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إستعدادات املاكينات االنتخابية في األحزاب اللبنانية واملعارضة
بعضها لم يوقف "تزييتها" وأخرى متريثة وصعوبات لوجستية

لالستحقاق  املقبل  اذار   15 لغاية  الثاين  كانون   15 من  الرتشيحات  باب  فتح  مع 
لالحزاب  االنتخابية  املاكينات  انطلقت   ،2022 ايار   15 يف  املقرر  النيايب  االنتخايب 
اللبنانية وشخصيات املجتمع املدين يف تحضرياتها االدارية واللوجستية واالعالمية 
واستنهاض  الناخبني،  نبض  لجس  االولية  دراساتها  واعداد  والبرشية،  واالعالنية 

مكاتبها خارج لبنان لرصد اتجاهات التصويت للمغرتبني

القوات اللبنانيةالتيار الوطني الحر

رئيس جهاز االنتخابات يف القوات اللبنانية نديم يزبك.املسؤول عن املاكينة االنتخابية يف التيار الوطني الحر الدكتور سايد يونس.

التيار  يف  االنتخابية  املاكينة  عن  املسؤول 
اوضح  يونس،  سايد  الدكتور  الحر  الوطني 
"لها  التيار  يف  االنتخابية  املاكينة  ان 
لكل  يكون  بحيث  التنظيمية  هيكليتها 
مع  تنسق  التي  ماكينتها  بلدة  او  قرية 
ترتبط  التي  القضاء  يف  االنتخابية  املاكينة 
بدورها باللجنة املركزية املرشفة عىل ادارة 
املعلومات  وجمع  االنتخابية،  العملية 
حسب  وفرزها  االنتخابية  اللوائح  وتنقيح 
للمناطق،  انتخايب  مسح  واجراء  القرى، 
قانون  للمندوبني حول  وتنظيم ورش عمل 
واحتساب  االقرتاع  وكيفية  االنتخاب، 
اجراء  اىل  اضافة  والخارس،  الفائز  املرشح 
االنتخابية  املاكينة  لعمل  اختبارات 
القيام مبناورات عدة فتحت  وجهوزها عرب 
خاللها مراكز اقرتاع وحرض ناخبون واقرتعوا 
االصوات  فرز  تم  ثم  ومن  وهمية،  للوائح 
تبعا  وخسارتهم  املرشحني  فوز  واحتساب 

للقانون االنتخايب الجديد". 
التي  التدريبات  "هذه  ان  عىل  وشدد 
لزيادة  هي  تباعا  التيار  ويجريها  اجراها 
للمعركة،  الجيد  وللتحضري  االنتخايب  الوعي 
وال يكتفي بهذا القدر بل يعمل عىل ايفاد 
اىل  التدريبية  للدورات  خضعوا  الذين 

رئيس جهاز االنتخابات يف القوات اللبنانية 
الحزب "ميلك ذراعا  ان  اوضح  يزبك  نديم 
من  يعمل  وهو  االنتخابات  جهاز  تسمى 
االقرتاع  يوم  يكون  ال  بحيث  توقف  دون 
الحساب  يوم  هو  بل  ذاته  حد  يف  غاية 
عصارة  انه  مبعنى  اخصامنا،  واداء  الدائنا 
يف  السياسية  والشخصيات  االحزاب  عمل 
الشأن العام، منذ انتهاء العملية االنتخابية 
االخرية يف 8 ايار 2018 اىل موعد االستحقاق 
الفرتة  هذه   .2022 ايار   15 يف  الجديد 
خاللها  من  نسعى  وسيلة  هي  الفاصلة 
لتنفيذ  النيابية  كتلتنا  حجم  زيادة  اىل 
وعدنا  وما  البلد  اىل  ونظرتنا  برنامجنا 
دواليك  وهكذا  بوطننا.  للنهوض  بتحقيقه 
يف كل مرحلة من املراحل االنتخابية، عىل 
ان يشكل يوم 16 ايار مرحلة جديدة من 
العمل االنتخايب، مع االخذ يف االعتبار عىل 
الشعوب هي  لتطوير  الفضىل  الوسيلة  ان 
التغيري والتحسني من خالل الدميوقراطية".
واكد ان القوات اللبنانية "جاهزة يك تخوض 
باعتبار  كان،  اي وقت  االنتخابية يف  العملية 
عىل  التزييت  عن  تتوقف  ال  ماكينتها  ان 
فهي  اطالقا.  العمل  عن  تنقطع  وال  االطالق 
واعالنيا،  واعالميا  ولوجستيا  تقنيا  حارضة 

يف  املسؤولني  عىل  جالت  العام"  "االمن 
الحر  الوطني  التيار  يف  االنتخابية  املاكينات 
والحزب  امل  وحركة  اللبنانية  والقوات 

الحزبية،  القاعدة  للمرشحني من  التصويت 
القاعدة  شملت  الثانية  مرحلتها  ويف 
الثالثة  املرحلة  تكون  ان  عىل  واملؤيدين، 

حاسمة". 
بصورة  يخضع  املاكينات  عمل  بأن  ورشح 
متواصلة للتطوير "خصوصا وانه يعتمد عىل 
التيار  يحرص  لذلك  الحديثة،  التكنولوجيا 
كاملة  دراية  عىل  املندوبون  يكون  ان  عىل 
االنتخابية  العملية  ملواكبة  الذكية  باالجهزة 
يويل  كام  اخطاء.  دون  ومن  ورسعة  بنجاح 
يف  هيئاته  لعمل  استثنائية  اهمية  التيار 
القرى واالقضية التي تشكل العمود الفقري 
الجميع  نشاط  وتحفز  الحزيب،  للعمل 

هيئاتها  طلب  عىل  بناء  والبلدات  القرى 
الحزبيني  اىل  االنتخابية  خرباتهم  لنقل 

واملنارصين". 
واكد ان عمل املاكينات االنتخابية يف التيار 
يف  لكن  االخرية،  االنتخابات  منذ  "مستمر 
الواقع يزداد هذا العمل تفاعال وزخام كلام 

االنتخابية  الداتا  تجميع  السيام عىل مستوى 
التي هي كغريها عملية استمرارية وتراكمية 
املعايري  وفق  وتطويرها  تحسينها  اىل  نسعى 

العاملية". 
للقوات  االنتخايب  "العمل  ان  اىل  ولفت 
االنتخابات  جهاز  عىل  يتوقف  ال  اللبنانية 

بحيث  االنتخايب  االستحقاق  موعد  اقرتب 
سيصل الجهوز اىل ذروته يف املدى القريب 
املنظور. وميكن القول ان الحركة العمالنية 
االلية  انطلق مع  للامكينة،  الجدي  والعمل 
ارتكزت  التي  املرشحني،  الختيار  املعتمدة 
يف  داخيل  انتخاب  عىل  االوىل  مرحلتها  يف 

بل  ويديرها،  املاكينة  عىل  يرشف  الذي 
طاقتها  لتجيري  املراكز  جميع  معه  تتشارك 
البرشية من اجل انجاح العملية االنتخابية، 
غري  التطوعية  الطاقة  هذه  ان  معتربا 
اذ  االطراف،  من  طرف  اي  لدى  متوافرة 

هناك االف من الناس يعملون من دون 

التقدمي االشرتايك واملجتمع املدين، وسلطت 
انتهاء التسجيل القرتاع املغرتبني  الضوء بعد 
وعىل  النيابية،  لالنتخابات  استعداداتها  عىل 

ورش عمل مكاتبها الدارة العملية االنتخابية 
والتقنيات املستخدمة وتقييمها للتحضريات، 
الذي  والتحديات  ومساره  االنتخايب  والواقع 
وفرض  املحروقات،  غالء  نتيجة  تعرتضه 
برامجها  عن  االعالن  خالل  من  ايقاعها 
وشعاراتها للمرحلة املقبلة، والقيام بحمالت 
واجراء  مؤيديها،  الستقطاب  العصب  شد 
العام  االنتخايب  املشهد  لبلورة  استطالعات 

بغية تركيب لوائحها وبناء تحالفاتها.

ورأى  لالنتخابات".  التحضري  ابان  خصوصا 
االنتخابية  واالعالنية  االعالمية  الحمالت  ان 
الفساد  مكافحة  شعار  االعتبار  يف  "ستأخذ 
ويعتربه  التيار  عنه  يتخىل  لن  الذي  والهدر 
من االمور االساسية واملهمة عىل قدر اهمية 
املحافظة عىل البلد، كام سيؤكد عىل هويته 
لبناين  مكون  كل  عن  يدافع  حزب  بأنه 
والتوازن  الوطن  هوية  ويحمي  مستهدف، 
تغيريه  اىل  بعضهم  يسعى  الذي  الدميغرايف 
كذلك  القرن.  بصفقة  سمي  ما  خالل  من 
اهداف  لكل  الحمالت  هذه  ستتصدى 
االول  ترشين  يف  ظهرت  التي  االحتجاجات 
وكل  الحكم  بسوء  التيار  واتهمت   2019

وسمعته،  هيبته  طاولت  التي  الترسيبات 
املحصلة  يف  باسيل.  جربان  زعيمه  السيام 
وساق  قدم  عىل  جار  االنتخايب  العمل  فان 
يف كل الدوائر االنتخابية يف لبنان والخارج، 
ونسعى بكل ما اوتينا من قوة وطاقة لتأمني 
من  انطالقا  التفضيلية  واالصوات  الحواصل 
اليوم هي معركة وجودية تعيد  ان املعركة 
االمل لجيل من الشباب بدا اليأس يسد افاق 
فريق  فنحن  الهجرة،  اىل  ويدفعه  مستقبله 
اىل  الجنسية  العادة  والنفيس  الغايل  بذلنا 
يستمر  ألن  وليس  االنتشار  يف  مستحقيها 
من  املزيد  خسارة  وبالتايل  الهجرة  نزف 

شبابنا الذين يشكلون االمل بغد افضل".   
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اميانهم  من  انطالقا  مادي،  مقابل  اي 
بالقضية اللبنانية سواء يف املراكز واملصالح 
الحزب  ويعول  االغرتاب.  وبلدان  واملناطق 
واملنظمة  املندفعة  االعداد  هذه  عىل 
واملؤمنة بقضيته بشكل اسايس يف العملية 
من  ممكن  عدد  اكرب  اليصال  االنتخابية 

ممثليه اىل مواقع املسؤولية".
عن  املسؤولني  ان  عىل  يزبك  وشدد 
عىل  واملرشفني  واملندوبني  املندوبني 
االنتخابية  واالقالم  القيد  سجالت 
املاكينة  عمل  باعتبار  دامئا  "موجودون 
ورش  يف  ويشاركون  متواصل،  االنتخابية 
عمل توعية انتخابية وتدريب عىل دورهم 

االقرتاع  عملية  مراقبة  يف  السيام  القانوين 
موضحا  ونزاهتها"،  وسالمتها  وصحتها 
املاكينة  عمل  يواجه  الذي  التحدي  "ان 
جانب  اىل  كورونا  جائحة  هو  االنتخابية 
تسبب  مام  املرتدية،  االقتصادية  االزمة 
شأن  شأنها  اليشء  بعض  تقييد حركتها  يف 
لكن  املختلفة،  والقطاعات  االحزاب  بقية 
القوات كانت قد قطعت شوطا كبريا من 
التحضريات االدارية واللوجستية قبل فرتة 
خفيفا  التأثري  كان  بحيث  العام  االقفال 
التي  االنتخابية  ماكينتها  عمل  مسار  عىل 
ليوم  محاكاة  اجراء  يف  كعادتها  تنشط 
اىل حني  الصندوق  فتح  من  بدءا  انتخايب، 

اقفاله وفرز االصوات واصدار نتائجه، وكل 
مع  تواصل  من  املحاكاة  هذه  تتطلبه  ما 
الناخبني وتامينهم اىل مراكز االقرتاع وقيام 
قانوين،  كضابط  ودوره  بواجبه  املندوب 
واكتشاف املخالفات واالخطاء داخل اقالم 
االقرتاع، وكذلك االعرتاض يف حال حدوث 
ادق  يف  تغوص  املحاكاة  فهذه  خلل.  اي 
التفاصيل، اضافة اىل اننا قمنا بورشة عمل 
تخللها  وبرامجهم  املرشحني  حمالت  حول 
الحمالت  من  متنوعة  المثلة  مناقشة 
تبعا  مرشح  كل  خطة  وعرض  االنتخابية 
واقع  اىل  وصوال  العامة  السياسية  للنظرة 

و الدوائر االنتخابية وحاجاتها".

الحزب التقدمي االشتراكيحركة امل

املسؤول عن الشؤون االعالمية للامكينة االنتخابية املركزية يف حركة امل الدكتور رامي نجم.

مفوض االعالم يف الحزب التقدمي االشرتايك صالح حديفة.

للامكينة  االعالمية  الشؤون  عن  املسؤول 
الدكتور  امل  حركة  يف  املركزية  االنتخابية 
"بدأت  امل  حركة  ان  اىل  لفت  نجم  رامي 
التحضري لالنتخابات النيابية يف اذار املنرصم 
اللجنة االنتخابية املركزية  حيث تم تشكيل 
يف  وبارشت  االقضية،  لجان  رؤساء  وتعيني 
العناوين  لوضع  متهيدية  اجتامعات  اقامة 
االساسية للمعركة االنتخابية املقبلة وتحديد 
الراهنة".  املرحلة  تقتضيه  مبا  عملها  مسار 
عىل  تفعيلها  "تم  اللجان  عمل  ان  واوضح 
يف  فعيل  بشكل  والبلدات  االقضية  مستوى 
ترشين االول 2021، حيث جرى تشكيل فرق 
العمل بحسب االليات املحددة مسبقا تبعا 
االشخاص  عىل  املهام  وتوزعت  قضاء،  لكل 
لتغطية  ومسؤولياته  اختصاصه  حسب  كل 
شؤون  من  واالدارية  اللوجستية  االمور  كل 
واعالمية  وخدماتية  قانونية  اىل  معلوماتية 
تعنى  التي  املسؤوليات  من  وغريها  ونقل 
بالعمل من اجل انجاح االستحقاق االنتخايب 
اللجان  بأن  مبينا  ايار 2022"،   15 النيايب يف 
 15 الـ  الدوائر  يف  تشكيلها  تم  االنتخابية 
ونظراء  اقضية  لجان  هناك  "فكان  الكربى 
للمسؤوليات املوجودة يف املاكينة االنتخابية 
مستوى  عىل  انتخابية  ولجان  املركزية 
يتم  التنسيق  ان  مبعنى  والقرى،  البلدات 

التقدمي  الحزب  االعالم يف  اعترب مفوض 
املاكينة  ان  حديفة  صالح  االشرتايك 
االنتخابية يف الحزب "مل تطلق رسميا بعد، 
املعطيات  لبعض  اكرث  تبلور  تنتظر  وهي 
الرضورية استعدادا لكل معركة انتخابية 
يتعلق  ما  يف  السيام  طبيعي،  بشكل 
االنتخابية،  والتحالفات  بالتفاهامت 
وكيفية ارساء بورصة الرتشيحات وعىل اي 
ومقاربتها  املرحلة  تقييم  وكيفية  اسامء، 
امكان  من  املطلوب  الحد  يؤمن  بشكل 
هناك  لذا  االستحقاق.  هذا  يف  النجاح 
للامكينة  الرسمي  االطالق  يف  تريث 
االنتخابية عىل ان يبدأ فورا اطالق اسامء 
هذا  رسمي.  بشكل  واعالنهم  املرشحني 
االمر يتطلب من اسبوع اىل ثالثة اسابيع 
اي يف الحد الزمني املتاح، لذلك فان كل 
واللوجستية  االدارية  االستعدادات  هذه 
ستطلق  وغريها  واالعالنية  واالعالمية 
تباعا مع اطالق املاكينة االنتخابية، علام 
منذ  بدأت  التحضريات  بعض  هناك  ان 
املغرتبني،  بتسجيل  املتعلقة  والتي  فرتة 
قبل  من  الناخبني  لوائح  تحديث  وتالها 
الفريق املختص بعمل املاكينة االنتخابية 
بشكل  املهمة  بهذه  القيام  واملكلف 

روتيني".
التقدمي  الحزب  ان  اىل  ولفت 

بشكل عمودي اذ هناك عىل سبيل املثال ال 
الحرص مسؤول للشؤون املعلوماتية يف لجنة 
البلدة ولجنة القضاء واللجنة املركزية ويتم 
املتصلة  املسائل  بينهم حول  ما  التواصل يف 

باالستحقاق".  
"قامت  االنتخابية  املاكينة  ان  عىل  وشدد 
بتنقيح املعلومات املتوافرة بلوائح الشطب 

عىل  دائم  بشكل  "موجود  االشرتايك 
ينتظر  وال  الناس  مع  ويتواصل  االرض، 
يفّعل  ليك  االنتخابية  االستحقاقات 
ال  لذلك  الناس.  مع  وتواصله  عمله 
موجود  وهو  يداهمه  الوقت  بأن  يشعر 
بشكل  فيها  املنترش  املناطق  كل  يف 
وهمومهم  الناس  لقضايا  ومالصق  دائم 
كام  االمر  وليس  واهتامماتهم  ومطالبهم 

وتطويرها وادخال التعديالت عليها، وصوال 
اواخر شهر كانون االول، حيث بارشت  اىل 
شهدت  اذ  انتاجياتها  بتفعيل  اللجان 
ترجمتها  عىل  وعملت  للبيانات  استثامرا 
العالقات  مكتب  ان  اىل  واشار  ميدانيا". 
الخارجية يف اللجنة املركزية "تابع باهتامم 
االنتشار  بلدان  يف  الناخبني  تسجيل  بالغ 

يف  الناس  يتذكرون  الذين  البعض  عند 
شيم  من  ليس  فهذا  االنتخابية،  املواسم 
العمل  اصول  من  وال  عادات  من  وال 

الحزيب لدى التقدمي االشرتايك". 
هذه  كل  جانب  "اىل  قائال:  وختم 
تقييم  مثة  الروتينية،  التحضريات 
تعرتض  ان  ميكن  التي  للصعوبات 

كان  ان  االنتخابية  املاكينة  عمل 

عرب ارسال مسؤول عن كل قارة جال عىل 
لقاءات  معهم  وعقد  املنترشين  اللبنانيني 
عىل  وتشجيعهم  حثهم  جرى  حيث  عدة 
هذه  امثرت  بحيث  اسامئهم،  تسجيل 
اعداد  يف  ملحوظة  زيادة  االتصاالت 
العالقات  مكتب  يقوم  ان  عىل  املسجلني 
مسؤولني  بايفاد  الحق  وقت  يف  الخارجية 
جانب  اىل  حارضين  ليكونوا  الحركة  من 
السفارات  االقرتاع يف  اثناء  الجالية يف  ابناء 
املحددة ومساعدتهم  والقنصليات واملراكز 

عىل التصويت بنجاح".
نشاط  "يواكب  بري  نبيه  الرئيس  ان  واكد 

املاكينة االنتخابية يف ادق تفاصيلها ويوليها 
اهتاممه. وقد قام بصفته رئيسا لحركة امل 
بعقد اكرث من عرشين لقاء مطوال مع لجان 
اللجنة  من  بدءا  كافة،  االنتخابية  املاكينات 
عىل  لالطالع  االقضية،  لجان  اىل  املركزية 
التفاصيل  ادق  عىل  والوقوف  عملها  سري 
الناس  صوت  اىل  واالستامع  االنتخابية 
ليبنى  املقبلة  للمرحلة  ورؤيتهم وتطلعاتهم 

عىل اليشء مقتضاه".  
عىل  "سجلت  امل  حركة  ان  نجم  ورأى 
وسائل  عىل  حضورا  االعالمي  الصعيد 
والوسائل  كافة  االجتامعية  التواصل 

لخوض  والتقليدية متهيدا  الحديثة  االعالمية 
الخطة  بحسب  وذلك  االنتخابات،  غامر 
فعاال  وجودا  تحتم  التي  املركزية  االعالمية 
اىل  بالنسبة  املفصيل  االستحقاق  هذا  خالل 
الحركة "بخطابها االعالمي  البلد"، معتربا ان 
ستستعرض ابرز االنجازات التي سجلتها كتلة 
كل  مع  تعاطيها  وكيفية  والتحرير  التنمية 
واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  القضايا 
والصحية ملا يصب مع مصلحة الناس، بحيث 
مشاريع  تبني  يف  السباقة  كانت  الحركة  ان 
كاهل  عن  اعباء  تخفف  قوانني  واقرتاحات 

املواطنني عىل مختلف الصعد".
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جبهة املعارضة

املنسق العام لـ"لقاء ترشين" وعضو االمانة العامة لجبهة املعارضة املحامي فراس ايب يونس.

املنسق العام لـ "لقاء ترشين" وعضو االمانة 
ايب  فراس  املحامي  املعارضة  لجبهة  العامة 
يونس اعترب ان "الرتكيز االسايس يتم اليوم عىل 
مستوى التهيئة للتحالفات والصيغ التي من 
خاللها ميكن تشكيل لوائح موحدة يف غالبية 
الدوائر االنتخابية، اذ هناك دوائر توجد فيها 
لعملنا  خصبة  ارضيتها  ودوائر  استعصاءات 
كجبهة معارضة. مبعنى ان هناك دوائر اصبح 
اخرى،  دوائر  من  اكرث  لالنتخابات  جهوزها 
يف  اشهر  منذ  بدأ  امليداين  التحضري  ان  علام 
جبهة  التحالف يف  فمعادلة  الدوائر.  معظم 
ومتلك  وفاعلة  موجودة  قوى  بني  املعارضة 
مجموعات  وبني  هائلة  انتخابية  خربات 
جديدة من شأنها تحفيز هذه االستعدادات 
عىل  بزخم،  وانطالقها  واللوجستية  االدارية 
حيث  جبيل  كرسوان  دائرة  املثال  سبيل 
قوية  معارضة  سيكون هناك مرشوع الئحة 
نواتها النائب املستقيل نعمت افرام وحزب 
الكتائب اللبنانية مع وجوه جديدة من قوى 
كبري  بشكل  تقدمت  الصيغة  هذه  التغيري. 
ماكيناتها  وعمل  التحضريات  مستوى  عىل 
االنتخابية والتنسيق يف ما بينها بشكل اويل، 
وال يزال هناك بعض الخطوات. هذه القوى 
لديها ما يكفي من الداتا االنتخابية والتجربة 
واعداد  املغرتبني  تسجيل  ومواكبة  والخربة 
لوائح الشطب وتنقيحها وتدريب املندوبني".
ولفت اىل ان هناك "منصة دعم تعرف باسم 
ارادة" ممولة بشكل شفاف ومعروف  "كلنا 
من ميسورين لبنانيني موجودين يف الخارج 
والداخل وضعوا قدراتهم يف ترصف املرشوع 
املعارضة،  جبهة  تقوده  الذي  التغيريي 
متخصصني  اشخاصا  املنصة  هذه  وتضم 
سواء يف الجانب االعالمي والتحضري للدعاية 
الجانب  يف  او  املعارضة  للوائح  االنتخابية 
االجرايئ للعملية االنتخابية، وقد بدأوا فعليا 

عملهم مع مرشحي املعارضة وتدريب فرقهم 
الدارة  جدا  متطور  برنامج  وفق  االنتخابية 
املندوبني.  بني  والتنسيق  االنتخابية  املاكينة 
وتتواصل  فرتة  منذ  تحصل  الجهود  هذه 
عىل  تدريبات  جانب  اىل  حثيث  بشكل 
النظام االلكرتوين الدارة االنتخابات وتسهيل 
مشرتك  عمل  وهناك  االصوات،  فرز  عملية 
يف  املعارضة  ملرشحي  انتخابية  ماكينات  بني 
بعض الدوائر، وهذه االستعدادات تنسحب 
ذلك  يف  مبا  لبنان،  يف  الدوائر  غالبية  عىل 
الدوائر التي ستضم لوائحها وجوها جديدة 
االنتفاضة  تجربة  يف  رياديا  دورا  لعبت 
كدائرة الشوف وعاليه"، مشريا اىل ان الصورة 
اذار  مطلع  يف  واضحة  "ستكون  االنتخابية 
مشهد  لتقديم  والجهوز  التحالفات  لجهة 
وطني عام معارض، يبدأ معه العمل امليداين 
املكثف مع كل ما تتطلبه مقتضيات املعركة 

عىل مستوى انتاج حملة اعالمية قادرة عىل 
اقناع الرأي العام بالرسالة التي يحملها قادة 

جبهة املعارضة".
ورأى ان هناك "صعوبات ستواجه العملية 
اقالم  اىل  الناخبني  كانتقال  االنتخابية 
لذلك  املحروقات،  غالء  بسب  االقرتاع 
نسعى اىل توفري افضل صيغ ممكنة الدارة 
ان  رغم  حاجاتها  وفق  االنتخابات  هذه 
وضاغط،  شائك  بالفعل  هو  املوضوع  هذا 
يف  االصالحي  مطلبنا  اسقاط  بعد  خصوصا 
يتيح  الذي  "امليغاسنرت"  االنتخاب  قانون 
للناخب االقرتاع من مكان اقامته، فهذا البند 
االنتخاب  عملية  يسهل  ان  شأنه  من  كان 
تحديا  ويشكل  املقرتعني  نسبة  من  ويزيد 
التصويت لصالح قوى  للراغبني يف  بالنسبة 
االقبال  تراهن عىل  التي  التغيري واملعارضة 

بكثافة اىل صناديق االقرتاع".       

غريه.  او  اللوجستي  املستوى  عىل 
الحاصل  الغالء  املثال،  سبيل  عىل  فهناك 
وانعكاساته  املحروقات  مستوى  عىل 

االمور  بعض  وعىل  النقل  مستوى  عىل 
فكل  تأمينها،  يجب  التي  اللوجستية 
كيفية  لتحديد  ودرسه  تقييمه  يتم  ذلك 

مواجهة هذه الصعوبات، اضافة طبعا اىل 
رضورة بدء العمل الطبيعي املبارش الذي 

ينطلق مع كل انتخابات".


