحــن ســنبذ ُل ك َّل مــا فــي وســعنا
إلنجاحــه.

النّــزوح الّتــي تتفاقــم مــع الوقــت وذلــك مــن خــال مشــاريع إنمائيّــة
وســياحيّة وجــذب لإلســتثمارات الّتــي مــن شــأنها خلــق فــرص عمــل
وحركــة إقتصاديّــة فــي المنطقــة.
كمــا َّ
ضــا فنحــن نســعى
ي لديــه تأثيــر كبيــر أي ً
أن القطــاع اإلستشــفائ ّ
جاهديــن لتطويــر هــذا القطــاع ليشــمل ك ّل الحــاالت كمــا كل البلــدات.
للمــرة األولــى كمــا لمــن ينتخــب للمــرة األلــف
أ ّمــا لمــن ســينتخب
ّ
جربتــم الجميــع طــوال عــدّة أعــوام
فليكــن صوتكــم هــو الفــرق فقــد ّ
ورأيتــم النّتيجــة فــا تعتقــدوا َّ
ـرة
أن النّتيجــة ســتكون مختلفــة هــذه المـ ّ
ّ
فمــن لــم يســتطع تحقيــق وعــوده خــال عشــرة أعــوام لــن يحقــق منهــا
شــيئا ولــو خــال حيــاة كاملــة.
ّ
ّ
«القــوات اللبنانيّــة» التــي لــم
لذلــك لديكــم الخيــار اليــوم لتجربّــوا
ّ
ّ
تتر ّ
شــح مــن قبــل ولتعطوهــا الفرصــة لتثبــت لكــم وللجميــع أنهــا تســعى
لبنــاء وطــن وليــس لبنــاء القصــور.

لقــد مضــى  ٩ســنوات علــى آخــر انتخابــا ٍ
ـرة
ت فهنــاك مــن ينتخــب للمـ ّ
ٌ
ي فــاد ٌح ،كمــا ّ
أن
تاريخــ
خطــأ
األولــى وهــو يالمــس الثّالثيــن وهــذا
ٌّ
ـرة األولــى ألنّــه يــرى بالقانــون الجديــد إمكانيّــة
هنــاك مــن ســينتخب للمـ ّ
ت إلــى حيــث يجــب أن يكــونَ  ...لــك ِّل هــؤالء نقــولُ :أنتــم
صــو ِ
إيصــال ال َّ
تملكــون الحريَّــة ال ُمطلقــة لالختيــار ...وخياركــم اليــوم يح ـدِّد مســتقب َل
ـرد أنّهــم أصدقــا ُء
البــاد وطريقــة االدارة .ال تنتخبــوا األصدقــاء لمجـ َّ
وال تنتخبــوا األفــكار الجميلــةَ الّتــي هــي بعيــدة عــن الواقــع ،بــل
أعطــوا صوتكــم قيمــة ثالثيّــة األبعــاد :فأعطــوه للفريــق القــادر سياسـيًّا
علــى مواجهــة المشــاريع الغريبــة العجيبــة عــن حضارتنــا ،وأعطــوه املرشح عن املقعد األورثوذكيس يف الكورة فادي كرم:
ي ِ وال ّ
شــأن العــام ،وأعطــوه تفضيليًّــا
لــذوي الخبــرة فــي العمــل الحزب ـ ّ
ُّ
ـخاص قادريــن علــى تشــكيل تكتــات كبــرى فــي المجلــس الجديــد،
ألشـ ٍ
ي ِ صفقــ ٍة مشــبوهة أو قانــون عجيــب أو محاولــة
أ
اعتــراض
يُمكنهــا
ُ
ّ
ق مــا...
هيمنــة أو تع ـ ٍدّ علــى حقــو ٍ
صوتكــم قــادر علــى إحــداث ك ِّل الفــرق ،فأعطــوه للفريــق الّــذي هــو
ـادر أن يُظهــر هــذه القـ ّـوة ...وحاســبونا فيمــا بعــد ّ
ألن هــذا هــو النّهــج
قـ ٌ
يِ.
الّــذي ســنعتمده فــي أدائنــا النياب ـ ّ
المرشح عن المقعد الكاثوليكي في جزين عجاج حدّاد:

مرشوعــي االنتخــايب هــو مــن ضمــن اسـراتيجية القــوات اللبنانيــة ورؤيتهــا وهــي بنــاء
دولــة املؤسســات والعمــل عــى اســرجاع الســيادة اللبنانيــة وتحصينهــا مــن خــال
انهــاء اس ـراتيجية الســاح الغريــب عــى االرايض اللبنانيــة والــذي يتح ّمــل مســؤولية
تــردّي الوضــع االقتصــادي واالجتامعــي واملؤسســايت ويشــكّل الفســاد خــط الدفــاع
االقــوى عــن الدويلــة حيــث تعمــل الدويلــة عــى االفســاد لتحمــي نفســها

مشــروعنا الدّولــة القويّــة الّتــي تبســط ســلطتها علــى كافّــة األراضــي
ي وال دويــات ،مشــروعنا هــو
اللّبنانيّــة حيــث ال ســاح غيــر شــرع ّ
«القــوات اللّبنانيّــة» بثالثــة وزراء
محاربــة الفســاد والمحســوبيّات.
ّ
أحدثــت الكثيــر فــي هــذا اإلطــار فكيــف لــو كان لديهــا عــدد أكبــر
وحقائــب أخــرى...
نتطلّــع بالدّرجــة االولــى لتأميــن فــرص العمــل وتســهيل النّقل والمســكن
ّ
لــدى ال ّ
الجزينييــن ليبقــوا فــي أرضهــم وللتّخفيــف مــن نســبة
شــباب
صار بدا نوقف الهدر

لنــا خطــة اجتامعيــة امنائيــة زراعيــة وســياحية ملنطقــة الكــورة وقــد بدأنــا العمــل
فيهــا يف الســنوات القليلــة املاضيــة فحققنــا قســم كبــر منهــا حيــث اســتطعنا انجــاز
عــدد مــن املشــاريع االمنائيــة يف الكــورة وسنســتكملها يف املســتقبل.
للذيــن ينتخبــون للمــرة األوىل اطلــب منهــم ان يعرفــوا قيمــة صوتهــم وان يدركــوا
اهميــة الخيــارات الوطنيــة التــي تتحقــق مــن خــال صوتهــم وان ال يســلكوا الطريــق
التــي ســلكها مــن قبلهــم مــن وصــل اىل الفشــل ،فعليهــم االبــداع والتطويــر نحــو
عقليــة مؤسســاتية بعيــدة عــن الذهنيــة التقليديــة التــي مل تنتــج وطــن.
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صار بدا ...هيك مرشحين
صار:
المرشح عن المقعد األورثوذكسي في عاليه أنيس ن ّ

السياس ـ ِة مرشوعنــا هــو مــروع «الق ـ ّوات اللُّبنانيّ ـ ِة» .ويف التَّنميــة برنامــج إمنــا ٌّيئ
يف ّ
ملنطقـ ِة عاليــه يعالــج حاجـ ِ
ـات املنطقــة مــن تعليــمٍ وطبابـ ٍة وإســكانٍ ودعــمٍ للقطــا ِع
ـي وحقــوق املــرأة
ِّ
ـي وال ّزراعـ ِّ
الصناعـ ِّ
مبــا أ َّن اإلمنــاء يف منطقــة عاليــه بحال ـ ٍة غ ـرِ ُمرضيــة إطالقًــا أَتطلَّـ ُع إىل عــود ٍة واعــدةٍ
مبن ّيــة عــى وثب ـ ٍة نهضَ ويَّــة لإلمنــاء القائــم عــى تحفي ـ ِز الوجــو ِد.
رســالتي لهــم أن يُدركــوا أهم َّيــة االقـراع لتغيـرِ الواقــع .ص ِّوتــوا «للقـ ّوات» ألنّهــا تعـ ّـر
ـكل تغيــر يبــدأُ مــن
عــن ضمريِكــم وتطلُّعاتكــم .ص ِّوتــوا بشــكلٍ صحيـ ٍح  .ال تــردَّدوا فـ ُّ
خــال املحاســبة  .القـرار لكــم وعندكــم.

صار بدا كفاءة مش واسطة
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بدك كهربا؟
عطيها للقوات

أخبارنا

صوتنا يصنع كل الفرق

لقاء إنتخابي لمصلحة طالب «القوات
اللبنانية» :إلى اإلنتخابات در

من اإلنتخابات الجامعية إلى النيابية....

نظمــت مصلحــة الطــاب في حــزب «القــوات اللبنانيــة» ،بالتعاون مع يمثــل التغييــر الفعلــي عبــر تجربتــه فــي العمــل السياســي.
مكتــب الدعايــة السياســية فــي الحــزب ،لقــا ًء سياس ـيًا تحــت عنــوان»:
»Ten days run before electionفــي مــار إليــاس -أنطليــاس -وتركــز اللقــاء علــى دور مصلحــة الطــاب فــي اإلنتخابــات النيابيــة،
يــوم األربعــاء عنــد الســاعة الســابعة ،حضــره األميــن المســاعد لشــؤون حيــث عــرض رئيــس مكتــب الدعايــة السياســية الرفيــق إميــل مكــرزل،
المصالــح الدكتــور غســان يــارد ،ورئيــس مكتــب الدعايــة السياســية عبــر ورشــة عمــل ،الخطــوات الواجــب إتباعهــا فــي األيــام المتبقيــة
الرفيــق إميــل مكــرزل ،وعضــو المجلــس المركــزي الرفيــق دانيــال للوصــول إلــى اليــوم المنتظــر ،يــوم اإلنتخابــات.
ســبيرو ،رئيــس مصلحــة الطــاب الرفيــق شــربل الخــوري وكــوادر
وإختتــم اللقــاء بكلمــة لرئيــس مصلحــة الطــاب الرفيــق شــربل
مــن مصلحــة الطــاب.
الخــوري الــذي أكــدّ علــى أهميــة اإلنتخــاب الصحيــح ،أي إنتخــاب
إفتتحــت المحاضــرة بكلمــة للدكتــور يــارد شــددّ فيهــا علــى أهميّــة دور حــزب «القــوات اللبنانيــة» للتمكــن مــن الوصــول إلــى دولــة فعليّــة
مصلحــة الطــاب فــي اإلنتخابــات النيابيــة ،مؤكـدًا ّ
أن حــزب «القــوات خاليــة مــن ك ّل أنــواع الفســاد.
اللبنانيّــة» منســجم مــع ذاتــه ومــع تحالفاتــهّ ،
ي هــو
وأن هدفــه األساس ـ ّ
مكافحــة الفســاد وبنــاء الدولــة.
ثــم كانــت كلمــة للرفيــق دانيــال ســبيرو ر ّكــز فيهــا علــى الجيــل الجديــد
مــرة بعــد ٩
ي ألول ّ
المؤمــن بالتغييــر الــذي ســيمارس حقّــه األساســ ّ
ســنوات مــن غيــاب اإلنتخابــات ،مشــددًا علــى ضــرورة اإلقتــراع لمــن
صار بدا قوات
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شــكلت مصلحــة ّ
الطــاب العمــود الفقــري لحــزب «القـ ّـوات اللّبنانيــة»
فــي عهــد الوصايــة السّــورية .فــي ظــ ِّل اعتقــال ســمير جعجــع
«القــوات اللّبنانيــة» واغتيالهــا ،تبيّــن للجميــع َّ
أن
واضطهــاد رمــوز
ّ
مصلحــة ّ
ســوري-
الطــاب عصيــت علــى ممارســات ال ِنّظــام األمنــي ال ّ
اللّبناني.
نظــم ّ
فقــد َّ
الطــاب عشــرات الوقفــات واإلعتصامــات المطالبــة بحريّــة
وبالرغــم مــن موجــة
ســوري مــن لبنــان.
الحكيــم وبطــرد اإلحتــال ال ّ
ّ
ّ
اإلعتقــاالت الكبيــرة الّتــي كانــت تطــال الطــاب بعــد ك ِّل
تحــرك،
ُّ
ـركات حتــى بعــد
ـتمرت هــذه التّحـ ُّ
رفــض هــؤالء الخضــوع .وقــد اسـ َّ
إغتيــال ال ّ
شــهيد رمــزي عيرانــي.
ُّ
وبعــد صــدور العفــو بحــق ســمير جعجــع تحـ َّـول دور مصلحــة الطــاب
إلــى تطبيــق مشــروع حــزب «القـ ّـوات اللّبنانيــة» ونشــر فكرهــا فــي
الجامعــات مح ِقّقـةً إنتصــارات كاســحة فــي معظــم اإلنتخابــات ّ
الطالبيــة
ويعــود هــذا النّجــاح إلــى المشــاريع الّتــي تــ َّم تنفيذهــا والّتــي تهــدف
لخدمــة ّ
الطــاب كافّــة.
ــت هــذه النّجاحــات فــي اإلنتخابــات ّ
ترافَقَ ْ
الطالبيــة مــع ثبــات حــزب
«القــوات اللّبنانيــة» علــى مواقفــه السّياســيّة كافّــة باإلضافــة إلــى
ّ
«القــوات اللّبنانيــة»
الخطــط اإلنمائيّــة والقوانيــن الّتــي قدّمتهــا كتلــة
ِ
ّ
صار بدا وطن عا قد أحالمنا

ضــت.
طيلــة السّــنوات التّســع الّتــي م َ
صحــة ،واإلعــام
ومــع تســلُّم حــزب
«القــوات اللّبنانيــة» وزارات ال ّ
ّ
وال ّ
القــوات ســدًّا منيعــا ً فــي وجــه
شــؤون اإلجتماعيــة ،شــ َّكل وزراء
ّ
ّ
صفقــات والسّمســرات .بالتالــي ،قـدّم وزراء «القـ ّـوات» أبهــى صــورة
ال ّ
ـوم قبــل ال ُحلفــاء.
ـ
الخص
ـراف
ـ
بإعت
ـك
ـ
ذل
و
ي
ـوزار
ـ
ال
ـل
ـ
للعم
ِ
ّ
ّ
و مــن هنــا يمكــن التّأ ُّكــد أن
مكوناتهــا مــن
ّ
«القــوات اللبنانيــة» بــك ِّل َّ
طـ ّ
ـاب ،مســؤولين وحزبييــن ،وزرا ًء كانــوا أم نـ ّـواب ،يعملــون علــى
خدمــة المصلحــة العا ّمــة مــن خــال تنفيــذ مشــاريع حيويّــة والوقــوف
فــي وجــه ك ِّل فاســد ،والمثابــرة علــى بنــاء الدّولــة.
أ ّمــا نحــن كطـ ّ
ـاب فــي مدرســة «القّــوات» ،وكمــا صنعَـ ْ
ـت أصواتُنــا
الفــرق فــي جامعاتنــا فباتــت تعيــش ربيعهــا ،ســنجعل مــن أصواتنــا فــي
اإلنتخابــات النّيابيّــة ثــورة بيضــاء ألجــل لبنــان الّــذي يشــبهنا.
وبعــد ك ِّل مــا قدّمتــه
«القــوات اللّبنانيــة» فــي ك ِّل المجــاالت و علــى
ّ
جميــع األصعــدة يمكننــا القــول :صــار بــدا تعطيــا صوتــك ب  ٦أيــار
صــار بــدا تأ ّمــن مســتقبلك و مســتقبل والدك صــار بــدا توضــع حــدّ
للفاســد و تلتــزم معنــا ببنــاء دولــة خاليــة مــن الفســاد صــار بــدا تدعــم
الدّولــة و مــش الدّويلــة.

17

حروب وإنتخابات

إيلي جو درغام

كاريكاتير

شارلي عازار

الشرق األوسط على فوهة بركان...
«الشــرق األوســط» منطقــة عرفت الكثير مــن الحضــارات ،والثقافات،
وخرجــت الكثيــر مــن الكتــاب والفنانيــن والسياســيين .كانــت محطــة
عرفــت
ي إلنــدالع الحــروبُ .
أنظــار للــدول القويّــة ،ومركــز أساســ ّ
وتُعــرف اليــوم بالمنطقــة غيــر المســتقرة ،وأبــرز مــا أدى إلــى هــذه
التســميّة هــي أحــداث العــام  :2018أحـ ٌ
ـداث شرســة إمتــدت مــن البحــر
المتوســط حتــى الخليــخ.
في سوريا:
ً
ً
شــن نظــام األســد هجومـا كيميائيـا فــي الغوطــة الشــرقية فــي  7نيســان
صا مــا أدى إلــى رد الــدول القويــة
أســفر عــن مقتــل أكثــر مــن  40شــخ ً
(الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وفرنســا) ولكــن ،هــذا الــردّ لــم
يمنــع النظــام مــن إســتعادة العاصمــة «دمشــق» .هــذه األحــداث تركــت
المنطقــة علــى حافــة حــرب كاملــة.
في العراق:
تمكنــت الحكومــة العراقيّــة مــن تنظيــم مؤتمــر فــي الكويــت إلعــادة
بنــاء بلدهــا .تبرعــت العديــد مــن الــدول العربيــة والــدول األوروبيــة
والواليــات المتحــدة وكانــت تركيــا أبــرز المتقدميــن .إضافــةً إلــى
ذلــك ،تســتعد العــراق لالنتخابــات البرلمانيــة فــي  12أيــار :يســعى
رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي لواليــة ثانيــة ويتحــداه الوزيــر الســابق
نــوري المالكــي.
في اليمن:
يســتمر القتــال بيــن القــوات المواليــة للحكومــة المدعومــة مــن المملكــة
العربيــة الســعودية والمتمرديــن الحوثييــن.

صار بدا سيادة مش تبعية

في المملكة العربية السعودية:
واصــل محمــد بــن ســلمان عمليــة اإلصــاح التــي أدت إلــى تغييــرات
عديــدة أبرزهــاّ :
إن المســؤولين الســعوديين أعــادوا فتــح دور الســينما
فــي البــاد.
في إيران:
ي ،إحتــج اإليرانيــون ضــد النظــام .لــم تؤثــر
بســبب التدهــور اإلقتصــاد ّ
هــذه الضغوطــات علــى النظــام اإليرانــي الــذي إســتمر بدعــم النظــام
الســوري ووكالئــه وتمويلهمــا فــي المنطقــة .ومــن أهــم األحــداث
المنتظــرة للدولــة اإليرانيّــة ،هــي تجديــد اإلتفــاق بينهــا وبيــن الواليــات
المتحــدة يــوم  12أيــار .2018
في لبنان:
ال يمكننــا ذكــر «الشــرق األوســط» مــن دون ذكــر لبنــان .لبنــان أمــام
إســتحقاق جديــد ويحضــر لــه منــذ بدايــة العــام :المعركــة اإلنتخابيّــة.
يتوجــه اللبنانيــون ،يــوم  6أيــار ،إلــى مراكــز اإلنتخــاب ليتحولــوا مــن
ّ
ناخبيــن إلــى مقترعيــن ،علــى أمــل ّ
أن يقترعــوا مــن يمثلهــم ويعمــل
لمكافحــة الفســاد وبنــاء الدولــة.
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صوتك قوة صوت قوات

19

