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ألجلــه...  نناضــل  شــيئًا  فيهــا  وجدنــا  إذا  إال  للحيــاة  معنــى  ال 
وأهــداٍف  عميــق  إيمــان  مــن  منبثقًــا  نضالنــا  كان  إذا  فكيــف 
ولبناننــا. وحريتنــا  كرامتنــا  صــون  مــن  نابعــة   حياتيــة 
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.
الخطــأ وازالمــه،  ثــورة بيضــاء بوجــه  رفيقاتــي، رفاقــي كونــوا 
إياهــا  يلبســونا  ان  يحاولــون  معادلــة  فــي  صعبًــا  رقًمــا  كونــوا 
ملتزميــن،  ابــدًا،  دائًمــا  رفاقنــا  كان  كمــا  كونــوا  رســموها،  كمــا 
الدولــة. بنــاء  علــى  مثابريــن  صامديــن،  فعلييــن،   قواتييــن 
ــة  ــه إيمــان بقــدر حب ــوا بقضيتكــم، فمــن ل ــوا عــن المناصــب وآمن تعال
 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 

ــوات«. ــوت »ق نص

ما أصعب المذلّة حين تأتي من الذات .. 
إلــى مــن إعتبــر أن ســّكان  ســلّم مفتــاح ذو قيمــة وطنيــة كبيــرة 
المنطقــة وأهلهــا غــزاة عليهــا ومحتلـّـون بإعتبــاره أن المنطقــة منطقتــه 

ــن .  ــد حي ــو بع ــه ول ــا حقّ ــن خالله ــتعيدها وم وسيس
فمــن كان مــن المفتــرض أن يكــون وكيــالً وأمينــاً علــى المنطقــة وأهلهــا 
إعتقــد أنـّـه بإســتطاعته إرضــاء أســياد لطالمــا ســعى إلشــباع رغباتهــم، 
فكانــت الهديــة مفتاًحــا معنويًــا لمنطقــة لــم تعتــد أن تســلّم يومــاً رأســها 
ألحــد بــل حّطمــت وداســت علــى رؤوٍس كثيــرة ســعت للســيطرة عليهــا 

وعلــى أرضهــا وأهلهــا .
ــروان  ــة كس ــكان، فمنطق ــت والم ــي التوقي ــان ف ــب الره ــأ صاح أخط
ــر  ــرس صفي ــرهللا بط ــار نص ــال م ــد للكاردين ــا الوحي ــلّمت مفتاحه س
ولــن تســتعيده كمــا وأنّهــا لــن تســمح ألحــد بتغييــر البــاب أو إقفالــه فمــن 
حــاول تحطيمــه بالســابق حّطمتــه جبالهــا، ومــن حــاول ســحب أبنائهــا 

وغدرهــم ســحبته بحارهــا . 
ــى  ــيطرة عل ــعب أو الس ــر ش ــر مصي ــاً كان بتقري ــاً أي ــتطع يوم ــم يس ل
قراراتــه وإحتــكار رأيــه، فمــن ال ســلطة لنفســه علــى نفســه لــن يملــك 
ال الســلطة وال اإلحتــرام مــن حولــه، فالســقوط ســيبقى حليفــه، أّمــا إذا 
ــا أو رئاســٍة مــن هنــاك  إعتقــد هــذا البعــض أن الفــوز بمركــٍز مــن هن

فهــو جاهــل، ألن الفــوز بالمراكــز لــم يصنــع رجــاالً بــل الرجــال هــي 
مــن صنعــت المراكــز وهيبتهــا .

أيّــام قليلــة تفصــل منطقــة كانــت رمــزاً للمقاومــة والنضــال، أيّــام 
وطموحاطهــم  آرائهــم  تصويــب  مــن  الناخبيــن  تفصــل  وســاعات 
وتطلّعاتهــم للمنطقــة ومــن خاللهــا للوطــن، فمــن ســلّم مفتــاح منطقتهــم 
لمــن إعتبرهــم غــزاة فــي أرضهــم ومــن دافــع عنــه وشــدّ علــى يــده لــن 
ــة  ــة العريق ــة المناضل ــذه المنطق ــة ه ــع كرام ــدة ببي ــردد لحظــة واح يت

ــاك . ــن هن ــٍز م ــا أو مرك ــن هن ــٍد م بمقع
ــم  ــن حرمه ــبة م ــة محاس ــن لحظ ــروان ع ــاء كس ــل أبن ــاعات تفص س
أبســط حقوقهــم طيلــة ســنواته فــي الحكــم، ســاعات تفصلهــم عــن 
تصويــب البوصلــة وإعادتهــا إلــى مــا كانــت عليــه يــوم إســتلمت 
»القــوات اللبنانيــة« زمــام األمــور فــي المنطقــة الشــرقية وحّولتهــا إلــى 

ــع .  ــدها الجمي ــٍة حس جنّ
وأخيــراً لضعفــاء النفــوس نقــول، لــو ســلّمتم مفاتيــح األرض كلّهــا 
ــم  ــل داء تبعيّتكــم وذلّك ــن تســتطيعوا نق ــارة، ل ــم مــن أنفســكم عبّ وجعلت
ــادوا إالّ المقاومــة والصمــود، لــن نحســد موقفكــم  إلــى أحــرار مــا إعت

ــه. ــذّوق نفســه ســوى مرارت ــن تت ــذّل ل ــاد ال فمــن إعت

وصلنـا حقًـا وبعـد طريـق األلـف ميـل للحظـة المنشـودة، ها هـي دقائق 
الحسـم تـدق بـاب الناخبيـن، وأصوات المرشـحين تعلو مـن هنا وهناك، 
التفضيلـي  طالبيـن  »نزيـه«،  للفسـاد  ومكافـح  »مختبـئ«  فاسـد  بيـن 
اللبنانـي أربـع سـنوات إضافيـة علـى األقـل. المواطـن  أنفـاس   لخنـق 

لذاتـه  اإلنسـان  تعيـد  التـي  اإلنتخابـات،  فتـرة  هـي  ورهيبـة  غريبـة 
صـح...ألن  »إنتخـب  لـه  يقـول  الـذي  ضميـره  بيـن  يتخبّـط  وتتركـه 
يشـبهك  مـن  إنتخـب  قـوة«،  الصمت...صوتـك  كّسـر  بـدا...  صـار 
لـه  يقـول  الـذي  فقـره  وبيـن  ولمسـتقبلك...  لمصلحتـك  يعمـل  ومـن 
 دعـك مـن مكافحـة الفسـاد إنتخـب التغييـر »الحياتـي« الموقـت البالـي.

وإعطـاء  إياكـم  »القـوات«...  تنتخبـوا  وال  أيـار...   ٦ فـي  إذهبـوا 
وال  الفسـاد  تكافحـوا  ال  قواتـي،  مرشـح  ألي  التفضيلـي  الصـوت 
تكسـروا  وأوعكـن  صـح  تنتخبـوا  »أوعـا  دولـة،  لبنـاء  تعملـوا 
ولكـن  أوعـا«...  والوصايـة  واإلهمـال  الفقـر  وحواجـز  الصمـت 
ال تعـودوا فـي ٧ أيـار باكيـن ندًمـا علـى مـا فعلتمـوه فـي الصناديـق 
 ومنتخبيـن مـن كان السـبب الرئيسـي فـي حرمانكـم وإهمالكـم وفقركـم.

»القـوات« واضحـة فـي مشـاريعها، ومرشـحيها ونوابهـا ووزرائهـا، 
وليـس  المواطـن  تهـم  التـي  المشـاريع  دعمـت  التـي  الوحيـدة  فهـي 
مشـاريع  وأوقفـت  بالطعـون  تقدمـت  مـن  هـي  المسـؤول،  جيـب 
مجلـس  طاولـة  علـى  يدهـا  ضربـت  مـن  هـي  أنهـا  واألهـم  الفسـاد، 
البواخـر. وآخرهـا  تمرقلـك«  و«مرقلـي  الصفقـات  بوجـه   الـوزراء 

»القـوات« منسـجمة مـع ذاتهـا ومع تحالفاتهـا، هدفها األساسـّي مكافحة 
الفساد الذي يتمثل بالثقافة والمناخ والجو السائد في المستويات العليا من 
السـلطة، هي رأس الحربة في مكافحة الفسـاد ووجودها في السـلطة هو 
 مـن أجـل اإلصالح والعمل على بناء الدولة وتطويرها وتفعيل إداراتها.

»هي ليسـت إبنة مشـاريع آنيّة، إنما رؤية وطنية لوطن نموذجي، وهي 
تسير على خط ثابت ال يقبل المساومة، وخطتها ومشروعها هما إمتداد 
من تاريخ نحو مسـتقبل تكون فيه الدولة اللبنانية قائمة، محمية الحدود، 
تمتلـك حصريـة السـالح وتكون الحامية الشـرعية الوحيـدة ألبنائها. فما 
 الـذي تحضـره »القـوات اللبنانيـة« لمواكبـة مرحلة ما بعـد اإلنتخابات؟

في هذا الّسياق، أّكدت مصادر »القّوات اللّبنانيّة« لمجلّة »آفاق الّشباب«، 
أّن »القـّوات« تعمـل جاهـدة لمرحلة مـا بعد االنتخابـات النّيابيّة مصّوبة 
الّسـهم بإتّجاه تحقيق الّسـيادة اللّبنانيّة وتأمين إدارة جديدة للدّولة تعيد ثقة 
المواطـن بهـا، مـن أجـل قيام دولة فعليّة عبر تسـليم سـالح »حزب هللا« 
 للدّولـة واالسـتمرار بتعزيـز البعـد الميثاقـي وتحصين التّوجه الّسـيادي. 

التّوّجـه  لهـذا  بالتّأسـيس  اللبنانيـة«  »القـّوات  »نجحـت  وأضافـت: 
مـن خـالل الدّولـة الحاليّـة. ولعـّل الجهـات االخـرى تغـار مـن شـفافيّة 
مـن  نتخلـص  لكـي  ذاتـه  المسـار  وتسـلك  عملهـا  فـي  »القـوات« 
 المحسـوبيات والزبائنيّـة ويعمـل الجميـع ببعـد قانوني وكفاءة شـخصيّة.
تنفيـذ  أجـل  مـن  تعمـل  »القـّوات«  إّن  ذلـك،  الـى  باالضافـة 
الذّهـاب  طليعتهـا  وفـي  المؤتمـرات  فـي  عليـه  االتفـاق  تـم  مـا 
الدّيـن  سـدّ  مـن  الدولـة  تمّكـن  جذريّـة  إصالحـات  إقـرار  فـي 
بالنّفـس«. النّـأي  بسياسـة  وااللتـزام  كبـرى،  مشـاريع   وتحقيـق 

تحمـل  النيابيـة  االنتخابـات  بعـد  مـا  »مرحلـة  المصـادر:  وختمـت 
للبنـان«. حمايـة  مصـدر  هـي  التـي  »القـّوات«  ورشـة  طيّاتهـا   فـي 

»القـوات اللبنانيـة« باقيـةٌ هـي هـي ...مقاومـة في سـبيل لبنـان، ترفض 
رفـع الشـعارات ومعالجـة الفسـاد فـي النصـوص، أثبتـت جديتهـا فـي 
العمـل مـع نوابهـا ووزرائهـا، فـإذا أردتـم دولـة نظيفـة، نزيهـة تحارب 
الفسـاد، إنتخبـوا فـي ٦ أيـار القـوات، فصوتكـم يصنـع الفـرق، وألن 

»صـار بـدا صوتكـم ينسـمع«، صوتـوا »قـوات«.
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قــراءة لإلنتخابــات النيابيــة مــع األمينــة 
العامــة لحزب »القوات« شــانتال ســركيس

ــم  ــة، تهت ــر، هادئ ــة الصخ ــة صلوب ــة، صلب ــرأة الحديدي ــميت باإلم ُس
بأبســط التفاصيــل وتشــرف عليهــا. هــي االم والزوجــة، الرفيقــة 
اللبنانيــة«  »القــوات  لحــزب  العامــة  األمينــة  هــي  والمناضلــة، 

الدكتــورة شــانتال ســركيس.

ليــس بالصدفــة التوجــه الــى ســركيس ونحــن علــى أبــواب اإلنتخابــات 
النيابيــة، إذ انهــا تشــرف علــى هــذا الملــف المتشــعب مــن شــمال لبنان 
ــار  ــوم ٦ أي ــى ي ــار ال ــه األنظ ــت تتج ــي وق ــه. وف ــه فبقاع ــى جنوب ال
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«

النيابــة وكنــا ابتدأنــا بالتحضيــرات  »جهوزيتنــا تامــة لإلنتخابــات 
مســتوى  علــى  أي  مســتوى،  مــن  أكثــر  علــى   201٦ عــام  منــذ 
ــاز  ــزي أي جه ــتوى المرك ــى المس ــار وعل ــتوى اإلنتش المناطــق ومس

اإلنتخابــات«، قالتهــا ســركيس بثقــة مطلقــة. 
ــق  ــة تتعلّ ــات قانونيّ ــاك صعوب ــات، هن ــبة للصعوب ــت: »بالنس وأضاف
بعمليّــة االقتــراع وليــس بالنّظــام االنتخابــي بحــدّ ذاتــه،  ألنــه يتضمــن 
ــع  ــد مــن الثغــرات كســبل اإلقتــراع، وهــي مــا تعانــي منهــا جمي العدي

ــزاب«. األح
وعــن التحالفــات، قالــت ســركيس: »شــكلنا تحالفاتنــا علــى أســاس 

منسجمون مع ذاتنا 
ولوائحنا متناسقة

سياســي واضــح ضمــن خــط »14 آذار »، فنحــن منســجمون مــع ذاتنــا 
ــي والســيادي«. ــا الوطن ــا متناســقة وتشــبه خطن ولوائحن

وأمــا عــن محــاوالت عــزل »القــوات« وتطويقهــا فــي بعــض المناطــق 
كالبقــاع الغربــي والضنيــة مثــاًل، ردت ســركيس الســبب الــى أن هنــاك 

أفــراد ال يحبــون طريقــة أداء وزراء »القــوات« ونوابهــا.

واســفت أن قانــون اإلنتخــاب يســمح لتغليــب المصلحــة الخاصــة مــن 
حيــث عــدد  النــواب  والكتــل النيابيــة علــى حســاب المصلحــة العامــة، 
علــى عكــس »القــوات اللبنانيــة«. وقالــت: »قــد كان مــن الممكــن 
ــوات« رفضــت  ــن »الق ــة، لك ــبهنا ومصلحي ــات ال تش أن نشــكل تحالف
ذلــك وشــكلت تحالفــات تشــبهها وتشــبه خــط »14 آذار “ ممــا أعطــى 

ــوات«.  ــتقيم لـ«الق ــن وبســبب الخــط المس ــواب الحاليي الن

»معركــة عــكار ليســت ســهلة فلديهــا خصوصيــات محــددة خاصــةً وأن 
نجــاح مرشــح »القــوات اللبنانيــة« وهبــه قاطيشــا متعلــق بنجــاح الالئحة 
ــع  ــف م ــع الّطوائ ــن جمي ــى االرض م ــالً  عل ــت تفاع ــي لمس ككل الّت
مرّشــحينا. بغــض النظــر عــن وجــود تجــاوب علــى األرض مــن جميــع 
ــة  ــت ســركيس معرك ــات وصف ــذه الكلم ــع مرشــحنا«، به ــف م الطوائ

العميــد المتقاعــد وهبــه قاطيشــا فــي عــكار.

ما بعد اإلنتخابات
.

وعــن عالقــة »القــوات« و«الوطنــي الحــر« بعــد الموجــة الكبيــرة مــن 
ــة  ــس واضح ــى أس ــت عل ــة وضع ــت: »المصالح ــا، قال ــر بينهم التناف
فطــوت صفحــة الماضــي رغــم وجــود بعــض الحزازيــات، و«القوات« 
ــدور  ــاً ل ــون واحترام ــع إذا كان يعمــل بحســب القان ــف مــع الجمي تتكات

المؤسســات«. 

اننــا  اإلنتخابــات وخصوًصــا  بعــد  العالقــة مــع »المســتقبل«  أمــا 
متجهيــن الــى تأســيس حكومــة جديــدة غيــر واضحــة بحســب ســركيس، 
ــرف  ــع أي ط ــا م ــت، وعالقتن ــوات« ثواب ــزب »الق ــت: »لح ــي قال الت
تكــون جيــدة وفــق  إحتــرام المبــادئ الســيادية ووضعيــة »القــوات« ألن 

ــا. ــات ليســت كقبله ــد اإلنتخاب ــوات« بع »الق

أنطــوان حبشــي،  أوضحــت األمينــة العامــة لحــزب »القــوات«: 
»بالنســبة لحــزب »القــوات اللبنانيــة« كل المعــارك فــي جميــع الدوائــر 
ــك  ــة بعلب ــى أخــرى. معرك ــرة عل ــة لدائ ــاك أفضلي ــس هن متســاوية، لي
ــين  ــة متعطش ــذه المنطق ــي ه ــاس ف ــددة فالن ــاد متع ــا أبع ــل لديه الهرم

ــدة«. ــوه جدي ــاء، لوج لإلنم
ــة  ــيم األصــوات التفضيلي ــرار بتقس ــد الق ــة، وبع ــى زحل ــك ال ــن بعلب م

للحــزب إستحســان كبيــر لــدى الــرأي العــام فــي أغلبيــة الدوائــر ممــا 
ــة وازنــة«. ــة نيابي ــا كتل ــأن يكــون لن ســيؤدي ب

الدوائر والحظوظ

بعدمــا إتخــذت معركــة بعلبــك الهرمــل حيــًزا واســعًا مــن إهتمــام 
ــد  ــى صعي ــدًا عل ــارك، وتحدي ــا أم المع ــى انه ــورت عل ــالم وص اإلع
ــه المناضــل الدكتــور  ــذي رشــحت »القــوات« عن المقعــد المارونــي ال

لـ«القــوات« بيــن المرشــحين جــورج عقيــص وســيزار المعلــوف، 
قالــت ســركيس: »تقســيم األصــوات التفضيليــة هــو دليــل علــى مــدى 
ــى دعــم مرشــحيها  ــوات« ال ــة، إذ تســعى »الق ــة اإلنتخابي ــم المكن تنظي
لينالــوا الحواصــل التــي ســتحصل عليهــا الئحتهــم بغــض النظــر عــن 

ــا«.  ــال حلفائه ــى إيص ــوات« عل ــرص »الق ح

ــة 14  ــي الئح ــة ه ــداً، فالالئح ــد ج ــة جي ــمال الثالث ــي الش ــع ف »الوض
آذاريــة بإمتيــاز مــع أنــه ينقصهــا بعــض األركان ولكــن هكــذا شــاءت 
ــت:  ــة، وأضاف ــركيس المعرك ــت س ــارة وصف ــذه العب ــروف«، به الظ
»لحــزب »القــوات« حظــوظ كبيــرة فــي هــذه المعركــة، وليــس هنــاك 
معارضــة شرســة، وأهالــي بشــري، البتــرون، الكــورة وزغرتــا أهــل 
ــر موضــوع شــراء  ــن يؤث ــم سياســية ونضــال فل ــدأ وقي وأصحــاب مب

ــم«. األصــوات عليه

وعــن المعركــة اإلنتخابيــة فــي كســروان، عبــرت ســركيس عــن 
إرتياحهــا، قائلــةً: »الئحــة التّغييــر االكيــد  تتمتــع بإنســجام كبيــر وفيهــا 
وجــوه جديــدة تقــدم نهًجــا جديــدًا فــي العمــل السياســي عكــس اللوائــح 
األخــرى التــي يوجــد فيهــا تنافــس وتناقــض إن كان فــي الطــرح 

السياســي أو المشــروع اإلنمائــي«.
وأوضحــت أن هنــاك تكامــاًل بيــن مكنــات اإلنتخابــات للمرشــحين 
زيــاد حــواط وشــوقي الــدكاش. وتابعــت: »القــوات تعمــل جاهــدةً فــي 
هــذه الدائــرة كــي تتمكــن مــن إيصــال اكثــر مــن مرشــحين الــى النــدوة 

ــة«.  البرلماني

مــن كســروان الــى المتــن، أكــدت ســركيس ان حــزب »القــوات 
ــة  ــا المكن ــي تبذله ــود الت ــد الجه ــه األّول بع ــن حاصل ــد أم ــة« ق اللبناني
اإلنتخابيــة وبعــد ارتيــاح الــرأي العــام لـ«القــوات« بســبب إســتيائهم من 

»القوات« بعد 
اإلنتخابات ليست 

كقبلها



7صار بدا دولة مش دويلة6صار بدا إستثمارات مش صفقات

صار بدا... هيك مرشحين
جولة أفق مع مرشحي »القوات«... 

قضية واحدة وأهداف بناءة لوطن نموذجي

صار بدا ننتخب صح،

ــا  ــروًعا وطنيً ــون مش ــخاص يمثل ــا ألش ــي أصواتن ــدا أن نعط ــار ب ص
ــا. ــروًعا انمائيً ــون مش ــي يحمل ــى وبالتال ــة األول بالدرج

إن تضحيــات شــهدائنا علــى مــر الســنين تســتحق أن نكــون اليــوم، في 
الـــ2018 نختــار لبنــان يشــبهنا، لبنــان النزاهــة والكفــاءة، الســيادة 

والحريــة.

ــة. فهــي تقــدم  لطالمــا ُعرفــت »القــوات« باتِخاذهــا القــرارات الصعب
اليــوم خيــرة شــبابها بهــدف العمــل لمكافحــة الفســاد وبنــاء الدولــة. 
وقــد اثبتــت فــي مــا مضــى أنّهــا قــادرة علــى العمــل بــكل نزاهــة 

ــل.  ــر دلي ــة خي ــي الحكوم ــا ف ــة وزرائه ــفافية وتجرب وش

مــن هنــا، طــرح فريــق مجلــة »آفــاق الشــباب« أســئلة موّحــدة علــى 
مرشــحي »القــوات اللبنانيــة«، بهــدف إلقــاء الضــوء على مشــروعهم 
الوطنــي، ونظرتهــم المؤسســاتية والدولتيــة للحكــم واإلدارة فــي 

لبنــان.

ومــن مرشــحي »القــوات« كانــت ايًضــا كلمــة للذيــن ســيقترعون 
ــي. ــا الديمقراط ــن حقه ــت م ــال حرم ــعة أجي ــى، أي لتس ــرة األول للم

وتوجهنا للمرشحين باألسئلة اآلتية: 

-ما هو مشروعكم االنتخابي؟
-ما هي تطلعاتكم للمنطقة التي ترشحتم عنها؟

-ما هي رسالتكم لألشخاص الذين ينتخبون للمرة األولى؟

وأتت اإليجابات كاآلتي:

البدايــة مــع نائــب رئيــس حــزب »القــوات اللبنانيــة« النائــب جــورج 
عــدوان، المرشــح عــن المقعــد المارونــي فــي الشــوف، والــذي اســهم 
ــر إنجــاز  ــات عب ــي اإلنتخاب ــا الديمقراطــي ف ــأن ننعــم بممارســة حقن ب

قانــون اإلنتخــاب الحالــي. وقــد خصنــا بمقابلــة مميــزة.

مرشوعــي اإلنتخــايب يرتكــز عــى قيــام الدولــة الفعليــة، والدولــة الفعليــة ال ميكــن أن 

تقــوم إال بحرصيــة الســاح عــى كامــل أراضيهــا وبحرصيــة قــرار الحــرب والســلم يف 

الدولــة، وهــذا الــرشط هــو األســاس لإلســتقرار واإلســتقرار هــو أســاس ملعالجــة كافــة 

مشــاكل الدولــة.

املــرشوع أيضــا يتضمــن العمــل الجــدي عــى مكافحــة الفســاد بتفعيــل أجهــزة الدولــة 

الرقابيــة وإبعادهــا عــن املحســوبيات وتحييــد القضــاء، وعــدم إجــراء أي مناقصــة إال 

مــن خــال دائــرة املناقصــات.

وكذلك ترشيد اإلنفاق وزيادة اإلستثامر لزيادة النمو ومعه زيادة فرص العمل.

يف السياســة، تركيــز للمصالحــة التاريخيــة التــي تقــوم عــى الرشاكــة الحقيقيــة وعــى 

التعاطــي النــدي بــن الــرشكاء يف املنطقــة.

ــي  ــعة الت ــة املوس ــة اإلداري ــون الامركزي ــرار قان ــن إق ــد م ــاء ال ب ــق باإلمن ــام يتعل في

تعالــج وحدهــا جذريــا مشــكلة غيــاب اإلمنــاء وتخلــق فــرص عمــل جديــدة، كــام أنهــا 

تســاهم يف عــودة أهــل الجبــل إىل قراهــم وبلداتهــم واإلســتقرار فيهــا.

للشباب أقول:

ــل،  ــرص العم ــدام ف ــن إنع ــه م ــون في ــت تعان ــرة األوىل، يف وق ــون للم ــم تنتخب إنك

ــة. ــدوا وظيف ــؤولن لتج ــواب املس ــى أب ــكع ع ــرون للتس وتضط

ــن يتغــر بســحر ســاحر، وأعطــوا أصواتكــم ملــن يعمــل  أرفضــوا هــذا الواقــع فهــو ل

ــة ويحــارب الفســاد والهــدر. ــة الفعلي ــاء الدول لبن

صوتــوا للقــوات، فوزراؤهــا ونوابهــا أثبتــوا بعملهــم ومامرســاتهم أنهــم يعملــون لبنــاء 

ــات والتســويات عــى حســاب  ــض الصفق ــر الرشعــي ورف ــض الســاح غ ــة ورف الدول

املــال العــام، ولقيــام دولــة الكفــاءة بوجــه دولــة املحســوبيات والتبعيــة.

مســتقبلكم أنتــم وحدكــم مــن يقــرره... فأحســنوا القــرار واإلختيــار، ونحــن كلنــا ثقــة 

بكــم!

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

ــى  ــع ع ــاد الجمي ــي إعت ــبيّة الت ــة الخش ــم اللغ ــد تكل ــايب، ال نري ــرشوع اإلنتخ يف امل

ــح  ــكل مرش ــون ل ــو أن يك ــه، وه ــى ل ــذي المعن ــه ال ــارف علي ــن املتع ــامعها فم س

ــا  ــي تخوضه ــة الت ــة اإلنتخابيّ ــا العمليّ ــه. أم ــى أساس ــوت ع ــاس يك تص ــرشوع للن م

»القــوات« باملعنــى الكاســييك هــي واضحــة إاّل أّن هــذه العناويــن تشــكل املــرشوع 

ــة ولكــن األهــم مــن املــرشوع  ــة اإلنتخابيّ الــذي ســتتابعه »القــوات« مــا بعــد العمليّ

ــا. ــد ذاته ــة بح ــة اإلنتخابيّ ــة« للعمليّ ــوات اللبناني ــة »الق ــو مقارب ــايب ه اإلنتخ

ــة  ــرشوع التعبئ ــض م ــرشوع يناق ــة يف م ــدة الناخب ــدء إدراج القاع ــو ب ــود ه واملقص

ــلميّة. ــة الس ــا التعبئ ــود به ــة واملقص الحربيّ

هــذا الربنامــج ال نســعى إىل تطبيقــه فقــط يــوم إإلنتخابــات فهدفنــا هــو تحريــك مــا 

ينتــج عــن عمليّــة اإلنتخــاب بإطــار التعبئــة الســلميّة ملواجهــة التعبئــة الحربيّــة وهــذا 

ينطلــق مــن فهــم الدميوقراطيّــة ويتّصــل بقراءتهــا باملعنــى الثــوري.

ــة  ــذه املوض ــال ه ــزال أذي ــيّة وال ت ــية والفاش ــع املاركس ــن م ــرن العرشي درج يف الق

موجــودة يف العــامل الثالــث وهــو وجــود أدوات إيديولوجيّــة رئيســيّة بــدأت بهــا 

املاركســية وتبعتهــا الفاشــيّة.

ــة التــي تنظــر إىل  ــة وهــذه التعبئــة الحربيّ اليــوم، نحــن يف مواجهــة هــذه اإلديولوجيّ

السياســة كمامرســة للحــرب بصــورة أخــرى.

ــة  ــا مــن خــال تعريــف العمليّ ــة ملواجهــة هــذه األيديولوجي ــوُء إىل الدميقراطيّ فاللّج

ــة  ــري الدميوقراطيّ ــل« )وهــو أهــم مفِك ــر »توبفي ــق املفّك ــة رضورّي، وف الدميوقراطيّ

بالعلــم الحديــث( الــذي يعتــرب أّن العمــل الدميوقراطــي هــو ثــورة بوســائل ســلميّة.

مامرســتنا للعمــل اإلنتخــايب الدميقراطــي هــو تعبئــة اللبنانيــن مبــرشوع ســلمي 

مبواجهــة التعبئــة الحربيّــة إلعطائهــم فرصــة للمســتقبل ووضعهــم أمــام آفــاق تحــدد 

ــتقبلهم. مس

وهــذه التعبئــة تحقــق الربنامــج الــذي كانــت قــد أطلقتــه »القــوات« أساســاً وتبــدأ 

هــذه العمليّــة أو التعبئــة بالعمليّــة اإلنتخابيّــة. فــإذا أردنــا إعــادة السياســة إىل نصــاب 

ــلمي علينــا إخراجهــا مــن منطــق الحــرب وال ميكننــا  املســؤوليّة واإلنجــاز اإلنســايّن والسِّ

ــة الســلميّة التــي تصــب مبنطــق الدولــة  الوصــول إىل ذلــك دون التعبئــة الدميوقراطيّ

املحتكــرة لوســائل العنــف والضامنــة لألمــن.

 فيمكن الحديث عن الربنامج بالعناوين الثاث التالية:

إحتكار العنف واألجهزة الرّسميّة، وإلغاء امليليشات كافّة.

مراجعة اإلتِّفاقيّات الدوليّة املعمولة يف زمن اإلحتال

ــات مــع  ــاين الســوري ومراجعــة اإلتفاقيّ ــس األعــى اللبن ــق باملجل ــا يتعلّ ــاً: يف م   مث

ســوريا.

كل املسائل السياديّة.

ــاس  ــد الن ــن ي ــة م ــؤون العاّم ــب الش ــمح بتقري ــوف تس ــن س ــذه العناوي ــايل ه بالت

ليتمّكنــوا مــن صناعــة السياســة العاّمــة ومــن محاســبة املســؤولين. مــام سيســمح لهــم 

ــى آخــر إعطــاء  ــق متطلباتهــم األساســيّة مبعن املشــاركة يف إدارة الشــأن العــام وتحقي

الســلطة الفعليّــة للّناخبــن والتــي هــي حاجــة باملعنــى الدميوقراطــي للنظــام يك يكــون 

ــة هــو الســاح للتعبئــة الســلميّة. ــة اإلنتخابيّ هــذا النظــام أو العمليّ

ــة  ــة اإلعال ــاء دول ــة وإنه ــة اإلداريّ ــق الامركزيّ ــور هــذا الطــرح مــن خــال تحقي يتبل

ــة الفســاد. ــة  ثقاف ومحارب

تطلعاتنــا ترتجــم مرشوعنــا ورؤيتنــا، وتكمــن يف أن يكــون لبنــان عــى صــورة النضــال 

ــه  ــى مميزات ــا ع ــن محافظً ــد والعرشي ــرن الواح ــي إىل الق ــان ينتم ــه، لبن ــذي نعرف ال

وهــي:

ــة  ــا وحامي ــى تعدديّته ــا واملحافظــة ع ــة لحالته ــة واملطمئن ــات الفاعل ــى بالرتاث •الغن

ــا تشــكل جوهــره. ــان ألنه ــة يف لبن هــذه التعددي

• الوطــن اللبنــاين وطــن قــادر أن يحمــل ثقافــة الدولــة الحديثــة باملقارنــة مــع محيطــه 

ــة  ــة الدول ــواء ثقاف ــى إحت ــان ع ــدرة لبن ــال ق ــن خ ــّي م ــكل ج ــك بش ــر ذل ويظه

ــة. الحديث

•وجــود املســيحيّة الحــرّة والواعيــة لذاتهــا وتتعايــش مــع اإلســام وتتحــاور معــه عــى 

قــدم املســاواة.

املرشح عن املقعد املاروين يف برشي جوزيف إسحق:

برنامُجنا اإلنتخايبُّ يتمحوُر حْوَل النِّقاِط التّاليِة:

1- دعُم القطاِع  الزِّراعيِّ من خاِل َخلِق التَّعاونيّاِت وتصديِر اإلنتاِج.

2- تطويُر البُنى التّحتيَِّة ورفُع مستوى اإلمناِء.

3-العمُل لتحسِن وتطويِر الخدماِت الّصحيَِّة.

4- تطويُر القطاِع الرّتبويِّ وَدْعُمُه.

. يايضِّ 5- دعُم القطاع الرِّ

6- وضُع جبِّة برّشي عى الخارِطِة الّسياحيِّة اللّبنانيِّة والعامليِّة.

. 7- تحسُن املستوى البيئيِّ

8- إعتامُد العمِل املؤّسسايتِّ لتطويِر العمل اإلمنايئِّ واالجتامعيِّ والثّقايفِّ.

 أّما تطلُّعاتُنا، فهي اإلستمراُر مبسرة الّنائِب سرتيدا جعجع و الرّفيِق ايي كروز  



9صار بدا نزاهة مش فساد8صار بدا نحاسب الفاسد

صار بدا... هيك مرشحين
ــا  ا خصوًص ــدًّ ــرٌة ج ــؤوليّاُت كب ــة .املس ــا املنطُق ــي تحتاُجه ــاريعِ الّت ــِق كلِّ املش لتحقي

بعدمــا بــاَت القضــاُء منوذًجــا للجمهوريّــِة القويّــِة منوذًجــا للبنــاَن الّــذي نحلــُم بــه إْن 

ــِة الفســاِد. ــفافيَِّة أْو محارب مــن خــاِل اإلمنــاِء أو مــن خــاِل تطبيــِق القانــوِن أِو الشَّ

كــم   للمنتخبــَن للمــرّة األوىل أقــوُل، أنتــِم األمــُل وأنتــِم املســتقبُل. مارســوا حقَّ

ــِة.  ــاباِت الّضيّق ــِة و الحس ــِم البالي ــى املفاهي ــورًة ع ــم ث ــْن إنتخابُك ــاِب و ليك باإلنتخ

ــُح كلُّ األحــام  املســرُة ال ميكــُن أن تســتمرَّ إاّل بكــم ومعكــم. مــن خالكــم قــد تُصِب

ــن 1400  ــافكم م ــاِل أس ــتمراريَُّة  نِض ــو اس ــوم ه ــيايّس الي ــم الّس ــًة. إنَّ نضالَك َحقيق

ــهداُء بدمائهــم  ــي رواهــا رفاقكــُم الشُّ ســنة. إســتمروا يف الّنضــال ألنَّ هــذه األرض الّت

ــا. ــوا عليه ــيك تحافظ ــب ل ــم كلَّ التع ــتحقُّ منك تس

املرشح عن املقعد املاروين يف زغرتا ماريوس بعيني:

ــة وهــو مــرشوع »القــوات  ــا الوطني ــا املــرشوع االســايس يف حياتن ــل أي يشء أمامن قب

ــايت،  ــوال حي ــه ط ــت يف صفوف ــذي ناضل ــه وال ــي إلي ــذي أنتم ــزب ال ــة«، الح اللبناني

ومرشوعنــا هــو العمــل الدائــم عــى تصحيــح الخلــل الكبــر يف تنظيــم شــؤون 

الدولة،وإرســاء منطــق االحتــكام إىل الدســتور يف كل النصــوص ملنــع النفــوس مــن أي 

تجــاوزات تعيدنــا إىل الــوراء أكــر مــام نحــن عليــه ألن البلــد مل يعــد يحتمــل أنهيــاراً  

أكــرب مــن الــذي نحــن فيــه واملواطــن مل يعــد يحتمــل أيضــاً مزيــداً مــن الفقــر والعــوز 

ــار دوالر ،  ــاوز  ال85 ملي ــام تج ــن الع ــبان إذ أن الدي ــن يف الحس ــا مل يك ــامل م وإحت

وهنــاك أيضــاً دويلــة تتحكــم مبفاصــل الحيــاة اليوميــة، وتســيطر عــى قــرار الحــرب 

ــى  ــرّصون ع ــن م ــك نح ــة، لذل ــة والخارجي ــة الداخلي ــة الدول ــى سياس ــلم وع والس

ــة. ــادرة والعادل ــة الق ــا أي مــرشوع الدول ــا ومســرتنا إلرســاء مرشوعن ــة نضالن متابع

بالطبــع منطقــة زغرتــا الزاويــة بالنســبة يل هــي املــكان املحبــب عــى قلبــي واالرض 

التــي أعشــقها منــذ طفولتــي وهــذا مــا يجعلنــي متحمًســا للعمــل الــدؤوب يف ســبيل 

تحســن وضعهــا االمنــايئ والثقــايف والخدمــايت وهــذا مــا ميّكنهــا مــن أن تأخــذ دورهــا 

الطبيعــي والريــادي كــام نتمنــى لهــا دامئــاً وكــام تســتحق أن تكــون.

أمــا الجــزء االهــم فكانــت باكورتــه ترشــحي لانتخابــات الن هــذه الخطــوة مــن شــأنها 

ــن  ــدالً م ــتحق ب ــث يس ــول اىل حي ــح والوص ــع بالرتش ــا الجمي ــال أم ــح املج أن تفس

التفــرج عــى بعــض املحتكريــن . 

ــرة األوىل  ــرتاع  للم ــم االق ــذي يؤهله ــر ال ــوا يف العم ــن أصبح ــخاص الذي ــكل االش ل

ــم  ــوا حقك ــرتاع ،ومارس ــام االق ــة إىل أق ــوا بكثاف ــار إذهب ــن أي ــادس م ــول، يف الس نق

الدميوقراطــي وعــربوا عــن قناعاتكــم داخــل صناديــق االقــرتاع ، وليكــن صوتكــم صــوت 

ــة  ــوت العدال ــتقل ، ص ــر واملس ــيد الح ــان الس ــان بلبن ــوت االمي ــة ، ص ــق واملعرف الح

ــن تقبــل  ــة التــي ل ــا الزاوي ــة القــادرة صــوت زغرت ــة واملســاواة ، صــوت الدول والحري

ــد اآلن. ــة بع أي وصاي

املرشح عن املقعد املاروين يف البرتون فادي سعد:

ــة«، مل  ــوات اللبناني ــا »الق ــز به ــي تتمي ــاملة الت ــة الش ــة الوطني ــع املقارب ــجاماً م إنس

نقبــل إال ان نخــوض اإلنتخابــات إنطاقــاً مــن برنامــج واضــح، يحــرتم تاريــخ منطقــة 

ــج  ــرتوين ويعال ــع الب ــح املجتم ــع رشائ ــة جمي ــة وموضوعي ــايك بعقاني ــرتون ويح الب

كافــة الجوانــب التــي لطاملــا عانــت منهــا هــذه املنطقــة بســبب الحرمــان والزبائنيــة 

ــية. السياس

ــع  ــى املواضي ــة ع ــورة خاص ــزت بص ــربى، د رك ــة الك ــع الوطني ــة إىل املواضي فباإلضاف

ــة: اآلتي

1- إنشــاء املجلــس اإلمنــايئ البــرتوين الــذي يهــدف إىل خلــق ديناميــة إمنائيــة باإلشــرتاك 

مــع املجتمــع األهــي وكافــة الطاقــات التــي تذخــر بهــا منطقتنــا.

2- تنشــيط الــدورة اإلقتصاديــة بهــدف خلــق فــرص عمــل ألبنــاء املنطقــة، تثبتهــم يف 

قراهــم وبلداتهــم. 

3- تفعيــل الســياحة والحفــاظ عــى البيئــة يف هــذه املنطقــة الغنيــة باملعــامل الدينيــة 

والتــي تخّولهــا أن تكــون يف مقدمــة املناطــق التــي تســتقطب الســواح.

ــوم يف  ــي الي ــي ه ــة الت ــة والرتبوي ــة والصحي ــات اإلجتامعي ــتوى الخدم ــع مس 4- رف

حدهــا االدىن. 

تعتــرب البــرتون مــن أكــر املناطــق التــي قدمــت لهــذا الوطــن عــى املســتويات كافّــًة 

ــا إىل  ــع به ــاء. والدف ــاء بالوف ــا الوف ــان ان يبادله ــف اإلمي ــإن أضع ــخ. ف ــرب التاري وع

ــور. ــار والتط ــاء، اإلزده ــن اإلمن ــٍة م ــتويات متقدم مس

ــق عليهــم أمــاالً كبــرة، خاّصــًة انهــم  إن الذيــن ينتخبــون للمــرة األوىل هــم مــن نعلّ

إنبثــوا مــن خــال العمــل الســيايس يف الجامعــات عــن جــدارة ووعــي ســيايس ووطنــي 

يجعــل منهــم الخمــرة الصالحــة لبنــاء دولــة تحــرتم آمالهــم وتطلعاتهــم.

فرسالتي لهم : صار بدا ... صوتكم

املرشح عن مقعد األقليات يف بريوت األوىل رياض عاقل:

ــايب بشــكٍل  ــة اإلنتخ ــوات اللبناني ــو مــرشوع الق ــام ه ــايب بشــكٍل ع ــي اإلنتخ مرشوع

أســايس كــوين مرشــح الحــزب عــن مقعــد مــا يســمى باألقليــات يف دائــرة بــروت األوىل. 

ومرشوعــي بشــكٍل خــاص، هــو مــرشوع متكامــل، يتألــف مــن أربعــة محــاور أساســية:

أواًل، يف األقليّات وحقوقهم.

ثانيًا، يف بروت األوىل وبرنامجها االمنايئ.

ثالثًا، يف االنجازات واملشاريع املرتقبة.

ورابًعا، يف سياسة الدولة.

ــرة األوىل، ليكــون  ــا يف الدائ ــدي ابنائن ــن أي وقــد وضعــت هــذا املــرشوع اإلنتخــايب ب

الوســيلة التــي مــن خالهــا ســتتم محاســبتي إذا مــا وفقنــي اللــه ووصلــت إىل النــدوة 

الربملانيــة، فنحــن نؤمــن بجــدوى املســاءلة واملحاســبة. وميكنكــم الدخــول إىل صفحــة 

التواصــل اإلجتامعــي الخاصــة يب لقــراءة املــرشوع اإلنتخــايب كامــاً وبــكل تفاصيلــه.

إســتكامالً ملرشوعــي اإلنتخــايب املتكامــل، تطرقنــا ملشــاكل مدينــة بــروت بشــكٍل عــام 

ودائــرة بــروت األوىل بشــكٍل 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:

ــة  ــن بلدي ــاء ضم ــل دور األحي ــروت وتفعي ــة ب ــّي ملدين ــط توجيه ــع مخط أوالً، وض

بــروت، حيــث ســأعمل جاهــًدا عــى طلــب تعديــل القانــون املتعلــق ببلديــة بــروت، 

حيــث يتــم تقســيمها اىل دوائــر صغــرة، تابعــة اداريًّــا اىل مجلــس مركــزي ميثـّـل كافــة 

ــادل  ــام يخــدم العاصمــة بشــكل ع ــي ع ــه مخطــط توجيه ــر هــذه، ويكــون ل الدوائ

ومتــوازن، ويعمــل عــى امنائهــا وصيانــة أرصفتهــا وطرقاتهــا وبناهــا التحتيــة بشــكل 

أفضــل وأكــر فعاليــة.

ثانيــاً، 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.

ــّل  ــف الســيارات لح ــادة مواق ــة لزي ــن مســاحات بديل ــى تأم ــأعمل ع ــاً، س ــا ثالث أم

ــة. ــا أهــايل املنطق ــاين منه ــي يع هــذه املشــكلة الت

والنقطــة الرابعــة املهمــة جــداً أيضــاً، هــي طــرح الواجهــة البحريــة لبــروت كوجهــٍة 

ســياحية أساســيّة تســتحّقها املنطقــة ويســتحّق أهلهــا ارتــدادات هــذا املــرشوع 

ــة. االيجابيّ

ــٍد مــن املعلومــات والتفاصيــل، إن مرشوعــي اإلنتخــايب موجــود عــى صفحــات  وملزي

التواصــل اإلجتامعــي الخاصــة يب، وميكــن ألي فــرد أن يطلــع عليــه ســاعة يشــاء.

إن األشــخاص الذيــن ينتخبــون للمــرة األوىل هــم فئــة الشــباب، وهــم يقاربــون حــوايل 

ــة  ــة بحســب لوائــح الشــطب الصــادرة عــن وزارة الداخلي ال-800 ألــف شــاب وصبي

والبلديــات.

ــم،  ــاد يف أعامقه ــة الفس ــه ومحارب ــر نفس ــون  التغي ــباب يحمل ــا والش ــك الصباي أولئ

ويحلمــون بلبنــان الدولــة التــي تحميهــم وتؤمــن لهــم أبســط مقومــات العيــش الكريم 

للبقــاء والتشــبث بــاألرض.

لذلــك، أدعوهــم لتحمــل املســؤولية، وليامرســوا حقهــم وواجبهــم باإلنتخــاب يف هــذا 

ــوا  ــة، وليصوت ــة املقبل ــة للســنوات األربع ــذي يحــدد سياســة الدول ــوم املصــري ال الي

ــل  ــذي ميث ــزب ال ــا الح ــت أنه ــة اثبت ــوات اللبناني ــردد، ألن الق ــن دون ت ــوات« م »ق

طموحــات الشــباب اللبنــاين، وهــي رأس الحــرب يف محاربــة ومكافحــة الفســاد 

ــترشي.  املس

ولراجع أداء وزراء ونواب القوات يف الحقبة األخرة وسيدركون أنه »صار بدا«!!

املرشح عن املقعد األورثوذكيس يف عكار وهبي قاطيشا:

ــا  ــة وطاقاته ــة مبواردهــا االولي مرشوعــي االنتخــايب هــو انتشــال منطقــة عــكار الغني

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 لامنــاء ويؤســس لفتــح مطــار رينــه معــوض ويشــجع الصناعــة الزراعيــة 

ــفى  ــى املستش ــز ع ــا بالرتكي ــة فيه ــز الامركزي ــع تعزي ــة م ــة بالزراع ــة غني يف منطق

والجامعــة واالســتثامر االقتصــادي .

ــد  ــايض وعق ــب امل ــن رواس ــرروا م ــر . تح ــاح والتغي ــل االنفت ــد جي ــل الغ ــم جي أنت

اإلســقاطات التاريخيــة املــزورة لتبنــوا لبنــان املســتقبل الــذي يليــق بأبنائكــم . ثبّتــوا 

اقدامكــم يف لبنــان وازرعــوا األفــق بأحامكــم وطموحاتكــم ليكــون لكــم وطنــا ســيًدا 

معــاًف، يكــون االقــوى واألغنــى والنمــوذج إذا تضافــرت جهودكــم وتحررتــم مــن آفــة 

ــل. االمــاءات والتضلي



11صار بدا بيئة نضيفة10صار بدا حل لعجقة السير 

صار بدا... هيك مرشحين
المرشح عن المقعد الماروني في جبيل زياد الحواط:

مشــروعي االنتخابــي يرتكــز علــى  رؤيــة واضحــة وهــو مبنــّي علــى 
ــين كل االدارات  ــادرة، وتحس ــة الق ــة القويّ ــة الدول ــاملة إلقام ــة ش خط
والقطاعــات  التــي تعانــي  مــن الهــدر والفســاد وعــدم التخطيــط، إضافة 
إلــى الســعي لخلــق فــرص عمــل ال ســيّما  للشــباب اللبنانــي والحــد مــن 
الهجــرة. لبنــان اليــوم بحاجــة إلــى نهضــة اقتصاديــة وانمائيــة وســياحية 
وبيئيــة، لــذا وضعنــا خطــة كاملــة متكاملــة لــكل قطــاع . سأســعى 
ــاد  ــاع اقتص ــي قط ــتثمار ف ــة واالس ــات االقتصادي ــّور القطاع ألن نط

المعرفــة، وتجذيــر النــاس  بأرضهــا.
  تطلُّعاتــي ان تكــون  جبيــل وكســروان ولبنــان »أحلــى«. سأســعى ألن 
ــة،  ــدوة البرلماني ــى الن ــل ال ــة جبي ــي بلديّ ــيته ف ــذي ارس ــج ال ــل النه انق

ــي ثقــة بالقــدرة علــى تحقيــق التغييــر المنشــود.  وكلّ
ــى  ــر إل ــي تفتق ــل وكســروان  الت ــدات جبي ــرى وبل ــي تشــمل  ق تطلعات
االنمــاء، الن مــا قــدم لهــا مــن مشــاريَع انمائيــٍة فــي الســنوات الماضيــة 
أقــل بكثيــر ممــا قـُـدم لغيرهــا، وهــذا االمــر غيــر مقبــول علــى االطــالق 

.
نحــن نريــد ان نبقــى متجذريــن بأرضنــا لــذا مــن واجبنــا العمــل علــى 
ــن  ــة كل م ــل لمواجه ــرص العم ــن ف ــبابنا وتأمي ــرة ش ــن هج ــد م الح

ــده. ــذي نري ــان ال ــر صــورة لبن يحــاول تغيي
ــا  ــان أن تبقــى قران ــواًل بعــد انتهــاء الحــرب فــي لبن ــم يعــد مقب هــذا ول
ومناطقنــا مــن دون كهربــاء، والنفايــات  مــن دون حــّل جــذّري . فــال 
ــة  ــة واقليمي ــات دولي ــى اتفاقي ــة ال ــا بحاج ــذه القضاي ــد ان ه ــا اح يقنعن
لحلهــا، بــل تحتــاج الــى قــرار جــريء مــن  المســؤولين اذا كانــوا 

ــة. ــام الدول ــا قي ــدون حق يري
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 بــالد جبيــل هــي بــالد العيــش المشــترك الحقيقــي، فكمــا 
ــوم  ــا الي ــا علين ــا وتضامــن اهله ــى وحدته حافظــت خــالل الحــرب عل
تجســيد هــذا العيــش مــن خــالل االعمــال واالفعــال، الن هــذا العيــش 

ليــس شــعارا انتخابيــا فقــط انمــا هــو واقــع ملمــوس.

أدعــو جميــع اللبنانييــن مــن دون اســتثناء، مــن ســينتخب للمــرة األولــى، 
ومــن ســبق لــه أن انتخــب، ان يكــون الســادس مــن ايــار يومــا مفصليــا 
ــروعين،  ــن مش ــاروا بي ــدون  وان يخت ــان يري ــه أي لبن ــددون خالل يح
ــي ظــل  ــا ف ــا ووطني ــورا اقتصادي ــه  تده ــش في ــذي نعي ــو ال االول وه
وجــود ســالحين فــي البــالد والثانــي هــو مشــروع الدولــة القويــة 
ــة الســالح والحامــي للحــدود  ــك حصري ــذي يمتل ــش ال ــادرة والجي والق
والســلطة التــي تعمــل علــى مكافحــة الفســاد والفاســدين والتنميــة 
ثقــة أن  االقتصاديــة والزراعيــة والســياحية وغيرهــا. وأنــا علــى 
الجبيلييــن والكســروانيين ســينتخبون مســتقبل أوالدهــم. اعلناهــا ثــورة 

ــك. ــا ســتكون كذل ــد انه ــا اكي ــة وان كرام

المرشح عن المقعد الماروني في كسروان شوقي الدكاش:

ــل مشــروع  ــا أحم ــي ان ــة«، بالتال ــوات اللبناني ــا مرشــح حــزب »الق أن
القــوات السياســي ورؤيتهــا الوطنيــة  سياســيًّا فــي مقاربــة كل القضايــا 
ــج  ــة نه ــي، مواصل ــا كل رفاق ــد، كم ــي اتعه ــرى. وانن ــة الكب المفصلي
القــوات فــي العمــل السياســي المبدئــي، الشــفاف والمنتــج. وتبقــى 
قضيتُنــا المركزيــة وبوصلتنــا القضيــة اللبنانيــة، وجوهرهــا حريــة 

ــه. ــى ارض ــيادته عل ــتقالله وس ــان واس لبن
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 
ــه  ــد لهــا بعــض حقوقهــا. وهــو مــا ســأعمل علي ــة تعي »نفضــة« إنمائي
ــاء  ــس االنم ــي ادراج مجل ــودة ف ــرى الموج ــاريع الكب ــن المش ــدًءا م ب
ــة  ــاريع االنتاجي ــم المش ــى دع ــواب وصــوال ال ــس الن ــار ومجل واالعم

الصغيــرة علــى مســتوى القضــاء.
رسالة للمنتخبين للمرة االولى؟

ــد ان ادعــو جميــع النــاس الــى المشــاركة بالواجــب والحــق  ــة اري بداي
ــول بمــن  ــي القب ــت يعن ــكاف وعــدم التصوي ــاد واالعت ــي. الحي االنتخاب
ــع.  ــر الواق ــوخ لالم ــاالت، الرض ــن الح ــي احس ــم، او ف ــَرض عليك يُف
واتوجــه الــى الشــباب خاّصــةً ألقــوَل لهــم: صوتكــم هــو قــوة التغييــر. 
أنظــروا الــى أداء »القــوات« وحرصهــا علــى ســيادة الدولــة وكرامــة 
النــاس وحقوقهــم. حكمــوا ضمائركــم انتــم المتمــردون االحــرار الذيــن 

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

المرشح عن المقعد الماروني في المتن ماجد إدي أبي اللمع:

وحتــى  االقــل  علــى  أو  ابنائــه.  الــى  القضــاء  هــذا  شــؤون  إدارة 
ــا  ــوة وإعطائه ــات بق ــل البلدي ــا، دعــم عم ــة وتطبيقه ــرار الالمركزي اق

اكبــر.  صالحيــات 

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 
ــي  ــل السياس ــدوى العم ــن بج ــاً، مؤمني ــم ثالث ــي بلده ــن ف ــا، عاملي ثاني
ــم  ــول له ــرا اق ــم. واخي ــن دونه ــه م ــان ال وجــود ل ــه. لبن وممارســين ل
ــن  ــوات. فم ــراء األص ــات ش ــريع او مغري ــب الس ــم الكس ... ال يغرنّك
ــوا  ــراًرا ... قول ــوا اح ــا. كون ــن لحظته ــم م ــه يبيعك ــتريكم باصوات يش
كلمتكــم وليكــن صوتُكــم مدويًــا ليعــرف الــكل مــاذا تريــدون وليحســب 

الــكل حســابكم وحســاب المســتقبل.

المرشح عن المقعد الكاثوليكي في زحلة جورج عقيص:

 مشــروعنا االنتخابــي يرتكــز أساًســا علــى قيــام دولــة المؤسســات 
ــوى  ــا س ــى اراضيه ــالح عل ــلطة وال س ــة ال س ــة. دول ــة والعادل القوي
ســلطة وســالح الشــرعية والجيــش واالجهــزة االمنيــة اللبنانيــة.  وحيــن 
ــة وأجهزتهــا  ــي كل مؤسســات الدول ــة المؤسســات أعن ــم عــن دول أتكل
وإداراتهــا الحكوميــة. فســيطرة القــوى الشــرعية علــى أراضيهــا قضيــة 
محســومة بالمبــدأ. لكــن عمــل باقــي اجهــزة الدولــة واالدارات التابعــة 
ــا. انتظــام  ــاه مواطنيه ــة تج ــة عادل ــون الدول ــى تك ــام ايضــا حت ــا ه له
العمــل االداري حاســم لتطبيــق مشــروعنا االنمائــي علــى مســتوى 
الوطــن. واإلنمــاء ليــس كالمــا فارغــاً 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 

ــة واجهزتهــا.   لتطبيقهــا وتنفيذهــا بانتظــام فــي ادارات الدول

بالنسبة لتطلعاتنا؛
- لقضــاء المتــن ميــزة غيــر متوفــرة فــي باقــي االقضيــة. فيــه كبــرى 
ــع  ــا المصان ــد هن ــة، أقص ــة والخدماتي ــة والتجاري ــركات الصناعي الش
والمعامــل والمواقــع الســياحية واالســواق التجاريــة، اضافــة الــى 
ــط  ــى خط ــاج ال ــزات تحت ــذه المي ــه. كل ه ــع في ــكاني الواس ــو الس النم
وبنـًـى تحتيــٍة متطــورة تســاعد فــي النمــو، وهــو مــا ليــس متوفــرا حتــى 
الســاعة الســباب عــدة اولهــا مركزيــة الدولــة وصعوبــة اتخــاذ قــرارات 
ــة  ــرى ان الالمركزي ــن ن ــاكل. نح ــة المش ــريعة لمعالج ــراءات س واج
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 

ــص بفكرتيــن أساســيّتين: بنــاء دولــِة القانــوِن  مشــروعي اإلنتخابــّي يتلخَّ
ــباب مــن خــالل  ــن اســتقالِل القضــاِء، والحــدِّ مــن هجــرة الّش وتحصي

اســتراتيجيَّة وطنيَّــة لتمكيــن الّشــباب وتنميــة األريــاف.
تطلُّعاتــي بعضهــا خــاَب فعــاًل حيــث كنــت أتمنـّـى أن تكــون اإلنتخابــات 
فرصــةً حقيقيـّـة للتّغييــر الدّيمقراطــّيِ وتــداوِل السُّــلطِة، وإذا بها مســاحة 
للّرشــوة اإلنتخابيـّـة وتزويــر اإلرادة الّشــعبيّة وتثبيــت السُّــلطة القائمــة. 

يبقــى أملــي أنّنــي فــي حــال فــزت باإلنتخابــات أن أكــون ممثِّــاًل للشَّــباب 
التَّغييــرّيِ فــي لبنــان وُمســاهٌم فــي إصــالح القضــاء.

ة األولــى، أقــول لــه: ال تــِرْث مــن الجيــل  أّمــا لــكّلِ شــخٍص ينتخــُب للمــرَّ
ــى  . إنتفــض عل ــيَّ ــاَن الحال ــى لبن ــا إل ــةً أوصلتن ــاٍت بالي ــابق موروث الّس
ــن  ــتبني م ــذي س ــّول الّ ــِة المع ــراعِ بمثاب ــةَ االقت ــر ورق ــك واعتب واقع

خاللــه وطــَن الغــِد.



13صار بدا نوقف الهدر12صار بدا دولة مش دويلة

صار بدا... هيك مرشحين
المرشــح عــن المقعــد األورثوذكســي فــي حاصبيــا – مرجعيــون فــادي 

سالمة:

م  أّواًل ال بــدَّ مــن اإلشــارة إلــى أنَّ حرصــي األساســيَّ هــو أن أقــدِّ
فارًغــا  ـا  إنتخابيًـّ ليــس كالًمــا  لمنطقتــي وألهِلهــا، وهــذا  األفضــَل 
ــاء بهــا  ــب هــذه األرض، واالرتق ــا مــن ُصل ــل أن ــن ب الســتمالة النّاخبي

إنّمــا يعكــس صــورة كّلِ جنوبــّيٍ ويدفعــه إلــى االفتخــار بهــا. 
ــة وألتمــس أوجــاع  ــاِت المنطق ــدًا حاج ــوب وأعــرف جيّ ــن الجن ــا إب أن
أهلــي ومطالبَهــم. لقــد اختــرت »نحنــا والد هــاألرض« شــعاًرا لعملــي 
ألضــع اإلصبــع علــى الجــرح الـّـذي يَكُمــن فــي افتقــاد المنطقــة لإلنمــاء 
رهــم أكثــَر فــي أرضهــم فال  مــات البقــاء ألوالدهــا ويُجذِّ ــن مقّوِ الـّـذي يؤّمِ
نراهــم مضطّريــن للمغــادرة بحثـًـا عــن الّطبابــة والعلــم ولقمــة العيــِش.

 
إّن برنامجــي اإلنتخابــّي يتمحــور حــول تطويــر مجــاالت التّعليــم 
والصّحــة والّزراعــة، وتفعيــل دور المــرأة والّشــباب، وتنميــة الّســياحة 
ــة فــي المنطقــة مــع كّل مــا لذلــك األثــر علــى  ودفــع العجلــة اإلقتصاديّ
ــّي وإنشــاء  ــر المستشــفى الحكوم ــا. سأســعى لتطوي ــا وازدهاره تقدُّمه
مســتوصف تابــع لجمعيّــة األرز الّطبيّــة مــن أجــل تأميــن الّطبابــة 
ــن  ــرة م ــة كبي ــة أهميّ ــأُولّي الّزراع ــة، وس ــة ممكن ــّل تكلف ــي بأق لألهال
خــالل تأســيس تعاونيـّـة زراعيـّـة تقــف إلــى جانــب المزارعيــن وتســاعد 
ــر  ــى مشــاريع تطوي ــا ســأعمل عل ــاج، كم ــف اإلنت ــان وتصري ــي اتق ف
المــدارس الّرســميّة وتأهيلهــا وإنشــاء معهــد مهنــّي للّطــالب الّراغبيــن، 
ولعــّل أهــّم مــا أســعى إليــه هــو مشــروع إقامــة فــرع لجامعــة البلمنــد 
علــى أرٍض قدّمتهــا مطرانيـّـة الــّروم االورثوذكــس، فكثيــر من الّشــباب 
ــى  ــاب إل ــم للذه ــادرة قراه ــى مغ ــرون عل ــن مجب ــالب الجنوبيي والّط
ــا،  ــا ومعنويً ــر إقتصاديً ــي الكثي ــف األهال ــع يكلّ جامعاتهــم، وهــذا الواق

ــد منهــم يغــادرون مــن أجــل هــذا الواقــع. ونــرى العدي
إن أرضنــا هــي ثمــرة تعــب أجدادنــا وحفاظهــم بالعــرق والــدّّم عليهــا، 
ــة المــوارد الُمتاحــة  ــم الحــّي ورغــم قلّ ــّي باللّح ــا اليوم ــة نضالن وحكاي
ــب  ــا الحبي ــى جنوبن ــع إل ــي أتطلّ ــن. إنّ ــن صامدي ــى متجذّري ــي نبق لك
ــا  ــا زلن ــا م ــوم أنّن ــًرا الي ــف كثي ــا أتأّس ــة، وأن ــة نموذجيّ ــه منطق لجعل
ــي  ــن، ولكنّن ــذ زم ــا من ــات كان يجــب أن نحصــل عليه ــب بمقّوم نطال

ــنوات  ــة الّس ــة طيل ــّواب المنطق ــه ن ــم يقدم ــا ل ــم م ــى تقدي ــأعمل عل س
ــا،  ــاه أهلن ــا وتج ــّق منطقتن ــي ح ــًرا  ف ــروا كثي ــن قّص ــة، والّذي الماضي
ــة منهــم،  ــا أّن كّل مــا ذكرتــه كان مــن أبســط واجباتهــم وليــس منّ علًم
ولكنّهــم لــم يكونــوا علــى قــدر ثقــة أبنــاء الجنــوب، و ٦ أيــار ســيكون 

ــة. ــبة الدّيمقراطي ــوم المحاس ي

المرشح عن المقعد األورثوذكسي في بيروت األولى عماد وكيم:

إنَّ برنامجنــا اإلنتخابــيَّ يتمحــوُر أساســا حــوَل وضــع مخطَّــٍط توجيهــّيٍ 
ــمَّ  ــروَت، فيت ــات بي ــن بلديّ ــاء ضم ــِل دور األحي ــروَت وتفعي ــة بي لمدين
ذلــك مــن خــالل طــرح مخّطــٍط توجيهــّيٍ وإســتراتيجيٍَّة واقعيــٍة لتحويــل 
بيــروَت األولــى إلــى منطقــٍة عصريــٍة قابلــٍة للتّطويــر. كمــا أنَّــه ســيتمُّ 
رســُم خريطــٍة ثقافيَّــة لبيــروَت األولــى للمحافظــِة علــى اإلرث الثّقافــي 
ــة  ــِة التُّراثيَّ ــٍق لألبني ــاُم بمســحٍ دقي ــا القي مــن خــالل عــدّة مشــاريَع منه

بالتَّعــاون مــع المعنييــَن واألخّصائييــَن. 
ســنعمُل أيًضــا علــى تأميــِن مســاحاٍت بديلــٍة لزيــادة مواقــف الّســيّاراِت، 
ــر  ــة عب ــذه األزم ــِة ه ــة لمعالج ــريعات الاّلزم ــن خــالل طــرح التّش م
طــرح مشــروعٍ علــى الحكومــة يقضــي بإجــراِء مناقصــٍة، تعفــي 
ــِف ســيّارات  ــة إقامــة المشــاريعِ، إلقامــة مواق ــة مــن كلف ــة الدَّول خزين
ــة والّســاحات. وأَخيــًرا،  تحــت األرض، وتحديــدًا تحــت الطُّرقــات العامَّ

ــٍة ســياحيٍَّة. ــة كوجه طــرحِ الواجهــة البحريّ
 

ــادي كمــا كانــت  ــى الّري ــى اســتعادةِ دور بيــروَت األول ــع إل نحــن نتطلّ
ـة كبيــرة عندنــا، فمنهــا بدايتنــا وفيهــا  دائًمــا، فالمنطقــةُ لهــا رمزيَـّ
مراكزنــا، وهــي كانــت مقــرَّ قيــادةِ القــّواِت يــوم كانــت القــّواُت تحمــي 
ــة  ــن اإلنتخابيّ ــي القواني ــنَّ واضع رةَ... لك ــرَّ ــرعيةَ والمح المناطــَق الشَّ
بعــد الحــرب عمــدوا إلــى تمييــع قــرار أهلهــا... حتــى إنَّ قانــوَن الدّوحــة 
أوصــل الاّلئحــة الّتــي دعمناهــا بكاملهــا، إاّل أنَّ معظــم أعضاءهــا 
اختــاروا االلتحــاق بتكتُّــٍل آخــَر )٣مــن٥(. واليــوَم هــذا التَّكتُّــل يخــوض 
المعركــة اإلنتخابيّــة فــي مواجهــٍة مباشــرةٍ معنــا. مــن هنــا، كان ال بــدّ 
لنــا أن نترّشــح بالمباشــر هــذه المــّرة لنضمــن إمكانيــة تنفيــذ المشــروع 
الـّـذي نســعى إليــه، وإنشــاهلل نحــن اليــوم ضمــن الئحــة بيــروت األولــى 

نتمتـّـع بانســجاٍم سياســّيٍ تــاّمٍ ونتَّفــُق علــى النّقــاط الّرئيســيِّة للمشــروع، 
ونشــهد تأييــدًا شــعبيًّا كبيــًرا ألفكارنــا وطروحاتنــا... وأّول مــا ســنقوم 
بــه بعــد فوزنــا فــي ٧ أيــار هــو المبــادرة إلــى أخصامنــا فــي الاّلئحــة 
المواجهــة ودعوتهــم للتّعــاون معنــا، ألّن مشــروَعنا قابِــل للتّنفيــِذ، 
م ونحــن ســنبذُل كلَّ مــا فــي وســعنا  يريــُح أهلنــا ويعيــد موقعنــا المتقــدِّ

إلنجاحــه.
 

لقــد مضــى ٩ ســنوات علــى آخــر انتخابــاٍت فهنــاك مــن ينتخــب للمــّرة 
ــا أّن  ــادٌح، كم ــيٌّ ف ــأٌ تاريخ ــذا خط ــن وه ــس الثاّلثي ــو يالم ــى وه األول
هنــاك مــن ســينتخب للمــّرة األولــى ألنـّـه يــرى بالقانــون الجديــد إمكانيـّـة 
ــوِت إلــى حيــث يجــب أن يكــوَن... لــكّلِ هــؤالء نقــوُل: أنتــم  إيصــال الصَّ
د مســتقبَل  ــة الُمطلقــة لالختيــار... وخياركــم اليــوم يحــدِّ تملكــون الحريَّ
ــاُء  ــم أصدق د أنّه ــاء لمجــرَّ ــوا األصدق ــة االدارة. ال تنتخب ــالد وطريق الب
وال تنتخبــوا األفــكار الجميلــةَ الّتــي هــي بعيــدة عــن الواقــع، بــل 
أعطــوا صوتكــم قيمــة ثالثيـّـة األبعــاد: فأعطــوه للفريــق القــادر سياســيًّا 
علــى مواجهــة المشــاريع الغريبــة العجيبــة عــن حضارتنــا، وأعطــوه 
ــا  لــذوي الخبــرة فــي العمــل الحزبــّيِ والّشــأن العــام، وأعطــوه تفضيليًّ
ألشــخاٍص قادريــن علــى تشــكيل تكتُّــالت كبــرى فــي المجلــس الجديــد، 
ــة  ــب أو محاول ــون عجي ــبوهة أو قان ــٍة مش ــراُض أّيِ صفق ــا اعت يُمكنه

هيمنــة أو تعــدٍّ علــى حقــوٍق مــا...
ــذي هــو  ــق الّ ــرق، فأعطــوه للفري ــى إحــداث كّلِ الف ــادر عل صوتكــم ق
قــادٌر أن يُظهــر هــذه القــّوة... وحاســبونا فيمــا بعــد ألّن هــذا هــو النّهــج 

الّــذي ســنعتمده فــي أدائنــا النيابــّيِ.

المرشح عن المقعد الكاثوليكي في جزين عجاج حّداد:

ــة األراضــي  ــي تبســط ســلطتها علــى كافّ ــة الّت ــة القويّ مشــروعنا الدّول
ــالت، مشــروعنا هــو  ــر شــرعّي وال دوي ــث ال ســالح غي ــة حي اللّبنانيّ
محاربــة الفســاد والمحســوبيّات. »القــّوات اللّبنانيّــة« بثالثــة وزراء 
ــر  ــدد أكب ــا ع ــو كان لديه ــف ل ــار فكي ــذا اإلط ــي ه ــر ف ــت الكثي أحدث

ــرى... ــب أخ وحقائ
نتطلـّـع بالدّرجــة االولــى لتأميــن فــرص العمــل وتســهيل النّقل والمســكن 
ــبة  ــن نس ــف م ــم وللتّخفي ــي أرضه ــوا ف ــن ليبق ــباب الجّزينيي ــدى الّش ل

ــة  ــك مــن خــالل مشــاريع إنمائيّ ــت وذل ــع الوق ــم م ــي تتفاق ــزوح الّت النّ
ــي مــن شــأنها خلــق فــرص عمــل  وســياحيّة وجــذب لإلســتثمارات الّت

ــة فــي المنطقــة. وحركــة إقتصاديّ
ــعى  ــن نس ــا فنح ــر أيًض ــر كبي ــه تأثي ــفائّي لدي ــاع اإلستش ــا أنَّ القط كم
جاهديــن لتطويــر هــذا القطــاع ليشــمل كّل الحــاالت كمــا كل البلــدات.

 
ــف  ــرة األل ــب للم ــن ينتخ ــا لم ــى كم ــّرة األول ــينتخب للم ــن س ــا لم أّم
ــوام  ــدّة أع ــع طــوال ع ــم الجمي ــد جّربت ــرق فق ــو الف ــم ه ــن صوتك فليك
ــة هــذه المــّرة  ــدوا أنَّ النّتيجــة ســتكون مختلف ــم النّتيجــة فــال تعتق ورأيت
فمــن لــم يســتطع تحقيــق وعــوده خــالل عشــرة أعــوام لــن يحقّــق منهــا 

ــة. ــاة كامل ــو خــالل حي شــيئا ول
لذلــك لديكــم الخيــار اليــوم لتجربّــوا »القــّوات اللّبنانيّــة« الّتــي لــم 
تترّشــح مــن قبــل ولتعطوهــا الفرصــة لتثبــت لكــم وللجميــع أنّهــا تســعى 

ــاء القصــور. ــس لبن ــاء وطــن ولي لبن

املرشح عن املقعد األورثوذكيس يف الكورة فادي كرم:

مرشوعــي االنتخــايب هــو مــن ضمــن اســرتاتيجية القــوات اللبنانيــة ورؤيتهــا وهــي بنــاء 

ــا مــن خــال  ــة وتحصينه ــة املؤسســات والعمــل عــى اســرتجاع الســيادة اللبناني دول

انهــاء اســرتاتيجية الســاح الغريــب عــى االرايض اللبنانيــة والــذي يتحّمــل مســؤولية 

ــاع  ــط الدف ــاد خ ــّكل الفس ــايت ويش ــي واملؤسس ــادي واالجتامع ــع االقتص ــرّدي الوض ت

ــة عــى االفســاد لتحمــي نفســها  االقــوى عــن الدويلــة حيــث تعمــل الدويل

ــا العمــل  ــد بدأن ــة الكــورة وق ــة وســياحية ملنطق ــة زراعي ــة امنائي ــا خطــة اجتامعي لن

فيهــا يف الســنوات القليلــة املاضيــة فحققنــا قســم كبــر منهــا حيــث اســتطعنا انجــاز 

ــة يف الكــورة وسنســتكملها يف املســتقبل. عــدد مــن املشــاريع االمنائي

ــوا  ــم وان يدرك ــة صوته ــوا قيم ــم ان يعرف ــب منه ــرة األوىل اطل ــون للم ــن ينتخب للذي

اهميــة الخيــارات الوطنيــة التــي تتحقــق مــن خــال صوتهــم وان ال يســلكوا الطريــق 

ــو  ــر نح ــداع والتطوي ــم االب ــل، فعليه ــل اىل الفش ــن وص ــم م ــن قبله ــلكها م ــي س الت

ــة التــي مل تنتــج وطــن. ــة التقليدي ــدة عــن الذهني ــة مؤسســاتية بعي عقلي
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بدك كهربا؟
عطيها للقوات

صار بدا... هيك مرشحين

المرشح عن المقعد األورثوذكسي في عاليه أنيس نّصار:

ــِة«. ويف التَّنميــة برنامــج إمنــايئٌّ  يف الّسياســِة مرشوعنــا هــو مــرشوع »القــّوات اللُّبنانيّ

ملنطقــِة عاليــه يعالــج حاجــاِت املنطقــة مــن تعليــٍم وطبابــٍة وإســكاٍن ودعــٍم للقطــاِع 

ناعــيِّ والّزراعــيِّ وحقــوق املــرأة  الصِّ

ــُع إىل عــودٍة واعــدٍة  ــا أَتطلَّ مبــا أنَّ اإلمنــاء يف منطقــة عاليــه بحالــٍة غــرِ ُمرضيــة إطاقً

ــة عــى وثبــٍة نهَضويَّــة لإلمنــاء القائــم عــى تحفيــِز الوجــوِد. مبنيّ

 

تــوا »للقــّوات« ألنّهــا تعــرّب  رســالتي لهــم أن يُدركــوا أهميَّــة االقــرتاع لتغيــرِ الواقــع .صوِّ

تــوا بشــكٍل صحيــٍح . ال تــرتدَّدوا فــكلُّ تغيــر يبــدأُ مــن  عــن ضمرِكــم وتطلُّعاتكــم. صوِّ

خــال  املحاســبة . القــرار لكــم وعندكــم.
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أخبارنا
لقاء إنتخابي لمصلحة طالب »القوات 

اللبنانية«: إلى اإلنتخابات در

نظمــت مصلحــة الطــالب في حــزب  »القــوات اللبنانيــة«، بالتعاون مع 
مكتــب الدعايــة السياســية فــي الحــزب، لقــاًء سياســيًا تحــت عنــوان:« 
Ten days run before election«فــي مــار إليــاس- أنطليــاس- 
يــوم األربعــاء عنــد الســاعة الســابعة، حضــره األميــن المســاعد لشــؤون 
ــية  ــة السياس ــب الدعاي ــس مكت ــارد، ورئي ــان ي ــور غس ــح الدكت المصال
ــال  ــق داني ــس المركــزي الرفي ــل مكــرزل، وعضــو المجل ــق إمي الرفي
ــق شــربل الخــوري وكــوادر  ســبيرو، رئيــس مصلحــة الطــالب الرفي

مــن مصلحــة الطــالب.

إفتتحــت المحاضــرة  بكلمــة للدكتــور يــارد شــددّ فيهــا علــى أهميـّـة دور 
مصلحــة الطــالب فــي اإلنتخابــات النيابيــة، مؤكــدًا أّن حــزب »القــوات 
ــة« منســجم مــع ذاتــه ومــع تحالفاتــه، وأّن هدفــه األساســّي هــو  اللبنانيّ

مكافحــة الفســاد وبنــاء الدولــة.
ثــم كانــت كلمــة للرفيــق دانيــال ســبيرو رّكــز فيهــا علــى الجيــل الجديــد 
ــد ٩  ــّرة بع ــّي ألول م ــه األساس ــيمارس حقّ ــذي س ــر ال ــن بالتغيي المؤم
ســنوات مــن غيــاب اإلنتخابــات، مشــددًا علــى ضــرورة اإلقتــراع لمــن 

يمثــل التغييــر الفعلــي عبــر تجربتــه فــي العمــل السياســي.

وتركــز اللقــاء علــى دور مصلحــة الطــالب فــي اإلنتخابــات النيابيــة، 
حيــث عــرض رئيــس مكتــب الدعايــة السياســية الرفيــق إميــل مكــرزل، 
ــة  ــام المتبقي ــي األي ــا ف ــر ورشــة عمــل، الخطــوات الواجــب إتباعه عب

للوصــول إلــى اليــوم المنتظــر، يــوم اإلنتخابــات.

شــربل  الرفيــق  الطــالب  لرئيــس مصلحــة  بكلمــة  اللقــاء  وإختتــم 
ــاب  ــح، أي إنتخ ــاب الصحي ــة اإلنتخ ــى أهمي ــدّ عل ــذي أك ــوري ال الخ
ــة  ــة فعليّ ــى دول ــول إل ــن الوص ــن م ــة« للتمك ــوات اللبناني ــزب »الق ح

خاليــة مــن كّل أنــواع الفســاد.

صوتنا يصنع كل الفرق
من اإلنتخابات الجامعية إلى النيابية....

شــكلت مصلحــة الّطــالب العمــود الفقــري لحــزب »القــّوات اللّبنانيــة« 
اعتقــال ســمير جعجــع  فــي ظــّلِ  الّســورية.  الوصايــة  فــي عهــد 
ــع أنَّ  ــن للجمي ــا، تبيّ ــة« واغتياله ــّوات اللّبناني ــوز »الق ــاد رم واضطه
مصلحــة الّطــالب عصيــت علــى ممارســات النِّظــام األمنــي الّســوري-

اللّبناني. 

ــم الّطــالب عشــرات الوقفــات واإلعتصامــات المطالبــة بحريّــة  فقــد نظَّ
الحكيــم وبطــرد اإلحتــالل الّســوري مــن لبنــان. وبالّرغــم مــن موجــة 
ك،  اإلعتقــاالت الكبيــرة الّتــي كانــت تطــال الّطــالب بعــد كّلِ تحــرُّ
ــى بعــد  كات حت ــرُّ ت هــذه التّح ــد اســتمرَّ رفــض هــؤالء الخضــوع. وق

ــي. ــهيد رمــزي عيران ــال الّش إغتي
ل دور مصلحــة الطُّــالب  وبعــد صــدور العفــو بحــق ســمير جعجــع تحــوَّ
ــي  ــة« ونشــر فكرهــا ف ــّوات اللّبناني ــق مشــروع حــزب »الق ــى تطبي إل
الجامعــات محقِّقــةً إنتصــارات كاســحة فــي معظــم اإلنتخابــات الّطالبيــة 
ــدف  ــي ته ــا والّت ــمَّ تنفيذه ــي ت ــاريع الّت ــى المش ــاح إل ــذا النّج ــود ه ويع

ــة. لخدمــة الّطــالب كافّ
ــات حــزب  ــع ثب ــة م ــات الّطالبي ــي اإلنتخاب ــذه النّجاحــات ف ــْت ه ترافَقَ
»القــّوات اللّبنانيــة« علــى مواقفــه الّسياســيّة كافّــة باإلضافــة إلــى 
ــة«  ــّوات اللّبناني ــة »الق ــا كتل ــي قدّمته ــن الّت ــة والقواني ــِط اإلنمائيّ الخط

ــت. ــي مَض ــع الّت ــنوات التّس ــة الّس طيل
ــالم  ــة، واإلع ــة« وزارات الّصح ــّوات اللّبناني ــزب »الق ــلُّم ح ــع تس وم
ــه  ــي وج ــاً ف ــدًّا منيع ــّوات س ــكَّل وزراء الق ــة، ش ــؤون اإلجتماعي والّش
الّصفقــات والّسمســرات. بالتّالــي، قــدّم وزراء »القــّوات« أبهــى صــورة 

ــاء. للعمــل الــوزارّي و ذلــك بإعتــراف الخصــوِم قبــل الُحلف
ــن  ــا م ناته ــكّلِ مكوَّ ــة« ب ــّوات اللّبناني ــد أن »الق ــن التّأكُّ ــا يمك ــن هن و م
طــاّلب، مســؤولين وحزبييــن، وزراًء كانــوا أم نــّواب، يعملــون علــى 
ــة والوقــوف  خدمــة المصلحــة العاّمــة مــن خــالل تنفيــذ مشــاريع حيويّ

فــي وجــه كّلِ فاســد، والمثابــرة علــى بنــاء الدّولــة.
ــا  ــْت أصواتُن ــوات«، وكمــا صنعَ ــا نحــن كطــاّلب فــي مدرســة »القّ أّم
الفــرق فــي جامعاتنــا فباتــت تعيــش ربيعهــا، ســنجعل مــن أصواتنــا فــي 

اإلنتخابــات النّيابيّــة ثــورة بيضــاء ألجــل لبنــان الّــذي يشــبهنا. 

ــى  ــاالت و عل ــي كّلِ المج ــة« ف ــّوات اللّبناني ــه »الق ــا قدّمت ــد كّلِ م وبع
جميــع األصعــدة يمكننــا القــول:  صــار بــدا تعطيــا صوتــك ب ٦ أيــار 
ــدّ  ــدا توضــع ح ــتقبل والدك صــار ب ــتقبلك و مس ــن مس ــدا تأّم صــار ب
للفاســد و تلتــزم معنــا ببنــاء دولــة خاليــة مــن الفســاد صــار بــدا تدعــم 

ــة. ــة و مــش الدّويل الدّول
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كاريكاتير
شارلي عازار

حروب وإنتخابات
إيلي جو درغام

الشرق األوسط على فوهة بركان...

»الشــرق األوســط« منطقــة عرفت الكثير مــن الحضــارات، والثقافات، 
ــت محطــة  ــن والسياســيين. كان ــاب والفناني ــن الكت ــر م وخرجــت الكثي
ــت  ــروب. ُعرف ــدالع الح ــّي إلن ــز أساس ــة، ومرك ــدول القويّ ــار لل أنظ
ــذه  ــى ه ــا أدى إل ــرز م ــر المســتقرة، وأب ــة غي ــوم بالمنطق ــرف الي وتُع
التســميّة هــي أحــداث العــام 2018: أحــداٌث شرســة إمتــدت مــن البحــر 

المتوســط حتــى الخليــخ.

في سوريا:
شــن نظــام األســد هجومــاً كيميائيــاً فــي الغوطــة الشــرقية فــي ٧ نيســان 
أســفر عــن مقتــل أكثــر مــن 40 شــخًصا مــا أدى إلــى رد الــدول القويــة 
)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:
ــادة  ــت إلع ــي الكوي ــر ف ــم مؤتم ــن تنظي ــة م ــة العراقيّ ــت الحكوم تمكن
ــة  ــدول األوروبي ــة وال ــدول العربي ــد مــن ال ــاء بلدهــا. تبرعــت العدي بن
والواليــات المتحــدة وكانــت تركيــا أبــرز  المتقدميــن. إضافــةً إلــى 
ــعى  ــار: يس ــي 12 أي ــة ف ــات البرلماني ــراق لالنتخاب ــتعد الع ــك، تس ذل
رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي لواليــة ثانيــة ويتحــداه الوزيــر الســابق 

ــي. ــوري المالك ن

في اليمن:
يســتمر القتــال بيــن القــوات المواليــة للحكومــة المدعومــة مــن المملكــة 

العربيــة الســعودية والمتمرديــن الحوثييــن. 

في المملكة العربية السعودية: 
واصــل محمــد بــن ســلمان عمليــة اإلصــالح التــي أدت إلــى تغييــرات 
عديــدة أبرزهــا: إّن المســؤولين الســعوديين أعــادوا فتــح دور الســينما 

فــي البــالد.

في إيران:
بســبب التدهــور اإلقتصــادّي، إحتــج اإليرانيــون ضــد النظــام. لــم تؤثــر 
هــذه الضغوطــات علــى النظــام اإليرانــي الــذي إســتمر بدعــم  النظــام 
الســوري ووكالئــه وتمويلهمــا فــي المنطقــة. ومــن أهــم األحــداث 
المنتظــرة للدولــة اإليرانيـّـة، هــي تجديــد اإلتفــاق بينهــا وبيــن الواليــات 

ــار 2018. ــوم 12 أي المتحــدة ي

في لبنان:
ال يمكننــا ذكــر »الشــرق األوســط« مــن دون ذكــر لبنــان. لبنــان أمــام 
ــة.  إســتحقاق جديــد ويحضــر لــه  منــذ بدايــة العــام: المعركــة اإلنتخابيّ
يتّوجــه اللبنانيــون، يــوم ٦ أيــار، إلــى مراكــز اإلنتخــاب ليتحولــوا مــن 
ــل  ــم ويعم ــن يمثله ــل أّن يقترعــوا م ــى أم ــن، عل ــى مقترعي ــن إل ناخبي

لمكافحــة الفســاد وبنــاء الدولــة.




