




اتجاھات خطاب األحزاب اللبنانیة

2022النیابیةاالنتخاباتخالل

األطرافبینالعالقةلجھةسواءمابلدفيالعامةالحیاةعامبشكلالسائدالسیاسیةاألحزابخطابیعكس
الخطابھذاویأخذالعام.الرأيتشغلالتيواالھتماماتالوطنیةالقضایاأولویاتلناحیةوسواءالسیاسیة

المرشحونعلیھیعّولاالنتخابیةالمعركةفياألولىاألداةیصبحاذاالنتخاباتزمنفيأخرىأبعادا
یضّمنونھأنھمكماالسیاسیة،خیاراتھمنحوالعامالرأيوتوجیھالناخبینلتحفیزالعامالحقلفيوالناشطون

الىواألحزابالمرشحونیسعىیجّسدھاالتيوالمواقفالخطابخاللفمناالنتخابیة.برامجھمفيماأھّم
یأتيلذلكأخصامھم.تنتقدأورصیدھممنترفعالتيالساخنةالقضایاطرحوالىالعامالرأيتأییدكسب

وكّلواالقتصادیةواالجتماعیةالسیاسیةالشؤونیتناولكونھمابلدفيالعامةللحیاةانعكاساالخطابھذا
ما لھ عالقة بمصالح المواطنین ومستقبل البالد.

لعملمرآةأنھاكماالسیاسیةالساحةعلىاالفرقاءبینالعالقةعنتعبیرھيالخطابھذانبرةأنكما
فيلتبایناوالسیاسیةالساحةعلىالفاعلینبینلتوّترانعكاساتكونالخطابنبرةفارتفاعالسیاسي.النظام
یتقرراذالسیاسیةلألحزاببالنسبةاألھمھياالنتخاباتفترةوأنالسیمامطروحة.قضایاحولالرأي

النتظاراتاالستجابةأجلمنمشاریعبلورةالىوتسعىمواقفھامنفترفعاالقتراعصنادیقفيمستقبلھا
تطویرفيتسھمواجتماعیةاقتصادیةخططووضعالقائمةالمشاكلمعالجةأجلمنوثانیاأوال،الجمھور
أفضلتكونانیفترضماحولومنافسةونقاشحوارمساحةالىالعامالفضاءفیتحّولالمجتمع،

السیاسات لخیر  الوطن والمجتمع.

السیاسیة،القوىبینالقائمةالعالقاتتحلیلیمكناالنتخاباتفترةفيالخطابھذاتحلیلخاللومن
وتبیانالسیاسیة،القوىتطرحھاالتيتلكأوالعامةالحیاةفيأولویةنفسھاتطرحالتيالقضایاواستنتاج

عمل الیات النظام السیاسي القائم والطبقة السیاسیة.

لمامؤثرایكونكياالنتخابيخطابھاتفعیلالىالسیاسیةالقوىتسعىالدیمقراطیةاألنظمةغالبیةفيوكما
واالعالنالسیاسیةوالدعایةالسیاسيالتسویقفنوناستخدامالىفتلجأالناخبین،لدىمردودمنلذلك

كبیروبشكلاالجتماعي،التواصلووسائلالمتنوعةاالعالموسائلعلىمعتمدةوالشعارات،والملصقات
بتوجیھاألحزابلھذهیسمحماوانتظاراتھالعامالرأياتجاھاتتظھرأنیمكنھاالتيالرأياستفتاءاتعلى

البعضھاأنكماتسویقیة.لغایاتیكونالخطابھذابعضأنیعنيمااتجاھھ،فيومواقفھاخطابھا
إلثارةوالطائفيالغرائزيالخطابمثلمنھاالمسيءحتىالمختلفةالتأثیرعناصرالىاللجوءعنیتوانى

العواطف والتأثیر على الوعي الناخبین، أو الخطاب التخویني والتخویفي للنیل من مصداقیة الخصم.



2022انتخاباتإطار

السیاسیةالحیاةفيالعمودياالنقسامبعدالسیماسنواتمنذحادةنقاشاتلبنانفيالسیاسیةالساحةتشھد
العامةالسیاساتالىالنظرةفيیختلفانسیاسیینبفریقینیتجسداناللذیناذار14واذار8فریقيبین

بعدظھرالذي"التغییري"ھوجدیدسیاسيفریقاالنقسامھذاالىأضیفوقدوالخارجیة.الداخلیة
و"تقلیدي"."تغییري"بیناخرانقساماأوجدالذي2019تشرینانتفاضة

أیار15فيالتشریعیةاالنتخاباترافقالذيالسیاسيالخطابفيبوضوحاالنقساماتھذهظھرت
انتخابیةالئحةمئةمنأكثربوجودتمّیزنشیطاسیاسیاحراكاعرفتاالنتخاباتھذهوانالسیما،2022
مقعدا.128البالغةالنوابمجلسمقاعدعلىتنافسوامرشحا700منأكثرضمت

مع2022الثانيكانونمنالعاشرمنذوتحدیدااالستحقاقھذافيباكرااالنتخابیةالحمالتانطلقتوقد
الترشیحاتبابفتحالذي5/1/2022تاریخ2022/إم/1رقمالتعمیمالمولويبسامالداخلیةوزیراصدار

تقریبا.أشھراربعةتبلغاالنتخابقانونألحكامتخضعالتياالنتخابیةالحمالتفترةجعلممایرغب،لمن
سواءكثیفةكانتواألحزابالعامالشأنفيوالفاعلینللمرشحینالسیاسیةالخطاباتحجمأنیعنيھذا
میدانیةنشاطاتخاللمنأوالمتنّوعةاالجتماعيالتواصلوسائلعبرأوالمتنوعةاالعالموسائلعبر

وخطابات حّیة، ما یجعل من الصعب اإلحاطة التامة بھا.

لعناصرتخضعانتقائیةھيالمرشحینوخطاباتاالنتخابیةلألنشطةاالعالموسائلتغطیاتأنالعلممع
ھامشعلىیبقونأخرونفیماوأنشطتھلخطبھكثیفةبتغطیاتیحظىالمرشحینأحدأنتجعلقدمتعددة

فيالتلفزیونياالنتخابياالعالمأداءحولمھاراتمؤسسةدراسةأظھرتوقداالخباریة.التغطیات
بالحجموتحظىاإلعالميالمشھدعلىتسیطرتزالماالتقلیدیةاألحزابأن2022النیابیةاالنتخابات

تغطیةرصدأظھركماالمحطات.ھذهفيالحواریةالبرامجحجمومناإلخباریةالتغطیاتمناألكبر
المرشحین،منكبیرةشریحةأنكیفالتلفزیونيوظھورھمالمرشحینألنشطةاللبنانیةالتلفزیونقنوات

االعالمقانونلنصوصخالفاالتلفزةقنواتعلىھزیلةبتغطیاتسوىتحظلم"التغییریة"خصوصا
.1واالعالن االنتخابي

دراسةالىوالاالنتخابات،فترةخاللالسیاسيالخطابكاملتحلیلالىالدراسةھذهتسعىاللذلك
الخطاباتفيصدرتالتيالمواقفكاملرصدالىوالالكمیة،الناحیةمنالخطابھذامضمون

وخطاباتاالعالم،وسائلباھتمامیحظونالذیناألول""الصفمسؤوليخطاباتواكبتانمااالنتخابیة،

:.2022النیابیةاالنتخاباتالتلفزیونياالنتخابياالعالمأداءحولمھاراتمؤسسةتقریر-1

https://maharatfoundation.org/TVcoverage_ParliamentaryElections2022

ففيالتقلیدیة.القوىمعمتكافئةتلفزیونيظھوربفرصالمرشحین،مجملمن%60حوالينسبتھمبلغتوالذيالناشئةالقوىمنالمرشحونیحظ"لمالتقریرحسب
القوىفیما%5نسبةعلىسوىتحصللمأنھایتبّینایار،15حتىشباط1منالتلفزیونیةاالخبارنشراتفيالناشئةالقوىمنللمرشحینالمباشرالوصولرصد

الظھور".نسبةمن%95علىحصلتالتقلیدیة



فيالمھمةالمناسباتتغطیةحاولتالتيلالنباء"الوطنیة"الوكالةتغطیاتوخصوصااالنتخابیةاللوائح
سعتالمواكبةھذهخاللمناألرض.علىالفاعلةللقوىالتمثیلیةالخطاباتونقلاالنتخابیةالحمالت
الىأوصلتھوالتياإلعالمیةالمؤسساتجانبمن"المختار"الخطابھذااتجاھاترصدالىالدراسة

التيالسیاسیةالقوىألبرزاالنتخابیةالبرامجوعرضالعریضةوخطوطھخصائصھواستنتاجالجمھور
السیاسیةاألطرافمواقفاتجاھاتاستنتاجتتیحاالنتخابيالخطابمنالعّینةھذه.2الخطابھذاحملھا

مرحلةفيعرضتھاالتيالطروحاتأبرزعلىواالضاءةاالنتخابي،خطابھامنحىورسمالرئیسیة،
.2022لعامالتشریعیةاالنتخابات

أوال- شعارات المرشحین

لتسویقیسعىكماالمرشحأوللحزبالسیاسيالمشروعیجّسدألنھكبیرةأھّمیةاالنتخابيالشعاریكتسي
الطرفحددھاالتياالتصالیةاالستراتیجیةمنینبثقفالشعارالناخبین.اذھانفيتنطبعأنالمرادالصورة
الشعاراختیارفانلذلكاالتصالیة.الخطواتباقيعلیھوُتبنىللمرشحالتسویقیةالسیاسةویجّسدالسیاسي

ھو أمر مّھم جدا في مرحلة االنتخابات یعكس صورة المرشح ویجّسد المشروع المقترح.

التياالعالنیةالملصقاتوعلىمنابرھمعلىوارتفعتالمرشحینخطاباتفيالشعاراتھذهترددتوقد
أوالتعكسالشعاراتھذهكانتواناالنتخابي.ولبرنامجھماالنتخابیةلحملتھمانعكاسافباتترفعوھا
االقتصادیةاالزمةمعوالشعبالوطنمعاناةعكسمنھاكبیراقسمااناالحزبھ،أوالمرشحبرنامج

تشرین""ثورةلمطالباستمراراشعارھمیكونانمرشحونحاولكماسنوات.منذیعیشھاالتيالمعیشیة
منبعیداالرئیسیةالقضایاعلىاللبنانيالشعبوّحدتجامعةوطنیةانتفاضةبمثابةكانتالتي)2019(

الىسعیاالجمھورتحّفزأوحولھااجماعاتلقىشعاراتاخرونرفعفیماوالحزبیة،الطائفیةاالنقسامات
كسب تأیید الناخبین.

شعارات التغییر-1

منللخروجالشعبغالبیةتنشدهفالتغییرالمرشحین.عندرواجااألكثرالشعاراتمن"التغییر"شعاریبدو
انتفاضةمطالبصلبفيمطلباكانأنھكما"جھنم"الىالبلدأوصلتسیاسیةطبقةمنوللتخلصاالزمة
التیارعنللتمایزربمااالمر،ھذاأھمیةرغمعلىاإلصالحشعارغیابملفتاكانلكن.2019تشرین

الوطني الحر الذي رفع لسنوات ھذا الشعار من دون ترجمتھ.

مختلفوعّمتالطائفي،اوالسیاسيتموضعھاعنبعیدا"التغییر"شعاراللوائحمنالكثیرحملتوقد
المناطق. ومنھا:

"نحناالئحةالتغییر"،"بعبداالئحةالثانیة،الشمالدائرةفيالحقیقي""التغییرالئحة"،التغییرعكار"
الئحةالرابعة،لبنانجبلدائرةفيللتغییر""توّحدناالئحةوجبیل،الفتوحكسرواندائرةعنالتغییر"
دائرةفيللتغییر""ننتخبالئحةالثالثة،البقاعدائرةفيالتغییر""ائتالفالئحةالتغییر"،"بیروت

2
الدراسةیتضمن الملحق مجموع روابط التغطیات التي استندت الیھا-



"لقاءجزین،فيالتغییر""نحنالئحةالثانیة،الجنوبدائرةعنللتغییر""معاالئحة،األولىالجنوب
التغییر في الزھراني" ، الئحة "معا نحو التغییر" المدعومة من الحزب الشیوعي اللبناني...

یعنيالالكثیرونرفعھالذيالتغییرمفھومأنغیرالجمھورانتظاراتمعیتماشىجذابشعارأنھ
إیھابخطابذلكعلىمثالحزب.أوالئحةلكلتبعامفھومھیتغّیرفقدللجمیع،نفسھاالمربالضرورة

الدولیةالقراراتالتزامھوالحقیقي"التغییرالشمال:فيالحقیقي""التغییرالئحةعلىالمرشحمطر،
نریدبلاللبنانیة،االراضيكلعلىشرعيغیرسالحانریدالالعربیة.الدولمعالعالقاتافضلوتجسید

ویتوّسعأولیائھا(...)".وسلطةجھنممنبالخروجالحقیقيفالتغییروحدھا،الدولةبیدوالسلمالحربقرار
التغییر"إنموقوفین:عناالفراجمطالبواضافةالشمالفيخصومھانتقادالىالتغییرتعریفھفي

ترىانالعجیبولكنعنھم،واالفراجمحاكمتھممنللموقوفینحدوضعخاللمنیكونالحقیقي
تسییسھ،وعدمالقضاءاحترامخاللمنالحقیقي،والتغییرالعام.العفوقانونرفضواالذینمعالمتحالف

كراميرشیدالرئیسیناغتیالننسىالمقّدسون،مجرمونیوجدفالوالتفجیراتاالغتیاالتقتلةوبتسلیم
لبنانعاصمةتكریسھاخاللمنوانمائھاطرابلسانصاففيیكونالحقیقيالتغییرالحریري.ورفیق

كراميرشیدمعرضوتفعیلاالقتصادیةبالمنطقةواالنطالقمرفئھالتطویرالدائموالعملاالقتصادیة
العربیةلبنانھویةعلىوالحفاظالدستورباحترامنریده،الذيالتغییر(...)ھذاأسواقھا.وتحدیثالدولي

وبمواجھة مشاریع ملوثة ال تشبھ بیئتنا سواء من الحدود او ما بعده".

شعارات االنتفاضة-2

الىوصوالاالقتراعصنادیقعبرالثورةالىعلنیةدعوةوھياالنتفاضةشعاراتأخرىلوائححملت
دائرةفيللعدالة""إنتفض للسیادةتنتفض"،"عكارتنتفض"،"بعبدامنھا:الجمیع.ینشدهالذيالتغییر

الشمال الثانیة، "كسروان تنتفض" وغیرھا.

كلیحّددهالذيالخصموضّدطرف،كلیقصدهالذياالتجاهفيأیضاھيانمااالنتفاضالىوالدعوة
طرف. لكن المشترك فیھا ھو الدعوة الى كسر الجمود واتخاذ مواقف فاعلة وناشطة.

"السیادة"شعاركمثل"اعتداال"،أكثرشعاراتنحووَنَحتاالنتفاضشعاراتأخرىلوائحتحاشتوقد
صداميأوثوريأنھعلىالیھینظرالالشعارفھذامنقوصة.باتتالسیادةاناعتبارعلىمطلباباتتالتي

ھذهومنالسیادة.بسطفيالحالیةالسلطةفشلمبّطنبشكلیعنيكانوانمعینلطرفاستھدافأو
اللوائح: "سیادیون مستقلون"، "الئحة سیادة الوطن"، "متنّیون سیادیون"، "زحلھ السیادة ".



شعارات التحّدي-3

وفینا"،بدنا"نحنااللبنانیة:القواتحزبشعاركمثلالتحّدي،رفعیشبھمافيأخرىشعاراتجاءت
لإلشارة الى ان السلطة الحالیة لم تستطع ورّدا على موقف شھیر للتیار الوطني الحر "ما خلونا".

وأیضا شعار حزب الكتائب: "ما بنساوم"، في إشارة مبطنة الى أن غیره یساوم.

وشعار التیار الوطني الحر: "كنا ورح نبقى"،  في مواجھة من یسعى الى ھزیمة التیار.

والئحة "لبنان لنا"، بمعنى مبّطن أي لیس لغیرنا ونحن متمسكون بھ. والئحة "بیروت نحن لھا".

أيفرصة"األزمةنخلّي"قادرینعنوان:تحتالئحتھادولة"فيومواطنات"مواطنونحركةأطلقتكما
رفع تحّدي إیجاد الحل الذي تعجز عنھ السلطة الحالیة.

عنویعّبرغیرھاعنیمّیزھا(حركي)دیناميموقعفيالالئحةبتمركزترجمتھایتّمھذهالتحّديشعارات
سعیھا الى تحفیز الناخبین الذین ینتظرون من یغّیر الوضع المزري القائم.

شعارات الوفاق-4

بعیدةبشعاراتحلفائھمامعشكالھاالتيأمل،وحركةهللاحزبالشیعي،الثنائيلوائحشعارات تمّیزت
عن التحّدي أو المواجھة،  وفي الوقت نفسھ بعیدة عن شعارات االنتفاضة والتغییر.  

الثالثةلبنانجبلدائرةوفيوالوفاء"."األملالئحةاسمالشیعيالثنائيالئحةحملتالثالثةالبقاعدائرةففي
- بعبدا حملت اسم الئحة "الوفاق الوطني" االنتخابیة.  مرشح حزب هللا  في ھذه الالئحة علي عمار

ولیسالوطنعلىانقالبایكونأناإلنتخابياالستحقاقمنیریدون"البعضالالئحة:اعالنخاللقال
لمصلحتھ، إال أننا نؤمن بالعیش الواحد والعمل الجماعي وشروط المواطنة ونعمل للوفاق بعد الفرقة".

 
االنتخابيالحزبشعاركان2018عامفي"انهللا،حزبعامامیننصرهللا،حسنالسیدذّكروقد

نبیھأملحركةرئیسفیماونبني".نحمي" باقونسیكونالموسملھذااالنتخابيشعارناونبني"،"نحمي
بالوحدة أمل لننقذ لبنان".بري قّدم مرشحي الحركة تحت تسمیة  "الئحة التنمیة والتحریر"  رافعا شعار "

الخیاراتعنبعیداشكلیا،ولوحولھا،االجماعتضمنأنھافيالشیعيالثنائيشعارات"قوة"وتكمن
أورفضموضعتكونأنیمكنھاالوالتحریر"التنمیة"وسواءوالوفاء""االملفسواءللحزبین،السیاسیة

تمركزوھو"اإلنقاذ".او"التحریر"او"االمل"ینتقدأنیمكنھأحدفالالحزبین،أخصامجانبمنحتىنقد
تؤكدشعاراتھيعملیابینمااللبنانیون،علیھیجمعالذياإلسرائیليالعدومقاومةخّطفيمستمرتسویقي

فيولحلفائھمالھماالموّجھالنقداوالتغییرتیاراتالىاالكتراثدونمننھجھمافيمستمّرانالحزبینأن
السلطة، اذ ھما یعتبران ان تمركزھما في الموقع الذي ھما فیھ أكثر أھمیة.



شعارات وطنیة-5

فيللدخولتحاشیاأوحزبیةانتماءاتعنبعیداالوطن،الىترمزوشعاراتتسمیاتاللوائحبعضحملت
معتنافسیااومناطقیامنھأكثر"متعالیا"وطنیابعداالالئحةإلعطاءسعیاأوالقائمة،السیاسیةالمحاور

بیروتدائرةفي"لوطني"الئحةریفي،اشرفاللواءبرئاسةطرابلسفيوطن""انقاذالئحةاالخرین.
–الفتوحكسرواندائرةعنوطن"،"صرخةالئحةكسروان،فيالمستقل"لبنان"قلبالئحةاألولى،

جبیل، الئحة "القرار الوطني المستقل"، ولوائح "كلنا وطني".

المحاورفوقیرتفعوالذيواألسمىالواسعالوطنيالبعدقوة:عناصریحمل"الوطني"التمركزھذا
واألحزاب، والشمولیة من حیث المشروع االنتخابي ودائرة االھتمام.

شعارات مناطقیة-6

مشروعھابتحدیدلھایسمحماالمنطقةاسمحامالشعارھافكانالمناطقيانتمائھاعلىركزتاللوائحبعض
وتربطتتكررالتيوالوطنیةالعامةالشعاراتعنتبتعدھكذاوھيالدائرة.ناخبيتحفیزالىوالسعي
المناطقیةوالشعاراتوغیرھا.معاً""الجنوب"شمالنا"،اوال"،"بقاعنامنھا:المنطقة،بسكانشعارھا

بالتعبیرلھایسمحالتمركزھذابھا.الرسمياالھتمامغیابمنوتشكوالمنطقةحاجاتعلىعموماترّكز
ھذهفيالناخبینجذبیعنيماعنھاومدافعةالمنطقةباسمناطقةنفسھاواعتبارالمناطقيانتمائھاعن

المّتخذةالمواقفیبّررماالمقّدمةفيالمنطقةاھتماماتبوضعیسمحالمناطقيالتمركزأنكماالدوائر.
سواء في انتقاد السلطة المركزیة او عرض شكاوى الناخبین المتعددة.

ثانیا: توصیف األزمة

الخطابأساسوفياالنتخابیةالحمالتصلبفيلبنانیعیشھاالتيالخانقةاالزمةتكونانالطبیعيمن
االقتصادیةاالزماتمعأوليبشكلالناخبیناھتماماتفيیصّبذلكالنوالمرشحینلألحزاباالنتخابي
المعارضةاالحزابتعمدأنالبدیھيومنمسبوقة.غیرتعتبروالتيیعیشونھاالتيالمتالحقةوالمعیشیة

الى تحمیل السلطة واألحزاب الحاكمة مسؤولیة االنھیار بینما ال یبدو ھذا الوضع في أولویة أحزاب السلطة.

السلطةلقوىالمعارضةاتھامات-1

ثالثینمنأكثرمنذبالسلطةتمسكوقیاداتأحزابمجموعةالىلإلشارة"المنظومة"تعبیراستخدامََدَرج
"المنظومة"وھذهالوجوه.بعضتغّیرتولوبالقرارامساكھااستمرارتضمنبطریقةنفسھاوُتنتجسنة

والتنفیذیةالتشریعیةالسلطاتمستوىعلىالرئیسیةبالقراراتوامسكتالمتعاقبةالحكوماتعلىتوالت
التيالسیاساتبسبباالنھیارعنمسؤولة"المنظومة"ھذهتبدووبالتاليالمالیة.أیضاوالسیماوالقضائیة



یستخدمونوالبعضالعام.باإلفالستسّببتالتيوالفسادالھدرممارساتاساسفيُتعتبروالتياتبعتھا
تعبیر مافیا الھدر والفساد لإلشارة الى ھذه "المنظومة" ولوصف المسؤولین المتعاقبین على السلطة.

لمالذینواألطرافالمعارضةأحزابخصوصاھماالنھیاروراءبأنھا"المنظومة"یتھممنفانلذلك
السلطةفيشاركواالذینوالمرشحیناألحزابعلىیصعببینمااألخیرة.العقودفيالسلطةفيیشاركوا
عنھمالمسؤولیةرفعبھدفاخراتجاهفيمصوبایكونواستخدموهصدفوإذاالتعبیر،ھذااستخدام

والتبرؤ من "المنظومة".

أ- اتھام "المنظومة"

فيیعودنراهكماالمعارضینأوالناشئینالمرشحینغالبیةجانبمنمستخدما"المنظومة"تعبیریبدو
"المنظومة"بتعبیرفاذاما.لطرفاالنھیارمسؤولیةتحمیلمنبّدالاذلھؤالءالسیاسيالخطابغالبیة

استخدامالىیتّوسعوالبعض"المنظومة".ھياالنھیارمسؤولیةفياألولفالمّتھمالحاجة.لھذهیستجیب
ذكردونمنلكناألخرىوالتعابیر"المنظومة"تعبیراستخدامھوالملفتلكنالمافیا.اوالسلطة،تعبیر
یعرفالجمیعفیماالفاعلمعروفةوغیرمجّھلة"المنظومة"فتبقىخلفھا.یقفونالذیناألشخاصأسماء
"یبّرئالتعبیرھذااستخداموكأنألحد.مباشرااتھاموالألسماءذكراللكنالسلطة،علىتوالواالذین

أحدایّتھمالنفسھالوقتفيلكنھلھم،االتھاموتوجیھالفاسدینبانتقادبواجبھیقومبأنھیستخدمھمنضمیر"
وال یتواجھ مع أحد.

أنیعتبروناذهللاحزبفیشمل"المنظومة"لیتخّطىاتھامھمفيیتوّسعوناذار14أطرافأنغیر
منھایعانيالتياألساسیة"اإلشكالیاتیعتبرجعجعفسمیر"للمنظومة".الحمایةیؤّمنالذيھوسالحھ

فيواالستراتیجيواألمنيالسیاسيالقرارعلىهللاحزبھیمنةثنائیة:ھيعقودثالثةمنأكثرمنذلبنان
الدولة وتحّكم منظومة الفساد بمفاصلھا كافة".

أزمةیعیش"وطنناأن:یعتبراذعدوانجورجاللبنانیةالقواتحزبرئیسنائبنفسھاالتجاهفيیذھب
أكلتفساد،ومنظومةوقرارھاالدولةعلىفریقھیمنةبسببالحیاةمقوماتبأبسطمھددوشعبھوجودیة

األخضر والیابس، والنتیجة خراب متراكم ونزلة أكبر إلى جھنم".

وصادرتالناس،قمعتوالفسادالسالحتحالفمنتشكلتالتيالمنظومة«إنیعتبرریفيأشرفاللواء
الىالناسحمایةمناألمنیةاألجھزةبعضعملفتحّولالفساد..أھلخدمةفيووضعتھاالمؤسسات،قرار

علیناایار15فيمصیري:خیارأمام"أنتمالناخبین:الىویتوجھ(...)".الحاكمینوحمایةالفاسدینحمایة
وایاكم اسقاط منظومة تحالف الفساد والسالح...".

قتلتفاشلةمنظومةعنقفيمسؤولیةبلوقدرا،قضاءلیسفیھنحنالذي"وضعناأناعتبرافرامنعمة
وجّوعتشعبھوھّجرتالوطنمؤسساتدّمرتمنظومة(انھا)للخارج.باالرتھانأوبالمحاصصةلبنان

أطفالھ وانتھكت سیادتھ وأھانت وأذلّت إنسانھ".

لالئحة،السیاسيالبیانفيأعلنالكتائب)حزبمنالمدعومةتنتفض"،"بعبدا(الئحةالحلوخلیلالمرشح
خارجسالحلكلوحاسمةجّدیةمعالجةھما:للمساومةقابلینغیرأساسیینعنصرینعلى"ارتكازھا



ومواجھةاإلصالحخاللومنالكاملة،سیادتھاالدولةاستعادةخاللمنالفعليوالتغییرالدولة،شرعیة
المنظومة الحاكمة المبنّیة على الفساد والمحاصصة والتسویات على حساب السیادة الوطن".

مدناتدمیرمسؤولیةنفسھا«المنظومةحّمللنا""لبنانالئحةعلىطرابلسفيالمرّشحعلوشمصطفى
مناطقناحرمتالتيالمنظومةوھيالناس،وخیرةاألمنورجالوالسیاسیینالقادةواغتالتعدیدةعربیة

من األمان، موھمة العالم أننا إرھابیون".

الیومنعیشھاالتيالمزریة"الوضعیةأناعتبرالثالثةبعلبكدائرةفيالتغییر"ائتالف"مرّشحیاغيعباس
منونحنالشعب،ھذاعلىالفاسدةالمنظومةھذهفرضتھواقعھيبللبنان،علىمحتوماقدرالیست
الحجیريمحمودومحمدلمنطقتنا". واألمثلاألفضلالخیارحولوالتفافنابتضامنناالواقعھذاسیغّیر

والمنظومةالسلطةھذهلتغییرنسعىالمستقلةالمعارضةالقوىوكل«نحننفسھا:الالئحةعلىالمرشح
الخارج،وضدالداخلفيمنیعةعادلةمستقلةحّرةدولةولبناءومحاصصة،وظلمفسادمنفیھامابكل

نحن مقاومة مدنیة ضّد عدّو ظالم فاجر سرق ھذا البلد ولم یحافظ على حدوده البریة والبحریة".

سلطةتحكمھوجھھ،تغّیران "لبنانیعتبرالمستقل"لبنان"قلبالئحةعلىالخازنھیكلفریدالنائب
التعددیة"استردادالىودعاصلبوه.اختلفواواذاثیابھعلىاقترعوااركانھااتفقاذاوتّجارمنافقین

والصوت المستقل في مواجھة الكارتل والطغمة التي سرقت ونھبت".

خاللومنالخصم،تحّددلقداالنھیار.مسؤولیةوتحمیلھعلیھ،للتصویبمثالیاھدفاالمنظومةتبدوھكذا
معلنةأسماءالنفسھالوقتفيلكناإلصالح.معركةصلبفيبأنھالتباھيالمرشحیستطیعمھاجمتھ

معیحصلانیفترضماوھوالمحاكماماماحالتھمأولھؤالءاسمیةمحاسبةطلبوالبالفساد،مّتھمة
ھواالنتقادأنیعنيمابعضھم،معالتحالفاتتبقىبلالاالنھیار،عنوالمسؤولینالعامالمالناھبي
توجیھأنعنفضالوالمساءلة،المحاسبةعمقالىیذھبوالیستطیع)الأویرید(الكالميمحض

االتھام الى االخرین تعني ضمنا تبرئة الذات.

ب- اتھامات  اسمیة ضد أحزاب السلطة

حزبھواالسمياالخرفالمّتھممحددة،أسماءذكردونمن"المنظومة"الىتتوجھاالنتقاداتكانتاذا
هللا، ومرات قلیلة أحزاب أخرى، لكن ال تسمیة ألشخاص معینین أو قیادات في ھذا الحزب.

خطابھوّجھوقدالحر،الوطنيوالتیارهللاحزبضّداالتھامیةمواقفھتتركزاللبنانیةالقواتحزب
الوطنيالتیارحلیفھوبینبالسلطةالممسكهللاحزبأھدافبینیمّیزلكنھالطرفین.ھذینضدبوضوح

أجراسقصةوالتغییر،والإصالح،القصةلیستالقصةانوتأكدتم"شھدتمالكرسي:علىالجالسالحر
ھيفالقّصةلبنان؟كلفيمعھموتحالفتوعدتخلوكمافكیفخلونا،ماوالمستحیل،إبراء،والكنائس
البوصلةتضّیعواأالاناشدكمھنامنأقل،والأكثرالوصھره،العمبینكرسّيقّصةوبس،كرسّيقّصة
الفاسدةالغشاشة،الخداعة،المنظومةھذهمنوللتخلصللتغییراألخیرةالفرصةوالجدیدمنمرة

والفاشلة".

البلدھذافيقلّةمنواحدوأنا"ترشحتقال:بشیرامینطرابلسفيوطن""انقاذالئحةعلىالمرشح
وفعالقوالالشعارحاملأبقىأنوأمامكمهللاماموعھديووعدياإلیراني.لالحتاللاللتقولتجّرأت

فریقلبنانفيطالمایتحققلنأیضاأمر(...) وھذاالحرالوطنيوقرارنااللبنانیةالسیادةاستعادةحتى



والعراقوسوریالبنانفياالبریاءعلىویعتديالمخدراتیصدرالتبعیة،فارسيالھویةلبنانيمسلح
والخلیج العربي، ویعمل لیل نھار على عزل لبنان عن محیطھ وعروبتھ وسلخھ عن ھویتھ". 

عنھنتجالسالحوأصحابالفاسدینبینالعریض"التحالفأنواعتبرالمنحىھذاریفيأشرفوأكد
الدواءدعمبحجةلبنانمصرففياالحتیاطيونھبتالمودعینأموالوسرقتالبلدنھبتحكممنظومة

إنھنعملبنان،حوثيهللاوحزبالفاسدةالسلطةأھلجیوبإلىالدعمأموالفذھبتوالغذاءوالمازوت
فیصنعوالحدود،والمطارالمرفأعلىسطوتھیفرضمسلححزبوفیھالوطنننقذلبنان. كیفحوثي

إرھابيسالحوفیھلبنانننقذكیف(...)الدولة.بوجودعابئغیرالسالح،ویستوردالمخدراتویصدر
لقدلبنان.حسابعلىولولمصلحتھمویعملالفرس،بأسیادهیأتمرفیماالوطنعنوالدفاعالمقاومةیّدعي

الحریري،رفیقالشھیدقتلسالحمنمخطوفلبنانان(...)الجحیم.الىبلالجھنمالىالوطناوصلوا
السالممسجديبتفجیرالمتھمحلیفوھواألرز،ثورةوشھداءالتوینيوجبرانعیدووسامالحسنووسام

قبضةمنبتحریرهإالحّلوالمخطوفلبنانهللا.بیوتفيالصالةیؤدونكانواأبریاءقتلحیثوالتقوى،
ویربحونھااالنتخاباتتقاطعون فإمااإلنقاذ.قراروبأصواتكمالتحریر..قراروبأیادیكمالسالح،ھذا

للمرشحینوطن"،"إنقاذلالئحةواحدوقلببصوتلتصّوتواتشاركونوإماوالھوان،الذّلوتعیشون
فيصنعتبامتیاز..سیادیةوطن""إنقاذالئحةالئحتناانھانعمالسوداء.الصفحةتطوونوبذلكالسیادیین،

طرابلس.. ولم تصنع كغیرھا في حارة حریك".

طویلةعقودبعدأتتعلیناحلّتالتيالكارثة"انهللا:لحزباالنھیارمسؤولیةحّملأیضاعلوشمصطفى
التيالمیلیشیویةالمذھبیةلألحزابواستتباعھاالدولةتفككفيواضحةالیومونتائجھاالشاذالوضعمن

دّمرفیمادّمرحاقد،مذھبيبمشروعالمرتبطالبلطجيالسالحبسطوةأرزاقناوعلىأھلناعلىتستقوي
عواصم عربیة عدة، وما زال حتى الیوم یسعى إلى استسالم من بقي یقاومھ".

علىهللاحزبید"وضعسببھاعام100منذمثیاللھایشھدلمالتيالبلد"أزماتأناعتبرسعیدفارس
لبنان ما یمنع قیام الدولة القویة"، اذ "ال یمكن وجود جیشین على أرض واحدة".

ً"الجنوبأنیرىالزینحسانمعاً""الجنوبإطارمؤسسيأحد تغییريانتخابيسیاسيإطارمعا
حزبمسؤولیةیعرفمعاًالجنوب"وأضافوحرامیھا".حامیھااستثناء،دونكلّھا،للمنظومةمعارض

معاًوالجنوب(...)المطاطوارتباطھمصالحھحبلعلىواللبنانییناللبنانّیاتومصالَحالدولَةوتعلیقھهللا
حزبینالزینذكروقدمؤّسسھا".تعالیممعقادتھاممارسةوتناقضالسلطةفيأملحركةمسؤولّیةیعرف

من المنظومة ألن معركتھ في الجنوب ھي تحدیدا في مواجھة ھذین الحزبین.
بالنسبة لجمیع ھؤالء المسؤول عن االنھیار ھو حزب هللا، واالتھامات ضّده واضحة ومباشرة.

السلطةأحزابعنالصادرةاالتھامات-2

الرئیسیانالحزبانفھماهللا.حزبوحلیفھالحرالوطنيالتیاربحزباألولىبالدرجةمتجّسدةالسلطةتبدو
األولىالقاطرةویشكالنبعبدا،قصرالىعونمیشالالرئیسوصولمنذالسیاسيبالقراریمسكاناللذان

فانلذلكهللا.بحزبالملتصقةأملحركةجانبالىالمتعاقبةبالحكوماتویتحكمانالنوابمجلسفي
ھوالفشلبالفساداالتھاماتألناألخرىاألحزابعنیختلفانالحزبینھذینخطاب بشكلنحوھماتوجَّ

الیھاوصلالتيالمأساویةاألوضاعنفيعلىالحاصلالعاماالنھیارأمامقادرینغیرھمافیمارئیسي،
للفشلأخرىأسبابعنوالبحثانجازاتھماعنالدفاعالىیھدفخطابھوخطابھمافانلذلكالبلد.

وتحویل األنظار في اتجاھات أخرى.



التفاؤلي"المنظومة"-خطاب3

البلدالیھوصلعمامسؤولةتعتبروالتياألخیرةالعقودفيالسلطةعلىتوالتالتياألحزابخطابیبدو
ھوبلمتقّدما،فیھاالتھاميالبعدیبدووالمنخفضةنبرةعلىیحافظفھوالمعارضة،خطابعنمختلفا

یرّكز على اإلنجازات ویحمل بعدا تفاؤلیا ال تعكسھ خطابات المعارضة.

):2022-2018(السابقةالنیابیةالوالیةخاللحزبھإنجازاتمفّندانصرهللاحسنالسیدهللاحزبعامامین

سواءوالطیبة،الجیدة والنتائجاالنجازاتمنكبیرةمجموعةُحققتمضتالتياالربعالسنوات"خالل
أوالحزب)،(فيالنواباالخوةالىوالموكلة المحّولةالملفاتأووالتشریعيالقانونيبالمجالیتعلقفیما
األربعخالللیقالعنھااالعالنویتّم تقاریرستعّد(...)بمناطقھم.المرتبط الخدماتبمتابعةیتعلقفیما

وھذاإنجازهاستطعناسنوات4قبلعنھتكلمناشيءكللیس طبعاًاإلنجازات.ھيماالماضیةسنوات
ونشاط عالیةجدیةھناككاناالكیدلكنوعقباتصعوباتھناككانأكیدادعاء. لدینالیسطبیعي،
حولالتقاریرتعلنهللاشاءإن الكتلةتحققت،كبیرةوإیجابیاتإنجازاتویوجدمللوالكللبالمتواصل

ودائماًالفساد،مكافحةملفكان،2018  فيعنھاتكلمناالتياالساسیةالعناوینجملةمنمثالًإنجازاتھا.
الجمھورعلىسیعرضوموّثقمفّصلتقریرھناكایضاً اصبحتم؟”وأینفعلتم؟“ماذاحاضراالسؤالكان

أن المفروضوكیفالنتائجھيوماتقّدموماذاتحّضرماذاأُنجزماذاالیوم،الىالملف بدایةمنوالناس
نكمل، وما ھي الصعوبات وما ھي الفرص، ھذا كلھ سیأتي(...)".

ھذهإلىننظر"نحناالنتخابات:فيإیجابیةیرىحسنالحاجحسینالثالثةالبقاعدائرةفيهللاحزبمرشح
تعیقالتيالعمیقةاالختالالتلمعالجةدافعةومحطةواالصالح،لإلنقاذاستحقاقابوصفھااالنتخابات،

جاھدناالتيالسیاسیةالخیاراتلتأكیدومناسبةبھ،والنھوضوسیاسیااقتصادیااللبنانيالواقعاستقرار
ومعبخیر،هللاأعادهالصدرموسىالسیدالمغیباالماممعتحقیقھاسبیلفيالسنینعشراتمنذوناضلنا

حسنالسیدسماحةهللاحزبعامأمینومعالموسوي،عباسالسیدالشیھدومعبري،نبیھالرئیسدولة
واألسرىوالجرحىوالشھداءالقادةسائرومععون،میشالالعمادالرئیسفخامةومعنصرهللا،

وجھفيوسیادتھلبنانعنوالدفاعالمقاومةحفظستبقىالسیاسیةخیاراتناإنوالمناضلین.والمجاھدین
البنىوتحدیثالعادلة،الدولةلبناءالدؤوبوالعملجھة،منواالرھابیةالصھیونیةوالتھدیداتاألطماع
اللبنانیینالمواطنینومصالححقوقعنوالدفاعالمتوازناالنماءمبدأوتطبیقواالقتصادیةالسیاسیة

جمیعا(...)".

الطائفيللنظامالمسؤولیة-تحمیل4

تكمنألزماتھالحلولوأنالنظامسوءسببھالدولةفشل"أنباسیلجبرانالحرالوطنيالتیاررئیسیعتبر
التحوالتعمقالحرالوطنيالتیار"یدركویضیف:بیننا".االجتماعيالعقدبفسخولیسإصالحھفي



بمستویاتھالنظامفيبنیويانھیارعلىخطیرامؤشراالمالياالنھیارشكلوقدواإلقلیم،لبنانفيالحاصلة
ورفضالخارجإلىاللبنانیینأموالتھریبأزمةوماوالمالیة،االقتصادیةوبخیاراتھوالسیاسیةاألخالقیة

شھدهأخالقيانحطاطأكبرعلىدلیلسوىالمرتكبینمحاسبةورفضالمودعینأموالوسرقةاستعادتھا،
لبنان".

أزمةظلفيالعامھذافيتأتيالنیابیة"االنتخاباتأناعتبرحسنالحاجحسینیعتبرهللا،حزبجانبمن
النظامینبطبیعةیتصلمامنھاعدیدة،بنیویةعواملمننتجتوخانقةحادةواجتماعیةواقتصادیةسیاسیة

الثالثةالعقودمدىعلىخاطئةونقدیةومالیةاقتصادیةبسیاساتتتصلوأخرىواالقتصادي،السیاسي
ھذهحّدةمنلبنانقوةلعناصروالدولیةاإلقلیمیةواالستھدافاتوالحصارالعقوباتزادتوقدالماضیة،

األزمة وتسارعھا".

رغمعلىمعارضا،خطاباتبّنىبناتربیعالجدیدرئیسھمعاالجتماعيالقوميالسوريالحزبخطاب
"النظاماتھامعلىالسلطةأحزابمعالتقىأنھغیرالسلطة،أحزابفلكفيتدورالتياألحزابمنكونھ

واالستدانةالریعبسیاساتواإلخضاعالتفقیرمنعقودالشعب،أیھاالخدیعةظھرت"لقدالطائفي":
تجمیعلحسابوالتربویةوالصحیةوالصناعیةوالزراعیةاالجتماعیةالبنیةوتفكیكوالرشوةواالستھالك

تخلوا"لقدویضیف:العام".المالوسرقةوالمواردواألفكارباإلنسانواإلتجارالقصوروبناءالثروات
والمدرسةالمستشفىمنحرموكالطائفة،وباسمباسمكالثرواتجمعواالذینھؤالءالشعب،أیھاعنك

حیاتھملیكملواالقلیلة،مدخراتكسرقواثموالسعادة،والدواءوالحلیبوالقمحوالمواصالتوالمیاه
ھانئین".

منأولكانالقومي)("الحزبأنمذكراالقائم"،الطائفي"النظامالىتعودبناتریعبنظرالمسؤولیةو
انتفض على ھذا النظام الطائفي، منذ تأسیسھ وتنّبأ بمصیره المحتوم بالفشل والعجز".

اناعتبرالمنظومةانتقادهمعغندوروسیمالثالثةالنبطیةدائرةفيالتغییر"نحو"معاالئحةعلىالمرشح
القائمالنظامھذاللحیاة،قابلوغیرمأزومنظامھووالطائفیةالمذھبیةالعنصریةعلىالقائماللبناني"النظام

دولة،یبنيالتحاصصينظامھووالمذھب،بالطائفةنسبةالعامةالوظیفةویحصرالعنصريالفصلعلى
المنظومةونحّملالرشیدة،والحوكمةواإلدارةالكفاءةعلىالقائمةالمدنیةالدولةإرساءمنبّدالھنامن

حقوقأبسطرھنخاللمنالوطن،علىجدیدانتدابمنالیھوصلنالماالكاملةالمسؤولیةالحاكمة
المواطن بمساعدات مالیة مشروطة".

المنظومة""قدامىخطاب-5

فيتحّوالأجرت"المنظومة"منوالمعتبرةاألخیرةالعقودفيالسلطةفيشاركتالتياألحزاببعض
االشتراكيالتقدميالحزبكمثلواالنتخابیة،السیاسیةالتحالفاتتغّیرنتیجةأواالزمةضغطتحتمواقفھا
أحزابضداذار14قوىمعاالنتخاباتفيتحالفالذيالتقدميفالحزبالمستقبل.تّیارقیاداتوبعض

ھمملشحذیسعىناحیةمنفھوخشبیة"،"بلغةخطابھتمّیزمنھا،جزءاالساسفيھوالذي"المنظومة"



حزبسالحانیعتبرونالمستقبل""قدامىفیماخصومھ،ضدنقديخطابنحویخطواللكنھمناصریھ
هللا ھو الذي یقود لبنان الى االنھیار.

"مناالتجاه:ھذافيذھبتمواقفسلسلةلھكانتجنبالطتیموراالشتراكيالتقدميالحزبمرشح
ھوّیةیغّیرواأنیستطیعونالفاسدالتیارحلیفھوالهللاحزبالالجبل،اھلیتحّدىمنلكلكفرحیم
یحميلبلدسیصّوتونكفرحیماھلالعروبیة،لبنانلھویةسیصّوتونكفرحیماھلأیار15وفيالجبل،

شبابھ وال یھّجرھم، سیصّوتون للبنان دولة المؤسسات ولیس لدولة السالح".

أجلمننلتقيالجبل،منالشوف،منالدین،بیتمنالیوم"مختلفة:منابرفيھذهمواقفھجنبالطویكرر
بھذهمطلوبوحدهالعقلصوتانوقناعتنابالدولة،ایماننابالمصالحة،اإلیمانبالوطن،إیماننانجددأن

الطبیعیةلبنانوعالقاتلبنان،عروبةتثبیتمعركةالسیادة،معركةلنكملنلتقيالَعَبثیین.وجھفيالمرحلة
ومعركتناداخلیة.اوخارجیةھیمنةأيدونمنوالمستقلالحرالوطنيقرارنامعركةالعربیة،الدولمع
انناصحیحخلّونا"."ماجماعةسرقوھاالذینالناسحقوقمعركةوحیاة،كرامةمعركةعدالة،معركةھي

سنواِجھھانستسلم، فینامالكنالسیاسي.نظامناتركیبةبسببمنھاكبیرجزءویمكنعمیقةبأزمةالیوم
كللتحقیقوسنضغطنكملھكذاالمسؤولیةقدانناالتاریخیةالمحطاتبكلأثبتناماومثلواعیة.بإرادة

للضرائبعادللنظامونشتغلالنقد.صندوقمعاالقتصاديالتعافيخطةأجلمننضغطاإلصالحات.
منالملفات،كلمنواضحةمواقفناواالستقرار.والتنوعوالحریةالبلدوھویةالبلدمؤسساتنحميو(...)

كمركزبلدناعلىوالحفاظاالنتاج،تشجیعالصحة،البیئة،الكھرباء،فيواالصالحاتالمستقل،القضاء
متقدم للطبابة والتعلیم ".

مننواتھاتشكلتالتيالشمالفيالثانیةالدائرةفيلنا""لبنانالئحةعلىالمرشحعلوشمصطفى
معوالالطائفیةمعوالالفسادمعالالتسویةیمكنالأنھالفاشلةالتجارببعدتبّین"لقدالمستقبل":"قدامى

وتمادىخطرھاتضاعفكلماالخبیثة،األمراضھذهعلىصبرناوكلمااألنواع،كلمنالمیلیشیات
الحمایةالمذھبیةشكلتكماالفساد،السیاسیةالطائفیةحمتلقدحیاتنا.أشكالمنشكلكلفيتغلغلھا
وقطعوالفقراالقتصادوتدھوروالدمارالموتحامالویمرحویسرحلبنانفيالقراریصادرالذيللسالح
ونفعا.فائدةاألكثرالعالممعمصالحناوضربالعربي،العالمفيالطبیعیةامتداداتھممعاللبنانیینأوصال

األمثلةتشبھوأنظمةالقتصاداتالفاشلةالخنفشاریةالمشاریعمنمفككةجملةإالبالمقابلیقدّمونوماذا
الفاشلة لدول فاشلة، بالمقابل نرى ھناك المدائن الزاھرة ومواطن العلم وموائل العلماء تنشأ في الصحراء".

وذلكللبناناتیحتالتيالفرصكلھدرإلىأّدتالشاذالوضعھذامعالغافلة"التسویاتأنعلوشواعتبر
والقتلالرعبمنظومةإلىالخضوعإلىودفعھموتیئیسھمالناسلتفقیرمقصودبشكلبلبالصدفةلیس

األمنورجالوالسیاسیینالقادةواغتالتعدیدةعربیةمدنادّمرتالتيذاتھاالمنظومةھذهواإلرھاب.
ھذهأھدرتلقدإرھابیون.أنناالعالمموھمةاألمان،منمناطقناحرمتالتيالمنظومةوھيالناس،وخیرة
الدولةبمؤسساتللنھوضاألشقاءقبلمنالیدمدفرصكلالتعطیلقدرةخاللومنالتسلطبحكمالقوى

مؤسساتوحولتالمعیشيالوضعبتدھوروتسببتوالتعلیموالصحةوالماءوالكھرباءالطاقةقطاعاتفي
فيالخزینةتمویلمصادرعلىوالفسادبالدماءالملطخةیدھاووضعتالمنظمللنھبمزاریبإلىالدولة

وصنادیقوھمیةمشاریععلىالمتاحةاإلمكاناتوبددتالشرعیة،وغیرمنھاالشرعیةوالمعابرالمرافئ
تشخیصھوھذا وفاقة.ذلمنفیھنحنماإلىالیومأوصلنامماانتھت،جیبايإلىأحدیعرفال

المرض".

المستقبلتیارعنالسابقةالدورةفينائباكانوالذيذاتھااالنتخابیةالالئحةعلىالمرشحفتفتسامي
حاولناإذالنواحي،مختلفمنعادیةتكنلملبنانعلىمرتالتيسنواتاالربع"تلكنظره:وجھةعرض



بیروتاجتیاحمنذوسیاسیةمالیةتراكماتنتیجةالبلدانھارلألسفولكنالعاصفة،فينصمدأنجاھدین
السیاسيوفریقناأنناالمؤكدمنولكنواجباتنا،أداءفيقّصرناقدنكونأنالممكنمنالیوم.لغایة2008
ولكنمعالجتھ...یمكنماوھووھدر،فسادلبنانفيیوجدالبلدان،منككثیرالمستطاع.قدرجاھدینعملنا
الدولتلكباقيانعلماالدول،جمیععنمعزولةجزیرةفياألیامھذهالوطنأنحیثالبلدان،كسائرلسنا

بقراراتھا،منفردةتتحكمكونھافیھا،المستشريالفسادوتحارباصالحاتھا،وتنفذتخطط،أنعلىقادرة
وتسمیةالجرحعلىاصبعناوضعمنبدالولذلكشرعي،غیرسالحوالدویالتضمنھایوجدوال

العربيمحیطناوعنعموماالعالمعنعزلتھسببھولبنانفيالشرعيغیرفالسالحبأسمائھا،األمور
وأیضاالعربیة،الشرعیةاحترامیرفضالدستور،احترامیرفضالشرعيغیرالسالحھذاخصوصا".

اغتیالقضیةفيحكمااصدرتالتيالدولیةالمحكمةأحكامفیھابماالدولیةالشرعیةاحترامیرفض
الرئیس الشھید رفیق الحریري(...)".

ثالثا: الشرخ الوطني

لبنانھم ولبناننا-1

مشروعھممشروعناالمصدر
مشروع الموتمشروع الحیاةحاصباني

لبنان البحبوحة واالعمارجعجع
مركزالثقافة  والحضارة

لبنان الصواریخ والمسیرات
تدریب المسلحین والكبتاغون

الشرعیةریفي
لبنان العربي

السالح غیر الشرعي
لبنان الفارسي

دولة الفشل والفساددولة الحق واالنتاجباسیل

معتلتقيالالوطنالىنظرتھولكلبینھماھّوةتفصلطرفینبینواضحاانقسامااالنتخابيالخطابحمل
دائرةفياالرثوذكسيالمقعداللبنانیة عنالقوات مرشححاصبانيغسانذھبوقداالخر.الطرف
الالمشروعضدالدولةمشروعالموت،مشروعضدالحیاةمشروع"نحناعتبارالىاألولىبیروت

وبینواالزدھاروالحریةالسیادةايالدولةمشروعبینیختارانعلیھالیوملبنانيمواطنوكلدولة.
مشروع الالدولة، اي الذل والتبعیة واالنھیار (...)".

شمعونكمیللبناننحّبھ،الذيلبناناختیار"نریدللوطن:مشروعینبینیقارنأیضاجعجعسمیر
نریدالمنازع،ايدونواالنماءاالعماررجلالحریريورفیقالدولةرجلشھابوفؤادالبحبوحة
اماھدفھافھيیّدعونكماللدفاعكانتالصواریخھذهلیتویاوالمسّیرات،الصواریخللبنانالتصویت

اوالخلیجفيحصلكماالعربیةوالعواصمالمدنلضرباولبنانفيحصلكمااالنتخابيلالستعراض
االغتیاالت كما حصل في العراق".



وانتماؤناھویتنافھولنابالنسبةأماأكثر.ولیسساحةإلیھمبالنسبة"لبنانللبنان:رؤیتینجعجعویعرض
بعدمافيیكمللكنھومرجعیون،والنبطیةبصوریبدأصحیحإلیھمبالنسبةلبنانوثروتنا.وارثناوارضنا

الفقیھوالیةفيإالینتھيوالالیمنفيومأربالعراق،فيوبابلواألنبارسوریافيالزورودیرالشامالى
تدریبمركزالیھمبالنسبةلبنانأقل.والأكثرالمربع،كلم10452البلبنانفنكتفينحنأماطھران.في

وملتقىوالحضارة،واالستشفاءوالثقافةللتعلیممركزلنابالنسبةبینماالكبتاغون،لحبوبومطبخالمسلحین
ولكنالقانون،عنللخارجینوملجأللتھریبسائبةحدودإلیھمبالنسبةلبنانالشرق.فيواإلبداعالطاقة
فقطومفتوحةوالتھریبوالترھیباالرھاببوجھومقفلةمحمیةثابتةحدودهاعادتھ،نریدالذيلبنان

للسیاحة والتبادل التجاري".

ترىسمعانریمونجیستالزغرتاقضاءفي"شمالنا"الئحةعلىاللبنانیة"الوطنیة"الكتلةحزبمرشحة
لیسوانواجھھمالذینإنمالنادیموقراطیةوھيالمعركة،بدأت"لقدنمطین:بیناالنتخابیةالمعركة

فيكانوامنفھمللخارج،ومرتھنونوإقطاعیونوفاسدونوزبائنیونطائفیونھمبلبتاتا،دیمقراطیین
حاضرونأننانؤكد"الیومالیوم"، مضیفةعلیھنحنماإلىأوصلونامنجمیعاوھمزالوا،وماالسلطة

للمعركة ولنكون معكم وأن نعمل لكم".

برئاسةطرابلسفيوطن""انقاذالئحةاطالقخاللسیاسیین.مشروعینبینالمعركةیروناخرون
والسالحالشرعیةبینمعركة"ھياالنتخاباتالمقدم أنصالحالالئحةعلىالمرشحاعتبرریفياشرف

السیادةأوواالرتھانالتبعیةبینمعركةھيالفارسي.ولبنانالعربيلبنانبینمعركة ھيالشرعي،غیر
واالستقالل. ھي معركة بین الشرعیة العربیة والدولیة وبین والیة الفقیھ".  

أناعتبرضو ماركالرابعةلبنان  جبل–عالیةالشوف  دائرةعنللتغییر""توحدناالئحة المرشح عن
وحرامیةالشرعي،غیرالسالحفیھااألولىمجموعتین:بینواضحخیارھناكاالنتخاباتھذه"في

الجنائي،والتدقیقالمحاسبة،فمشروعھامجموعتناأماللخارج،والمرتھنینوالفاسدین،المصارف،
علیھاالمسیطرالسالحمنالدولةوتحریروالسیادةالعدالةمشروعناوالمھرب.المنھوبالمالواسترداد

والفساد والطائفیة(...)".

والفسادالفشلدولةمشروعین:بینتفصل"اإلنتخاباتأناعتبرباسیلجبرانالحرالوطنيالتیاررئیس
ومنظومتھ،الفسادمنتتحّررواحتىیشتغلواوالذینوالتسلطالكذبمنظومةواإلنتاج...الحقودولة

وكشفاألموالواستعادةالجنائيوالتدقیقكونترولالكابیتاللیقّرالنوابمجلسفيمعھاویتقاتلون
وزاراتإستلمواالذینبینمواجھة"االنتخاباتأنوأّكدالمالیة".الجرائمومحكمةواألمالكالحسابات

وزاراتھمفيالمخالفاتویرتكبواغیرھموزاراتعلىویثرثرواغیرھمیفّشلواأنالوحیدانجازھموكان
واالقتصادوالطاقةاالتصاالتمشاریعوقّدمواوزاراتإستلموامنوبیناالجتماعیةوالشؤونالصحةمثل

والبیئة والمھّجرین وما كان ھّم اولئك االّ أن یوقفوھم".

فيالسوداءالصنادیقتركوابلبصمات،یتركوالمالفاضيوالحكيالفشل"وزراءباسیل:ویضیف
سالمةریاضلبنانمصرفحاكمنواجھبدأناولّمانحققھ،أنجّربناإصالحكلعلىواعترضواوزاراتھم
عنیحكوناألرثوذكسي.القانونأسقطوامامثلالتعافيخطةأسقطواالحمایة.لھأّمنواارتكاباتھونفضح

وضعنانحنابالمنظومة(...).حلفائھممعبالتواطؤوالعدل،اإلدارةجارورفيقانونھاویحبسونالالمركزیة
منالمدعومبالمازوتیشغلونھامولداتمنطقةبكلیضعواأنمشروعھمكانھملبنان،لكلكھرباءخطة
والالمركزیةالتعافي،وخّطةالحزبسالحالدفاعیةاإلستراتیجیةحوللحواردعیناھمنحنالناس.ودائع



وتطویر النظام، رفضوا، ولّما الناس سألوھم شو مشروعھم قالوا منشوف بعد اإلنتخابات".

خطاب  اتھامي و تخویني-2

الشریكتخوینحّدالمراتبعضفيبلغتاالخرالطرفبحقاتھاماتاألطرافبعضخطاباتحملت
تفصلالتيالھّوةعمقعنویعّبراللبنانییناالفرقاءبینجداعنیفایبدوالتخوینيالخطابھذاالوطن.في

بین األطراف.

جزءیكونانعنیوموالیتوقفلمجعجع"سمیرالسرائیل:بالعمالةاللبنانیةالقواتاتھمباسیلجبران
التياسرائیلمّرات؛عّدةبلدناودّمرتارضنااحتلّتالتيإسرائیللبنان.فياإلسرائیليالمشروعمن

تركتوالتيوبالبحربالجوعلینایومكلتعتديالتيإسرائیلوغازنا.لنفطنااستخراجناتعرقلالیومحتى
ضربوھدفھاللبنان،الخیرارادتمّرةوالالتياسرائیلارضنا.علىفلسطینيالجئملیوننصفلنا

حلفائھاعبراالّیام،ھذهمثلبالواسطة،وساعةالحرب،اّیاممتلبالمباشر،جعجعتشّغلساعةاالستقرار،
بیشتغلاجنبيمخابراتجھازبكلمشّغلعندهعمیلايمثلویشغلّوهالمالیعطوهالذیناالقلیمیین،

بالبلد".

الوجودتعّرضلماھؤالءمعتعرفونوانتمھؤالء،لكلیصّوتللقوات،یصّوتمن"باسیل:ویستنتج
فیلتمان،ألیامبالبواخرترحیلناوفكرةبراوندینایاممنلبنان،فيصار.وأینوالشرقلبنانفيالمسیحي

نتیجتھاكانتماوالغرباسرائیلحروبانظرواالمنطقة،وفيدائم.جماعيترحیلمشروعبعقلھمنحن
على المسیحیین".

فيالمحقةالعناوینكللتسییلالداخلبعضیمّولالخارجفي"البعضانأكدبرينبیھأملحركةرئیس
وثوابتھوخیاراتھوھویتھلبنانوجھلتغییرواستراتیجیةسیاسیةمآربلتحقیقأصواتااإلقتراعصنادیق

من بوابة اإلستحقاق االنتخابي(...)".

یعترفالألنھأصالالبالدإنقاذیریدالاالرھابيالسالح"ھذاالیران:بالعمالةهللاحزبیتھمریفيأشرف
دولضدالشرأعمالمنھاتنطلقالفقیھ،لوالیةمنصةالىالوطنلتحویلیسعىانھلبنان،اسمھابدولة

الاالرھابيالسالحھذااألجنبیة. إنالدولوكذلكالعربیةالبالدوسائروالیمنوالعراقوسوریاالخلیج
فأتىالحكمأستلمالدماء.وسفكواإلرھابوالعنفالقمعمنطقإالیفھمالألنھدولة،یدیركیفیعرف

وغرقالوطنإنھارالنتیجة؟كانتفماالبلدوإدارةالحكومةوسلمھمووزیررئیسبرتبةتابعینبموظفین
المواطن في الجوع والفقر والعوز". 

2022الـ"فيبالشیطاني:مخایلماراتفاقویصفأسود""مشروعوراءبالوقوفخصومھیتھمجعجع

فيصوتھوسیرفعاالسودالمشروعھذاوجھفيوسیقفجیدایعرفكمباتاللبنانيوصاعدا،الیومومن
الىاوصلتموهوصفقاتكم،وفشلكمتفاھماتكمبسببجھنمالىحّولتموهانتمجھنم.الىلبنانأخذمنوجھ
والفن،واالنفتاحوالسالموالبحبوحةوالثقافةوالحریةالكرامةلبناندائمااردناهاذیوما،بھانرغبلمحالة

لبنان التطور والتقدم والعلم والنجاح ال بلد المسّیرات خارج إطار الشرعیة، وااللغام واالغتیاالت(...).



تابیھابكرة"عنروماحرقنیرونالماضي،الزمن"فيبنیرون:السلطةفيمنبعضجعجعوشبّھ
إنیصل.كيالبلدواشعالوالیابساالخضرلحرقاستعدادعلىبعضھملبنانوفيسیجارتو"،یولّع
الالحقیقةفيالتفاھمفھذاالسیاسة،فيولیسالتاریخفيأتحدثھناوأنالبنان.دمرمخایلمارتفاھم
العائالتشتّتأنھإذمخایل"،مارداعسھمكان"الليبالشیاطینعالقتھبلمخایل،بمارلھعالقة

وحرمھم من أبسط مقومات العیش، وأخذ لبنان إلى جھنم الذي نعیشھ الیوم ونتخبط بھ".

معمعركتھاناقناعنایرید"أحدھم:اللبنانیةوالقواتالحرالوطنيالتیارواحدوقتفياتھمالجمیلسامي
ماراتفاقأوصلمنھوبینماشیطانيمخایلماراتفاقانالقولاولھ،مّددالذيھوبینماسالمھریاض

مخایل الى بعبدا".

طرفا:یسّمياندونمناالتھاماتعلىیرّدالمستقل"الوطني"القرارالئحةإعالنفيفاعورأبووائل
العامفيجّربتموفشل(...).وھمومنخشبمنفأحصنتكمطروادة،أحصنةصنععنتكفواأناألوان"آن

قالوقدتفشلون(...)وسوفالیوموتحاولونوفشلتم،2009و2018العامینفيوحاولتموفشلتم،2005
البقاعأبناءكانعندماكنتمأین(...)اإلسرائیليالعدومعنطّبعلكيالنیابیةاالنتخاباتفيُنحاربأنناقائل

فكرةصنعناالذیننحنجنبالط؟كمالبقیادةالوطنیةوالحركةالفلسطینیةالثورةمعیقاتلونوراشیاالغربي
المقاومةھذهعلىنحافظالذینونحنالفكرة،ھذهصنعمنھوجنبالطكمالالوطن،ھذافيالمقاومة

وابناء البقاع الغربي وراشیا، ولوال دماؤنا لكان ھذا الوطن محمیة اسرائیلیة"(...)

 

خطاب تخویفي-3

التحدثخاللمنتحفیزھم،أوالناخبینقرارعلىللتأثیرالتخویفيالخطاباستخدامالىالبعضیلجأقد
علىاالوضحالمثالالخصم.انتصارحالفيالوطنوعلىحیاتھمعلىانعكاساتأوتتھددھمأخطارعن

ذلك خطاب السید حسن نصرهللا الذي وصف االنتخابات بأنھا "حرب تموز سیاسیة".

للمعركةعنواناًالمقاومةسالحمنأخذتالسیاسیةالقوى"بعضأنهللالحزبالعاماألمیناعتبرفقد
لكلویتنكریتجاھلالمقاومةبإلغاءالیومیطالب"منوانالناس"،ھمومإلىیلتفتواولمالحالیةاالنتخابیة
اللبنانیةاألراضيكافةتحریروھولبنان،تاریخفياألعظموإنجازھاوالقومیةالوطنیةإنجازاتھا
وحررتالمحتلةاللبنانیةاألراضيكاملحررتفصائلھابكلوحدھا"المقاومةأنإلىمشیراًالمحتلة"،

األسرى بكرامة وعزة. فإذا تخلّى الناس عن المقاومة وتخلّت المقاومة عن سالحھا فمن یحمي الناس؟".

فيُتطرحالیومنفسھاھيالمطالبوھذهالمقاومة،إلغاءكانالعسكریةتموزحربفي"الھدفأنواعتبر
الذینبالقول:"أنتمالجنوبأھلإلىوتوّجھسیاسیة".تموزحربأنھایعنيمااالنتخابیة،الحمالت
كلفيالیكمنتطلعنحنوالیوموشجاعتكم،بصمودكمالعسكریةتموزحربفيالعدوعلىانتصرتم
إلى"الوقوفإلىإیاھمداعیاًووفائكم"،بصدقكمالسیاسیةتموزحربفيتنتصرواأناالنتخابیةالدوائر

جانب المقاومة وحلفائھا".

طالوزیانالسیادة" جان"لبنانالئحةعلىاألولىبیروتدائرةالكاثولیك فياألرمنعن مقعدالمرّشح
زائدمقعدبھدفلیستومعركتناصعبةبمرحلةیمّربخطر(...) لبنانواللبنانیینبخطر"لبنانأناعتبر



لبنانرایةأن نرفعوإماالوطن،ویضیعنستسلمأناماحلّیناماملبنان. ونحنھویةاجلمنبلأو ناقص
السیادة وتبقى الھویة لبنانیة مئة في المئة ویبقى الوطن".

والمؤسساتمھدداالوطنیكون"عندماوجود":"معركةمستوىالىاالنتخابیةالمعركةرفعجعجعسمیر
مجردلیستاالنتخابیةالمعركةتكونتتفّجر،وبیروتیائسوالشعبمعطلشبھوالدستورمخطوفة
لبنانمنتبقىماعلىنحافظفإماوجود،معركةھيالیوممعركتناوجودیة(...)معركةبلسیاسیةمعركة
نعوداوالحریاتوطنسویاونعیدالحریةمنتبقىماعلىنحافظامازوالھ،نشھداوخسرناهماونسترد
ایار15فيیتحركوالمحالفيانھماللبنانیونیعلمانبھدفھذانقولالكبیر(...).السجنالىجمیعنا
النفقھذافيالبقاءالممكنفمنبالتغییر،النھائیةالحاسمةواالرادةالمطلوب،والزخمالصحیح،باالتجاه

التبقى،مانخسرانالمحتملمنوبالتاليسنة،15منألكثرویمكنكثیرة،وسنواتلسنواتالجھنمي
سمح هللا".

توجھتسمعانجیستالزغرتاقضاءفي"شمالنا"الئحةعلىاللبنانیة"الوطنیة"الكتلةحزبمرشحة
منمجدداینتخبواأنإمالھما:ثالثالخیارینأمامھم"إنبالقول:اللبنانیینوكلزغرتاقضاءأبناءإلى

وخطةرؤیةلدیھومنالتغییرینتخبواأنأوجھنم،إلىرحلتنانكملوعندھاعلیھنحنماإلىأوصلنا
واألھم اإلرادة للتنفیذ والعمل لخدمة أھلھ وناسھ."

رابعا: المشروع السیاسي والوعود االنتخابیة

مواقفھاكررتالسیاسیةفاألحزاباقتراحاتھا،فيأومضامینھافيجدیدااالنتخابیةالبرامجتحمللم
المعروفة، انما صّعدت بشكل أكبر من أجل كسب الجمھور وشّد العصب الحزبي والطائفي.

كمثلالیومیةالتصریحاتفيتتكررعامةطروحاتوالمرشحینلألحزاباالنتخابیةالوعودتبدوھكذا
بأنالسیاسيالمشروعمستوىالىترقىوالالمقاومةعلىوالحفاظالفسادومحاربةالسیادةاستعادة
الناسبحیاةالمرتبطةالمباشرةالحیاتیةالمطالبتبقىبینمامعّمقة،مشاریعأوتنفیذیةالّیاتتعرض
الیومیةالمواطنلحاجاتاالستجابةكمثلاالولباالھتماملیستاألقلعلىأوالثانیة،المرتبةفيالیومیة

رفعتھاالتيالرئیسیةالعامةالمطالبحتىاووالصحیة،المعیشیةوالحاجاتوغیرھا،وكھرباءماءمن
المواطنینودائعخّصفیماالقوانینوتطبیقالمھّربةواألموالالمنھوبةاألموالاستعادةكمثلالثورة

تحظلملكنھاالمشاریعتعدادفيوردتوانوھيالمصارف.قطاعمحاسبةأوالعامالمالناھبيومحاسبة
الذيالسیاسيالنظامومستقبللمستقبلھابالنسبةمصیریةاألحزابتعتبرھاالتيالسیاسیةالقضایابأھمیة

یحدد موقعھا في السلطة.

واالجتماعیةاالقتصادیةلألزمةأّسستالتيالرئیسیةالمشكلةھوهللاحزبسالحانتعتبراذار14قوى
علىتبقىاذار8قوىفیماحولھ.حوارمقترحاتاومنھالتخلصلكیفیةالیةأیةتقترحاللكنھاوالسیاسیة

عنبالتخليیطالبمنتخّونھيوبالتاليوطنیةضرورةالمقاومةعلىالحفاظوتعتبربالسالحتمسكھا
8أحزابطروحاتفياألولاالھتمامالىترتقيالالخانقةالمعیشیةاالقتصادیةاالزمةبینماالسالح،

اذار.

 



السلطةأحزابطروحات-1

حركة أمل-1
للبرنامجالعریضة""العناوینالنیابیةوالتحریرالتنمیةوكتلةأملحركةبإسمبرينبیھالرئیسقّدم

تخوضسوفأساسھعلىالذيالنیابیة"االنتخاباتالستحقاقورؤیتنا"مقاربتناتحملوھياالنتخابي
حركة أمل استحقاق االنتخابات النیابیة". وھذه أبرز بنود المشروع كما وردت بالتسلسل:

االلتزام بالدستور والعمل على تطبیق ما لم ینفذ من بنود إصالحیة دستوریة في اتفاق الطائف(...)-1
اياوبالفدرلةسواءوحدتھیھددطرحاوشكلايالكتلةفیھترفضابنائھلجمیعنھائيوطنلبنان-2

شكل تقسیمي مقنع تحت أي مسمى كان (...)
الطوائفدولةمنبلبنانلالنتقالاإلسراعبحتمیةالمؤمنةالسیاسیةوالقوىالكتلكافھمعالعمل-3

الى الدولة المدنیة العصریة(...)
التمسك بضرورة التخلص من القوانین االنتخابیة التي تكرس المحاصصة الطائفیة والمذھبیة (...)-4
االقتصادإلىالریعياالقتصادمنبلبنانلالنتقالوبسرعةتكفلالتيالقوانینإنجازعلىالعمل-5

المنتج(...)
ترسیم الحدود البحریة والبریة وحفظ ثروات لبنان من میاه ونفط وغاز(...)-6
ناقصوالحبةزیادةالالطائفاتفاقفيجاءلماوفقاالموسعاإلداریةالالمركزیةقانوناقرار-7

حبتین(...).
 

حزب هللا-2
المقاومةحفظستبقىالسیاسیةخیاراتنا"إنالحزب:رؤیةحسنحسین الحاجعرضهللا،حزبناحیةمن

الدؤوبوالعملجھة،منواالرھابیةالصھیونیةوالتھدیداتاألطماعوجھفيوسیادتھلبنانعنوالدفاع
حقوقعنوالدفاعالمتوازناالنماءمبدأوتطبیقواالقتصادیةالسیاسیةالبنىوتحدیثالعادلة،الدولةلبناء

ومصالح المواطنین اللبنانیین جمیعا(...).

وتضّمن البیان االنتخابي لالئحة "االمل والوفاء" ثالثة فصول رئیسیة:
: " في الملفات السیاسیة واإلداریة:أوال

منالمحتلةأراضیھتحریركماوسماء،ومیاھاوثرواتوتراباومؤسساتدولةلبنانحمایة-
االقتصادیةالمنطقةفيواستثمارھاوالنفطیةالغازیةمواردهوحمایةالصھیوني،االحتالل

الخالصة(...)
لبنانبھایمّرالتيوالخانقةالحادةباألزمةالمتعلقةوالتداعیاتاألسبابلمعالجةاألساسيالمدخل-

النیابیةوالكتلالسیاسیةوالقوىالفقراءجمیعمعالجادالعملفيیكمنالیھوصلناالذيواالنھیار
بھدف تطویر واصالح النظامین السیاسي واالقتصادي ومكافحة الفساد(...)

ومجزرةالمرفأانفجارجریمةفيوالتحقیقالدولةمالیةفيالجنائيالتدقیقملفاتمتابعةأھمیة-
الطیونة(...)

- أھمیة إصدار التشریعات الالزمة لتأمین استقاللیة القضاء، وأھمیة تصویب أدائھ وتفعیلة(...)
-  العمل على إقرار الالمركزیة االداریة والموسعة، وفقا لما ورد في اتفاق الطائف(...)

فيبواجباتھاالقیاممنلتمكینھاوإجرائیا،تشریعیاالرقابیةالھیئاتدورتطویرعلىالعملمتابعة-
مكافحة الفساد(...)



: "في الملفات االقتصادیة:ثانیا
الكھرباء،لمشكلةوالجذریةوالعاجلةالطارئةالمعالجةواالقتصادي،الماليالتعافيلخطةالعاجلاالقرار

إصالح االقتصاد اللبناني عبر خطة واضحة(...)

"في الملفات التنمویة: ثالثا:
استمرارالصحیة،االستراتیجیةإنفاذعلىالعملالھرمل،بعلبكلمحافظةاإلنمائیةالخططتنفیذمتابعة
استكمالالعقاریة،القوانینتطویرورشةمتابعةوالخاص،الرسميالقطاعینفيالتعلیمدعمعلىالعمل

النقلمشروعوضعالعشوائیة،والمكباتالنفایاتمشكلةلمعالجةالالزمةوالتشریعاتاالجراءات
العائلةوصونوالشبابالمرأةلحمایةالالزمةواالجراءاتالتشریعاتاستكمالالتنفیذ،موضعالمشترك

وتلبیة الحاجات االستثنائیة لذوي االحتیاجات الخاص (...).

الحرالوطنيالتیار-3

خاللھأعلنالمدني"،لبنان"نحوعنوانحملمؤتمرفيالمدنيلبنانمشروعالحرالوطنيالتیارأطلق
االنتخاباتنریدونحناآلتیة،المرحلةفينضالناعنوانھوبلشعارا"لیسالعنوانھذاانباسیلجبران
والمالیةاالقتصادیةالخیاراتوعلىالمواطنة،بناءعلىاستفتاءنریدھاعلیھ.استفتاءأیارفيالنیابیة

لالستھالكالمكلفةاالستدانةنموذجومنالمنتج،االقتصادإلىوالمضاربةالریعنظاممنلالنتقالالمطلوبة
إلى االستثمار المربح".

خارجھاكناالتيالوطني،الوفاقوثیقةمنالسبعة،محاورهفيمشروعنا،في"ننطلقمشروعھ:وشرح
منالمدنیةالدولةترسیخالمقبلالنیابيالمجلسفيھمنایكونبأنونتعھددستورا،ارتضیناھاولكننا
خالل:

أوال: العمل على سد الثغرات في الدستور.

ثانیا: استكمال تطبیق الوثیقة وتطویرھا بحیث تصبح میثاقا ولید إرادة اللبنانیین.

ثالثا: العمل على إقرار القانون المدني الموحد لألحوال الشخصیة.

رابعا: إقرار قانون الالمركزیة اإلداریة والمالیة الموسعة لیصبح للبنان نظام إداري ومالي عادل وفعال.

خامسا: إقرار قانون انتخابات نیابیة على أساس النسبیة في الدوائر الموسعة.

سادسا: إنشاء مجلس للشیوخ یتّم انتخابھ وفقا للتمثیل المذھبي المباشر.

سابعا: نتعھد بالعمل على إنشاء صندوق ائتماني یملك ویدیر أصول الدولة بمشاركة القطاع الخاص(...).

المعارضةأحزابطروحات-4

األحزابھذهتعتبرهالذيهللالحزببالتصديرئیسيبشكلالطروحاتتنحصرالمعارضةأحزابفي
أساس االزمة، ومنھ تتفرع االزمات المعیشیة واالقتصادیة.



ھيبلإضافیین،نیابیینمقعدینأوبمقعدللفوزلنافرصةلیس2022انتخابات"إنجعجعسمیرویعتبر
العزةلبنانالكریمة،العیشولقمةالبحبوحةلبنانلھ،واشتقنانفتقدهالذيلبنانالسترجاعفرصتنا

والكرامة، لبنان مستشفى الشرق وجامعتھ، لبنان مقصد السیاح وموضع ثقة المستثمرین".

تمارسھایمانفعلھوبلفقط،انتخابیاشعارا"لیسفھذافینا"،ونحنابدناشعار"نحناجعجعویشرح
اللبنانیة"فـ"القواتالیوم،حتى2005العاممنورؤیةوبرنامجأداءحصیلةھویومي،بشكل"القوات"

واألمان،واالزدھاروالبحبوحةوالمحاسبةوالقانونوالدستوروالحریةوالشرعیةوالمؤسساتالدولةترید
انیمكنھاانھكماالیھا.اوكلتالتيالمسؤولیاتكلفيقدا""كانتانھاأثبتتوالدلیلفقط،ھذاولیس

ویطّمئنالحدودلیحميالسالحیحملوحدهالذيوالجیشالمستقلوالقضاءوالالمركزیةللحیادتؤسس
الناس".

فعلیةدولةلقیامصوتواالحر،والقرارالسیادةالستعادةاإلنقاذ"لمشروعیصوتواألنالناخبینویدعو
غربتھم.منلیعودواأولبنانفيأوالدكملیبقىصوتواھلق،الموجودةالكرتوندولةبدلقویةجمھوریة

عمركم،وجنىودائعكمتستردواكيالبنزین،محطاتعلىالطوابیرفياالنتظاریتوقفكيبكثافةصوتوا
تصویتكم،فيالخیارحسنعندتتوقفاألمورھذهكلألنالعمل،وفرصوالمیاهالكھرباءتعودكي

فاتخذوا القرار وصوتوا صح".

یدوضعبمواجھة"نتعھدحزبھ:مشروعیختصرالجمیلسامينفسھ.االتجاهفيیذھبالكتائبحزب
نبیھالنوابمجلسرئیسبدرجالموضوعةبالالمركزیةبدءاالسیاسيالنظاموتطویرلبنانعلىهللاحزب
علىمبنیةاقتصادیةخطةعلىوالعملالمنطقة،صراعاتكلعنالكاملالحیادبتطبیقنتعھدكمابري،
المؤسساتكللتفعیلبالعملنتعھدكذلكاللبنانیبن،لكلعملفرصیؤمنمتوازنونظاماقتصادیةرؤیة

علىاالموالصرفویتّمالمواطن،منھایستفیدوالالدوالرملیاراتعلیھایصرفالتيالمجانیة
مستشفیات حكومیة ال یستفید احد منھا، وعلى جامعة لبنانیة تخسر موقعھا الریادي".

بعدمنتعھدكمااحتیاجاتكم،كللكمتؤمنأنیمكنالتيالمؤسساتكلبتفعیلأمامكم"نتعھدویضیف:
یعیدمجلسلرئیسنصوتولنعنھا،للدفاعومستعدواستقاللھلبنانسیادةیحترملرئیسإالالتصویت

رحمةتحتویكونالفاسدینیغطيحكومةبرئیسلالتیاننصوتبأالونتعھدالجواریر،فيالقوانینوضع
حزب هللا، وسنبقى اوفیاء ولن نساوم".



خالصات

فيالمأزومالسیاسيالواقعاالنتخابیةالحملةخاللاالعالموسائلنقلتھاالتيالسیاسیةالخطاباتتعكس
حولخالفمنأبعدھورئیسیین،تیارینبینالسیاسیةالطبقةفيعموديانقسامعلىیؤكدوالذيلبنان

األحزاببعضكانتوانومستقبلھ.لبنانرؤیةحولانقسامایعكسبلتنمویةاواقتصادیةمشاریع
إرضاءبھدفوكأنھاثانویةتبدوالقضایاھذهلكنواالقتصادیة،المعیشیةالقضایاخطابھافيتطرح

ومسقبلهللاحزبسالححولاالنقساموعلىالسیاسيالواقععلىالطروحاتمعظمتركزاذالناخبین
النظام السیاسي.

فيالشریكاالخر،یخّونعنفيخطابخاللمنوالسیماالمرفوعة،الشعاراتخاللمناالمرھذایتأكد
الوطن، ومن خالل خطاب تخویفي یحاول استمالة الناخبین باللعب على عواطفھم وغرائزھم.

بعنفتھاجمالمعارضةفأحزاباالخر:الطرفمعالتعاطيفيمختلفاناسلوبانالخطابمنویتبّین
بینماالمنظومة،فسادیحميالذيهللالحزبالمسؤولیةوتحّملاالنھیارالىلبنانأوصلتالتي"المنظومة"

تمركزھماعلىیشدداانماذاتھا،بالحّدةالمعارضةأحزابیھاجمانالأملوحركةهللاحزبأنیالحظ
فيوسیادتھلبنانعنوالدفاعالمقاومةحفظنھجفي"االستمراروعلىاإلسرائیليالعدووجھفيكمقاومة

حسنجانبمنتخویفيخطابسوىیسّجلولمواالرھابیة".الصھیونیةوالتھدیداتاألطماعوجھ
مناصریھ.تجییشبھدفوذلكسیاسیة"تموز"حرببانھاهللاحزبسالحلنزعالحملةشّبھحیننصرهللا

بالعمالةجعجعسمیراتھامالىوصوالالمعارضةأحزابعلىعنیفةحمالتفشّنالحرالوطنيالتیارأّما
إلسرائیل، وھي أقصى االتھامات الممكنة لتھمیش الخصم.

منللتخلصھياألولویةالمعارضةألحزاببالنسبةالقائم:الصراعاالنتخابيالخطابیختصروھكذا
فاألولویةالسلطة،ألحزاببالنسبةامالبنان.فيالوضعالیھالعماالمسؤولتعتبرهالذيهللاحزبسالح

وعلىالسلطةعلىالصراعیجّسداناالتجاھانھذانعلیھا.الحفاظوكیفیةللمقاومةھيالشیعيالثنائيعند
ھویة لبنان ومساره السیاسي العام.

وصورةاالتھاماتتتأكدوھناولبناننا"."لبنانھمللوطن:رؤیتینخاللمنالوطنيالشرخھذاویتأكد
فيأومضامینھافيجدیدالألحزاباالنتخابیةالبرامجتحمللملذلكطرف.كلیجّسدھاالتيالمعركة

الجمھوركسبأجلمنأكبربشكلصّعدتانماالمعروفة،مواقفھاكررتالسیاسیةفاألحزاباقتراحاتھا،
الیومیةالتصریحاتفيتتكررعامةطروحاتاالنتخابیةالوعودفجاءتوالطائفي.الحزبيالعصبوشّد
السیاسيالمشروعمستوىالىترقىالھيوالمقاومةعلىوالحفاظالفسادومحاربةالسیادةاستعادةكمثل

الطائفاتفاقتطبیقاستكمالشعاراتالسلطةأحزابفتكررمعّمقة،مشاریعأوتنفیذیةالّیاتغیابفي
وحمایة المقاومة، وتشدد المعارضة على نزع السالح غیر الشرعي.

لحاجاتاالستجابةكمثل،الثانیةالمرتبةفيفتأتيالیومیةالناسبحیاةالمرتبطةالحیاتیةالمطالبأما
العامةالمطالبحتىاووالصحیة،المعیشیةوالحاجاتوغیرھا،وكھرباءماءمنالیومیةالمواطن
خّصفیماالقوانینوتطبیقالمھّربةواألموالالمنھوبةاألموالاستعادةكمثلالثورةرفعتھاالتيالرئیسیة

تعدادفيوردتوانوھيالمصارف.قطاعمحاسبةأوالعامالمالناھبيومحاسبةالمواطنینودائع



ومستقبللمستقبلھابالنسبةمصیریةاألحزابتعتبرھاالتيالسیاسیةالقضایابأھمیةتحظلملكنھاالمشاریع
النظام السیاسي الذي یحدد موقعھا في السلطة.

انماالمشروع،مستوىالىیرتقولمالسیاسیةالطروحاتفيجدیدااالنتخابيالخطابیحمللموبالتالي
جاء خطابا تحفیزیا یؤكد الواقع السیاسي المأزوم وتمركز كل طرف في موقعھ ومواقفھ.



المالحق

الدراسةإلیھااستندتالتيالتغطیاتروابطمجموعالملحقیتضمن-١

https://www.facebook.com/kataeb.org.official.page/videos/485248329804637إطالق الماكینة االنتخابیة لحزب الكتائب

حزب الكتائبإعالن لوائح

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533759/%D8%AD%D8%B2%D8%A8
-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%
D9%84%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9
%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%
88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%A

7%D9%88%D9%85

إطالق الئحة #متن_التغییر

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534402/%D9%84%D8%A7%D8%A6
%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%
D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%AD%D
9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%
AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88

%D8%A7-%D8%B5%D9%88

اطالق الئحة "صرخة وطن" في دائرة كسروان
الفتوح وجبیل

https://www.facebook.com/NeematFrem/videos/1005795613708957/?__cft__[0]=AZV6Ucn
QxZaitpfWz5dUxps9j3V6FLwSNMEjXoNxvwcSZZmx8CG28FDmn-mkwmDrldlW91YO3V9-
OQ-XJahVZJxEWpZmHbm1D7XAsUDPoWpNACXcAygaH7MAYtLq6yWFpfl1r-Udpqm4w

wUK9CKfGzZiDla91Dn2XUfmsn0n5CsvkA&__tn__=%2CO%2CP-R

إطالق الئحة "لبنان السیادة"

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534060/%D9%86%D8%AF%D9%8A
%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%
D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8
%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8
A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7

%D9%84%D9%85

إعالن الئحة عكار التغییر

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533411/%D8%A7%D8%B9%D9%84
%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%
D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D
8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%

B1%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-15-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1

ترشیح ستریدا جعجع وجوزیف اسحق  في اجتماع
في المقر العام للحزب في معراب

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/520149/%D
8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%
AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9
-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-
%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%

D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%AF

ترشیح جورج عقیص والیاس اسطفان  عن المعقد
االرثوذكسي في زحلة

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/521005/%D
8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8
%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%
A5%D8%B3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84
%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D

9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A

إعالن مرشحي بعبدا
https://www.annahar.com/arabic/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B

9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D9%87/19022022110446820

ترشیح النائب بیار بو عاصي عن المقعد الماروني
في بعبدا

https://www.almarkazia.com/ar/news/show/381618/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9
-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-
%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%
D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8
%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%

AF%D8%A7

https://www.facebook.com/kataeb.org.official.page/videos/485248329804637
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533759/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%85
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533759/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%85
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533759/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%85
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533759/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%85
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533759/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%85
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533759/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%85
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534402/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7-%D8%B5%D9%88
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534402/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7-%D8%B5%D9%88
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534402/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7-%D8%B5%D9%88
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534402/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7-%D8%B5%D9%88
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534402/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7-%D8%B5%D9%88
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534402/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7-%D8%B5%D9%88
https://www.facebook.com/NeematFrem/videos/1005795613708957/?__cft__%5B0%5D=AZV6UcnQxZaitpfWz5dUxps9j3V6FLwSNMEjXoNxvwcSZZmx8CG28FDmn-mkwmDrldlW91YO3V9-OQ-XJahVZJxEWpZmHbm1D7XAsUDPoWpNACXcAygaH7MAYtLq6yWFpfl1r-Udpqm4wwUK9CKfGzZiDla91Dn2XUfmsn0n5CsvkA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/NeematFrem/videos/1005795613708957/?__cft__%5B0%5D=AZV6UcnQxZaitpfWz5dUxps9j3V6FLwSNMEjXoNxvwcSZZmx8CG28FDmn-mkwmDrldlW91YO3V9-OQ-XJahVZJxEWpZmHbm1D7XAsUDPoWpNACXcAygaH7MAYtLq6yWFpfl1r-Udpqm4wwUK9CKfGzZiDla91Dn2XUfmsn0n5CsvkA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/NeematFrem/videos/1005795613708957/?__cft__%5B0%5D=AZV6UcnQxZaitpfWz5dUxps9j3V6FLwSNMEjXoNxvwcSZZmx8CG28FDmn-mkwmDrldlW91YO3V9-OQ-XJahVZJxEWpZmHbm1D7XAsUDPoWpNACXcAygaH7MAYtLq6yWFpfl1r-Udpqm4wwUK9CKfGzZiDla91Dn2XUfmsn0n5CsvkA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/NeematFrem/videos/1005795613708957/?__cft__%5B0%5D=AZV6UcnQxZaitpfWz5dUxps9j3V6FLwSNMEjXoNxvwcSZZmx8CG28FDmn-mkwmDrldlW91YO3V9-OQ-XJahVZJxEWpZmHbm1D7XAsUDPoWpNACXcAygaH7MAYtLq6yWFpfl1r-Udpqm4wwUK9CKfGzZiDla91Dn2XUfmsn0n5CsvkA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534060/%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534060/%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534060/%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534060/%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534060/%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534060/%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533411/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-15-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533411/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-15-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533411/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-15-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533411/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-15-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533411/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-15-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/520149/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/520149/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/520149/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/520149/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/520149/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/520149/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/521005/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/521005/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/521005/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/521005/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/521005/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/521005/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A
https://www.annahar.com/arabic/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D9%87/19022022110446820
https://www.annahar.com/arabic/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D9%87/19022022110446820
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/381618/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/381618/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/381618/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/381618/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/381618/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/381618/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7


ترشیح ایلي البیطار عن المقعد الكاثولیكي في
/https://www.lebanese-forces.com/2022/03/25/elie-bitar-5بعلبك الھرمل

ترشیح فادي كرم في الكورة

https://www.mtv.com.lb/news/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%
D8%A7%D8%AA_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_2022/1259777/%D8%
AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%
B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D8%B
1%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A9--
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D
8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%

8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9

دعم ترشیح زیاد حواط

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/525665/%D
8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8
%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8
%AD%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%
82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86

%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC

إعالن الئحة زحلة السیادة
https://www.annahar.com/arabic/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B

9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D9%87/11042022092025296

إعالن مرشح القوات اللبنانیة عن المقعد
االورثوذكسي في عالیھ نزیھ متى

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D
8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%

A8%D9%8A%D8%A9/534973

اطالق حملة "القوات اللبنانیة" االنتخابیة

https://www.almarkazia.com/ar/news/show/388125/%D9%86%D8%AD%D9%86%D8%A7-
%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A7-%
D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7-%D
8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8
%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A

9

إعالن البرنامج اإلنتخابي لحزب "القّوات
اللبنانّیة"

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535104/%D8%AC%D8%B9%D8%A
C%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1

%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D
8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%
AA-%D9%86%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A

9-%D8%AD%D9%84

دعم ترشیح وسام منصور

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/531310/%D8%AC%D8%B9%D8%A
C%D8%B9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA
%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%
D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8
%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8

2%D9%88

اعالن مرشح القوات في طرابلس

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536192/%D8%AC%D8%B9%D8%A
C%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7
%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%

D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8
%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%

AA%D8%B1%D8%AA

مرشح "القوات" عن المقعد الماروني في البقاع
الغربي - راشیا

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536745/%D8%AC%D8%B9%D8%A
C%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A
%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-
%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%
D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8
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الئحة "متن الحریة
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533796/%D9%84%D8%A7%D8%A6
%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%
D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D

https://www.lebanese-forces.com/2022/03/25/elie-bitar-5/
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https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535104/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AD%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535104/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AD%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535104/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AD%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535104/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AD%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/531310/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/531310/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/531310/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/531310/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/531310/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/531310/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536192/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536192/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536192/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536192/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536192/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536192/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536745/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536745/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536745/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536745/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536745/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536745/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533796/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533796/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533796/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9


9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%
AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9

أعالن الئحة عكار

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533857/%D8%B7%D9%84%D8%A7
%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%
D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9
%83%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%
A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B9

%D8%AF

الیاس اسطفان أطلق برنامجھ االنتخابي

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534082/%D8%A7%D9%84%D9%8A
%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A3%
D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9
%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8
A-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%86

-%D8%A3%D9%85

شادي فیاض اطلق حملتھ االنتخابیة

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534260/%D9%85%D8%B1%D8%B4
%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%
D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9
%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%
86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%86

%D9%88%D8%A7%D9%86

إعالن الئحة التقدمي-القوات-الوطنیین األحرار

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534363/%D8%A5%D8%B9%D9%84
%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%
D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8
%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%8
6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B4

إطالق الئحة بعبدا السیادة والقرار

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534399/%D8%A5%D8%B7%D9%84
%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%
D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8
%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8
A-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8

%D8%A7%D8%AF

" السیادة"زحلةالئحة

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534656/%D8%AC%D8%B9%D8%A
C%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B2%D8%AD%D9%84
%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%
D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D
9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%

A6%D8%AD%D8%A9

أعلن البرنامج االنتخابي للقوات:

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535104/%D8%AC%D8%B9%D8%A
C%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1

%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D
8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%
AA-%D9%86%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A

9-%D8%AD%D9%84

إطالق الئحة "إنقاذ وطن

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535326/%D8%B1%D9%8A%D9%81
%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%
D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D
9%88%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%
AE%D8%B7%D9%88%D9%81-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D8%A

5

إطالق الئحة "بیروت نحن لھا" المدعومة من
"القوات" و"الھنشاك" ومستقلین

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536061/%D8%A5%D8%B7%D9%84
%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%
D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D
8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%
86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84

%D9%87

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533796/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533796/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533857/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533857/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533857/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533857/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533857/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533857/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534082/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D8%A3%D9%85
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534082/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D8%A3%D9%85
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534082/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D8%A3%D9%85
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534082/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D8%A3%D9%85
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534082/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D8%A3%D9%85
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534082/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D8%A3%D9%85
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534260/%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534260/%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534260/%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534260/%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534260/%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534260/%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534363/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534363/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534363/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534363/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534363/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534363/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534399/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
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اعالن مرشح القوات في طرابلس

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536192/%D8%AC%D8%B9%D8%A
C%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7
%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%

D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8
%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%

AA%D8%B1%D8%AA

أعلن ترشیح داني خاطر

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536745/%D8%AC%D8%B9%D8%A
C%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A
%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-
%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%
D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8

%A7%D9%84

إعالن الئحة "بقاعنا أوال" من جب جنین

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/537259/%D8%A5%D8%B9%D9%84
%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%82%
D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9

%86-%D8%AC%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86

إعالن اللوائح والمرشحین

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/537543/%D8%AC%D8%B9%D8%A
C%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%
D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%88%D8
%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%8

4%D8%B5%D9%88%D8%A7

اعالن اسماء المرشحین
https://www.annahar.com/arabic/section/76-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/130320

22110143230

مؤتمر إلطالق وثیقة لبنان المدني

https://www.tayyar.org/News/Lebanon/462963/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9
%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%8
2-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%
D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9

%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A

إعالن لوائح التیار الوطني الحر وحلفائھ

https://www.tayyar.org/News/Lebanon/470601/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8
%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1---%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8

%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%8
1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82

إعالن الئحة "الوفاق الوطني" / تیار، امل وحزب
هللا

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534971/%D8%A7%D8%B9%D9%84
%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%
D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9
%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8

%A8%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A
B%D8%A7%D9%84

https://www.almanar.com.lb/9321457إعالن مرشحي الحزب

الئحة "األمل والوفاء" اعالن برنامج االنتخابي
بعبلبك

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535710/%D9%84%D8%A7%D8%A6
%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%
D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8
%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%
A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85

%D9%86-%D8%A8%D8%B9

اعالن العناوین العریضة للبرنامج االنتخابي لكتلة
#التنمیة_والتحریر وأسماء مرشحیھا لالنتخابات

٢٠٢٢النیابیة

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/528710/%D
8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%
B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1
%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D
9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%

A8%D9%8A-%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%AA

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536192/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536192/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536192/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536192/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536192/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536192/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536745/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536745/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536745/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536745/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536745/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536745/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/537259/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/537259/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/537259/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/537259/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/537543/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/537543/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/537543/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/537543/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/537543/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/537543/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7
https://www.annahar.com/arabic/section/76-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/13032022110143230
https://www.annahar.com/arabic/section/76-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/13032022110143230
https://www.tayyar.org/News/Lebanon/462963/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
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https://www.tayyar.org/News/Lebanon/470601/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1---%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82
https://www.tayyar.org/News/Lebanon/470601/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1---%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82
https://www.tayyar.org/News/Lebanon/470601/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1---%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82
https://www.tayyar.org/News/Lebanon/470601/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1---%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82
https://www.tayyar.org/News/Lebanon/470601/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1---%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534971/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534971/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534971/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534971/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534971/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534971/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84
https://www.almanar.com.lb/9321457
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https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535710/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B9
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إعالن الئحة "القرار الوطني المستقل"

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535752/%D8%A3%D8%A8%D9%88-
%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%
D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9
%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%8
6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%

D9%84%D8%B5

/https://www.facebook.com/2319249898311729/posts/3201067816796595اعالن الحملة االنتخابیة

ترشیح المحامي حمزة غازي میتا على الئحة
/https://www.facebook.com/110493357965118/posts/239846478363138"زحلة تنتفض"

/https://www.facebook.com/105824622041300/posts/110397004917395حفل إطالق:  ائتالف قضاء زحلة

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=461130265639429إطالق إئتالف المجموعات الثوریة في بعلبك

حفل اطالق: سھلنا و الجبل

https://www.facebook.com/SahlonaWalJabal/posts/117342787534129?__cft__[0]=AZVll_lg
ACCvvk9kdXJ8r3jT4-44Uf037m8na6pDA5Jq7AiAp10g1q5yd8bgtFnoFUdKKB0Ii8ilTUOKy
Yw9kkE1r81N13EzqUxG8YJqPhr2JqJc7GuXV5p86KTG3rWOoHRenB_ELH7nH68ZUcTB

FInGNzHSa01a1e-KtCVrrkwGAw&__tn__=%2CO%2CP-R

اعالن مرشحین في دائرة البقاع الغربي وراشیا

https://www.facebook.com/SahlonaWalJabal/posts/117342787534129?__cft__[0]=AZVll_lg
ACCvvk9kdXJ8r3jT4-44Uf037m8na6pDA5Jq7AiAp10g1q5yd8bgtFnoFUdKKB0Ii8ilTUOKy
Yw9kkE1r81N13EzqUxG8YJqPhr2JqJc7GuXV5p86KTG3rWOoHRenB_ELH7nH68ZUcTB

FInGNzHSa01a1e-KtCVrrkwGAw&__tn__=%2CO%2CP-R

https://www.facebook.com/ShoutAltaghyeer/videos/417276606868509تالوة الورقة السیاسیة: شوف التغییر

حفل إطالق ائتالف قوة التغییر والثورة في عكار
https://www.annahar.com/arabic/section/77-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B

9/16012022112954410

https://www.facebook.com/IntafidNorth2اطالق الحملة االنتخابیة: ائتالف إنتفض

/https://www.facebook.com/ShamalAlSawraإطالق االتحاد وإعالن المرشحین : شمال الثورة

إطالق ائتالف "كسروان تنتفض"

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/531755/%D8%A5%D8%B7%D9%84
%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%83%
D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8
%B6-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9
%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A

D%D9%8A%D8%A7%D8%AF

مؤتمر إطالق حملة "بیروت تقاوم" لالنتخابات
https://www.facebook.com/beiruttuqawemالنیابّیة

مؤتمر صحفي الئتالف لبنان الواحد

https://www.elnashra.com/news/show/1554894/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D
8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%
82-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86
%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%
D8%B9%D9%84%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9

%84

إطالق الماكینة االنتخابّیة : مشروع من كسروان
لكل لبنان، صّوت لسعادتك یا مواطن، مش

لسعادتو!…

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/529955/%D8%A7%D9%81%D8%B1
%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%83%D
9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%87%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%83%D9%
86-%D9%84%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%84-%D9%87

%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%88%D8%A7

https://www.facebook.com/ajjanoubmo/posts/256044790049774لقاء عام: إطالق الجنوب معا

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535752/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535752/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535752/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535752/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535752/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535752/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5
https://www.facebook.com/2319249898311729/posts/3201067816796595/
https://www.facebook.com/110493357965118/posts/239846478363138/
https://www.facebook.com/105824622041300/posts/110397004917395/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=461130265639429
https://www.facebook.com/SahlonaWalJabal/posts/117342787534129?__cft__%5B0%5D=AZVll_lgACCvvk9kdXJ8r3jT4-44Uf037m8na6pDA5Jq7AiAp10g1q5yd8bgtFnoFUdKKB0Ii8ilTUOKyYw9kkE1r81N13EzqUxG8YJqPhr2JqJc7GuXV5p86KTG3rWOoHRenB_ELH7nH68ZUcTBFInGNzHSa01a1e-KtCVrrkwGAw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/SahlonaWalJabal/posts/117342787534129?__cft__%5B0%5D=AZVll_lgACCvvk9kdXJ8r3jT4-44Uf037m8na6pDA5Jq7AiAp10g1q5yd8bgtFnoFUdKKB0Ii8ilTUOKyYw9kkE1r81N13EzqUxG8YJqPhr2JqJc7GuXV5p86KTG3rWOoHRenB_ELH7nH68ZUcTBFInGNzHSa01a1e-KtCVrrkwGAw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/SahlonaWalJabal/posts/117342787534129?__cft__%5B0%5D=AZVll_lgACCvvk9kdXJ8r3jT4-44Uf037m8na6pDA5Jq7AiAp10g1q5yd8bgtFnoFUdKKB0Ii8ilTUOKyYw9kkE1r81N13EzqUxG8YJqPhr2JqJc7GuXV5p86KTG3rWOoHRenB_ELH7nH68ZUcTBFInGNzHSa01a1e-KtCVrrkwGAw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/SahlonaWalJabal/posts/117342787534129?__cft__%5B0%5D=AZVll_lgACCvvk9kdXJ8r3jT4-44Uf037m8na6pDA5Jq7AiAp10g1q5yd8bgtFnoFUdKKB0Ii8ilTUOKyYw9kkE1r81N13EzqUxG8YJqPhr2JqJc7GuXV5p86KTG3rWOoHRenB_ELH7nH68ZUcTBFInGNzHSa01a1e-KtCVrrkwGAw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/SahlonaWalJabal/posts/117342787534129?__cft__%5B0%5D=AZVll_lgACCvvk9kdXJ8r3jT4-44Uf037m8na6pDA5Jq7AiAp10g1q5yd8bgtFnoFUdKKB0Ii8ilTUOKyYw9kkE1r81N13EzqUxG8YJqPhr2JqJc7GuXV5p86KTG3rWOoHRenB_ELH7nH68ZUcTBFInGNzHSa01a1e-KtCVrrkwGAw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/SahlonaWalJabal/posts/117342787534129?__cft__%5B0%5D=AZVll_lgACCvvk9kdXJ8r3jT4-44Uf037m8na6pDA5Jq7AiAp10g1q5yd8bgtFnoFUdKKB0Ii8ilTUOKyYw9kkE1r81N13EzqUxG8YJqPhr2JqJc7GuXV5p86KTG3rWOoHRenB_ELH7nH68ZUcTBFInGNzHSa01a1e-KtCVrrkwGAw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/SahlonaWalJabal/posts/117342787534129?__cft__%5B0%5D=AZVll_lgACCvvk9kdXJ8r3jT4-44Uf037m8na6pDA5Jq7AiAp10g1q5yd8bgtFnoFUdKKB0Ii8ilTUOKyYw9kkE1r81N13EzqUxG8YJqPhr2JqJc7GuXV5p86KTG3rWOoHRenB_ELH7nH68ZUcTBFInGNzHSa01a1e-KtCVrrkwGAw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/SahlonaWalJabal/posts/117342787534129?__cft__%5B0%5D=AZVll_lgACCvvk9kdXJ8r3jT4-44Uf037m8na6pDA5Jq7AiAp10g1q5yd8bgtFnoFUdKKB0Ii8ilTUOKyYw9kkE1r81N13EzqUxG8YJqPhr2JqJc7GuXV5p86KTG3rWOoHRenB_ELH7nH68ZUcTBFInGNzHSa01a1e-KtCVrrkwGAw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ShoutAltaghyeer/videos/417276606868509
https://www.annahar.com/arabic/section/77-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/16012022112954410
https://www.annahar.com/arabic/section/77-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/16012022112954410
https://www.facebook.com/IntafidNorth2
https://www.facebook.com/ShamalAlSawra/
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/531755/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/531755/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/531755/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/531755/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/531755/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/531755/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://www.facebook.com/beiruttuqawem
https://www.elnashra.com/news/show/1554894/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84
https://www.elnashra.com/news/show/1554894/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84
https://www.elnashra.com/news/show/1554894/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84
https://www.elnashra.com/news/show/1554894/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84
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https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/529955/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%87%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%84-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%88%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/529955/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%87%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%84-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%88%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/529955/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%87%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%84-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%88%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/529955/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%87%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%84-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%88%D8%A7
https://www.facebook.com/ajjanoubmo/posts/256044790049774


/https://www.facebook.com/Ta7alofWataniإعالن مرشحي تحالف وطني

إطالق البرنامج االنتخابي: قوى التغییر في
https://www.lebanondebate.com/news/553562الزھراني

مناألولالفوجھمومرشحةمرشح55ترشیح
ومواطناتمواطنون:15الالدوائرفيمرشحیھا

/https://beirut-today.com/ar/2022/03/14/mmfd-election-2022-launchفي دولة

بدلالمواطنةدولةلبناءلوائح9فيمرشحا66
المحسوبیات: مواطنون ومواطنات في دولة (كلنا

وطني)

https://www.annahar.com/arabic/article/788380-%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D
9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-66-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7-%
D9%81%D9%8A-9-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D8%A8%
D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9
%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%A

7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA

حفل اطالق ائتالف قوى التغییر

https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-reports/636016/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%
A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA
%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%
D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D
8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8

%A6%D8%AA%D9%84/ar

اطالق الحملة االنتخابیة للحزب السوري القومي
االجتماعي واالعالن عن مرشحي الحزب للندوة

البرلمانیة

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/529806/%D8%A7%D9%84%D9%82
%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%B3%

D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%87-%D9
%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A

A

اطالق ائتالف كسروان تنتفض

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/531755/%D8%A5%D8%B7%D9%84
%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D8%A6%
D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9
%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8
%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%A

F%D8%A9-%D9%88

اعالن ائتالف بعبدا التغییر

https://www.facebook.com/baabdachange/posts/124986073446890?__cft__[0]=AZU3PXO
sHyRD_-F9i2oS9nfPjr2-hnz3EwpIWDRG28SaiMnzgiJBPSDwZ06MFfDNp19vaito7Pihzyd2
9nxE3w97Vxbhl1kh1iWq7LD2T1iyrbirQrelgwSZ_OTjSggYHA2M6MX5YDuL4Ng4ApZk09c

z&__tn__=%2CO%2CP-R

اعالن الئحة عكار التغییر رسمیا

https://www.facebook.com/Marsad.jadeed/posts/387779556534988?__cft__[0]=AZX3H1Rl
qqjLUUyxefcFIfQ97Kat4lvxNKq74SmeRDG0a8YUnaGyHZhuMjG7-IXKvLwxmhiEfL6FIt9_6
Q8_QIei9PqvRWqIirN4G5eMlyku024dEz7mgio5DYuoZ6MVc6U&__tn__=%2CO%2CP-R

إعالن الئحة وحدة بیروت في الدائرة الثانیة

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533536/%D8%A5%D8%B9%D9%84
%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%AD%
D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D
8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%

AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9

الئحة "الحریة قرار":

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533758/%D8%A7%D9%84%D8%A8
%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%
D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%86%D9
%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%
AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86

%D8%A8

الئحة "التغییر الحقیقي"

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533763/%D9%84%D8%A7%D8%A6
%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%
D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A3%D8%B7%D9
%84%D9%82%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%

https://www.facebook.com/Ta7alofWatani/
https://www.lebanondebate.com/news/553562
https://beirut-today.com/ar/2022/03/14/mmfd-election-2022-launch/
https://www.annahar.com/arabic/article/788380-%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-66-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7-%D9%81%D9%8A-9-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.annahar.com/arabic/article/788380-%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-66-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7-%D9%81%D9%8A-9-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.annahar.com/arabic/article/788380-%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-66-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7-%D9%81%D9%8A-9-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.annahar.com/arabic/article/788380-%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-66-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7-%D9%81%D9%8A-9-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.annahar.com/arabic/article/788380-%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-66-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7-%D9%81%D9%8A-9-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.annahar.com/arabic/article/788380-%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-66-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7-%D9%81%D9%8A-9-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-reports/636016/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-reports/636016/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-reports/636016/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-reports/636016/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-reports/636016/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-reports/636016/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84/ar
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/529806/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/529806/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/529806/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/529806/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/529806/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/531755/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/531755/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/531755/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/531755/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/531755/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/531755/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88
https://www.facebook.com/baabdachange/posts/124986073446890?__cft__%5B0%5D=AZU3PXOsHyRD_-F9i2oS9nfPjr2-hnz3EwpIWDRG28SaiMnzgiJBPSDwZ06MFfDNp19vaito7Pihzyd29nxE3w97Vxbhl1kh1iWq7LD2T1iyrbirQrelgwSZ_OTjSggYHA2M6MX5YDuL4Ng4ApZk09cz&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/baabdachange/posts/124986073446890?__cft__%5B0%5D=AZU3PXOsHyRD_-F9i2oS9nfPjr2-hnz3EwpIWDRG28SaiMnzgiJBPSDwZ06MFfDNp19vaito7Pihzyd29nxE3w97Vxbhl1kh1iWq7LD2T1iyrbirQrelgwSZ_OTjSggYHA2M6MX5YDuL4Ng4ApZk09cz&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/baabdachange/posts/124986073446890?__cft__%5B0%5D=AZU3PXOsHyRD_-F9i2oS9nfPjr2-hnz3EwpIWDRG28SaiMnzgiJBPSDwZ06MFfDNp19vaito7Pihzyd29nxE3w97Vxbhl1kh1iWq7LD2T1iyrbirQrelgwSZ_OTjSggYHA2M6MX5YDuL4Ng4ApZk09cz&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/baabdachange/posts/124986073446890?__cft__%5B0%5D=AZU3PXOsHyRD_-F9i2oS9nfPjr2-hnz3EwpIWDRG28SaiMnzgiJBPSDwZ06MFfDNp19vaito7Pihzyd29nxE3w97Vxbhl1kh1iWq7LD2T1iyrbirQrelgwSZ_OTjSggYHA2M6MX5YDuL4Ng4ApZk09cz&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Marsad.jadeed/posts/387779556534988?__cft__%5B0%5D=AZX3H1RlqqjLUUyxefcFIfQ97Kat4lvxNKq74SmeRDG0a8YUnaGyHZhuMjG7-IXKvLwxmhiEfL6FIt9_6Q8_QIei9PqvRWqIirN4G5eMlyku024dEz7mgio5DYuoZ6MVc6U&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Marsad.jadeed/posts/387779556534988?__cft__%5B0%5D=AZX3H1RlqqjLUUyxefcFIfQ97Kat4lvxNKq74SmeRDG0a8YUnaGyHZhuMjG7-IXKvLwxmhiEfL6FIt9_6Q8_QIei9PqvRWqIirN4G5eMlyku024dEz7mgio5DYuoZ6MVc6U&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Marsad.jadeed/posts/387779556534988?__cft__%5B0%5D=AZX3H1RlqqjLUUyxefcFIfQ97Kat4lvxNKq74SmeRDG0a8YUnaGyHZhuMjG7-IXKvLwxmhiEfL6FIt9_6Q8_QIei9PqvRWqIirN4G5eMlyku024dEz7mgio5DYuoZ6MVc6U&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533536/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533536/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533536/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533536/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533536/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533758/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A8
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533758/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A8
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533758/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A8
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533758/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A8
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533758/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A8
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533758/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A8
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533763/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%B1
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533763/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%B1
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533763/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%B1
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533763/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%B1


A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D9%85%D8%B7%D8%B1

اعالن كل اللوائح: مدینتي

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533765/%D9%85%D8%AF%D9%8A
%D9%86%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA-%D9%85%
D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-4-%D8%AF%
D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-15-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A

%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%84

إطالق الئحة "التغییر الحقیقي" في الشمال

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533863/%D8%A7%D9%84%D8%A3
%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%
D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8
%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%
AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4

%D9%85%D8%A7%D9%84

الئحة "الدولة الحاضنة" أعلنت برنامجھا
االنتخابي

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533903/%D9%84%D8%A7%D8%A6
%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%
D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9
%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A
7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF

الئحة "بعبدا تنتفض" أعلنت بیانھا السیاسي

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534222/%D9%84%D8%A7%D8%A6
%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%86%
D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9
%8A%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A
7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%AC

%D8%AF%D9%8A%D8%A9

اعالن برنامج مرشحة زغرتا جیستال سمعان

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534316/%D8%A7%D9%84%D9%85
%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%
D8%A1-%D8%B2%D8%BA%D8%B1%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D
8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8
%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%8

7%D8%A7

الئحة "وعي صوتك"

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534320/%D9%84%D8%A7%D8%A6
%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%83-%
D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8
%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A
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لبنان لنا

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534385/%D9%81%D8%AA%D9%81
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إعالن الئحة الوفاء في عكار

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534386/%D8%B9%D9%84%D9%8A-
%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%84%
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اعالن الئحة "سیادیون مستقلون" من زحلة

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534401/%D9%85%D9%8A%D8%B4
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https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533763/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%B1
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https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533863/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533863/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
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https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533863/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
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https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533903/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533903/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533903/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/533903/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF
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https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534222/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534222/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534316/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D8%BA%D8%B1%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534316/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D8%BA%D8%B1%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534316/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D8%BA%D8%B1%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534316/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D8%BA%D8%B1%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534320/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534320/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534320/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534320/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534320/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534320/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534385/%D9%81%D8%AA%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%86
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534385/%D9%81%D8%AA%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%86
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534385/%D9%81%D8%AA%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%86
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534385/%D9%81%D8%AA%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%86
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534385/%D9%81%D8%AA%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%86
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534385/%D9%81%D8%AA%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%86
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534386/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D9%83%D8%AB%D9%8A
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534386/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D9%83%D8%AB%D9%8A
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اطالق الئحة "عكار أوال"

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534479/%D9%85%D8%AD%D9%85
%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%
D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D
8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%
82%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF

%D9%8A%D8%A9

الئحة "معا نحو التغییر"

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534499/%D9%84%D8%A7%D8%A6
%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7
%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D9%84%
D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D8

%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-3

الئحة عكار تنتفض

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534540/%D9%84%D8%A7%D8%A6
%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%
D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D
8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%
B9%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC

%D9%87%D8%A7-%D8%A7

الئحة "إنتفض للسیادة للعدالة"

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534853/%D9%84%D8%A7%D8%A6
%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D9%84%D9%84%
D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8
%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A
7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%AA%D9%86%D8%A7-

%D8%A8%D9%83%D8%AB%D8%A7

إعالن الئحة "بعبدا التغییر" برنامجھا االنتخابي

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535234/%D9%84%D8%A7%D8%A6
%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%
D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8
%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%
A5%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D9%86

%D8%A7%D9%86-%D8%A7

اعالن برنامج الئحة سیادة الوطن

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535396/%D8%A7%D8%B9%D9%84
%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%84%
D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D
8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%

AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9

إطالق الئحة "بیروت التغییر"

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535427/%D8%A7%D9%84%D9%85
%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%
D9%85-%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8
%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A
9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA

%D9%8A%D9%8A%D8%B1

إطالق برنامج: الئحة بیروت التغییر

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535439/%D9%84%D8%A7%D8%A6
%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%
D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8
%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%

A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A

اعالن برنامج:الئحة ننتخب التغییر

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535449/%D9%84%D8%A7%D8%A6
%D8%AD%D8%A9-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%84%D9%84%
D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D
8%AF%D8%A7-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9
%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%

A7%D9%84%D8%A7

إعالن الئحة "الجبل ینتفض"

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535531/%D8%A5%D8%B9%D9%84
%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%

D8%AC%D8%A8%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535572/%D8%A5%D8%B7%D9%84إطالق الئحة "الناس"
%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534479/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534479/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534479/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534479/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534479/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534479/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534499/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-3
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534499/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-3
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534499/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-3
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534499/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-3
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534499/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-3
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534540/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534540/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534540/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534540/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534540/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534540/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534853/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D8%AB%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534853/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D8%AB%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534853/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D8%AB%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534853/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D8%AB%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534853/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D8%AB%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534853/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D8%AB%D8%A7
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D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9
%84%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8

8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%86%D9%8A%D8%A9

إعالن الئحة "عكار تنتفض"

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535610/%D8%A5%D8%B9%D9%84
%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%
D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D
9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8

%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%
A7%D9%84

إطالق الئحة "للناس"

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535654/%D8%A5%D8%B7%D9%84
%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%
D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8

%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9

إطالق الئحة "النھوض بعكار"

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535699/%D8%A5%D8%B7%D9%84
%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%
D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9
%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A
7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%

D9%8A-%D8%AD%D9%84

الئحة "مستقلون ضد الفساد"

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535745/%D9%84%D8%A7%D8%A6
%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86-%
D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9
%84%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8
7%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%

D8%A9-%D9%81%D9%8A

إعالن الئحة "نحنا التغییر" عن دائرة كسروان
الفتوح وجبیل

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535764/%D8%A5%D8%B9%D9%84
%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%86%D8%AD%
D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D
8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D8%B3%D8
%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A

D-%D9%88%D8%AC

الئحة "بعبدا التغییر" أعلنت برنامجھا

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535885/%D9%84%D8%A7%D8%A6
%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%
D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8

%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7

إطالق البرنامج االنتخابي: نحنا التغییر

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536306/%D9%84%D8%A7%D8%A6
%D8%AD%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%
D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D
8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9
%84%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%8

7%D8%A7-%D8%A7

إطالق الئحة "مستقلون ضد الفساد" في الھرمل

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535907/%D8%A5%D8%B7%D9%84
%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B3%
D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9
%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B

1%D9%85%D9%84

إعالن الئحة "لوطني" في بیروت االولى

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536036/%D8%AD%D9%81%D9%84
-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%
D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D
9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%
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إطالق الئحة "لوطني"

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536285/%D9%8A%D8%B9%D9%82
%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%
D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9
%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535572/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535572/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535572/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535610/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535610/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535610/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535610/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535610/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535610/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535654/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535654/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535654/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535654/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535699/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535699/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535699/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535699/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535699/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535699/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535745/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/535745/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
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A%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-
%D9%81%D9%84%D8%A7

الئحة "توحدنا للتغییر" أطلقت برنامجھا

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536173/%D9%84%D8%A7%D8%A6
%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%84%
D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9
%82%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A
7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%

D8%AC%D9%87%D8%A9

إطالق الئحة "متنیون سیادیون"

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536302/%D8%A7%D8%B7%D9%84
%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AA%
D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9
%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%
8A%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85

%D8%AA

إعالن البرنامج االنتخابي لالئحة "إئتالف التغییر"
في بعلبك

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536305/%D8%A5%D8%B9%D9%84
%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D
8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9
%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D8%A6%D8%
AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A

%D8%B1-%D9%81%D9%8A

اعالن برنامج: انتفض للسیادة للعدالة

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536529/%D9%84%D8%A7%D8%A6
%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D9%84%D9%84%
D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8
%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%
A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB

%D8%A7%D9%86%D9%8A

إطالق برنامج انتخابي: االعتدال قوتنا

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536764/%D9%84%D8%A7%D8%A6
%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%
D9%84-%D9%82%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D
9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%
84%D9%89-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86

%D8%A7%D9%85%D8%AC

إطالق الئحة "قلب لبنان المستقل"

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/532405/%D8%A7%D8%B7%D9%84
%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D9%84%
D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8

%B3%D8%AA%D9%82%D9%84

إطالق برنامج الئحة "قلب لبنان المستقل

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/537076/%D8%A7%D9%84%D8%AE
%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B7%
D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9
%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%84%D8%
A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82

%D9%84-%D8%B3

إعالن الئحة "معا للتغییر" في صور

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/537352/%D8%A7%D8%B9%D9%84
%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B9%
D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9
%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%
85%D9%86-%D9%83%D9%84-%D8%AD%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B

1

إعالن الئحة "نحن التغییر"

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/537455/%D8%A5%D8%B9%D9%84
%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%86%D8%AD%
D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9

%8A-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86

اعالن برنامج: صرخة وطن
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/537662/%D8%B5%D8%B1%D8%AE
%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A8%D9%8A%
D9%84-%D9%86%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536285/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536285/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536173/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536173/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536173/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536173/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536173/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536173/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536302/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536302/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536302/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536302/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536302/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536302/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536305/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536305/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536305/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536305/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536305/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/536305/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A
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إعالن لوائح حزب "سبعة"
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إطالق ائتالف قوى التغییر في عكار
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أنصار المشاریع اعلنت أسماء مرشحیھا
لالنتخابات النیابیة
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مشروع الجماعة اإلسالمیة مشروع الناس

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/534136/%D8%A7%D9%84%D9%85
%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%
D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D
9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%
A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85

%D9%8A%D8%A9-%D9%85

اطالق الئحة جبیل كسروان
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الدراسةإلیھااستندتالتياالضافیةالتغطیات-٢

ال یخفي الحقیقة وال یحفظ حقوق الناسالكتلة الوطنیة" لألمین العام لـ"حزب هللا": خطاب المظلومیة"
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سیاسة

فيهللانصرحسنهللا"ل"حزبالعاماألمینخطاب"أنالىفیھلفتبیان،اللبنانیة"الوطنیة"الكتلةحزبعنصدر-وطنیة
منوھمهللا""حزبقدمھبماوالجنوبیینالجنوبیاتوتمنینالمظلومیةعلىاللعبخانةفيإالیصبالالبارحةاالنتخابيالمھرجان

ضحوا بأرواحھم وبیوتھم ودمائھم للدفاع عن قراھم وحدودھم".
 

انھیارعنومستقبلھم،أموالھمخسارةعنالمسؤولھومنالجنوبأھلینسيأنإلىللحزبالعاماألمینیسعى"لربماأضاف:
إفقارعنمسؤولھوومنالمصارفأصحابمعالفساد،أربابمعمتحالفأنھینسیھمأنیسعىلربماوالتعلیمیة.الصحیةالخدمات
الناس".

 

وتھدیدوالغازالنفطعنبالدفاعویعدالبحر،عرضفيالدوالراتمنالملیاراتومئاتالنفطیةلبنانثروةعن:"یتكلمالبیانوتابع
إسرائیل بمنعھا من استخراج النفط والغاز.

 

الكاملةبالحقوقالمطالبةعنفیھا،األقوىالطرفبلالمنھا،جزءاكانوھواللبنانیة،الحكوماتامتناععننصرهللاحسنیتكلماللم
اللبنانیة؟ المیاهمنمربعكیلومرألفيعنیزیدعماتخلىوالذي6433المرسومتعدیلعبرالخاصةاالقتصادیةالمنطقةترسیموعن

اللبنانیةالسیادةمنجاعالأعالهالمذكورالمرسومتوقیعوالرافضمعھالمتحالفعونمیشالالجمھوریةرئیسموقفعنیتكلماللم
ورقة تفاوض مع الوالیات األمیركیة المتحدة تلبیة لطموح "الصھر".

 

منأكثرمنذالغازباستخراجبدأتإسرائیلإنبالقولیصارحنااللموالغاز.النفطاستخراجمنإسرائیلسیمنعأنھالعاماألمینیقول
الطاقة".منالذاتياالكتفاءتأمینإلىأقربأصبحتوھيالغازإلىاقتصادھابتحویلوبدأتسنة،15

 

تجارمنلكرامتھاالناساسترجاعمعركةفھياالنتخابیة،المعركةھذهفيیفیدولنینفعلنوالمظلومیةالتخوینخطاب:"إنأضاف
الدم ومن مافیا المصارف واالحتكارات والتھریب. 

 

نعم، نحن مع الدولة التي تحمي الناس، كل الناس. في الجنوب والشمال، والبقاع والجبل وبیروت.
 

نعم، نحن مع الدولة التي تملك حصریة السالح فتفرض سیادتھا على كامل أراضیھا، وتطبق القانون بالتساوي على كل مواطنیھا.
 

نعم، نحن مع دولة تحرر سیاستھا الخارجیة والدفاعیة من الرھانات االقلیمیة والحسابات الشخصیة الضیقة.
 

جمیعا،اللبنانیینبیدحدودناعنالدفاعقرارفیكونفورا،اللبنانيالجیشإلىهللا""حزبیملكھاالتيالردعیةالقوةنقلمعنحننعم،
ممثلین في مؤسساتھم الدستوریة.

 

نعم، ال بدیل عن الدولة في حمایة الحدود وبناء االقتصاد ووقف االنھیار االقتصادي واالجتماعي".
 

وختم البیان :"نعم، نحن مع الخروج من المظلومیات المناطقیة والطائفیة إلى أفق الوطن.
نعم، نحن مشروعنا ھو مشروع مشترك منطلقھ الثقة بین اللبنانیات واللبنانیین من أجل بناء دولة تلیق بنا جمیعا".

تیمور جنبالط زار مناصف الشوف: لن نسمح لحزب هللا والتیار الفاسد بمحاصرة الجبل وأخذ لبنان رھینة
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االنتخابات النیابیة

حزبالرھینة،البلدوأخذالجبلبمحاصرةألحدالسماح"عدمجنبالطتیمورالنائبالدیموقراطي""اللقاءرئیسأكد-الشوف-وطنیة
الدولةولبنانالمشتركوالعیشوالمصالحةشبابھیحميووطنالعروبیةلبنانلھویةسیصوتالجبلوانالفاسد،التیاروالهللا

والمؤسسات ورفض دولة السالح".
 

النائبمستشارحمادة،مروانالمستقیلالنائبفیھارافقھالشوف،فيالمناصفمنطقةقرىمنعددعلىجولةخاللجاءجنبالطكالم
ابوسھیلالمنطقةومعتمديغنامعمرالدكتوراالشتراكيالتقدميالحزبفيالشوفداخلیةوكیلحمادة،كریمحرب،حسامجنبالط

صالح وسامر العیاص ومدراء الفروع الحزبیة.
 

فيكفرقطرة،فيالمعلوففادياالحرارالوطنیینحزبعنواالرادة""الشراكةالئحةعلىالمرشحبزیارةجولتھجنبالطاستھل
الحركةرئیسوالجوار،البلدةمنمشایخبحضورالبلدة،عامدارفيأقیمعاملقاءفيالوفدالىلینضمالبلدة،اھاليمنجمعحضور

الیساریة منیر بركات، المجلسین البلدي واالختیاري وشخصیات وفاعلیات وحشد من االھالي.
 

فرعفمدیروالبلدة،العامالدارتجاهللمختارةالسخیةللتقدیماتشاكراالمشایخ،باسمالدیننصرمفیدالشیخمنلكلكلماتوألقیت
جانبالىووقوفھادیموقراطيبتنافساالستحقاق"امرارمتمنیةنصارألینالبلدیةورئیسةیزبك،وجدياالشتراكيالتقدميالحزب

الالئحة والمرشح المعلوف".
 

الحفاظوارادةالبوصلةسیحددالذيالشعبمعمستقل،حرسیدوطنعلىللحفاظالجامعةب"الالئحةمنوھاالمعلوفالمرشحوتحدث
الىوایصالھلبنانصورةیشوهمنبوجھالمنیعالسدنكونوكيوالشرعیة،الدولةتھدمالتيالعابرةالدویلةورفضوالدولةالكیانعلى

االنھیار"، مشددا على "استدامة التحالف والتعاون لتذلیل كل العقبات لیبقى لبنان ازلیا سرمدیا".
 

حمادة
الفقروطنمنالھاربالمركبحیثلبنانمأساةتختصرالتيطرابلسمدینةالىالنظراالكفرقطرةمننستطیع"الحمادة:قالبدوره

بوجھجدیداخطاسنرسمبكتیمور"بقیادةمضیفاغرق"،منھمحیثالفاشیةوالمنظومةالفاشلالعھدالیھاوصلھالذيوالمعاناة
الممانعین المنافقین من اجل الحفاظ على الوطن والسیادة والعروبة".

 

جنبالط
عنوانھيالمشترك،العیشعنوانھيالتيالكریمةالضیعةھذهفيالكریم،االستقبال"ھذالالھاليفیھاشكركلمةجنبالطوألقى

لألسفلكنعلیھ،لنحافظكثیراضحیناوانتمنحنالذيالبلدالبلد،ھذامصیرستحددالتياالنتخاباتقبلبزیارةالیومفنحنالمحبة.
علىجولتيخاللمنشبابھ.طاقاتعلىیحافظالذيلبنانوالمستقلة،الحرةالدولةلبناننعیدلكيالنضالفيطویالیزالالطریقنا

أھلوإنالبطولةارضالعطاء،ارضأرضنا،األرضھذهانأتأكدبیسقط.ماالجبلھذابانوأكثراكثرأتأكدالشوفضیعبكلاھلنا
ھذه االرض ھم عنوان الوطن".

 

اللبنانیةالھویةوحدھاخیارنا،ھوالمشتركالعیشخیارنا،تزالوالكانتالمصالحةقرارنا،الشبابمستقبلقرارنا،"التنمیةواضاف:
الوطن".بھذاسنبقىأیار15فيبخیاركمھویتنا.ھيالعروبیة

 

دیر كوشة
البلدةلدارالعامةالقاعةفيحاشداستقبالاقیمحیثكوشة،دیربلدةالىوالوفدالمعلوفوالمرشحوحمادةجنبالطالنائبانتقلثم

بمشاركة المشایخ والفاعلیات والمجلسین البلدي واالختیاري والمدیر العام السابق انور ضو وشخصیات.
  

ضو،عماداالشتراكيالتقدميالحزبفرعمدیرمخیبر،راميالتقدميالشبابمنظمةسرامینالدبیسي،كریممنلكلكلماتوألقیت
سیترجمالمجاالتكلفيوالمختارةالزمنمرعلىبلدتناتجاهالبیضاءاالیاديصاحببكولید"كماقائال:ضوولیدالبلدیةرئیس

اھالي البلدة برد الوفاء في االستحقاق".
 

الوطنعلىللحفاظالتحدیاتسنخوضبقیادتھالذيتیموراالستاذالشعلةوحاملالولیدوالقائدالمعلملفكرالوفاء"بلدةحمادةحیابدوره
وكسر ھذا العھد المشؤوم ولجم الھجمة الفاشیة على البالد".

 

جنبالط

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/18/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9


االرضھذهومنكبیرة،تاریخیةمحطاتكتبناأھلنامعدیركوشةفيوالرفاق،واالھالي"المشایخفیھاحیاكلمةجنبالطالنائبوألقى
معركةسویاسنخوضالناسوحقوقالوطنكرامةوالجلالشھداء.لناوسقطوالوجود،الكرامةاجلمنكبیرةمعاركخضنا

ومستقبلببلدهیبقىانالمفروضالشبابمستقبلللمستقبل،ونبنيانجازات،كلھالذيتاریخنامنننطلقكيأیار،15فياالنتخابات
أیار".15بالعقلصوتسیكونصوتكممواطن.لكلالكریمالعیش

 

بشتفین
والمدیروالفاعلیاتالبلدةمشایخبمشاركةالبلدةودارالعامالطریقبینحاشدشعبياحتفالاقیمحیثبشتفینبلدةالىبعدھاالوفدوانتقل
جعفر،فادیاالتقدميالنسائياالتحادرئیسةمنلكلكلماتوألقیتضو.ولیدالمجلسوعضوفیاضمازنالمذھبيللمجلسالعام

السجنیندخولورفضالقیدبكسر"سنردقائال:االھاليباسمضوراميالبلدیةرئیسفیاض،نزیھعالءالتقدميالشبابمنظمةمسؤول
العامةوالعالقاتالتواصللجنةفيالشوفومنسقضو،ناجيالدكتوراالشتراكيالتقدميالحزبفرعومدیرواألعجمي"،العربي

معطرابلسفيالمشؤوموعھدهعونمیشالغرقاللحظةھذه"فيقائال:حمادةالنائبثمفیاض،وھیبالسابقالعدلكاتباالنتخابیة
 تقلالالنھامبارزةلیستواالنتخاباتوطھران،دمشقخلفھماومنثقوبھافيهللاحزبوساھملبنانسفینةاغرقبعدماالفقراءسفینة
بقیادةمجدداسنخوضھاالولیدبقیادةالجبلالجلفیاضشریفالمقدمخاضھاالتيواالنتصاراتوالوطن،شبابنالمصیربالنسبةاھمیة

تیمور جنبالط الجل الجبل والوطن".
 

جنبالط
وااللتزاماالمانةعنوانمسیرتنا،رموزمنلرمزتحیةنوجھومعكمبشتفین"فيواالھالي:المشایخالىكلمتھفيجنبالطالنائبوتوجھ
لنمسیرتناوانوالتصمیم،واإلرادةالعزمبذاتسنكملللجمیعنقولالیومبشتفینومنفیاض،شریفالمقدمالمرحوموالنضالوالعمل
مھماالوطنبخطفاحدايیستطیعولنالمؤسسات.مسیرةھيالسیادة،مسیرةالشباب،مسیرةالناس،مسیرةھيمسیرتناتتوقف،
لكم".الكبیروالشكرأیار15فيالموعدعلىفنحنحاول،

 

كفرفاقود
نصرزیادالمشتركالنقلعاممدیرالفاعلیات،البلدة،مشایخبمشاركةاستقباالاھلھاأقامالتيكفرفاقودبلدةذلكبعدجنبالطالنائبوزار

التقدميالحزبفرعمدیرالدین،امانالرامنلكلكلماتوألقیتواالختیاري.البلديوالمجلسیننصرراجحالشوفنفوسومأمور
كمالقیادتكمخیارناقائال:الدینزھرابراھیمالبلدیةرئیسنائبنصر،نائلالتقدميالشبابمنظمةسرامیننصر،یاسراالشتراكي

كانت على مر الزمن ولن نبدل تبدیال، وسمنعھم من وضع یدھم على مقدساتنا".
 

عارفحسنابوالشیخالمرحومعھدعلىروحیةكھیئة"سنبقىقائال:جنبالطللنائبالمشایخباسمالدینامانعاطفالشیخوتوجھ
حالوي لوالدك "هللا یوفقك طالما ان وجھك مندار الى كرامة الطائفة وعزتھا" ولكم یا تیمور بك نكرر الكالم نفسھ وفقكم هللا بھذا".

 

طرابلسفيالفاشلالعھداغرقھاالتيتلكشاكلةعلىولیستالسفینةجنبالطتیمورالشبابزعیمك"یقودفیھا:قالكلمةحمادةوألقى
ابوالشیخالىحالويعارفحسنابوالشیخمنالروحیةالمظلةتلكخاللومنوازدھاره،وعروبتھلبناناستقاللاجلمنرفاقھمع

الىالجبلباقتحامهللالحزبنسمحولنالجبل،فيالمصالحةضربالمشؤومالعھدیستطیعولنیمروالنالدین.وليجوادمحمد
المختارة".

 

جنبالط
انتمالمشترك،والعملوالتعاونالصمودعنوان"أنتموقال:كفرفاقود،وأھلاالجالءالبلدةمشایخفیھاحیاكلمةجنبالطألقىواخیرا

المعیار ومنكم نستمد العزم واإلرادة والقوة، معكم سنكمل درب النضال ألجل الوطن والسیادة، الجل حقوق المواطنین والعیش الكریم".
  

أكانرھینةأخذهاوالجبلبمحاصرةالحدنسمحولنالمصالحة،الجلالمشترك،العیشمسیرةكفرفاقودابناءیامعكم"سنكملوتابع:
بالنصر".معكمموعدناأیار15سیكونالفاسد.التیاراوهللاحزب

 

دیر بابا
للشوفالعقاريالسجلوامینوالفاعلیاتوالمشایخاالھاليمنحاشداستقبالاقیمحیثبابادیربلدةالمرافقوالوفدجنبالطالنائبوزار
ابوساميالبلدةمختارسنطباي،شفیقاالشتراكيالتقدميالحزبفرعمدیرطربیھ،میساءمنلكلكلماتوألقیتطربیھ،ھیثم

ودعمالمحطاتكلفيجانبھاالىوقفلمنالبلدة"وفاءعلىجمیعھااكدتعمادابووغساناسماعیلابومحمودالشاعریناسماعیل،
البلدة ودارھا العام المختارة بقیادتھا ولید وتیمور جنبالط".

  

المستقبلالجلالیومتیموروقیادةالولیدومسیرةالشھیدالمعلمافكارجانبالىباقونالعھدعلىمعكم"نقولفیھا:قالكلمةحمادةوألقى



منمجدداستحمیھالشوفبوابةالبلدةھذهحمتوكماالوطنیة.للحركةالمرحليالبرنامجالدیموقراطي،العربيالسیادةبوطنوالتمسك
اجتیاح حزب هللا وحلفائھ من خالل ھذا الخط الدفاعي االول واالخیر وسننتصر".

 

جنبالط
البعضحاولمھمایندس،انالبعضحاولمھمالوواالھالي:والرفاقاالجالّء"المشایخالىفیھاتوجھجنبالطلتیموركلمةوكانت
قرارھا.وتعرفحقوقھاتعرفتاریخھا،وتعرفاصیلة،فالناسفارغةوشعاراتوھمیة،وخطاباتبكالمالناسیغشانالواھم

والمؤسسات".السیادةلبنانومعالفاسدالنظامضددیربابا،فيكلمتھمسیقولونأیار15بتاریخاالحرارالكرماءالناسوھؤالء
 

كفرحیم
والفاعلیاتالمشایخبمشاركةالبلدة،عامدارفيحاشداشعبیااستقبااللھاقامتالتيكفرحیمبلدةجنبالطالنائبقصدجولتھختاموفي

والوفاءجنبالطللنائب"الوالءتؤكدترحیبیةكلماتبالمناسبةوألقیتواالختیاري.البلديوالمجلسینواالھلیةواالجتماعیةالروحیة
وطنبناءالجلمعكموالمسؤولالمشترك"خیارنامؤكداضرغمابونسیبالبلدیةرئیسخزام،ابوزاھرریميمن:لكلللمختارة
بووائلالتقدميالشبابمنظمةسرامینالنسائي،العمللجنة باسمخزامابوھدىالتقدميالنسائياالتحادورئیسةواعد"،ومستقبل
كفرحیم"انقال:الذيحمادةالنائبثمرجاس،بوحساماالشتراكيالتقدميالحزبفرعمدیرالشبابي،العمللجنةباسمرجاس

البلدةاستقبالخاللمنالمحبةابوابوفتحتالثغور،وعنالجبلعناالولالدفاعخطھمابینماللجبل،رخوةخاصرةوالمناصف
عھدیریدالذيالمستقل،لبنانوسیادةالستقاللفقريكعمودالتاریخیةالمصالحةعقدتمعھالذيصفیرهللانصرالراحلللبطریرك

جبلبالسالح،الجبلاجتیاحبمحاولةواكملوھااالستفزاززیاراتخاللمنوقبالالوطنیة،المصالحةھذهیمزقانوالتآمروالفشلاللؤم
جنبالط،تیموریامعكالعھدعلىفنحنلبنان.النقاذالمرحليالحقیقياالصالحيالبرنامجوانطالقالصمودمنھالذيجنبالطكمال

والى االنتصار باذن هللا".
 

جنبالط
المناصف،عنوانالكبیرة،عیلتناوكفرحیموالشبابوالرفاقاالجالء،المشایخمن"الوفاءفیھاحیاكلمةجنبالطالنائبألقى وأخیرا
والهللاحزبالالجبل،اھلیتحدىمنلكلكفرحیمومنالصعب.بالزمنالتحديوعنوانوالصمودالنضالعنوانالمحبة،عنوان
كفرحیماھلالعروبیة،لبنانلھویةسیصوتونكفرحیماھلأیار15وفيالجبل،ھویةیغیرواأنیستطیعونالفاسدالتیارحلیفھ

سیصوتون لبلد یحمي شبابھ وال یھجرھم، سیصوتون للبنان دولة المؤسسات ولیس لدولة السالح".

فيوھمناوطننامستقبلالخارجیقررأنونرفضسیاديتیارنحنالمدني:لبنانوثیقةمشروعالوطنيالتیارإطالقخاللباسیل
المجلس المقبل ترسیخ الدولة المدنیة
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سیاسة

في"لقاء"مركزفيمؤتمرخاللالمدني"،"لبنانوثیقةمشروعمستقلة،وشخصیاتالحر"الوطني"التیارأطلق-المتن-وطنیة
الربوة.

 

علیھعملناالذيالمؤتمرھذافيوالمشاركینالمنظمین"أشكرفیھا:قالكلمةباسیلجبرانالنائبالحر"الوطني"التیاررئیسوألقى
ھذهتحویلفيھنا،مشاركةكمجموعةنحن،ننجحأنذلك،لتحقیقعلینایبقىالمدني.لبناننحووتأسیسیةطموحةخطوةونریدهطویال
لبنانبأنالعمیقالقتناعكموالطوائفالمناطقكلمنأتیتمالثقافة.ھذهولتعمیمبھاللبنانیینإلقناعنسعىوأنمتكاملمشروعإلىالفكرة
خیارتبقىأنیجبمعاالحیاةوبأنلبنان،بوحدةمؤمنونالحرالوطنيالتیارفينحنناجحة.دولةفيمعاللعیشالسبیلھوالمدني

العقدبفسخولیسإصالحھفيتكمنألزماتھالحلولوبأنالنظامسوءسببھالدولةفشلبأنمقتنعوننحنقدرھم.فقطولیساللبنانیین
علىخطیرامؤشراالمالياالنھیارشكلوقدواإلقلیم،لبنانفيالحاصلةالتحوالتعمقالحرالوطنيالتیاریدركبیننا.اإلجتماعي

الخارجإلىاللبنانیینأموالتھریبأزمةوماوالمالیة،االقتصادیةوبخیاراتھوالسیاسیةاألخالقیةبمستویاتھالنظامفيبنیويانھیار
ورفض استعادتھا، وسرقة أموال المودعین ورفض محاسبة المرتكبین سوى دلیل على أكبر انحطاط أخالقي شھده لبنان".

 

مؤتمرناأخرتالتي،2019تشرین17صدمةبعدالخالصسبلعنالبحثفيھائموناللبنانیونفیماالمؤتمرھذا"یأتيأضاف:
نحنمنطقتنا.مستقبلرسمفيدورلھمتوتردوليمناخوفيداخلیةاستحقاقاتعشیةیأتيكما.2019الثانيتشرینفيمقرراوكان

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/1/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9


للحیاةقابلنظامعلىبیننامافياالتفاقفيالفشلأنإلىاللبنانیینجمیعوننبھوطننا،مستقبلالخارجیقرربأننقبلالسیاديتیار
علىوطننامصالحنا.یؤمنماولیسمصالحھیؤمنومایرضینا،ماولیسیرضیھماعلیناھولیفرضذریعةللخارجسیعطيوالنجاح،

النحنمشتركا.وعمالوإرادةوعیاویستلزمللنھوضسبیالفسیكونإصالحھأمالالنحالل،مصدراصارالنظامففشلحقیقي،مفترق
ندعي بأننا نملك وحدنا الحل األمثل، وال یجوز ألحد أن یدعي ذلك، لكننا نملك مقترحا نضعھ أمام اللبنانیین وندعو لحوار حولھ".

 

بلننكرھا،الحقیقةوھذهالدولةفيالمسیحیینبحقوقالمطالبةفيمتشددینكنابھ،المعمولالطائفيالنظامفيأنناعلینا"أخذوتابع:
یقودنابالشراكةاقتناعناإنالحقوق.تأمینبحجةالشراكةفسخإلىالسابقفيغیرناسعىفیماالوطنیة،بالشراكةنتمسكألننابھانتمسك

عابرتیارأساساألنناالمواطن،حقوقإلىالطوائفحقوقمناالنتقالفھوطموحناأماطائفیا،النظامبقيداممابالحقوقالتمسكالى
تحدیالیسلذلك،جاھزونإنناوالدولة.األدیانبینالكاملبالفصلالعلمنةوتحقیقإللغائھاوصوالالطائفیةلتجاوزوطامحللطوائف

وإنما عن اقتناع تام بأن المواطنة ھي الخالص".
 

بأنونتعھددستورا،ارتضیناھاولكنناخارجھاكناالتيالوطني،الوفاقوثیقةمنالسبعة،محاورهفيمشروعنا،في"ننطلقوقال:
یكون ھمنا في المجلس النیابي المقبل ترسیخ الدولة المدنیة من خالل:

أوال، العمل على سد الثغرات في الدستور.
وموازینمعادالتحینھفيفرضتھاوثیقةفقطولیساللبنانیینإرادةولیدمیثاقاتصبحبحیثوتطویرھاالوثیقةتطبیقاستكمال ثانیا،

خارجیة.
ثالثا، العمل على إقرارالقانون المدني الموحد لألحوال الشخصیة.

رابعا، إقرار قانون الالمركزیة اإلداریة والمالیة الموسعة لیصبح للبنان نظام إداري ومالي عادل وفعال.
خامسا، إقرار قانون انتخابات نیابیة على أساس النسبیة في الدوائر الموسعة (مع تحدید برنامج زمني للخروج من القید الطائفي).

الكیاني،الطابعذاتبالمسائلمتصلةالتشریعیةصالحیاتھوتكونالمباشرالمذھبيللتمثیلوفقاانتخابھیتمللشیوخمجلسإنشاءسادسا،
رئیسبانتخابجدیاالتفكیرھنالناویجوزوالدینیة).الثقافیةوھویاتھاوتمیزھاتنوعھاعلىحفاظاالمكوناتبخصوصیات(والمرتبطة

الجمھوریة مباشرة من الشعب على دورتین للحفاظ على خصوصیة الموقع ورمزیتھ وتمثیلھ لكل اللبنانیین.
اللبنانیینللمستثمریناألولویة(معالخاصالقطاعبمشاركةالدولةأصولویدیریملكائتمانيصندوقإنشاءعلىبالعملنتعھدوسابعا،

معبالتوازيمداخیلھامنواإلفادةومرافقھاوثرواتھاالدولةموارداستثمارلحسنوذلكالسیادي)الدولةبحقالمس(دونالمنتشرین)،
تأمین الخدمة السویة والفعالة للمواطنین.

 

أیارفيالنیابیةاالنتخاباتنریدونحناآلتیة،المرحلةفينضالناعنوانھوبلشعارالیسالمدني"لبنان"نحو"مؤتمرناأضاف:
إلىوالمضاربةالریعنظاممنلالنتقالالمطلوبةوالمالیةاالقتصادیةالخیاراتوعلىالمواطنة،بناءعلىاستفتاءنریدھاعلیھ.استفتاء

فریقأوشخصیحققھالالمطلوبالتغییر(لالنتاج).المربحاالستثمارإلىلالستھالكالمكلفةاالستدانةنموذجومنالمنتج،االقتصاد
وببناءبذاتھ،قیمةھوالذياإلنسانالمواطن،-اإلنسانببناءتبدأوطنیةورشةإنھاإلجماع.یالمسوتوافقتعاونإلىیحتاجبلوحده،

ومؤسساتھا.بقوانینھاالدولةإلصالحوصوالفالمجتمع،الجماعةبتطویرمروراوالحزبوالتیاروالجامعةوالمدرسةالبیتفياإلنسان
الطویل؟والنفسبالمثابرةننجحفھلالمنشودة.المدنیةالدولةمفاصلكلتتناولعملفرقفيسویاتحقیقھاإلىنطمحكبیرةورشةھي
الدولمعوتجلسبنفسھا،مصیرھاتقرردولةمواطنیھا،بمدنیةقویةعلمانیةدولةلبنانلیصبحإنجاحھاإلىنطمحعظیمةورشةھي

حول الطاولة التي ترسم مستقبل منطقتنا، بدال من أن تكون بندا على جدول أعمال األمم فیقررون ھم مصیرھا".
 

فيلننطلقاإلرادةنوحدأنویبقىاللبنانیین،تنقصالالتيالفكربقوةإیمانكليوأنااإلرادة،وتلیھاالفكرمنتبدأالتغییر"قوةوتابع:
تحقیق المشروع الذي عملت لھ أجیال سابقة وتستحقھ األجیال الالحقة".

 

وختم: "عشتم، عاش لبنان موحدا، متنوعا وعلمانیا".
 

مشروع الوثیقة
فيالتشاوربعدمختلفة،مشاربمنالمجتمعین،"نحنوقالت:المدني""لبنانوثیقةمشروعنصالخلیلبشرىالمحامیةتلتذلك،بعد
وطنیةأھدافمجموعةتحقیقالىوصواللبنانیینكمواطنینمعاالجادالحوارالتزامنانعلنومستقبلھ،لبنانوطننابحاضریتصلما

 االنتقالاألھدافھذهرأسوعلى،والمذھبیةالطائفیةآفاتمنوتحصنھاوتواكبھاالحداثةتحاكيعصریة،اللبنانیةالجمھوریةتجعل
من نظام المحاصصة الطائفیة والفساد الى دولة المواطنة المدنیة الدیموقراطیة".

 

الطائفيالسیاسيالنظاملكنفیھا.المعتقدحریةویصونیحترمبلمعین،بدینأصالالدولةیربطالاللبنانيالدستور"إنأضافت:
انقساماتمنشھدناهمابدلیلاللبنانیینبینواطمئنانثقةعالقاتإرساءیتحلمكمااالستقرار،یؤمنلماالستقاللمنذبھالمعمول
األبوابشرعكما،اللبنانیینبینالفوارقوتعمیقالدولةبإضعافالنظامھذاتسبب لقدالماضي.القرنخمسیناتمنذأھلیةوحروب



مضامینھابكل،الدیموقراطیةالمدنیةالمواطنةدولةبأناقتناعناموازاةفياللبنانیة.الداخلیةالشؤونفيالخارجیةللتدخالت
بینوالكاملةالمجتمعیةالمیثاقیةبالشراكةوتمسكنااقتناعنانؤكدوأزماتھا،الطوائفصراعاتمنللخروجالحل ھيالحضاریة،
االنتماءیكونالتيوالمواطنةالحقدولةوبناءمضامینھابكلالطائفیةتجاوزعلىللتوافقوأساساللتنوعضمانةونعتبرھااللبنانیین،

فیھا الى الوطن، وتكون ھي حصرا مرجعیة المواطن في حقوقھ وواجباتھ".
 

المواطنین،بینوالمساواةالعدالةتأمینعلىقدرةأكثرستكونلبنانمثلوالثقافاتالمذاھبمتعددبلدفيالمدنیةالدولة"إنوتابعت:
قدرةأكثرستكونكماتعصب.أوتبعیةأوزبائنیةدونمنوالمجتمعیة،الثقافیةوالخصوصیاتالعامةالحریاتلحمایةالتزاماوأكثر
شبانھاوتھجیرالجمھوریةبإنھیارویتسببالعامةواإلداراتالمؤسساتجسموینخروالمذھبیةالطائفیةتحمیھالذيالفسادضربعلى

العدالةویرسخاالحتكاریة،للمحمیاتیتصدىومؤنسن،وحیويمنتجوطنياقتصادبناءعلىقدرةأكثرھيالمدنیةالدولةإنوشاباتھا.
المنتجاالقتصادإلىللفسادالمولدالریعي،االقتصادمنبذلكفینتقلونثرواتھم،ویحميللبنانییناإلنتاجیةالطاقاتویحرراالجتماعیة

سلعا وخدمات ورقمنة، خصوصا تلك ذات القیمة المضافة العالیة، مما یحد من الھجرة ویعزز االستقاللیة والسیادة والنمو المستدام".
 

فياللبنانیینبینوالتفاعلوالمساواةالكفاءةقواعدعلىتقوماذقوتھابعناصرتفرطالنریدھاالتيوالعصریةالقویةالدولة"إنوقالت:
الوطنيالقرارواستقاللیةسواھادونالدولةسیادةعلىاللبنانیینبإجماعاالتتحققالأنھاكماوالمؤسسي،واإلداريالسیاسيالبناء

إلىأوال،الركون،یحتمالدولةھذهبلوغإنأرضنا.علىالخارجیةالقوىصراعاتعنوبتحییدھاوالھویة،األرضعلىوالحفاظ
لبنان،كلفيوالعادلةالشاملةالتنمیةلتحقیقفعليكسبیلالموسعةاإلداریةالالمركزیةنظامإلىكماوكفوءة،مستقلةقضائیةسلطة

واعتبار انتخاب مجلس شیوخ ضرورة وطنیة لصون الوحدة الكیانیة وحمایة التنوع الذي یغتني بھ لبنان".
 

أرضھعلىیستضیفاإلنسان،وحقوقاألخوةوبمقتضىالدولي،المجتمعوتخاذلومآسیھاالمنطقةتعقیداتبفعل"لبنان،أضافت:
أوطانھم،إلىالعودةفيلحقھماحترامادمجھم،أولبنانفيتوطینھمنرفضلكننا،وعراقیینسوریینونازحینفلسطینیینالجئین

كیانوتھدداالجتماعیةوتوازناتھماقتصادھمتضربدیمغرافیةلتغییراتتعرضھمومنعوطنھم،فيالبقاءفياللبنانیینلحقواحتراما
الحقوقلكاملواستعادتھمأرضھمالىوعودتھموطنھمتحریرفيالفلسطینیینحقدعمانھولدیناالراسخاإللتزامإندولتھم.

فيالشعوببینالسالمإلىتواقوطننریدالذيلبناناالنسان.لحقوقالعالميواإلعالنالمتحدةاالممقراراتفيعلیھاالمنصوص
مماوأورومتوسطي،وعربيمشرقيدوروصاحبوالحوار"،للتالقياإلنسان"ألكادیمیةدائمكمقررسالتھجدارةعنمستحقالعالم،

یعطیھ الفرادة والریادة في منطقتنا والعالم".
 

قیامايالتنفیذ،موضعإلیھونسعىبھنؤمنمامعانضعلكيلمالقاتناولبنانيلبنانیةكلإلىالدعوةنوجھتقدم،ماعلى"بناءوختمت:
الدیموقراطیة،المدنیةبدولتھورسالتھ،وتنوعھبوحدتھوالحوار،والتالقياإلنسانوطنلبنانعاشالدیموقراطیة.المدنیةالمواطنةدولة

القویة بالدستور والقانون واالقتصاد".
 

اللجنة التحضیریة
تنفیذواستكمالالدستوریةالثغراتمحاور:عنعملورشفيالمشاركةالىالوثیقة،ھذهألھداف"تحقیقاالتحضیریةاللجنةودعت
لألحوالوموحدموحدقانونإنتخابي،وقانونالنوابمجلسانتخابھ،وقانونصالحیاتھالشیوخ:مجلسنواقصھ،وسدالطائفاتفاق

للمناطقالمتوازناإلنماءواالحتكار،الریعومواجھةاالقتصادیةالخیاراتالموسعة،والمالیةاإلداریةالالمركزیةقانونالشخصیة،
والخدمة السویة للمواطنین والصندوق االئتماني وإدارة أصول الدولة".

 

 

عنالدینونفصلالمدنیةالعلمانیةالدولةننشئاننستطیع"ھلسألتالتيفرحماغيلالعالمیةافتتاحیةبكلمةانطلققدالمؤتمروكان
نتجوماالكفاءةحسابعلىالطائفیةالمحاصصةمفھومفیھیسودوقتفيومذاھب،بطوائفالمتمثلةااللھیةالسلطاتزمنفيالدولة

فيالمیلیشیاویینتمركزظلفيواقعيالطرحھذاوھلورئیسھا؟طائفتھوراءیتلطىزعیمكلعلىحمرخطوطمنالنظامھذاعن
السلطة والذین بعضھم ایدوا الحراك االخیر بما یشبھ المثل القائل "منقتل القتیل ومنمشي بجنازتو"؟

 

ویعملیصبوللمنطقةمخططوسطحالیاسلوكھفعالاردنااذاالمتنوعةبالعقباتومزروعجداوطویلمعقد"المشوارانورأت
الوقتھذافيوتغذیةواستمراریتھ،لطمأنتھوالیھوديالصھیونيالكیانحولدویالتالىالدولوتقسیمواالتنیةالطائفیةلالنقسامات

الشعارات الدینیة بمختلف وجوھھا ورموزھا وتقدم الخطاب الدیني على اي خطاب آخر".
 

المتحكمةالزعاماتعلىوانتفضتالحقیقیةالثورةارادتاذاالجدارھذاكسرعلىالقادرةالناشئةاألجیالعلى"اتكالناانعلىوشددت
والمھةكثیرة،جھودالىیحتاجلكنھالدینيالتعصبویمقتوالمذھبیةالطائفیةاللغةیرفضبمعظمھالشبابھذااننعلمونحنبالبلد،



رؤیةذاتوسلطةوتصمیمتخطیطالىیحتاجاالمرلكنحقیقیة،مدنیةدولةالىالمیلھذالتغذیةاالعالموعلىالمدرسةعلىاوالتقع
مستقبلیة عصریة وحضاریة قادرة على فرض قوانین جدیدة والتصدي للممانعین".

 

مداخالت
الشاباتمنولعددالخیرخالدوللدكتورمرادوحسننعمانوعصامحسینالسیدعدنانالسابقینالوزراءمنلكلمداخالتوكانت

والشبان.
 

السید حسین
النزاعاتبفعللبنانفيالسیاسیةالممارساتانبیدالمواطنة،فيتعددالىبالضرورةیقودالالدینيالتعددحسین:"انالسیدوقال

الحكم،ونظامالسیاسيالنظامبینمتعمدخلطوثمةمضمونھ،منالوطنيومیثاقنادستورناجوھرفرغتالخارجیةوالتدخالتالداخلیة
ومناطقوعشائرومذاھبلطوائفرعایانعیشوكأننامواطنین،دولةفيالدیمقراطیةمفھومعنبعیدةتوافقیةلصیغةابتداعوھناك

یتربع على كل منھا زعیم في ظل الشحن العصبوي".
 

الحاكمیناوساطالفسادعماذاوكیفاللبناني،للتشتتحدوضععلىقادرحكمنظاموالمستقرسیاسينظامیتأسس"لمانھورأى
الخارجیةوالضغوطالداخلیةالتحدیات"أماموأضاف:ادارة".بالدولةالیومفبتناالبالدادارةفيالمسؤولینبفشلناھیكوالمحكومین،

القوىبموازینمحكومةالصغیرةالدولانصحیحمصیري.منعطفكلعندلالھتزازالصغیرالوطنھذایتعرضوالدولیة،اإلقلیمیة
الدولیة، ولكن ألیس من واجبنا وحقنا االرتقاء الى دولة ذات نظام مدني".

 

الدائمة،التسویةدولةالالقانونسیادةدولةالطوائف،رعایادولةالالمواطنیندولةطائفیة،المدنیةبدولةلبنانخالص"انوتابع:
الحسابيالرقميوالعدالمحاصصةدولةالاالجتماعیةالعدالةدولةوالدولیة،االقلیمیةبالمحاورااللتحاقدولةالالوطنياالستقاللدولة

دعاةیاواعلمواواحدةودولةواحداوطنانكونبأنناتذكرواولكنشئتممااالنسانوحقوقالعامةالحریاتمنخذواالطوائف،ألبناء
منذعلیھمااختلفناوقدالدفاعیةالسیاسةووحدةالخارجیةالسیاسةوحدةعالمیا،المعروفةالدستوریةالقانونیةشروطھامنانالفدرالیة

مئة سنة، واعلموا انكم تھربون من فكرة الدولة المدنیة الى المجھول المھدد للكیان اللبناني".
 

نعمان
مجتمعاتوھوآسیا،غربفيالمأزومةواالسالمیةالعربیةالدولسائرمنھتشكوماتقریباھولبنانمنھیشكو"مانعمان:قالجھتھمن

الفسادفيضالعونللسلطة،ومتعطشونومتنفذونوعسكریونمدنیونویشاركومذاھبطوائفزعماءیحكمھاتعددیةتركیبةذات
یتعایشوفیھمآنفيوالمصلحونالمذنبونفھممحاسبة،اليیخضعونوالیحكمونكلھا،االزمانرجالیكونواانعلىومصرون

الثواب والعقاب الى أبد اآلبدین".
 

یعانیھبماوجودیامعنیوننحنقدرات،مناوتینامابكلونقاومونتصدىننھضانیجببلنتخاذلاونیأسانیجوز"الأضاف:
طالبیعملكيومخاطرھاالتحدیاتضخامةازاءاالوانآن"اماوسأل:والزوال".التبددخطرفيومصیرناوجودناالنشعبنا،
واالنشطةالراھنة،المرحلةفيوالحاحاضرورةاالكثراالولویاتیتضمناالدنى،للحدمرحليبرنامجعلىللتوافقواالصالحالتغییر
وواقعي،ضروريملحمطلبعلىوالتشدیدالفاسدةواالقتصادیةالسیاسیةوالقوىللقیاداتالتصديسیاقفيفعالیةاالكثرالشعبیة

وقف االنھیار والحد من الخسائر".
 

الراھنةالمرحلةفيوالممكن"المطلوبانوالوطن"الشعبقضایاملتزمونوقیادیونمفكرونفیھاشاركمعمقةدراسة"نتیجةورأى
علىالتوافقبغیةالقائمةالمأزومةاالوضاعلتدارساجلھما،منبجدیةوالعاملةوالتغییرباالنقاذالمنادیةالقوىبینعریضتحالفقیام

للمناطقوعابرةمتواصلةشعبیةفعالیاتومباشرةوالحاحاضرورةاالكثراالولویاتتحدیدالىیصارضوئھ،وفيلھا،موحدتشخیص
واالنكفاءالتراجععلىواكراھھااضعافھابغیةتالوینھابكلالحاكمةومنظومتھالطوائفيالمحاصصةنظامضدوالمذاھبوالطوائف

والتسلیم ولو تدریجا باالصالحات الجذریة التي تطالب بھا غالبیة الشعب اللبناني".
 

فيبأسوالمستحیاللیسولكنھمنھا،واحدولبنانالتعددیة،المجتمعاتفيالتحقیقصعبالجامعالوطنيالتوافقان"صحیحوتابع:
مننابعةلشعبنامشتركةوقواسموطنیةثقافةتمكینمنالحیة،النھضویةالوطنیةالقوىلتمكینجیلیناوجیالتحقیقھیستغرقان

كوكب.كلتحتالمتحققةالحضاریةباالنجازاتواالغتناءحاضرهفيالمشروعةوالمصالحواالھدافتراثةفيالكثیرةالجوانب
التحدیات كثیرة والصراع طویل ما یتطلب ابطاال ومناضلین وشجاعة ومثابرة وقد آن األوان".

 

الخیر
علىاالمتدادشأنھومنالدیمقراطیةوالمشاركةالسیاسیةالحیاةفيتأثیراواعمقمدىأوسعھوالمدني"المجتمعانالىالخیروأشار



كامل المساحة الوطنیة ویتسع للمواطنین كافة، ولكن في اطار القواعد القانونیة التي تنظم وتدیر عملھا".
 

ھممنابرازعنھلیتولدطائفةكلضمنیكونانبلالطوائفبینالصراعیكوناالعلىلبنانفينعملان"علیناانھعلىوشدد
یستحقون ادارة البلد وشؤونھ بعیدا عن الطائفیة".

 

مراد
التيالمدنیةالدولةالقادرة،القویةالمواطنةبدولةإالحلفالحالھ،علىالوضعاستمرإذایستمرلنلألسف"لبنانانمرادرأىبدوره
منتجاقتصادعلىتقومالتيالدولةھيالبلد،نھشتالتيالطوائفدولةولیسینفذلمالذيالطائفدولةاالجتماعیة،العدالةعلىتقوم

حكمدولةالمحسوبیات،ولیسالمؤسساتدولةالریعي،واالقتصادالدیونسیاسةعنفیھوتتخلىوالزراعةالصناعةدورفیھیتعزز
سیاسیةطبقةإلنتاجالطائفيالقیدخارجواحدةانتخابیةدائرةلبنانأساسعلىفیھااالتخابنظامیقومدولةالزعیم،حكمولیسالقانون
نھار،لیلسیادتنابانتھاكلھتسمحوالأطماعھمنثرواتناعلىوتحافظالصھیونيالعدومنالمحتلةأراضیناتستردقویةدولةجدیدة،

فیھاالفاسدیعتبرالدولةللطوائف،ولیستللوطنفیھااألمنیةالمؤسساتتكوندولةوقدرا،قضاءولیسحرافیھاالقضاءیكوندولة
لبناندورجیداتعرفدولةالمنابر،فيتلقىبخطاباتولیسباألفعالتتجسدفیھاوالحداثةالنمودولةمنبوذا،فیھاوالشریفزعیما

بضعفھ،یوماتكنولمومقاومتھجیشھقوةفيلبنانقوةأنتؤمندولةذلیال،تابعاأوملحقاتجعلھوالالجغرافيموقعھوأھمیةوتاریخھ
مطاراولیس الزاھرمستقبلھمأوالدنافیھایرىدولةالسیاسة،ألغراضالفتنزرعفيتستغلھوالوالمذھبيالطائفيبالتنوعتقوىدولة

یھاجرون منھ".
 

فیھمكانالفیھ،الفرصوتكافؤالمساواةبلبنانیؤمنشبابيجیلأجلمناألفضلللغدرؤیةھيالحقیقیةالمدنیة"الدولةانعلىوشدد
ستساھمالنظرةوھذهالمواطنة،فكرةالىالرعایافكرةمنبالخروجیساھمالمدنیةالدولةمفھومتطبیقأنواألكیدالطائفي،للتمییز

فالدولةاألزمات.إدارةعنوعجزھافسادھاأثبتتوالتيعاما15كلتتبدلالتيالسیاسیةالنظمعنمختلفللبنانسیاسينظامبتأسیس
المدنیة ھي التي تحاكي أسالیب الحكم العصریة التي تفتح نوافذھا آلراء الشباب والطاقات العلمیة دون تمییز".

 

لقضایاوانتصارهالعربيوانتمائھالعربیةھویتھعنیتخلىولنعنھیتخلىولندورهعنیتخللمالعصورمرعلى"لبنانوختم:
منیصادقللشرقكماللغربصدیقاللعروبة،وسیفاللعربموطناالملھوف،وینصرالضیمیأبىمقاوماعزیزاشامخاوسیبقىالعرب،
فیھاتتفاعلوأرضاللمشرقحضاریةمنارةبثرواتھ،ویطمعارضھیحتلالذيالعدوعلىبالحقینتصریعادیھ،منویعاديیصادقھ

بدونللبنانمستقبلواللبنانبدونللعربتاریخواللبناندونللعروبةانتصارفالوالحوار،الحریةثقافةللعالملتصدرالحضارات
منأكثرلبنانالثاني:بولسیوحناالباباوقالھایرحم،الوالتاریخسیبتلعكمابتلعھإذاالموجألنعنھتغیبواوالوحیدا،تتركوهفالالعرب

وطن، إنھ رسالة.. فال تمزقوا الرسالة وإن كنتم ال تقرأون".

المركزیھ: باسیل من األشرفیة: أنتم الكذبة والخنوع ونحن الحقیقة والكرامة ومنتحداكم!
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الدولةمؤسساتھشاشةوكشفتبیروتوجھغّیرتالمرفأانفجار"جریمةأنباسیل،جبرانالنائبالحرالوطنيالتیاررئیسأّكد
دفعةبیروتبمرفأوإنفجرالتسعیناتمنتراكمالغلطوھالوضعالفساد،وحجمالمحاسبةوغیابالرقابةوإنعداماألجھزةوضعف
واحدة".

حتىالوطنبیرتاحوماالكبیروجعناإنتووالمعّوقین.والجرحىالشھداألرواح"سالمباسیل:قالاالولى،لبیروتاالنتخابياللقاءوفي
تنكشف الحقیقة ویتحاكموا المسؤولین، المتورطین أو المھملین".

المحاسبةوغیابالرقابةوإنعداماألجھزةوضعفالدولةمؤسساتھشاشةوكشفتبیروتوجھغّیرتالمرفأانفجار"جریمةوأضاف،
وحجم الفساد، وھالوضع الغلط تراكم من التسعینات وإنفجر بمرفأ بیروت دفعة واحدة".

منالمرفأالدارةالمؤقتةباللجنةالعملوقفعاندوایلّيوكلالمرجعیةتوحیدوعدمالفسادھوالمرفأانفجارعناألّول"المسؤولوتابع،
كانسنةیلّيبوضعھ،المرفأقلبمنوتفاخرواقانوننا،اقّرواومامرات،الوزراءبمجلسعاندوناسنة!30مؤقتةضلتسنة...30

صفر".وسنیندوالر،ملیون300یحّول
مرتبطأمرھیداتسویة،والمساومةموضعمشالمتورطینومحاكمةالمسؤولیاتوكشفالمرفأبجریمة"التحقیقباسیل:وأردف

بالوجدان الوطني وخارج المزایدات والحمالت اإلنتخابیة".
علیناوكّبواللمنتشرین،استراتیجيانجازكرمالالحقیقةبعناماانناوبرھنا،16بالدائرةالحقیقةبمقایضةیّتھمونا"حاولواوإستكمل،



"كانكذبةلیخترعوابسظلماً،ورفاقھضاھربدريباحتجازندفععموبعدناللحقیقة،غاليثمندفعناودحضناھا.المقایضةفبركة

یعلم"، بینما من عنا توقف من "كان یعمل".

منالرماد،منالدمار،منجدید،منتولدرحبیروتبسالحزینة،بیروتوواجھةالمدّمرالمرفأمشھدكتیرعلینا"یعّزباسیل:وقال
الركام ھیدا قدرھا عبر التاریخ. بیروت أقوى من المصیبة ومستقبلھا ُملك أبنائھا، ومش الزم یكون ملك الشائعة والكذبة".

نعملنحنباالنتخابات.فیھاوبیتاجرواالدماءبیستغلواھمومنسكت،الشھداءدماءاماممننحنينحنااّنووبینھم،بینا"الفرقوزاد:
للحقیقة وندفع ثمنھا، وھم یستفیدون من الكذبة ویقبضوا ثمنھا".

والنحاتینوالرسامینوالملحنینوالشعراوالفنانینوالمصممینوالكّتابالمفكرینكلبیروت،والدالحریةطّالب"كلأنإلىوأشار
وانشھروانجومصارواماإنوبیخبروكمالعربيوبالعالمبلبنانالمبدعینإسألوالبیروت.بینتمواالطاقاتاصحابوكلكلنوالمغنین،

بالعالم لو ما ضّوت علیھم بیروت".

نضّلحتىوثقتكمتأییدكممنطلباالولىبیروتبالیحةوحلفائنانحناأّیار،15بـالنیابیةاالنتخاباتمعموعدعلى"لبنانوأضاف،
بمجلس النواب، صوتكم والعین الساھرة على حقوقكم".

یشتغلواعمویلليوالتسلطالكذبمنظومةواإلنتاج...الحقودولةوالفسادالفشلدولةمشروعین:بینبتفصل"اإلنتخاباتأنإلىولفت
وكشفاألموالواستعادةالجنائيوالتدقیقكونترولالكابیتاللیقّرالنواببمجلسمعھایتقاتلواوعمومنظومتھ،الفسادمنتتحّررواحتى

الحسابات واألمالك ومحكمة الجرائم المالیة".
ویرتكبواغیرھموزاراتعلىویثرثرواغیُرنیفّشلواالوحیدانجازھموكانوزاراتإستلمواالذینبینمواجھة"االنتخاباتأنوأّكد

والبیئةواإلقتصادوالطاقةاإلتصاالتمشاریعوقّدمواوزاراتإستلموامنوبیناالجتماعیةوالشؤونالصحةمتلبوزاراتھمالمخالفات
والمھّجرین وما كان ھّم ھودیك االّ یوقفوھم".

إصالحكلعلىاعترضوابوزاراتھمالسوداالصنادیقوتركوابصماتتركواماالفاضيوالحكيالفشل"وزراقائالً:باسیل،وأردف
سّقطوامامتلالتعافيخطةسّقطواالحمایة.أّمنولواارتكاباتوونفضحسالمةریاضلبنانمصرفحاكمنواجھبلّشناولّمانحققو،جّربنا

القانون األرثوذكسي. بیحكوا عن الالمركزیة وحابسین قانونھا بجارور اإلدارة والعدل، بالتواطؤ مع حلفائھم بالمنظومة".
اجاالطلباّنووخّبرتجبران"،مع"دقیقةضمنبوضوحقلتھااألرثوذكسيالقانونوقفتوامینكرمالللناستقولوا"منتحداكموتابع،

اإلنتقالحریةتأّمنالدولةطالبناألنواإلنتخاباتبإلغاءیتھمناعمأبواقھممنوواحدلي...اعترافھمكانھیداألنسكتوابندر،األمیرمن
أكبرحالووبیعتبرجارتھبكركيوالالناسبیزورومابالقلعةمحّصنمعلموألنالمناطقبینالتنقلیستغربطبیعيللناس.واإلجتماع

من الناس، وبیتحجج بالوردة وبالخطر على حیاتو".
بتأجیلبیتھمونابأیار،الصحیحبالتاریخمنحّطھاوألنالثلجبشھربآذاراالنتخاباتوبیحّطواالمھلوبیقّصرواالقانون"بیعّدلواوزاد:

بتأجیلوبیتھمونابالحجارالناسوبیضربواالطرقاتبیسّكروااالنتخابات،بتأجیل،وبیتھمونا16والدایرةالمیغاسنتربیلغوااالنتخابات.
االنتخابات. بیدفعوا رشاوى وبیزوروا االرادة الشعبیة وبیتخطوا السقف المالي، وبیتھمونا بتأجیل االنتخابات".

معمنتواصلنحناوزحلة...وبعلبكوعالیةوالشوفالغربيوالبقاعوجزینعكارعلىلعندنمنروحالناس،من"نحناباسیل:وقال
ماانووبیعرفواواعیینوالناسفیناوضعوھایللياألمالقدعلىالعتبإنوباآلخرمنعرفبسأملن،خیبةومنتفھمإنتقادنمنقبلالناس،

یشغلوھامولداتمنطقةبكلیحطوامشروعھنكانھنلبنان،لكلكھرباءخطةوضعنانحناالحر،الوطنيالتیاربالتغییرفیھ
وتطویروالالمركزیةالتعافي،وخّطةالحزبسالحالدفاعیةاإلستراتیجیةحوللحواردعیناھمنحناالناس.ودایعمنالمدعومبالمازوت

النظام، رفضوا، ولّما الناس سألوھم شو مشروعھم قالوا منشوف بعد اإلنتخابات".
منشوفالمشروع؟شومعھا...التحالفبالسّربیستجدوااالنتخابات،بعدالمقاومة،ضدبالعلنبیصرخوااالنتخابات…"قبلوأضاف،

انتخابیاًرّبیحةألنالحزبیھاجموابیعرفوامرشحینھمإنجاز،بیعملواوالمشروعبیملكواالیوصلوا،المھماالنتخابات...بعد
ویحّرضوا على التیار لیخّسروه".

وسخكمكلتكبواجربتواللناس،ومحبتوونضالوبنضافتواألشقرمسعودبیشبھواناسمرشحینباألشرفّیة"نحناباسیل،وإسكتمل
علینا، حتى تغطوا َع فشلكم وتحّملونا مسؤولیة اإلنھیار واإلنفجار والكورونا والنازحین".

لّمابالتبعیة...وقبلتواھّمشوكمیلليمعوتحالفتوابالحقوقوفّرطوااألدنىبالحّدورضیتواالرئیسصالحیاتضربتوایللي"إنتووتابع،
وھیكبالمنطقة...الدولبصراعلبنانتورطواوقبلتواللممّولحالكموأجّرتواوالسجنالرزقةبابفتحولكمیلليطعنتوااإلیامدارت
؟الحقیقةمنتھربوابدكمویناألوادم،وغضبالثورةموجةوركبتواالناسوجعإستغلّیتوایلليإنتوالرئاسة،بعدوطعنتونامعناعملتو

حبل الكذب قصیر، إنكشفتوا بممارساتكم ومستواكم وخطابكم وعجزكم".



بیروتوشباببیروتوأھلنحناالجایي،الزمنونحنایخلصعمزمنإنتووالكرامة.الحقیقةونحناوالخنوعالكذبة"إنتوباسیل:وزاد
وصبایا بیروت قادرین نتحاور مھما إختلفنا. وسوا بّدنا وفینا وقادرین نعّمر بیروت ونرّجعھا منارة إشعاع ومدینة حیاة وأمل وفرح".

نصر هللا یحذر من "حرب تموز سیاسیة" على بعد أیام من االنتخابات اللبنانیة

تقاریر عربیة
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الكثیفةالمشاركةعلىمناصریھلحثوالتھویلالترھیبسالح استخدامهللانصرحسناللبناني هللا"لـ"حزبالعاماألمیناختار
بالتعّرضإیحائھبوابةمنوذلكوحلفائھ،الحزبلصالحوالتصویتالجاري،مایو/أیار15األحدیوم المرتقبةالنیابیةاالنتخاباتفي 

اإلسرائیلي"."العدوخانةفيالمنافسینوالمرشحینالخصومفیھاووضع2006بعامشّبھھامشھدیةفيسیاسیة"،تموزلـ"حرب

فيهللاحزبیقیمھالذيالمھرجانخاللكلمٍةفيهللانصرأطّلاللبنانیة،األراضيعلىاالنتخاباتإجراءموعدمنأیاممسافةوعلى
مجموعاتقبلمنخصوصاًمقاعده،فيخرٍقإحداثاحتمالمعالدورةھذهاستثنائیةمعركةستشھدحیثجنوباً،والنبطیةصور
منالجنوبأھلمعاناةوترعلىولعَبالحالیة"،االنتخابیةللمعركةعنواناًالمقاومة"سالحمنیأخذمنإلىفتوجھومعارضة،مستقلة

االحتالل اإلسرائیلي لُیحّذر من تداعیات نزع سالحھ أو التخلّص من حزب هللا.

عاشھمایتجاھلونوحلفائھهللاحزبمنوالتخلصالمقاومةسالحلنزعالیومیدعونمنأنیعرفواأناللبنانیین"علىإنهللانصروقال
الجنوب وما عاناه أھل الجنوب من الكیان الصھیوني المؤقت".

إلىیلتفتواولمالحالیةاالنتخابیةللمعركةعنواناًالمقاومةسالحمنأخذتالسیاسیةالقوى"بعضأنهللالحزبالعاماألمینواعتبر
تاریخفياألعظموإنجازھاوالقومیةالوطنیةإنجازاتھالكلویتنكریتجاھلالمقاومةبإلغاءالیومیطالب"منأنإلىالفتاًالناس"،ھموم
اللبنانیةاألراضيكاملحررتفصائلھابكلوحدھا"المقاومةأنإلىمشیراًالمحتلة"،اللبنانیةاألراضيكافةتحریروھولبنان،

المحتلة وحررت األسرى بكرامة وعزة".

وسأل نصر هللا "إذا تخلى الناس عن المقاومة وتخلت المقاومة عن سالحھا كما ُیطالب، فمن یحمي الناس؟".

مااالنتخابیة،الحمالتفيُتطرحالیومنفسھاھيالمطالبوھذهالمقاومة،إلغاءكانالعسكریةتموزحربفي"الھدفأنإلىولفت
بصمودكمالعسكریةتموزحربفيالعدوعلىانتصرتمالذین"أنتمبالقولالجنوبأھلإلىتوجھكماسیاسیة"،تموزحربأنھایعني

إلىإیاھمداعیاًووفائكم"،بصدقكمالسیاسیةتموزحربفيتنتصرواأناالنتخابیةالدوائركلفيلكمنتطلعنحنوالیوموشجاعتكم،
"الوقوف إلى جانب المقاومة وحلفائھا".

أنھإلىمشیراًاالقتصادیة،األزمةلحلسیضمنھكوعٍداإلقلیمیةالمیاهمنوالغازالنفطاستخراجملفهللاحزبعامأمینواستخدم
العسكریة".المقاومةعلىللحفاظالسیاسیةالمقاومةونمارسمایو15فينخرجأن"علینا

ویحميویدافعیحافظأنیریدومنعنھا،المقاومةشعبیتخلىأنأحدیتخیلوالاللبناني،الشعبكلمقاومةھيالمقاومة"ھذهوأردف
لبنان فلیصوت للمقاومة وحلفائھا".

انتھاء انتخابات لبنان في الخارج: نسب تصویت متفاوتة وتسجیل مخالفات

"المنافسة بالسیاسیة ال الحرب"

"العربيمعحدیثھفيخلیفةعليللتغییر"،"معاًالئحةضمنالزھراني)(صورالثانیةالجنوبدائرةعنالمرشحیعتبرالمقابل،في
األزمةحقیقةینسواحتىعلیھم،داھمخطرأيمنالناسبتخویفیرتبطالذينفسھالقدیمللخطاباسترجاعهللانصر"كالمأنالجدید"،

ھذهإزاءحّلأيتقدیمعنعاجزھووقتفيیحمیھ،أنبدللبنانعزلإلىأدىماإلیران،وقراراتھهللاحزببارتھانتتمثلالتي
لألزمةالحقیقیةاألسبابفيیغوصأندونمنوالترھیب،التھویلخطابإلىالمستمرولجوئھارتھانھنتیجةالخاطئة،القرارات

االقتصادیة".

تتمثلالتياألزمةحقیقةینسواحتىعلیھمداھمخطرأيمنالناسبتخویفیرتبطالذينفسھالقدیمللخطاباسترجاعهللانصركالم
بارتھان حزب هللا وقراراتھ إلیران
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مشروعیةالأنإلىیعودللمواجھةالحربوخطابالتجییشلغةواستخدامالحرب،ولیسبالسیاسةتكون"المنافسةأنإلىخلیفةویشیر
المجتمعومصلحةالوطنیةالمصلحةحسابعلىولوالمنطقةفيأجندتھاوینفذإلیرانتامبشكلمرتھنأنھغیربدیلأولدیھ،ثانیة

اللبناني".

الوكالةلدیھأوتجاریاًصنفاًكانتلوكماباسمھا،الوحیدالناطقأنھعلىوإصرارهالمقاومةفكرةهللانصر"مصادرةعندخلیفةوتوقف
فيبإیران،وإلحاقھاهللاحزبعباءةإلىالجنوبفياألرضتحریرفيساھمتالتيالمجموعاتكلوضّمباسمھا،بالنطقالحصریة

محتكرةأوبإیرانملحقةتكنولموطنیة،بمسّماھاأولبنانیةكانتنشأتیومالمقاومةأنعلماًوالمراحل،الحقباتلكلفظیعاختزال
واألزماتالفشلكلأمامیقّدمھمابیدهلیسأنعلىدلیلمناوراتوحربوتخویفترھیبمناألدبیاتھذهأنمعتبراًأحد"،باسم

المسؤول عنھا.

نبیھالبرلمانرئیسیترشححیثالثانیة،الجنوببدائرةسواءواحدةـالئحةفيأملوحركةهللاحزبمواجھةالمدنيالمجتمعواختار
لوائحفيخرقأيإحداثھاأوفوزھابحظوظوخاطرتالمدنیةالمجموعاتفیھاتشتتالتيالدوائرباقيبعكسالثالثة،الجنوبأوبري،

إلعالنمقّرراًكانالذيالحفلمقرإلىالوصولمنلمنعھمالثنائيمناصريقبلمنلالعتداءفترةقبلمرشحوھاتعّرضوقدالسلطة،
الئحتھم االنتخابیة.

علىعامنفوروجودظلفيخصوصاًالثنائي،لدىكبیرامتعاضحصولإلىأدى"طبعاًالجنوبدوائرفيحصلماإنخلیفةویقول
االستحقاقموعدتتخطىقدللنضوجفترةإلىاحتاجوإنبالتبلور،بدأبدیلسیاسيمشروعقیاملضرورةوتحّسسالناخبین،مستوى
".2022لعامالنیابي

االقتراعفيالمشاركةإلىوالمناصرینالمحازبینودعوتھالعام،المزاجفيوتبّدالًبدیالًمشروعاًھناكأن"استشعرالحزبأنواعتبر
بكثافة ما ھو إال دلیل على أنھ لمس تدنیاً في عدد المقترعین، فلجأ إلى ھذا األسلوب لدفعھم إلى التصویت".

لقاء انتخابي لالئحة "كنا ورح نبقى" في حراجل

10:43الساعة2022نیسان26 الثالثاء

االنتخابات النیابیة

  

الفتوحلكسرواننبقى"ورح"كناالئحةعلىالمرشحمنبدعوةحاشدجماھیريلقاءكسروامقضاءفيحراجلبلدةفيأقیم-وطنیة
فيالصومعةمطعمفيالبستانيندىالسابقةالوزیرةالمرشحةالالئحةرئیسةومشاركةحضورفيزغیبموسىربیعالدكتور
حراجل.

 

بدأ اللقاء بالنشید الوطني اللبناني وبكلمة ترحیبیة لمنسق "التیار الوطني الحر" في حراجل زاھي خلیل.

الجردفيوبخاصةللتصدیروتأھیلھاوتفعیلھاالزراعي"اإلنماءھي:نقاطأربعمنالمؤلفاالنتخابيبرنامجھزغیبالدكتوروشرح
محطةموضوعَباألخصكسروانجرودفيواالنماءالمعرفياالقتصادالثانیةالحیاة... والنقطةشریانالزراعةتعتبرالذيالكسرواني

التكریر حراجل ورابعا حمل لواء ذوي االرادات الصلبة".

ومسألة الموسعةاالداریةالالمركزیةاھمھامشتركةنقاطلوجودالحر)الوطني(التیارالئحةمعالمعركةخوضلماذ"وأماوتابع:
عودة النازحین السوریین والتدقیق الجنائي ألنھ الحل في محاسبة من سرق اموال الناس".

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/18/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9


في"التیار"نفذھاالتيوالخططالمشاریعوشرحتالمنطقةاھاليمطالبفیھاسمعتالبستانيالوزیرةمعحواریةجلسةوكانتكما
الوزارات.

المرشح غندور كرم اعالمیي النبطیة: النتخابات بناءة

  11:23الساعة2022نیسان30 السبت

بعیدةبناءة،منافسةالنیابیةاالنتخاباتفي"نرىانناغندوروسیمالثالثةالنبطیةدائرةفيالتغییر"نحو"معاالئحةمرشحأعلن-وطنیة
عن االحقاد الحزبیة والشخصیة، مصلحة الوطن فیھا فوق كل اعتبار".

 

وفیقالدكتورالمرشححضورفي الشقیف،فيالنبطیةمنطقةاعالمیيشرفعلىأقامھرمضانيافطارحفلخاللیتحدثكانغندور
ریحان، الدكتور عباس وھبي ممثال المرشح علي وھبي، الناشط السیاسي اسد غندور، وشخصیات واعالمیین.

 

كعائلةنكونانأحببناالظروف،واجملالظروفاحلكیغطونالذینالمجھولونالجنودالنبطیة،فيالصحافة"أھلبغندورورحب
منرأیھعنللتعبیرالجنوبيللمواطنفرصةلنعطيخوضھاأردناالتيالنیابیة،االنتخاباتتخومعلىونحنالنبطیةفيموجودین

بالجنوب،االقتصاديالوضعمنمتضررةارادةایضاونمثلھناموجودةشعبیةارادةنمثلنحنانناشكوالاالقتراع،صندوقخالل
حقناولنمارسالرأيحریةمعنحنلتلك،اوالالئحةلھذهكانانالدیمقراطي،حقھیمارسانالجنوبيالمواطنمنونطلب

الدیموقراطي في ھذا االستحقاق".

فتفت خالل إعالن الئحة "لبنان لنا": عنواننا األساسي بناء دولة تؤمن لشعبھا قضاء عادال ومستقال وحیاة كریمة

07:57الساعة2022نیسان09 السبت

  

الدائرةفياالنتخابیةالمعركةستخوضوالتيطرابلس،فيالثقافیةالرابطةفيالیوم،صحافیا،مؤتمرالنا""لبنانالئحةعقدت-وطنیة
فيالسنيالمقعدعنتضم:والتيلنا"،"لبنانالالئحةاعضاءكاملبحضورالضنیة،المنیةطرابلساقضیةوتضمالشمال،فيالثانیة

المقعدعنمرعي.خالدالدكتوراالیوبي،عليالسیدالداالتي،ربىالدكتورةالمقدم،فھدالنقیبعلوش،مصطفىالدكتورطرابلس:
فيالعلويالمقعدعنھیكل.شیبانالدكتورطرابلس:فياألرثوذكسيالمقعدعنشاھین.طونيالدكتورطرابلس:فيالماروني

طرابلس: األستاذ بدر عید.
عملفریقوحضركماالخیر.محمودأحمدالسیدالمنیة:مقعدوعنالصمد.العزیزعبدوالسیدفتفتساميالنائبالضنیة:مقعديعن

المرشحین.

علوش

وقتاالختباءعلىنعتدلمألننافیھا:"قالعلوش،الدكتوركلمةكانتثمالخطیب،رائدللزمیلترحیبكلمةثمالوطنيالنشیدبدایة
فينتضامنأنقررناالمواطنین،منمجموعةنحنأبنائنا،مستقبلعلىوضنینونومصالحھمأھلناعلىحریصونوألنناالشدائد،

لبنانالنیابي.المجلسفيلبنانیكونمابأفضلوالمنیةوالضنیةطرابلسلتمثیلسعیاالمقبلة،النیابیةلالنتخاباتلنا""لبناناسمھاالئحة
لنا ألننا أبناء ھذه األرض، لبنان لنا ألننا لن نترك البلد ولن نھاجر،

لنألننالنالبنانلبنان،قلبفيھمالضنیةوالمنیةطرابلسألنلنالبنانأرزاقنا،یھدرأنیریدمنیدفيقرارنانھمللنألننالنالبنان
عنالمكررةالخطبوقتاآلنفلیسالمتوالیة،االنتخابیةالحمالتفيعادةإطالقھیتممابتردادنقوملنواالستسالم.بالرضوخنقبل

وھيتاریخنا،فياألخطرھيوطنیةأزمةأتونفينعیشفنحنالدولة.ووجودسلطةفياالنھیارنتائجكلھافھذهودواء،وخبزكھرباء
وھنا،والمواصالت.والتعلیمواالستشفاءوالغذاءاألمنفيحیاتنانواحيكلعلىانعكستاألزمةھذهآخر.نوعمنأھلیةحرباتعادل

وقبل الحدیث عن كیف یمكن الخروج من ھذا الوضع المستعصي، علینا أن نفھم لماذا وصلنا إلى ما وصلنا إلیھ".

والصفقاتوالتوظیفالسیاسةفيالفسادالمتشابكة،الطائفیةأولھاخطیرة،أمراضجملةمنیعانيمجتمعناأنمعأضاف:"
علیناحلتالتيالكارثةلكناالقتصادي،النموأیامالواقعھذاتجاھلممكناكانوقداإلصالح.علىمستعصیةجعلھامماوالمحسوبیات،

تستقويالتيالمیلیشویةالمذھبیةلألحزابواستتباعھاالدولةتفككفيواضحةالیومونتائجھاالشاذالوضعمنطویلةعقودبعدأتت



الیومحتىزالوماعدة،عربیةعواصمدمرفیمادمرحاقد،مذھبيبمشروعالمرتبطالبلطجيالسالحبسطوةأرزاقناوعلىأھلناعلى
یسعى إلى استسالم من بقي یقاومھ".

صبرناوكلمااألنواع،كلمنالمیلیشیاتمعوالالطائفیةمعوالالفسادمعالالتسویةیمكنالأنھالفاشلةالتجارببعدتبین"لقدوتابع:
كماالفساد،السیاسیةالطائفیةحمتلقدحیاتنا.أشكالمنشكلكلفيتغلغلھاوتمادىخطرھاتضاعفكلماالخبیثة،األمراضھذهعلى

وقطعوالفقراالقتصادوتدھوروالدمارالموتحامالویمرحویسرحلبنانفيالقراریصادرالذيللسالحالحمایةالمذھبیةشكلت
إالبالمقابلیقدمونوماذاونفعا.فائدةاألكثرالعالممعمصالحناوضربالعربي،العالمفيالطبیعیةامتداداتھممعاللبنانیینأوصال

الزاھرةالمدائنھناكنرىبالمقابلفاشلة،لدولالفاشلةاألمثلةتشبھوأنظمةالقتصاداتالفاشلةالخنفشاریةالمشاریعمنمفككةجملة
ومواطن العلم وموائل العلماء تنشأ في الصحراء".

بشكلبلبالصدفةلیسوذلكللبناناتیحتالتيالفرصكلھدرإلىأدتالشاذالوضعھذامعالغافلة"التسویاتأنالىعلوشوأشار
عربیةمدنادمرتالتيذاتھاالمنظومةھذهواإلرھاب.والقتلالرعبمنظومةإلىالخضوعإلىودفعھموتیئیسھمالناسلتفقیرمقصود
أنناالعالمموھمةاألمان،منمناطقناحرمتالتيالمنظومةوھيالناس،وخیرةاألمنورجالوالسیاسیینالقادةواغتالتعدیدة

فيالدولةبمؤسساتللنھوضاألشقاءقبلمنالیدمدفرصكلالتعطیلقدرةخاللومنالتسلطبحكمالقوىھذهأھدرتلقدإرھابیون.
للنھبمزاریبإلىالدولةمؤسساتوحولتالمعیشيالوضعبتدھوروتسببتوالتعلیموالصحةوالماءوالكھرباءالطاقةقطاعات

وبددتالشرعیة،وغیرمنھاالشرعیةوالمعابرالمرافئفيالخزینةتمویلمصادرعلىوالفسادبالدماءالملطخةیدھاووضعتالمنظم
ھذا وفاقة.ذلمنفیھنحنماإلىالیومأوصلنامماانتھت،جیبايإلىأحدیعرفالوصنادیقوھمیةمشاریععلىالمتاحةاإلمكانات

ھو تشخیص المرض، والسؤال یطرح نفسھ: كیف الخروج من الوضع المستعصي؟ 
البدایة ھي في عدم التسلیم واالستالم".

ومنالمذھبيالحقنخاللمنالنیابیةاألكثریةعلىالتسلطمنالماضیةاالنتخاباتفيتمكنتوالمیلیشیاتالفسادمنظومةإنواردف:"
علىسیستولونأنھمالیومجدیدمنیعلنونھمالسلطة.لفتاتللتسولاألسیادأعتابعلىالزاحفینوالمستفیدیناألتباعمنشلةخالل
خاللمنإالیاتيالالمصیروتقریرمصیرھاتقریرفيالمشاركةعنالناسانكفاءبھاسیتسببجدیدةغفلةفيوقراركمالبلدقرار

أرضناحولواھموالمفسدین.الفسادمعمتحالفةبائدةامبراطوریةرایةتحتالبلدواستتباعالكیانتدمیرمشروعضدالكثیفاالقتراع
إنبوضوح،اآلننقولھاوالخراب.والیأسالعوزیعمھاساحاتمستقبلنا،وضدمصالحناضدلالستخداممستباحةساحاتإلىوشعبنا
النیابيالمجلسثلثيعلىاالستیالءعلىقادرةالمنظومةھذهمنیجعلقداالقتراعصنادیقإلىالذھابفيالواجبتجاھلأوالتردد
أحد،فیھیشاركالمشروعبأھواءیأتمرونموظفینمجموعةمجرداألمنیةوالمؤسساتواإلداراتوالرئاساتالوزاراتجعلبھدف
والدولبالمدنحلماإلىفلینظرالكالمصحةعنیتساءلومنالمدمر،المذھبيبالمشروعملتزماكانمنإالیأتمنوالخدمھمنحتى

التي سقطت علیھا لعنة ھذا المشروع".

فيبالمواجھةیكونبلالعون،یدلھیمدأویسمعھمنیجدلنفالمستسلمباالستسالم،یكونالالكارثةھذهوجھفيالوقوفإن "وقال:
منأبنائنامصالحلضربحدووضعالمستمرالتدھوروقفوراءسعیااألولالبابھووھذااالقتراع.صنادیقفيالرفضإعالن
والمغامرات.العبثیةالحروبفيالتحتیةبنیتھدمرتعندماحتىجانبناإلىوقفواالذینأشقائھمعلبنانلعالقاتالمنھجيالتدمیرخالل

وھا ھي الدول الشقیقة الیوم تعود لتمد یدھا لإلنقاذ وعلینا تلقفھا والترحیب بھا.
شریانناوھيعروبتناعنوالدفاعواألملبالعلمأبنائناومستقبلعیشنالقمةوعنناسناعنللدفاعالصفوفمقدمةفيالوقوفھوقرارنا 

الحیوي في الماضي والحاضر والمستقبل".

المنطقةھذهإنتقولوالناسمحنتھا،فياآلنیسندھاماتریدوھيالسیاسة،فيالكالممنشبعتالناسإنالبعضیقولقداضاف:"
یتعدیانالسكانھوعددمساحتھبلدفيمعزولةجزرالسناولكنناحق.كالموھوعقود،منذلبنانباقيكلعنمضاعفبشكلتعاني
بشكلتأتيالالحلولفإنلذلكالعام.االقتصاديالوضعبتدھورغیرنامنأكثرنتأثربالطبعفنحنأخرى،بلدانفيكبیرةمدینةحجم

الطارئینمنوالالتغییرقادةأنھملیدعواالمجھولمنفجأةظھرواالذینالمھرجینبعضخاللمنوالاالنتخابات،فتراتفيموسمي
عندمنالحلولوالالفرجیأتيولناألبواب،یقفلونثمومنمعدودةألیامینفقونھاالذیناألموالألصحابوالبشيءلھمعلمالالذین

طریقعنالناسوأرزاقحیاةاستباحواالذیناألسیادأبوابعلىالزاحفینطریقمنوالالدمارلمنظومةالتابعینالمنبطحین
المیلیشیات المسلحة.

الوطنیةاالقتصادیةالخریطةإلىمنطقتنانعیدبأنالمخلصینمعوبالتضامنبجھودناسنسعىلكنناالبراقة،العھودوالالوعودنرميلن 
لمالتيالنعممنالكثیرالمنطقةھذهفيإنالضنیة.والمنیةطرابلسبھاتذخرالتيالكثیرةالمیزاتمناالستفادةعلىالعملخاللمن

نستغلھا وعلینا ان نضعھا في واجھة االھتمامات لتفعیلھا وفتح باب الرزق الحالل أمام الناس".

یعنيوھذااإلنصافھونحتاجھفمامنھا،نعانيالتيالمزمنةاالقتصادیةالمشاكلحلعنقاصراكانالمتوازناإلنماءمبدأإن وتابع:"
الوھمیة.المشاریععلىالمھدوربالمالمتخمةأصبحتصنادیقعلىإنفاقھابدلحاجةاألكثرالمناطقنحوخاصبشكلالمواردتوجیھ
مناألمل،إلىالركودمناالقتصادوجھةلتغییرواالمكانیاتالعامةوالمرافقوالمعرضوالمرفأوالسیاحةوالمناخالزراعةفعندنا
وجھاتإلىالضنیةالمنیةطرابلسلتحویلواسعةخیاراتوھناكوالتطویر،للتسویقیحتاجولكنومھملموجودھوماتفعیلخالل



العالم.أنحاءفيالتشتتبدل دیارھمإلىأوالدناوتعیدللجمیعالرزقبابتفتحالتيلالستثماراتجاذبة
أوتردددونللعملوالنزاھةالمسؤولیةفیھمتتوسمونمنواختیاراالنتخابياالستحقاقنھارالبیوتفيالبقاءعدمھواآلنالمھملكن 

خوف".

ايالمقاومة.یدعمونإنھمیقولونأعتابھعلىالزاحفونوأتباعھمقاومة،أنھنفسھعنزورایقولعقودمنذبناینكلمنإن"وتابع:
ضدالحقیقیةالمقاومةإعالنالیومعلیناالعزل.اآلمنینوتستبیحوتھجروتقتلالعامةالمرافقوتدمرالناسخیرةتغتالالتيھذهمقاومة
فھواألكبرالشیطانعنیتحدثمنأمااألشقاء.معوتعاونأخوةأواصرمنبترماووصلالجذورإلىوالعودةواالستباحةالتسلط

یسعى الھثا لالتفاق معھ كما فعل منذ سنوات، فیما نحن نقف على قارعة الطریق بانتظار الفتات.
المجلسفيتمثیلكماغتصابمنومنعھماألتباعبإسقاطالمقاومةیدعيمنضدمقاومةالیومأعلنوھاالضنیة،والمنیةطرابلسفيأھلنا

كمناطقوقراناوبلداتنامدننامعسیتصرف بالتأكیدفإنھاألقبیةمنأوامرھاوتتلقىتمثیلكمتدعينیابیةأكثریةوصلتلوتخیلواالنیابي.
یعارضھ. منویسجنفیقتلمحتلة

العروبة.نبعھيوضنیةلمنیةعربیةلطرابلسعربيللبنانالكثیفباالقتراعتبدأالحقیقیةالمقاومة 
إالاالقتصادیةاألزمةمنخروجوالإنماءواللفسادمحاسبةوالإصالحفالالدولةوبناءاالعتدالمشروعیحمللمنبكثافةاقترعوا 

بإعادة بناء الدولة.
للعدالة".القتلةتسلیمویرفضالقضاءویرھبویدمرویغتالیھددشرعيغیرسالحظلفيبناؤھایمكنالالدولةلكن 

عودتھاقرارخاللمنالنھوضعلىقادرةیجعلھاماواالمكانیاتاألمالكمنتملكبالنھایةفھيمفلسة،لیستدولتناإن علوش:"وختم
االستثمارات.وجلباالقتصادیة الخارطةإلىلبنانإعادةبعدھاومناللبنانیةاألراضيعلىالوحیدةالسلطةلتكون

تمثیلنا.اغتصابمنالتدمیریةالمشاریعوأتباعوالطارئینالمھرجینامنعوا 
والعادلة.الراعیةالدولةلعودةاقترعوا 

اقترعوا لمن تتوسمون فیھم المسؤولیة والشجاعة. اقترعوا لالئحة لبنان لنا".

فتفت

أناالیوملتاریختعلمون،كماالمسیحیة،الطوائففيألخواننامقبولصیاموأیضاكریم،رمضانفیھا:"قالكلمةفتفتالنائبالقىثم
مرتفترةاصعبفيالمستقبل،تیاروجمھورورئیسھاالكتلةھذهتطلعاتأخدمأناستطعتأننيأفتخرالمستقبل،تیاركتلةفينائب

على لبنان، من كافة الجوانب (اقتصادیا، سیاسیا، اجتماعیا وغیرھا.. )
فيللوطنرؤیتناوتشبھتشبھناوجوهمعالترشحأعودلنا"،"لبنانالئحةضمن2022 للعامالنیابیةاالنتخاباتعلىمجددااترشح

السنوات القادمة".

ولكنالعاصفة،فينصمدأنجاھدینحاولناإذالنواحي،مختلفمنعادیةتكنلملبنانعلىمرتالتيسنواتاالربع"تلكاضاف:
الیوم.لغایة2008بیروتاجتیاحمنذوسیاسیةمالیةتراكماتنتیجةالبلدانھارلألسف

البلدان،منككثیرالمستطاع.قدرجاھدینعملناالسیاسيوفریقناأنناالمؤكدمنولكنواجباتنا،أداءفيقصرناقدنكونأنالممكنمن
جمیععنمعزولةجزیرةفياألیامھذهالوطنأنحیثالبلدان،كسائرلسناولكنمعالجتھ....یمكنماوھووھدر،فسادلبنانفيیوجد

بقراراتھا،منفردةتتحكمكونھافیھا،المستشريالفسادوتحارباصالحاتھا،وتنفذتخطط،أنعلىقادرةالدولتلكباقيانعلماالدول،
غیرفالسالحبأسمائھا،األموروتسمیةالجرحعلىاصبعناوضعمنبدالولذلكشرعي،غیرسالحوالدویالتضمنھایوجدوال

الشرعي في لبنان ھو سبب عزلتھ عن العالم عموما وعن محیطنا العربي خصوصا".

"لبنانالطائفاتفاقعلیھینصماوھذاعربیة،االقتصادیةمصالحھمعربیة،وثقافتھمعربیةوالھویةعربيامتدادھموتابع:"اللبنانیون،
وطن نھائي لجمیع ابنائھ، عربي الھویة واالنتماء"، ھذا ھو جوھر المیثاق الوطني الحقیقي".

بماالدولیةالشرعیةاحترامیرفضوأیضاالعربیة،الشرعیةاحترامیرفضالدستور،احترامیرفضالشرعيغیرالسالحھذاوتابع:"
فیھا أحكام المحكمة الدولیة التي اصدرت حكما في قضیة اغتیال الرئیس الشھید رفیق الحریري.

اراضیھا،كاملعلىسلطتھاتبسطدولةكریمة،وحیاةومستقال،عادالقضاءلشعبھاتؤمندولةدولة"،"بناءاألساسيعنواننا
وسیاساتھا الحیاد عن جمیع الصراعات الخارجیة، وعدم التدخل في شؤون  باقي الدول، فتخدم بذلك شعبھا".

یأخذمناكلبلدفينعیشأننریدالقادمة،السنواتاالربعخاللالعملكیفیةسویالنقررتنتخبونمنوانتمالیوم،نترشحواردف:"
دوره، نحترم فیھ جمیعا التوازنات، ونعترف بالوجود السیاسي لجمیع االطراف، ولكن یجب أال نكرر تجاربنا التي لم تنجح في الماضي.

أكثریة""حكومةلتشكیلنتوصلأنقناعاتنا،یشبھسیاسيرأيعلىتوحدناحالوفينیابیة،اكثریةعلىحصلناحالفيكنوابدورنا
تراقبنیابیةمعارضةنشكلأنعلینایجبنیابیةأكثریةعلىنحصللممافيوأماوتحاسب،تراقبومعارضةمسؤولیاتھا،تتحمل

وتراقب.
ھوالشعارھذاأماماتباعھیجبالذيالوحیدالحلبأن"كلنیعنيكلن"شعاراستفزھمالذینالنوابلزمالئياتوجھأنأریدوھنا



احترام النقاط الثالثة:
ـ مجلس نیابي یشرع ویراقب ویحاسب.

ـ مجلس نیابي یوجد فیھ معارضة حقیقیة ولیست شكلیة، بل معارضة تراقب وتحاسب.
ـ اكثریة نیابیة تشكل حكومة وتتحمل مسؤولیات قراراتھا، أي یتوجب على الجمیع احترام "مبدأ فصل السلطات.

الدیمقراطیةالممارسةإلحیاءبحاجةنحنوبالتاليالحقیقیة،المواضیعمعالجةیوماتستطعلمالوطنیةالوحدةحكوماتإنآخر،بمعنى
الفعلیة.

األمورفينغوصأنكمرشحینلنایسمحالذيوالوقتالرفاھیةیملكالشعبایواجھحكماللناخبین،مقابلتھعندمرشحكلأنأعتقد
السیاسیة، إذ أن المواطن اللبناني في ھذه األیام أصبح على یقین أن وجود السالح غیر الشرعي ھو السبب األساسي لما نعاني منھ.

كیفھاجسھأصبحالمواطنھذاإنما،نعیشھالذياالقتصاديللوضعالحلوللتقدیمسنتیناوسنةلینتظرالوقتیملكالالمواطنلكن
یمكنھ أن یؤمن معیشتھ في الغد".

وقال:" نرید التفاھم مع صندوق النقد الدولي للخروج من االزمة على االقل في مرحلة التعافي،
امالك(االصولمنالكثیرتملكولكنھاالنقدیة،األموالتملكالالدولةأنصحیحأیضا،الطویلللمدىالخططنضعأنمنبدالولكن

إذااالتكونالاألصولتلكبادارةالجدیةوھذهجدیة،بطریقةنستثمرھاأنیمكننا)...اقتصادیةمناطق،معرض،مرافئ،مطار،
أخذنا القرار الحاسم بإبعاد ادارتھا عن السیاسة وعن التناحر السیاسي عند كل تعیین وعند كل قرار".

 

"عطيمبدأعلىالمراقبةتحتدائماولكنبنجاح،الدولةمرافقیدیرأنالقادرالخاصالقطاعبأھمیةالتنویھمنبد"الفتفت:وختم

فیھاالدولةصعبة،سنوات4سویاعشناالضنیة،وفيالشمالفيأھليفعلیة.دولةبداوھیدينصو"یاكلماحتىوراقبوللخبازخبزك
سنبقىأننانؤكدهالذيالوحیدالشيءاستطاعتنا،قدرعلىیوما،الناسنتركلمانناتعلمونولكنكم)الدولةیسمىمااو(كلیامنھارة

باذن هللا مع أھالینا، إن كنا في المجلس النیابي أو لم نكن.
لدعمندعوكمایار15فيالنیابیةاالنتخاباتفيالكثیفةللمشاركةندعوكمخصوصا،والضنیةعموماالشمالفيالھلناتحیةلكم،تحیة

الئحة " لبنان لنا " التي تشبھ كل شخص منكم، وتشبھ مستقبلنا ومستقبلكم ومستقبل اوالدكم".

الخیر

الوطنوانخصوصابالتغییر،لنامطالبةبعداالنتخاباتالى"الترشحأنالخیرأحمدالمنیةفيالسنيالمقعدعنالمرشحأكدجھتھ،من
قوامھللبنان،النھضةمشروعیحملونوانقاذیة،تغییریةوبأفكارجدیدةسیاسیةطبقةبوصولاالمجالالوأنھوفعلي،حقیقيبخطریمر

بمشاریعوزجھالبلدقرارعلىاالستیالءمحاوالتوكلوالتقسیمیة،والطائفیةالفتنویةللمشاریعوتتصدىواالنماءواالستقاللالسیادة
اقلیمیة ال تحترم وطننا". وقال: "إننا نرید وطن القانون والمؤسسات لنعیش بحریة، لنبني وننجز، نحن نرید وطنا لنا جمیعا".

النقیب المقدم

بدوره قال نقیب المحامین السابق فھد المقدم:
نغالبولمالغربةبنعیمنحلملماالشداء،رجالكھنانحنترابك،فيونموتسمائكتحتوعشناحضنك،فيولدناحبیبتيیا"طرابلس

من أجل ثروة تكدس في المصارف".

استبعدوناویوم المرجعیة،ھيطرابلسكانتكنایوموالعوز،والجوعالظلمةمنتعانيوالیوموالظلموالموتالمآسي"تحملتأضاف:
بالحیلة واالقصاء والتھمیش والترھیب صارت مدینة فارغة صامتة مظلمة وحتى نكرة أمام القرارات الوطنیة الكبرى.

ابا عن جد بذلنا في سبیلك طرابلس الحبیبة كل غال وقدمنا ..التضحیات في سبیل مجدك وكرامتك وعزتك".

انما واالجتماعیة.االقتصادیةبمقدراتھاالكرامبأھلھاغنیةطرابلسانكالالمتوسط،علىمدینةالفقرتحولتفیحاؤنا"الیومواردف:
لتعوديھنانحنللخارج.والؤھمھمولمنبالمناسباتاالالمدینةیعرفونالتجارعنالومكتسباتھاحقوقھاوعنعنھایدافعلمنبحاجة

والجائعالفقیرلنعیلنترشح وطرابلسالوطنمذبحعلىشھدائنارایةلنحیينعودطرابلس،فيأھليیا ومكانتك.ومجدكعزكإلى
شرایینھ المرفأوالىدورهطرابلسمعرضإلىلنعید احالمھمتحقیقالشبابوالى خدمةالعجزةالىلنقدم 

والواقع".للحداثةومؤالفتھاتطویرھافياساھموأفعلھاالتشریعاتالراقبأترشحللمحامینسابقكنقیبواننيكما بھجتھاللیلوالى

ھیكل

منالیومتعاني"التياللبنانیةالجامعةعنللدفاعجھوده،ھیكل،شیبانالدكتوربطرابلساألرثوذكسيالمقعدعنالمرشحأكدجھتھ،من
مؤاتیةبظروفالتعلممنمحرومونالف86ونحومھدورة،والموظفیناألساتذةحقوقحیثالتشغیل.مقوماتالنعدامقسريتوقف

ومریحة"، وقال: "إننا سنكون الصوت الصارخ ضد الفساد والمفسدین أینما كانوا وصندوق االقتراع ھو بدایة التغییر".

داالتي



علىسواءإلیھ،وصلناالذيالوضعمنمستاؤونكلنا"أنناداالتي،ربىالدكتورةطرابلسفيالسنيالمقعدعنالمرشحةوأكدت
سواءلھ،نتعرضالذياإلذاللمنغاضبونوألنناأوالدناومستقبلبمستقبلنامھمومونجمیعاوألننااالقتصادي،أوالسیاسيالصعید

لمنالصوتنعطيوأنالواقعذلكلتغییربیدیدانعملأنیجبفلذلكالدواء،أوالخبز،شراءأوالبنزین،لتعبئةالدورفياالنتظارمن
وسنالمرأةوتمكینالناشئةالمؤسساتودعمالتعلیمجودةخاللمنالبطالةوقفخاللمناالزماتمن"الخروجالىودعتیستحقھ".

تشریعات لھذه الغایة".

عید

دوربأيلیقومالشخصأمامعائقالیسالطوائف"اختالفأنالىعید،بدرطرابلسفيالعلويالمقعدعنالمرشحاشاربدوره،
ووضعجدامھمة"التوازناتأنمعتبراالمشاكل"،منالبلدوتخلوالسالملیعمحرماندونبیدویداكلبنانیین"نعملأنوتمنىسیاسي"،

الرجل المناسب في المكان المناسب مھم أیضا للنھوض بلبنان".

األیوبي
وموقعھنرید،الذيلبنانناھویةبتحدیدبدءاكثیرة،"التحدیاتأناألیوبي،عليطرابلسفيالسنيالمقعدعنالمرشحرأىجھتھ،من

ھذه"أولوقال:سابقاتھا".عنأھمیةتقلالالتيوالمعیشیةواالقتصادیةاالجتماعیةبالملفاتتنتھيوالوالعالم،اإلقلیمفيودوره
معالجةتتطلبالتيالمخدرات،وآفةالمتفلتالسالح"معالجةالىودعاالشرعیة"،عنالخارجالمتفلتالسالحمعالجةھوالعناوین،

جذریة، بعیدا عن األفكار الفولكلوریة والخطوات االستعراضیة التي ال تمس جوھر المشكلة".

مرعي

الىداعیالبنان".وجھتغییرلمنعانقاذي"مشروعناإنمرعي،خالدالدكتورطرابلسفيالسنيالمقعدعنالمرشحقالجھتھ،ومن
"استعادة الوطن ممن أرادوه ورقة مساومة ومزرعة فساد".

شاھین

وفي الختام، ألقى المرشح عن المقعد الماروني بطرابلس الدكتور طوني شاھین، كلمة، قال فیھا:
التيالفاسدةالمنظومةومنوالزبائنیة،االنتھازیةمنسئمنامثلكمألنناكافة،الدولةمؤسساتعملنصوبكيسیاسیا،المواجھة"قررنا

للدفاعالشرفاءالطرابلسیینصوتالحق،صوتنوصلكيالنیابیةاالنتخاباتغمارخوض"قررناأضاف:الدرك".ھذاإلىأوصلتنا
عن حقوقھم، ولكي نصرخ في وجھ المافیا والمیلیشیا المتحدتین لالستئثار بمقدرات البلد، واإلثراء على حساب فقر ووجع الناس".




