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فرزت النتائج التي انتهت اليها االنتخابات النيابية العامة يف 15 ايار املايض، واقعا نيابيا جديدا بدخول 57 نائبا جديدا اىل 
املجلس النيايب، اىل درجة استدعت تفكيك الحواجز والسواتر التي قطعت الطرق من ثالث جهات اىل ساحة النجمة، بحجة ان 

"الثوار" اصبحوا داخل املجلس ومل يعد هناك من داع البقائها مقطوعة

4 نواب جدد عن االنتخابات النيابّية:
هذه دوافعنا للترّشح وبرامجنا واآلمال املعّلقة

الضوء عىل  باسئلة موحدة اللقاء  الجدد، من قوى ومناطق مختلفة،  النواب  اربعة من  استفتاء  اىل  العام"  "االمن  الخلفيات، سعت  عىل هذه 
تقييمهم للعملية االنتخابية والظروف التي املت عليهم خوضها وما قطعوا من وعود يأملون يف تحقيقها. وشملت االسئلة كال من النواب نارص 

جابر )كتلة التنمية والتحرير(، سجيع عطية )كتلة امناء عكار(، سامر التوم )التيار الوطني الحر( ومارك ضو )نواب القوى التغيريية(. 

جابر: نجاح أّم املؤسسات
يعني نجاح الباقي منها

النائب نارص جابر. 

النائب سجيع عطية.

وعىل  االنتخايب  االستحقاق  قرأت  كيف   ■
باقي  عىل  تقدمت  وملاذا  ترشحت  اساس  اي 

املنافسني؟
بات  االنتخايب  االستحقاق  ان  نعتقد  نحن   □
خلفنا بحسناته وسيئاته، واليوم هو يوم آخر. 
عنوانه  برنامج عمل  اساس  كان عىل  ترشيحنا 
االساس هو خدمة الناس، ليس فقط يف الجنوب 
بل يف كل لبنان،  وبالقدر نفسه الهلنا املقيمني 
كام الهلنا املغرتبني، ألن النائب هو نائب عن 
االمة جمعاء، وعندما يرشع يكون الترشيع لكل 
الوطن. اما بالنسبة اىل تقدمنا عىل منافسينا، 
فنحن طرحنا برنامجنا كجزء من عناوين برنامج 
وهم  الناخبني،  امام  والتحرير"  التنمية  "كتلة 
اختاروا عىل اساس هذا الربنامج  بالتوازي مع 

الخيار السيايس عىل حد سواء.

انت  وهل  اليه  تتطلع  الذي  الدور  هو  ما   ■
مقتنع بأن برنامجك كان العامل االقوى ام ان 

هناك معطيات اخرى؟
□ اتطلع اىل العمل عىل كل ما يوفر للبنانيني 
املوجة  من  بعيدا  كرمية  حياة  يف  حقوقهم 
الشعبوية التي تطرح عناوين انتخابية جوفاء 
تتبدد بعد انجاز االنتخابات، وبعيدا من املس 
سقف  تحت  بل  الكربى،  الوطنية  بالثوابت 
الوطنية  املصلحة  تقتضيه  ما  ووفق  الدستور 

هذه  يف  الناخب  ان  يف  شك  ال  غري.  ال  فقط 
املرحلة بات ميلك ما يكفي من الوعي والقدرة 
الئحة،  كل  عمل  برنامج  وفق  االختيار  عىل 
السيايس وشخصية  االنتامء  اىل  باالضافة طبعا 
عىل  ادوار  من  يلعبه  وما  وخرباته،  املرشح 
مستوى التواصل مع الناس واقتناعهم به بناء 
املرشح  بانه  اميانهم  او  سابقة،  تجارب  عىل 

القادر عىل رفع صوتهم يف الندوة الربملانية.

■ ما هو الوعد الذي قطعته، وهل انت عىل 
ثقة بالقدرة عىل تنفيذه؟

□ نعد اللبنانيني بالكثري من العمل والقليل من 
الله عىل قوم، اورثهم  الكالم، النه "اذا غضب 

الجدل وجنبهم العمل".

يف  العمل  لتفعيل  اقرتاح  اي  لديك  هل   ■
املجلس النيايب وما هي املربرات التي تدفعك 

اىل ذلك؟
فكرة  طرح  عند  ذهني  اىل  يتبادر  ما  اول   □
النيايب  املجلس  يف  العمل  لتفعيل  اقرتاح  اي 
حاجة  يف  البلد  ألن  نعمل،  ان  ببساطة  هو 
اىل الترشيع لتسيري عجلة الدولة ومواكبة كل 

يف  انه  علام  قدميه،  عىل  النار  يطلق  كمن 
االمام.  اىل  واحدة  خطوة  ولو  ليتقدم  حاجة 
وال يفوتنا هنا انه بالتوازي مع الترشيع، عىل 
القوانني وعدم  انفاذ  اىل  ان تعمد  الحكومات 
مراسيم  دون  من  او  االدراج  حبيسة  ابقائها 
التي  القوانني  تطبيقية، كام حصل يف عرشات 

اقرها مجلس النواب سابقا.

بذلك،  ربطا  للبنانيني.  افضل  حياة  يصنع  ما 
الترشيعي  املطبخ  اىل  ندخل  ان  كنواب  علينا 
الشعبوية  الخطابات  من  بعيدا  االنجاز  بنية 
ألن  السياسية،،  والنكايات  الفارغة  واملهاترات 
يوفر  وال  املودعني  اموال  يعيد  ال  ذلك  كل 
او  املستعصية  االمراض  ادوية  او  الكهرباء 
هو  الترشيع  يف  العقيم  فالجدل  االستشفاء. 

عطية: اؤمن بالدولة املدنية
وبالالمركزية االدارية

وعىل  االنتخايب  االستحقاق  قرأت  كيف   ■
باقي  عىل  تقدمت  وملاذا  ترشحت  اساس  اي 

املنافسني؟
وقد  وطني  استحقاق  االنتخايب  االستحقاق   □
النتقاء  ومناسبة  شهادة  العطاء  مرحلة  شكل 
االفضل. من الواجب ان نحرتم هذه املحطة من 
تاريخنا التي اعقبت ثورة 17 ترشين وما تالها 
من احداث. لبنان بلد دميوقراطي علينا الحفاظ 
عليه، والعمل من اجل تحسني مستوى حياتنا، 
واالجتامعي،  االقتصادي  النظامني  وتحديث 
يخدم  مبا  املؤسسات  اىل  الجديد  الدم  وادخال 
اساس  عكار عىل  االنتخابات يف  اخض  مل  لبنان. 
انني مرشح عن املقعد االورتوذكيس فيها، امنا عن 
املقعد الوطني. فانا اؤمن بالدولة املدنية واسعى 
بعدما  االدارية  الالمركزية  ومعها  تحقيقها  اىل 
انهكنا ما هو قائم من نظام. لقد تقدمت عىل 
بتمثيل  النسبي  القانون  سمح  بعدما  املنافسني 
الجميع عند تأمني الحاصل االنتخايب، ويف جزء من 
االنتخابات يلعب الحظ دوره. عدا عن ذلك، انا 
صاحب خربة يف العمل االجتامعي وسبق يل ان 
كنت رئيسا لبلدية رحبة، ورئيسا التحاد بلديات 
وادرت  فارس،  ملؤسسة  عاما  ومديرا  الجومة، 
مجموعة من الجمعيات االمنائية، وهو ما يسهل 

عيل العمل يف املجالني النيايب االمنايئ.

■ ما هو الدور الذي تتطلع اليه وهل انت مقتنع 
هناك  ان  ام  االقوى  العامل  كان  برنامجك  ان 

معطيات اخرى؟
لذلك  االمناء،  اىل  تحتاج  منطقة  يف  نحن   □

فاملنطقة  الدور.  هذا  نلعب  ان  اىل  اطمح 
الكفاية  فيه  ما  عانت  بعدما  الكثري  اىل  تحتاج 
مستوى.  من  اكرث  عىل  والحرمان  االهامل  من 
يوميا،  به  قمت  ما  كل  يف  تلمسته  وضع  وهو 
وشعرت بالحاجة اىل مواجهته وهو ما ساعدين 
عىل التوجه اىل العمل العام المثل منطقتي يف 
مجلس النواب. ال ميكننا يف مثل الظروف التي 
نعيشها اال االنطالق وفق بربنامج علمي وامنايئ 
واجتامعي يحايك هموم الناس، وكيفية استثامر 
املقومات الطبيعية والبرشية يف منطقتنا. طاملا 
عكار،  تستحقه  وما  نحتاجه  ما  نعرف  اننا 
ما  عانت  ملنطقة  لتوفريه  وسعنا  ما يف  سنعمل 

فيه الكفاية. نحن خزان الجيش والسلة الغذائية 
اهمية  تكتسب  فهي  لذلك  البالد،  يف  الثانية 
هذه  يف  وخصوصا  الوطن  اىل  بالنسبة  بالغة 

االزمة التي نعيشها.

■ ما هو الوعد الذي قطعته، وهل انت عىل ثقة 
بالقدرة عىل تنفيذه؟

□ قطعت وعدا عىل نفيس وامام ابناء منطقتي 
بأن اعمل بصدق وامانة الحقق اماين الناس التي 
كبرية  مشاريع  هناك  البؤس.  حال  وتعيش  تنئ 
تحتاجها املنطقة وال بد من تحقيقها. اذا وتوحدنا 

ما  تأمني  يف  ذلك  سيساعدنا  نيابية  ككتلة 

الملف
جورج شاهني
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سننجح  باننا  ثقة  وكيل  املنطقة،  تحتاجه 
وستلبي الدولة حاجاتنا.

■ هل لديك اي اقرتاح لتفعيل العمل يف املجلس 

انعقاد دائم ملواجهة ما هو مطلوب منا وتطويق 
االزمات التي تعصف بلبنان. ال يجب ان نتواىن 
عن التنافس يف الربامج املطلوبة لتحسني النظام 
السيايس الفاشل الذي قادنا اىل ما نحن فيه اليوم.

التوم: آمل في سن التشريعات
التي تقودنا الى التعافي واالنقاذ

ضو: اقتربنا من مرحلة اعادة
تكوين السلطة ومراكز القرار

■ كيف قرأت االستحقاق االنتخايب وعىل اي اساس 
ترشحت وملاذا تقدمت عىل باقي املنافسني؟

المتحان  مناسبة  النيابية  االنتخابات  كانت   □
الكثري.  منه  استنتج  ان  وميكن  له،  خضعت 
هذه  يف  بجدارة  فائزا  نفسه  اعترب  ممن  انا 
االنتخابات. فالرقم الذي جمعته عىل مستوى 
الدائرة االنتخابية )بعلبك - الهرمل( كان ممتازا. 
الرتكيبة  طبيعة  املعرفة  متام  يعرف  جميعنا 
عوامل  فيها  تتداخل  التي  الصعبة  اللبنانية 
الطابع املذهبي  عدة، واكرثها دقة وحساسية 
اثبتته  ما  ان  القول  استطيع  لذلك  والطائفي. 
املنافسة عىل مقعد الروم الكاثوليك يدفعني اىل 
االعتقاد بانني كنت رابحا، عندما حظيت باعىل 
رقم بني جميع املرشحني. انا ترشحت عىل الئحة 
التيار الوطني بعد ان اصبحت ظروف املعركة 
االنتخابية تحتم ان يكون املرشح من بلدة القاع 
فوقع االختيار عيّل. وما عزز ذلك انني كنت وما 
زلت يف هذه املنطقة، وامارس مهنتي كطبيب، 
اليها سبيال. وعليه،  اوفر خدمة استطعت  ومل 
ولهذه االسباب عينها جاءت االنتخابات دافعا 
للتقدم عىل باقي املنافسني من خارج الئحتنا، 

علام ان جميعهم  فيهم الخري والربكة.

■ ما هو الدور الذي تتطلع اليه وهل انت مقتنع 
هناك  ان  ام  االقوى  العامل  كان  برنامجك  ان 

معطيات اخرى؟
□ الدور الطبيعي ألي نائب هو الترشيع، اما يف 
لبنان فان ما مييزه ان عليه ان يكون قادرا عىل 
فلن  الترشيعي،  املجال  يف  اما  الخدمات.  توفري 
منه  ميكنني  مبا  جهودي  وسأضم  وحيدا  اكون 
اختصايص اىل جهود الرفاق يف التكتل النيايب الذي 

■ كيف قرأت االستحقاق االنتخايب وعىل 
عىل  تقدمت  وملاذا  ترشحت  اساس  اي 

املنافسني؟ باقي 
بداية  االنتخايب  االستحقاق  شكل   □
السياسية  الحياة  من  جديدة  ملرحلة 
جديد  جيل  فدخول  لبنان.  يف  والنيابية 
وقوى سياسية جديدة تحت عنوان قوى 
خلال  احدث  املدين،  واملجتمع  التغيري 
للحياة  التقليدية  االحزاب  احتكار  يف 
لبنان.  يف  االهلية  الحرب  منذ  السياسية 
يتطلبه  ما  حقيقة  ملسنا  بعدما  ترشحنا 
الفشل  خلفية  عىل  اللبنانيني،  اكرثية 
البلد،  يف  حصل  الذي  واالنهيار  الهائل 
ومحاكمة  الجدية  املحاسبة  واقتىض 
التي  السياسية  املنظومة  من  تبقى  من 
عىل  انعكست  التي  باالذية  تسببت 
عىل  سلبا  واثرت  الحياة،  وجوه  مختلف 
هذه  عىل  اليومية.  حياتنا  مجريات 
هذه  اىل  ترشحنا  اسرتاتيجيا  بنينا  االسس 

االنتخابات، وحصدنا ما حصدناه.

وهل  اليه  تتطلع  الذي  الدور  هو  ما   ■
العامل  كان  برنامجك  ان  مقتنع  انت 

االقوى ام ان هناك معطيات اخرى؟
محفزة  قوة  نكون  ان  اىل  اتطلع   □
الطالق ورشة اصالحات يف لبنان، وتفعيل 
التعطيل  من  وحاميتها  املؤسسات 
لفرض  املؤسسات  خارج  من  والتدخل 
يف  القوي  العامل  عليها.  معينة  قرارات 
كبري  حد  اىل  يرتبط  املجلس  اىل  وصولنا 
قدمناه من  وما  الذي طرحناه،  بالربنامج 
الحقيقية  الحالة  اىل  لتضاف  اقرتاحات 
هائلة  اجتامعية  شبكة  شكلتها  التي 
تطويرها  وتم  ترشين،   17 بعد  انشئت 
واستطاعت تكوين قاعدة اعرتاضية كبرية 
اعطت نتائج هائلة وحققت اخرتاقا كبريا 
رأيا  كونت  بعدما  اللبناين  املجتمع  يف 

انتمي اليه، اما بالنسبة اىل االدوار االخرى فانني 
ساعمل ما يقدرين الله عىل انجازه.

■ ما هو الوعد الذي ميكن ان تقطعه وهل انت 
عىل ثقة بالقدرة عىل تنفيذه؟

□ قطعت الوعد الذي ميكن ان اقدمه البناء 
اىل  وساكون  مناسبة،  من  اكرث  يف  املنطقة 
الصادقة  النية  لدي  تردد.  دون  من  جانبهم 
النواب  بالعمل وسنسعى مع رفاقي وزماليئ 
هو  مام  الكثري  لنحقق  قوة  من  اوتينا  مبا 
نحقق  ان  وميكن  محرومة،  ملنطقة  مطلوب 
انه  نعتقد  وما  به  القيام  عىل  نوينا  ما  كل 
لكن  نوفق،  واال  نوفق  ان  ميكن  مطلوب. 
النية موجودة وسنعمل ليال ونهارا بال تردد.

منوه  ووقف  لجمه  احد  يستطع  مل  عاما 
ومتدده.

■ ما هو الوعد الذي قطعته، وهل انت 
عىل ثقة بالقدرة عىل تنفيذه؟

عىل  قطعته  الذي  االسايس  الوعد   □
تتناول  انقاذية  خطة  نضع  بأن  نفيس، 
بكل  اللبنانيني  حياة  نواحي  مختلف 
اقرار  اجل  من  وتحديدا  تفاصيلها، 
بالخطة  والبت  كونرتول  الكابيتال  قانون 
واالنقاذ،  التعايف  اىل  املؤدية  االقتصادية 
من  وغريها  الرصف  سعر  وتثبيت 
الكافية  الثقة  لدينا  املطلوبة.  االصالحات 
لكن  الوعود،  هذه  من  شيئا  نحقق  بأن 
مقدورنا  يف  سيكون  هل  االهم  السؤال 
يدرك  الجميع  الوعود.  كامل هذه  تنفيذ 
حكومة  بوجود  مرتبط  املوضوع  ان 
نقر  ان  قوية وفاعلة. نحن يف استطاعتنا 
القوانني املفيدة، لكن تنفيذها ومتابعتها 
بالنسبة  كذلك  الحكومة  عاتق  عىل  يقع 

يف  العمل  لتفعيل  اقرتاح  اي  لديك  هل   ■
املجلس النيايب وما هي املربرات التي تدفعك 

اىل ذلك؟
□ لدينا الكثري من االقرتاحات لتفعيل العمل 
النيايب، وهذه املهمة ليست عىل  يف املجلس 
فريق  نحن  كشخص.  انا  لوحدي  عاتقي 
التي  املكونات  باقي  مع  وبالتعاون  عمل، 
ميكننا  النيايب،  املجلس  سقف  تحت  تجمعنا 
غاية  املجلس  عمل  فتفعيل  الكثري.  ننجز  ان 
بالتساوي  املسؤولية  يلقي  ما  وهو  وهدف، 
والكتل  النواب  من  الزمالء  جميع  عىل 
كتلة  اىل  انتمي  النتيجة  يف  انا  كافة.  النيابية 
السعي  اىل  يقودين  سبب  وهو  العمل،  تريد 

النيايب. العمل  لتفعيل 

اال  علينا  تنفيذها.  مراحل  مراقبة  اىل 
الرقابة  مامرسة  يف  دورا  لنا  ان  ننىس 
واملحاسبة، لذلك سرناقب عمل الوزارات 

املختصة. واملؤسسات 

العمل  لتفعيل  اقرتاح  اي  لديك  هل   ■
يف املجلس النيايب وما هي املربرات التي 

تدفعك اىل ذلك؟
ابرز اقرتاح يقيض بأن يتعهد  □ اظن ان 
الجميع بعدم القيام بأي عمل يؤدي اىل 
يعكس  ما  ورفض  املؤسسات،  تعطيل 
لالجندات  ارضاء  القامئة  االصطفافات 
االحزاب  بعض  تلتزمها  التي  االقليمية 
العمل  سيكون  وبالتايل،  للخارج.  التابعة 
الربملاين،  العمل  تحصني  عىل  مركزا 
من  املجلس  يف  القرار  استقاللية  وضامن 
اي تدخل خارجي، وما اقصده ان يكون 
التدخل من اي جهة غري منتخبة، وال متثل 
تتناسب اهدافها مع  اللبناين وال  الشعب 

حاجته اىل االصالح.

النيايب وما هي املربرات التي تدفعك اىل ذلك؟
سنطرحها  التي  االقرتاحات  من  الكثري  لدي   □
انه  ارى  املجلس  اىل  دخولنا  وقبل  حينه،  يف 
النيابية يف حال  اللجان  تكون  ان  الرضوري  من 

النائب سامر التوم. 

النائب مارك ضو.


