
Media Monitoring Template 
Table of Content 

 
Kindly click on the LOGO of each medium to read full article 
 
  

  

Title  
Website http://www.assafir.com Date  Page  

  
  

  

Title  
Website www.aliwaa.com.lb 

Date  Page  

  

 
 

Title  

Website www.albayrakonline.co
m 

Date  Page  

  

  

Title  
Website www.alanwar.com 

Date  Page  

  
  

 
 

Title  

Website www.albaladonline.co
m 

Date  Page  

  

  

Title  
Website www.elshark.com 

Date  Page  
  

 
 

 

 

 مواقف نوهت بانتخابات الجبل وتداعياتها
 اعادة النظر في مواقفه "حرب: على "التيار

 جابر: نجاح للعهد والحكومة والداخلية

 مواقف نّوهت باالنتخابات البلدية واالختيارية في جبل لبنان. فبينما اعتبر البعض صدرت امس
تراجع  انها مثلت نجاحا "لمسيرة العهد والحكومة ووزارة الداخلية"،  توقف البعض اآلخر عند

 ."بيروت "التيار الوطني الحر" في االستحقاق محذرا من "تكبير األحجام والشروط في
نتائج الجبل واعادة  وزير العمل بطرس حرب: "ندعو "التيار الوطني الحر" الى االتعاظ من •

اظهرت النتائج تبّدال  (...) النظر في مواقفه السياسية وااللتحاق مجددا بالخط الوطني السيادي
الرسالة التي  وّجهها الرأي العام الى  كبيرا على صعيد القوى السياسية، ونأمل في ان تكون

المواطنين المعبّر عن المزاج السياسي ألبناء الجبل   "التيار الوطني الحر" واضحة جدا، وموقف
 ."التيار"، مما ادى الى تقلص مستوى التأييد الذي حازه توجهه"  كان واضحا في رفضه سياسة

 عدنان القصار: أشاد بـ"التنافس الديموقراطي الذي تجلى بأبهى صوره نظراً الى وزير الدولة •
على بعض  الموزاييك الطائفي الذي تنعم به االقضية". وقال: "رغم اإلنقسام السياسي الذي هيمن

قدر عال من الوعي  البلدات في جبيل أو دير القمر إال أن القوى السياسية والناخبين كانوا على
سليمان، شاكرا وزير  والمسؤولية". وأبرز الدور الوفاقي الذي أداه رئيس الجمهورية ميشال

 ."على "الجهود الجبارة التي بذلها بارود الداخلية والبلديات زياد
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 النائب ياسين جابر:  "نجاح اليوم االنتخابي شكل نجاحا لمسيرة العهد والحكومة ووزارة •
المواطن  الداخلية. نجحت الدولة باجهزتها االدارية واالمنية في كسب الرهان على تأكيد حق
 ."ديموقراطي المكرس في الدستور (...) واظهرت االنتخابات رسالة حضارية  بأن لبنان بلد حر

ديموقراطي رفيع"، منوها  النائب علي عسيران: "نهنىء ابناء الجبل بانجاز االنتخابات في شكل •
 .بإدارة وزارة الداخلية لالستحقاق

عبدهللا فرحات دعا الى "التكاتف الستنهاض القرى واقامة المشاريع الحيوية بعيدا  النائب السابق •
 التجاذب". واضاف: "استطاعت حمانا ايصال الالئحة التي ندعمها والعائالت وعلينا اآلن من

 ."العمل والنشاط كي نعطي الثقة لكل الذين منحونا إياها
الحركه: "نثني على مشاركة اهالي الغبيري وبرج البراجنة في االنتخابات  النائب السابق صالح •

 والضغوط على المرشحين الذين ال ينتمون الى االحزاب المتحالفة.  مقولة اللوائح رغم التدخالت
 ."والتزوير التوافقية سقطت وننتقد بعض الممارسات الشاذة التي بلغت حد التهديد والضرب

السحيقة بين التمثيل النيابي   آذار الياس الزغبي: "أهمية النتائج تكمن في كشفها الهّوة14عضو  •
 في المئة  من 51العماد ميشال عون حصد  (والشعبي، فرئيس "تكتل التغيير واالصالح" (النائب

 في المئة من المجالس 11حصته اليوم أكثر من   شهرا،  بينما لم تتجاوز11نواب الجبل قبل 
وهذه المفارقة المثيرة ستتكّرر في المحافظات األخرى،  . نقطة40البلدية والمختارين أي بفارق 

 وخصوصا في بيروت حيث يتم تكبير األحجام والشروط وتفرض عقلنة اداء عون السياسي
(...)". 
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 2010بلديات  
 11579 العدد 30/04/2010 تاريخ العدد

 
  

 سالم: بيروت بحاجة للتغيير
 

  باالنتخابات قبالن لعدم إدخال السياسة

ابرزها  صدر، أمس، المزيد من المواقف حول استحقاق االنتخابات البلدية، كان
من نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد االمير قبالن، 

رأى «ان اللبنانيين منشغلون بانتخابات البلديات وهذا ليس همهم الوحيد  الذي
بل همهم تحسين ظروف عيشهم وإنماء وطنهم، فعلينا أن ال  وشغلهم الشاغل

االنتخابات بل تكون أولوياتنا اإلصالح والتنظيم واإلنماء  ندخل السياسة في هذه
وعلينا أن نبتعد عن كل وشوشة وحساسية، ونختار  واالهتمام بشؤون الناس،

  .«األصلح واألكفأ

الدولة عدنان القصار في تصريح ان «حصول االنتخابات البلدية التي  واعتبر وزير
االولى االحد المقبل في محافظة جبل لبنان، بموعدها هو خير  تبدأ مرحلتها

بدأ في االنتظام بفعل قرار المرجعية االولى بالتشدد  دليل على ان عمل الدولة
  .«االنتخابية في احترام مواعيد االستحقاقات

االرثوذكس  ورأى النائب تمام سالم بعد زيارة متروبوليت بيروت وتوابعها للروم
 المطران الياس عودة أنه من الضروري أن تشهد هذه االنتخابات، على مستوى

تشكيل المجلس، بعض التغيير الذي يحتاج الناس إليه، وأنا أشعر أن هناك بين 
بيروت عددا كبيرا من أصحاب الكفاءة والمكانة الذين يستأهلون تمثيل  أبناء

يجب إعطاؤهم الفرصة وإفساح المجال أمامهم للقيام بهذا  مدينتهم وبالتالي
  .من الناس ولسنوات طويلة الدور وعدم حصره في عدد معين

الذين سيشاركون في  وتابع: «إن شاء هللا يكون الزخم أيضا متمثال بالناخبين
ودور فعال وكبير  االنتخاب وأنا على ثقة بأن أبناء بيروت الذين كانت لهم مشاركة



 

رغم  جدا في مناسبات انتخابية ماضية عديدة سيكون لهم دور متقدم جدا على
  .«ما نسمعه، من وقت إلى آخر، بأن هناك برودة في هذا االستحقاق

االنتماء اللبناني» أن «إعالن نتائج االنتخابات في عدد من القرى  واعتبر «تيار
الفوز بالتزكية، هو تجريد للعملية الديموقراطية من مفاهيمها  والبلدات عن طريق

تعكس واقع التحالفات الحزبية المفروضة على إرادة » الحقيقية»، مؤكدا أنها
  .«خصوصا الناس بشكل عام وعلى الجنوب

 وتمنت اللجان األهلية في طرابلس على «نواب المدينة وقياداتها السياسية

إفساح المجال للقوى المدنية المستقلة لتشكيل اللوائح للمجالس البلدية 
  .«بعيدا عن المحاصصة واالختيارية
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  هـ 1431 جمادى االولى 20 الموافق 2010 4الثالثاء, أيار 
  

 
القصار أشاد بموقف الحريري المتمسك بوحدة 

  بيروت
إعتبر وزير الدولة عدنان القصار أن التنافس الديموقراطي الراقي تجلى بأبهى صوره في 
اإلنتخابات البلدية واإلختيارية التي جرت في مرحلتها األولى في محافظة جبل لبنان·  

وثمن القصار الدور الوفاقي الذي أداه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ووقوفه على 
مسافة واحدة من جميع األطراف السياسيين مؤكدا أن الرئيس سليمان كان وال يزال 

 وسيبقى على مسافة واحدة من الجميع· 

ونوّه بالجهود التي بذلها وزير الداخلية والبلديات زياد بارود من أجل حصول اإلنتخابات البلدية 
واإلختيارية في موعدها وبدون تأجيل معتبراً أن وزارة الداخلية والبلديات إستطاعت مرة 

جديدة على إنجاز المهمات الصعبة بدون أي خلل وال ثغرات·  

من جهة ثانية أشاد الوزير القصار بموقف الرئيس سعد الحريري <المتمسك بوحدة بيروت 
ومنع تقسيمها إنتخابيا>، معتبرا أن <النهج الحواري واالنفتاحي الذي يعتمده مع الطرف 
اآلخر الغاية األساسية منه إشراك جميع المكونات البيروتية في المجلس البلدي العتيد، 

وال سيما التيار الوطني الحر، وهو بذلك يكون يراعي بالدرجة األولى التوازن الطائفي 
والمناصفة المكرسة في المجلس الحالي لبلدية بيروت، وعلى الرغم من عدم حصول 

التوافق لغاية اليوم، إال أنني مقتنع بأن الرئيس الحريري قادر على إيجاد المخرج المشرف 
والمناسب للتوليفة النهائية لالئحة التوافقية>·  
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 محليات لبنان

 

  

القصار رأى ان الحريري بنهجه الحواري  
 قادر على ايجاد المخرج للوفاق في بيروت

 

  

إعتبر وزير الدولة عدنان القّصار أّن التنافس الديموقراطي الراقي، تجلى بأبهى صورته في اإلنتخابات 
البلدية واإلختيارية التي جرت في مرحلتها األولى في محافظة جبل لبنان ذات الخصوصية البارزة، وذلك 
نظرا للموزاييك الطائفي الذي تنعم فيه أقضية هذه المحافظة الستة، ولفت إلى أنه على الرغم من اإلنقسام 
السياسي الذي هيمن على إنتخابات بعض البلدات سواء في جبيل أو دير القمر وسائر البلدات الكبرى في 
جبل لبنان، إال أّن القوى السياسية والناخبين كانوا على قدر عاٍل من الوعي والمسؤولية، األمر الذي برز 



جليّا في سير العملية اإلنتخابية التي لم تعترها أية شوائب على الصعيد اإلداري، أو على صعيد الحوادث 
األمنية التي كان من شأنها أن تعّكر صفو اإلنتخابات. 

 
وثّمن القّصار في تصريح الدور الوفاقي الذي لعبه الرئيس ميشال سليمان ووقوفه على مسافة واحدة من 

جميع األطراف السياسية، مؤكدا أّن الرئيس سليمان كان وال يزال وسيبقى على مسافة واحدة من الجميع، 
وهو األمر الذي أكد عليه في خالل اليوم اإلنتخابي باألمس.  

وحيّا القّصار وزير الداخلية والبلديات زياد بارود على الجهود الجبّارة التي بذلها من أجل حصول 
اإلنتخابات البلدية واإلختيارية في موعدها ومن دون تأجيل بعدما غاب التوافق السياسي عن إقرار 

التعديالت التي طرحها الوزير بارود على القانون اإلنتخابي.  
انجاز المهمات الصعبة  

واعتبر ان وزارة الداخلية والبلديات إستطاعت مّرة جديدة التأكيد على أنها قادرة على إنجاز المهّمات 
الصعبة من دون أي خلل وال ثغرات، ومن خالل هذه الجهوزية الدائمة إجتازت الوزارة اإلمتحان األصعب 
في ما يتصل باإلنتخابات البلدية خصوصا في ضوء األحاديث التي ظهرت من هنا وهناك والمشككة بقدرة 

الوزارة على إنجاز اإلستحقاق البلدي.  
من جهة أخرى أشاد القّصار بموقف الرئيس سعد الحريري بشأن تمّسكه بوحدة بيروت ومنع تقسيمها 

إنتخابيا، معتبرا أّن النهج الحواري واإلنفتاحي الذي يعتمده الحريري مع الطرف اآلخر الغاية األساسية منه 
إشراك جميع المكونات البيروتية في المجلس البلدي العتيد ال سيما التيار الوطني الحر، وهو بذلك يكون 

يراعي بالدرجة األولى التوازن الطائفي والمناصفة المكرسة في المجلس الحالي لبلدية بيروت، وعلى 
الرغم من عدم حصول التوافق لغاية اليوم، إال أنني على قناعة بأّن الرئيس الحريري قادر على إيجاد 

المخرج المشّرف والمناسب للتوليفة النهائية للالئحة التوافقية.  
واعتبر أّن العاصمة التي تمثّل القلب النابض وتجّسد بالتالي عمق لبنان بحكم إختزانها جميع الطوائف 

اللبنانية من مسلمين ومسيحيين، ينبغي أن تبقى دائما موحدة وبمنأى عن التجاذبات السياسية، داعيا في هذا 
اإلطار إلى ضرورة تجنيب العاصمة معركة إنتخابية ال طائل ألحد فيها، والعمل في سبيل تحقيق التوافق 

في ما بين جميع القوى السياسية البارزة على الساحة البيروتية، واإلئتالف في الئحة موحدة مما يجنّب 
بيروت كأس المعركة، ويحول في المقابل دون عودة اإلصطفافات على الساحة السياسية التي بدأت تتالشى 

 رويدا رويدا منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تضم في بوتقتها كافة القوى اللبنانية. 
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  اطبع   -   الرئيسية الصفحة   -   المقال    :عودة الى   
 

القصار: للنأي بالعاصمة عن التجاذبات السياسية و تجنيب الجميع معركة ال طائل ألحد 
  فيها
 
 ص  12:55:00 23/04/2009
 
 

إعتبر وزير الدولة عدنان القصار  أن "التنافس الديموقراطي 
الراقي، تجلى بأبهى صورته في اإلنتخابات البلدية واإلختيارية التي 
جرت في مرحلتها األولى في محافظة جبل لبنان ذات الخصوصية 
البارزة، وذلك نظرا الى الموزاييك الطائفي الذي تنعم به أقضية 
 هذه المحافظة الستة". 
 

وقال في تصريح امس: "على الرغم من اإلنقسام السياسي الذي هيمن 
على انتخابات بعض البلدات سواء في جبيل أو دير القمر وسائر 
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البلدات الكبرى في جبل لبنان، إال أن القوى السياسية والناخبين 
كانوا على قدر عال من الوعي والمسؤولية، األمر الذي برز جليا في 
سير العملية اإلنتخابية التي لم تعترها أي شوائب على الصعيد 
اإلداري، أو على صعيد الحوادث األمنية التي كان من شأنها أن تعكر 
 صفو اإلنتخابات". 
 

وثمن القصار "الدور الوفاقي الذي أداه الرئيس ميشال سليمان 
ووقوفه على مسافة واحدة من جميع األطراف السياسيين"، مؤكدا أن 
"الرئيس سليمان كان وال يزال وسيبقى على مسافة واحدة من الجميع، 
 وهو األمر الذي أكده خالل اليوم اإلنتخابي". 
 

وحيا وزير الداخلية والبلديات زياد بارود على "الجهود الجبارة 
التي بذلها من أجل حصول االنتخابات البلدية واإلختيارية في موعدها 
ومن دون تأجيل، بعدما غاب التوافق السياسي عن إقرار التعديالت 
التي طرحها الوزير بارود على القانون اإلنتخابي"، معتبرا أن 
"وزارة الداخلية والبلديات استطاعت مرة جديدة التأكيد أنها 
قادرة على إنجاز المهمات الصعبة من دون أي خلل وال ثغرات، ومن 
خالل هذا الجهوز الدائم اجتازت الوزارة اإلمتحان األصعب في ما يتصل 
باإلنتخابات البلدية، خصوصا في ضوء األحاديث التي ظهرت من هنا 
 وهناك، والمشككة في قدرة الوزارة على إنجاز اإلستحقاق البلدي". 
 

من ناحية ثانية، أشاد الوزير القصار بموقف الرئيس سعد الحريري 
"المتمسك بوحدة بيروت ومنع تقسيمها إنتخابيا"، معتبرا أن "النهج 
الحواري واالنفتاحي الذي يعتمده مع الطرف اآلخر الغاية األساسية 
منه إشراك جميع المكونات البيروتية في المجلس البلدي العتيد، ال 
سيما التيار الوطني الحر، وهو بذلك يكون يراعي في الدرجة األولى 
التوازن الطائفي والمناصفة المكرسة في المجلس الحالي لبلدية 
بيروت، وعلى الرغم من عدم حصول التوافق لغاية اليوم، إال أنني 
مقتنع بأن الرئيس الحريري قادر على إيجاد المخرج المشرف 
 والمناسب للتوليفة النهائية لالئحة التوافقية". 
 

واعتبر أن "العاصمة التي تمثل القلب النابض وتجسد بالتالي عمق 
لبنان بحكم اختزانها جميع الطوائف اللبنانية من مسلمين 
ومسيحيين، ينبغي أن تبقى دائما موحدة وفي منأى عن التجاذبات 
السياسية"، داعيا إلى "ضرورة تجنيب العاصمة معركة إنتخابية ال 
طائل ألحد فيها، والعمل في سبيل تحقيق التوافق بين جميع القوى 
السياسية البارزة على الساحة البيروتية، واإلئتالف في الئحة موحدة 
ما يجنب بيروت كأس المعركة، ويحول في المقابل دون عودة 
اإلصطفافات على الساحة السياسية التي بدأت تتالشى رويدا رويدا منذ 
تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تضم في بوتقتها كل القوى 
  اللبنانية".
 

 

 

 
Back to Top 

 

  

 
 
 
 
 
 


