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�إعالن لوائح في بعلبك والجبل ّ
ومر�شحة لمخزومي و«المرابطون» ُتطلق تو�صيات
الم�شنوق :المناف�سة �ستكون عادلة ومعيار لال�ستحقاق النيابي

مراد :لحوار �إيجابي ومع ّمق
و�صو ًال �إلى نظام جديد

مقدم الحضور في احتفال طرابلس
افتتح المركز الثقافي العربي معرض الكتاب العربي
الـ 26في الجامعة اللبنانية الدولية في الخيارة،
برعاية رئيسه الوزير السابق عبد الرحيم مراد.
وق��ال م��راد في كلمة له« :تجمعنا هذه المناسبة
منذ  26عاما ً ويجمعنا ً معه طريق الغد األفضل ،الذي
ارتضيناه مسارا ً للعمل العام في التربية والتعليم،
وف��ي ال��ش��ؤون االجتماعيّة وال��رع��ائ� ّي��ة ،وف��ي قطاع
الخدمات على تن ّوعه وتعدّده ،وفي الثقافة والفنون،
وفي كل حقل يغذي العقل ويخدم الفكر ويحقق اإلنماء
على صعيد البقاع ولبنان وال��دول العربية وبالد
االنتشار اللبناني كافة».
وأشار إلى «أ ّنه منذ البدء لم ن َر في العمل السياسي
إلاّ مشروعا ً للوطن ،ولم يكن هذا المشروع الوطني إلاّ
مؤسسات للمجتمع استجاب ًة إلرادة الخير التي كانت
ّ
رهاننا للتغلّب على إرادة الش ّر التي عصفت بالوطن،
والتي ما زالت آثارها ظاهرة في أكثر من مجال .وكان
من نعمة الله علينا أ ّننا كسبنا الرهان وأ ّننا جعلنا
من الريف اللبناني قلبا ً للحياة ،بعد أن ك��ان على
هامشها».
وأ ّك��د «أ ّن��ه لن يثنينا عن هذه المسيرة ،التي هي
برسم االزدي���اد كما وبرسم التطوير نوعاً ،وبرسم
االمتداد ا ّتساعا ً وانتشاراً ،ما نراه من مظاهر سلبيّة في
حياتنا العامة على مستوى اإلدارة وبعض أصحاب
الشأن ،أل ّننا نرى الخلل في النظام نفسه الذي يجدِّد
لنفسه ب��األزم��ات م��رة بعد م��رة ،منذ االستقالل إلى

اليوم ،األمر الذي يوجب الحوار اإليجابي والمع ّمق
بين جميع مك ّوناته وفاعليّاته للوصول إلى نظام
جديد يمكن أن تتم ّثل بدايته بقانون انتخاب مرتكز
على النسبيّة واعتماد لبنان دائرة واحدة وخفض سن
االقتراع إلى  18سنة ،وبذلك يمكن أن تتجدّد الدورة
النيابيّة و ُتتاح الفرصة ألصحاب الحيثيّات السياسيّة
بأن يكونوا مم ّثلين في مجلس الن ّواب».
وتط ّرق إلى موضوع االنتخابات البلدية ،آمالً أن
«تسود ظاهرة االئتالف في كل قرية ومدينة ،وأن
ُت��راع��ى فيها الخصوصيّات المحليّة على صعيد
العائالت وال��ق��وى السياسيّة والجمعيات األهلية
وجميع مكوِّنات الفاعليات ،ليكون الجميع يدا ً واحدة
في خدمة المصلحة العامة».
واعتبر اللقاء م��ع الرئيس سعد الحريري «في
سبيل وحدة الموقف الس ّني كمقدمة لوحدة الصف
الوطني».
السياق نفسه ،رأى م��راد أنّ «ال��خ��روج من
وف��ي ّ
الوضع العربي المأزوم لن يكون إلاّ بالحوار اإليجابي
الذي يُنصف المتحاورين ،ويُتيح الحلول السياسيّة
لألزمات الحادّة ،خصوصا ً في اليمن وسورية وفي كل
منطقة عربية تشهد التوتر والتأزم».
من جه ٍة أخرىّ ،
نظمت الجامعة اللبنانية  -الدولية
ف��رع الشمال ،احتفاال ً بمناسبة ال��ذك��رى السنوية
ال��ع��اش��رة لتأسيسها بحضور م���راد وشخصيات
سياسية وحزبية وعسكرية وأكاديمية.

«رابطة ال�شغيلة» و«تيار العروبة» :لإجبار تركيا
على االعتراف بالمجازر بحق الأرمن
لمناسبة ذك���رى م��ج��ازر اإلب���ادة
العنصرية التي تعرض لها الشعب
�وج��ه��ت ق��ي��ادت��ا «راب��ط��ة
األرم��ن��ي ت� ّ
الشغيلة» و«تيار العروبة للمقاومة
والعدالة االجتماعية» في بيان «بأحر
التعازي من الشعب األرمني وق��واه
الوطنية المناضلة في سبيل اإلق��رار
واالع��ت��راف بهذه المجازر ،وانتزاع
حقوقه السليبة والعادلة».
وأكدت القيادتان في لقائهما برئاسة
أمين عام رابطة الشغيلة الوزير السابق
زاهر الخطيب« ،أن هذه الذكرى إنما
هي الشاهد الدائم على ما ارتكبه الحكم

التركي الطوراني العنصري من مجازر
بحق الشعب األرمني على غرار المجازر
الوحشية التي ارتكبتها العصابات
الصهيونية بحق الشعب العربي
الفلسطيني» ،ورأتا أن «التحالف بين
الكيان الصهيوني والحكم التركي
إنما يعكس هذه الطبيعة الوحشية
العدوانية التي تتجسد هذه األيام في
وقوف أنقرة وتل أبيب وراء دعم قوى
اإلره���اب التكفيري التي ارتكبت وال
تزال ترتكب بحق أبناء شعبنا العربي
في سورية ولبنان والعراق».
وشدّدتا «على ض��رورة أن يتح ّرك

ال��ع��ال��م إلن��ص��اف الشعب األرم��ن��ي،
وإجبار الدولة التركية الدكتاتورية
الفاشية على اإلق��رار واالع��ت��راف بما
تع ّرض له الشعب األرمني من إبادة
والتسليم بحقوقه العادلة التي سلبت
منه».
وختمت القيادتان بتوجيه «تحية
االعتزاز واالفتخار بعالقات الصداقة
والكفاح المشترك مع الشعب األرمني
وق���واه الوطنية ف��ي م��واج��ه��ة قوى
ال��ع��دوان التركي الصهيوني ودع��وة
أح��رار العالم وشرفائه لتأكيد نصرة
القضية األرمنية العادلة».

قليمو�س التقى دربا�س وموفد يوحنا العا�شر
استقبل رئيس الرابطة المارونية انطوان قليموس
أمس ،في مكتبه في الرابطة وزير الشؤون االجتماعية
رشيد درب��اس ال��ذي هنأه بانتخابه ،وكانت مناسبة
ت ّم خاللها التطرق إلى الوضع اللبناني العام من كل
جوانبه.
وص ّرح درباس« :تشرفت بزيارة أخي النقيب انطوان
قليموس الذي تعاملت معه كمرجع وطني عندما كان
نقيبا ً للمحامين ،وأراه اليوم مرجعا ً وطنيا ً كبيرا ً من
خالل توليه رئاسة الرابطة المارونية التي لم يتعاقب
عليها إال رجاالت الفكر».
أضاف« :وأنا أرى أن الرابطة المارونية إطار ماروني
كبير يرفد لبنان ليس من الموقع الطائفي ،بل من موقع
التضامن بين كل المكونات .ولبنان في النهاية هو
محصلة هذه المك ّونات وثمرتها».
أم��ا قليموس فقال« :سعدت ب��زي��ارة ال��وزي��ر رشيد

درب��اس ال��ذي تربطني به عالقة م��ودة وزمالة وأخ��وة،
وكانت مناسبة للوقوف منه على النشاط الذي يرعاه في
وزارة الشؤون االجتماعية والذي يشكل امتدادا ً لعمله
في الشأنين الوطني والعام والذي تميزت مسيرته فيه
بالشفافية والوطنية ،بعيدا ً كل البعد من أي فئوية .كما
عرضت في الزيارة المستجدات سياسيا ً ووطنيا ً في
ظل األحوال الصعبة التي يمر بها لبنان .وكانت اآلراء
متطابقة كما العادة».
كما استقبل قليموس رئ��ي��س دي��ر س��ي��دة البلمند
البطريركي األرش��م��ن��دري��ت يعقوب خليل م��وف��دا ً من
بطريرك الروم األرثوذكس يوحنا العاشر .وجرى خالل
اللقاء ،بحسب بيان للرابطة «البحث في شؤون وطنية
عامة وفي سبل تمتين العالقات بين الطوائف المسيحية،
وبين هذه وسائر المكونات اللبنانية لمواجهة التحديات
التي تعصف بالوطن بوحدة الصف والموقف».

«ندوة العمل» :لموقف وا�ضح للدولة
من �إهانة العلم وق�ضية «المنار»
طالبت «ن��دوة العمل الوطني»
ف��ي بيان بعد االج��ت��م��اع ال��دوري
للجنتها التنفيذية« ،الدولة ،ولو
ّ
متأخرة ،بموقف واض��ح وصريح
من قضية إهانة العلم اللبناني في
إحدى الصحف».
ورأت أنّ «دعم قناة «المنار» ض ّد
أي مقاطعة من أي قمر اصطناعي
وطني
في أي بلد عربي هو واجب
ّ
لسببين ،األول أ ّنها صوت المقاومة
ض ّد العدو «اإلسرائيلي» ،أ ّما الثاني
فهو المحافظة على حريّة اإلعالم،
وخصوصا ً أنّ قناة «ال��م��ن��ار» لم
تح ّرض يوما ً على أي توتير طائفي
أو مذهبي ،بل بعكس ما ي��ر ّوج له
المروجون ،كانت تدعو دائما إلى
ال��وح��دة الوطنية .وال��دول��ة هنا
أيضا ً مطالبة با ّتخاذ موقف صريح
وواضح في هذا الشأن».
وقالت« :في الماضي ُرفع شعار
«قوة لبنان في ضعفه» .وكان األمر
مقتصرا ً ح��ي��ن��ذاك على موضوع
تسليح الجيش للوقوف في وجه
المطامع «اإلسرائيلية» ،ويبدو لنا
اليوم أنّ الشعار إيّاه قد أصبح لدى

البعض خنوعا ً مخجالً أم��ام من
ودب من الدول .إلى كل هؤالء
هب
ّ
ّ
نتوجه
الذين ينادون بهذا الخنوع
ّ
ب��ال��س��ؤال ال��ت��ال��ي :أي���ن ال��ك��رام��ة
الوطنية ف��ي مواقفكم المسيئة
إلى لبنان ،باعتباره دولة عربية
مستقلة عن كل نفوذ أجنبي؟».
وأش�����ارت إل���ى «أنّ ال��م��واق��ف
ال��م��ت��خ��اذل��ة للجامعة العربية
وال��دول األعضاء فيها من القضية
الفلسطينية قد أتاحت لـ«رئيس
وزراء العدو «اإلسرائيلي» (بنيامين
نتنياهو) وحكومته عقد اجتماع
في الجوالن العربي وإعالنه بكل
صفاقة ض� ّم ال��ج��والن ،ه��ذا الجزء
العزيز م��ن ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ،إلى
كيان العدو» ،الفت ًة إلى أنّ «موقف
الندوة ال يزال كما كان دائماً ،عدم
االع��ت��راف بالكيان الصهيوني،
واعتبار فلسطين كلّها أرضا ً عربية
يجب اس��ت��رداده��ا وع��ودة أبنائها
إليها من مختلف دول الشتات».
واعتبرت أنّ «م��وج��ات الفساد
المنهمرة على الشعب اللبناني
تعود في أساسها إلى إنشاء دولة
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لبنان على أساس طائفي» ،مش ّكك ًة
«في إمكان الوصول إلى الرؤوس
الكبيرة التي تقف خلفها» ،ومع
ذل���ك ،ط��ال��ب��ت ال��ق��ض��اء اللبناني
بالتعجيل في التحقيقات القائمة.
وذ ّكرت بأنّ «الندوة نادت دائما ً
ب���أنّ إص�ل�اح ق��ان��ون االنتخابات
ال � ّن��ي��اب��ي ه���و ال��س��ب��ي��ل ال��وح��ي��د
للوصول إلى تمثيل صحيح يكسر
الحلقة ال � ُم��ف � َرغ��ة ال��ت��ي ُي��دي��ره��ا
الزعماء الطائفيّون الحاليّون ،وال
يكون ذلك إلاّ عبر النسبية والدائرة
الواحدة في لبنان».
وع��ن االس��ت��ح��ق��اق ال��ب��ل��دي في
ب��ي��روت ،أش���ارت «ال���ن���دوة» «أنّ
هنالك بعض المحاوالت الجادّة من
مجموعات وطنية لتأليف لوائح
ذات طابع وطني وتقني ف��ي آنٍ
واح��د» ،داعية «ه��ذه المجموعات
إل��ى ت��وح��ي��د صفوفها ف��ي الئحة
مستقلة لمقارعة حلف األح��زاب
ال��ت��ق��ل��ي��دي ،وأنّ ت��ع��دّد ال��ل��وائ��ح
س��ي��ؤدّي ف��ي النهاية إل��ى بعثرة
أص��وات الناخبين وف��وز الالئحة
إياها».

فيما يقترب م��وع��د االن��ت��خ��اب��ات البلدية
واالختيارية ،أُعلن أم��س المزيد من اللوائح
والترشيحات في عدد من المدن والبلدات ،كما
كانت مواقف من هذا االستحقاق.
{ وف��ي ال��س��ي��اق ،اعتبر وزي���ر الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق ،في تصريح «أنّ
البالد ُمقبلة على مشهد انتخابي جديد يتم ّثل
بعصر نفقات لدى األحزاب السياسية ،وانعدام
التمويل الخارجي ووض��ع اقتصادي صعب
انعكس في وسائل اإلع�ل�ام ،ما سيؤ ّثر على
طريقة إدارة الحمالت االنتخابية ،وبالتالي
سيساعد في تأمين منافسة عادلة».
وأ ّك���د «أهمية التوقيت ال���ذي ت��ج��ري فيه
االنتخابات البلدية المحدّدة في  8أيار المقبل،
إذ تأتي بعد أعوام على انتخابات  2010التي
أعقبت االنتخابات النيابية في  ،2009وقبل
االستحقاق النيابي المقبل .ل��ذا ،ف��إنّ طريقة
تعاطي األحزاب السياسية معها ستكون معيارا ً
لالستحقاق األكبر .وبما أنّ التوقيت عامل مهم،
ف��إنّ اإلنفاق االنتخابي هو انعكاس لحماوة
لالنتخابات».
وأوض��ح «أنّ وزارة الداخلية تل ّقت سلفة
الخزينة التي طلبتها بمقدار  31مليار ليرة
لتغطية تكاليف التحضيرات اللوجستية
واإلداري���ة المتعلّقة بتحضير أق�لام االقتراع
والصناديق ونقل الحاجات المرتبطة بها،
ومنها لوائح شطب والكتب وتدريب موظفي
أق�لام االق��ت��راع وب��دالت��ه��م ،إض��اف��ة إل��ى الحبر
الس ّري (للبصمات) المستورد من الخارج،
إضافة إل��ى ما يقدّمه برنامج األم��م المتحدة
اإلنمائي(.»)UNDP
ينص
وقال« :إنّ قانون االنتخابات البلدية ال
ّ
على تحديد اإلنفاق االنتخابي بخالف قانون
االنتخابات النيابية ،حيث أُنشئت هيئة لتنظيم
اإلنفاق والحمالت الدعائية مع وضع سقف مالي
لإلنفاق ورفع السريّة المصرفية عن الحسابات
المصرفية للمرشحين ،وإرغام وسائل اإلعالم
على إع�لان كلفة الحمالت الدعائية» ،الفتا ً
إلى «أنّ اإلنفاق المالي غير القانوني ُتحاسب
عليه التشريعات والقوانين مثل الرشوة وعدم
السماح باستغالل األماكن والمرافق العامة
لحمالت الترشيح وتعليق الصور» ،موضحا ً
«أنّ ضبط اإلن��ف��اق غير القانوني يكون عبر
غرفة العمليات التي ستنشأ ف��ي ال���وزارة،
والخط الساخن الذي وضعته الوزارة ،إضاف ًة
إلى هيئات المجتمع المدني التي سوف تراقب
العملية االنتخابية».
ولفتَ إلى «أنّ ال��وزارة طلبت من المنظمات
الدولية التو ّقف عن توزيع المساعدات إلى
البلديات خالل فترة الحملة االنتخابية كي ال
ُتستغ ّل في اإلنفاق االنتخابي».
وع���ن ال��م��ن��اف��ع ال��ت��ن��م��وي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
لالنتخابات ،أ ّكد المشنوق «أنّ الثقة هي أساس،
فقد أثبتت تجربة النزوح السوري المنتشرة في
كل البالد ،والتحدّيات التي فرضتها على صعيد
االقتصاد واإلنماء والبُنى التحتيّة ،أنّ البلديات،
وخصوصا ً اتحادات البلديات ،هي أفضل مح ّرك
للتنمية بسبب قدرتها على معالجة العديد
من المشاكل ،وبينها أخيرا ً النفايات» ،معلنا ً
الموسعة التي تدعم
دعمه «للاّ مركزية اإلدارية
ّ
عمليات التنمية المناطقية».
وكشف «أنّ الوزارة ُتع ّد خططا ً لتطوير العمل
حصة
البلدي»ُ ،مبديا ً تح ّفظه على اقتصار
ّ
النساء من المجالس البلدية على نسبة تق ّل
عن خمسة في المئة« ،لذا ،شاركت شخصيا ً في
ّ
الترشح واالقتراع».
حملة تشجيع النساء على
{ أعلن رئيس حزب «الحوار الوطني» فؤاد
مخزومي في بيان« ،ترشيح نائب الرئيس
لشؤون المسؤولية االجتماعية في مجموعة
المستقبل لصناعة األن��اب��ي��ب ه��دى األسطة
قصقص ،لعضوية مجلس بلدية بيروت».
وأ ّك��د أنّ «خ��وض االنتخابات البلدية في
بيروت ،هي المحطة الطبيعيّة للمسار الذي
سلكته مؤسسة مخزومي في العمل االجتماعي
والتنموي ،والمبادرات األخ��رى ذات الصلة،
إذ هي تضع خبراتها التي راكمتها ،وما زالت
تراكمها منذ انطالق عمل المؤسسة في العام
 1998في سبيل تطوير وتحديث عمل بلدية
ب��ي��روت ،وم��ن أج��ل إح���داث نقلة نوعيّة في
العمل البلدي وتحسين الظروف المعيشيّة في

العاصمة في البيئة والخدمات العامة والصحة،
والمشهد العام الذي تستح ّقه بيروتنا العزيزة
على قلوب البيروتيّين واللبنانيّين عموماً».
ّ
تستحق جهود أبنائها
وت��اب��ع« :ب��ي��روت
وبناتها م��ن ذوي الخبرة وال��ك��ف��اءة ،وه��دى
األس��ط��ة قصقص بموقعها المميّز كناشطة
وم��ؤس��س��ة ورئ��ي��س��ة لجمعية ب��ي��روت��ي��ات،
والتي ترمي إل��ى النهوض ببيروت لتصبح
عاصمة لالزدهار والتقدّم ،وإلى تحويلها إلى
مدينة حديثة على كافة األصعدة االجتماعية
والخدماتية والبيئية ،تتم ّتع بباع طويل في
العمل االجتماعي في مؤسسة مخزومي ،وقبلها
في إدارة ُن ُظم المعلوماتيّة في مشاريع إنمائيّة
لمدينة بيروت وضواحيها».
{ عقد مجلس محافظة بيروت في «حركة
الناصريّين المستقلين – المرابطون» ،مؤتمرا ً
صحافيا ً تحت عنوان « طرح الرؤية المستقبلية
لواقع عمل المجلس البلدي في بيروت» ،وذلك
على أوت��وس��ت��راد سليم س�لام ق��رب الكنيسة
السريانية األرثوذكسية.
ورأت مق ّررات وتوصيات المؤتمر التي تالها
عمر الفاكهاني« ،أنّ عمل أيّ مجلس بلدي في أيّة
مدينة أو قرية هو أوال ً وأخيرا ً عمالً إنمائ ّيا ً تقنياً،
يرتكز على خطة واضحة المعالم لمجموعة
من أصحاب الكفاءات تتح ّمل مسؤولية العمل
البلدي لتأمين رفع مستوى المعيشة وتحسين
الخدمات االجتماعية للمواطنين ضمن نطاق
المدن والقرى».
وأ ّك��دت أنّ «الرؤية البلدية لشباب مجلس
محافظة بيروت في المرابطون ترتكز على
أزمة السير ووضع دراس��ة استراتيجيّة لحل
هذه األزمة ،تأمين فرص العمل للشباب ضمن
واقع النطاق البلدي ،إيجاد حل ألزمة النفايات،
تأمين الطاقة الكهربائية وزيادة وضبط الرقابة
على األغ��ذي��ة وال��ل��ح��وم ،االهتمام بالحدائق
وزيادتها».
وأش��ارت إلى دور «المرأة ،وع��دم التص ّرف
باألمالك العامة ،وإص��دار المراسيم القانونية
ال�ّل�اّ زم��ة لوضع مستشفى بيروت الحكومي
ومستشفى الكرنتينا والمستوصفات التابعة
لبلدية بيروت ضمن عمل المجلس البلدي،
والمحافظة على تراثنا وذاكرتنا».
وش �دّدت على «إقامة مساكن شعبية الئقة
وتؤجر ألبناء العاصمة بالكلفة وبأسعار
ُتباع
ّ
وبأقساط معقولة ،وإقرار ضمان الشيخوخة».
{ تعقد الماكينة االنتخابية لحركة «أمل»
اجتماعا ً مساء اليوم في «روض��ة الشهيدين»

إلع�لان أعضاء مرشحي الحركة في الالئحة
التوافقية مع حزب الله في الغبيري.
{ تتواصل التحضيرات لالنتخابات البلدية
واالختيارية في سراي الهرمل لبلدية الهرمل
وس ّجل
وبلديات القضاء والمراكز االختياريةُ ،
حتى ظهر أمس  156طلب ترشيح لعضوية
المجالس البلدية.
وفيما تواصل قائمقامية الهرمل التحضيرات
الالزمة ،تع ّثر العمل في دفع اإليصاالت المالية
لضعف شبكة اإلنترنت في الهرمل .كما اشتكى
المرشحون م��ن ع��دم ت��واج��د كاتب بالعدل،
ما اضطرهم لالنتقال إل��ى بلدة رأس بعلبك
المجاورة لتنظيم طلبات الترشيح.
{ أعلن رئيس المكتب التربوي في حركة
«أم���ل» ،رئيس اللجنة االنتخابية للمنطقة
الثالثة الدكتور حسن اللقيس ،الئحة «الوفاء
والتنمية» ف��ي بلدة ط��اري��ا البقاعية والتي
ستشارك في االنتخابات البلدية بدعم من
قيادتي حركة «أمل» و«حزب الله» ،وذلك خالل
احتفال أُقيم في حسينيّة طاريّا ،وحضره حشد
من الشخصيات ووجهاء البلدة واألهالي.
وق���ال اللقيس« :ف��ي ط��اريّ��ا ،ال ص��راع��ات
ح��زب� ّي��ة ،إ ّن��م��ا ه��ن��اك منافسات عائليّة بين
مجموعة من العائالت التي يش ّكل أفرداها أبناء
البلدة .منافسة تنتهي مع االنتخابات فتعود
روح العائلة الواحدة هي السائدة ،فالمنافسة
بينهم هي لتحسين منطقتهم التي كفاها ما م ّر
عليها منذ الرومان والعثمانيين والفرنسيين
إلى أيامنا الحالية».
وأعلن عن الالئحة التي تض ّم كالً من :العميد
رفعات حمية ،عدنان حمية ،حمزة علي حمية،
موسى حمية ،علي حسين حمية ،علي فوزو
حمية ،عبدالله حسين حمية ،جعفر علي
حمية ،حسين راضي محرز حمية ،الحاج علي
صبحي حمية ،مرشد حمادة ،هادي سماحة،
حلمي عباس حمية ،علي أحمد شدّاد ،عماد علي
حمية.
السعي لتغيير
وشدّد اللقيس على «ضرورة ّ
ّ
وحث
الصورة السلبيّة المش ّوهة عن طاريّا،
المسؤولين على إيفائها حقوقها من اإلنماء
ال��م��ت��وازن ،وبالتالي وضعها على خارطة
طي أدراج النسيان».
الحسابات ال في ّ
كما أعلن اللقيس الئحة «الوفاء والتنمية»
في حدث بعلبك ،خالل احتفال أُقيم للمناسبة،
وحضره حشد من الشخصيات والفعاليات في
المنطقة.
وأل��ق��ى ك��ل��م��ة ،ت��و ّق��ف فيها ع��ن��د جمالية

عناوين �أ�سا�سية لبرنامج �إنمائي متكامل
ت�ضعها مديرية ال�شويفات في «القومي»
في ك ّل م ّرة ،يأتي استحقاق االنتخابات البلدية واالختيارية في مدينة الشويفات ،فال يشهد تنافسا ً في الرؤى والبرامج التنموية ،األمر الذي
ال يساهم في تحقيق النهوض والمصلحة العامة.
لذلك ،ترى مديرية الشويفات في الحزب السوري القومي االجتماعي ،ضرورة اال ّتجاه إلى برامج إنمائيّة موضوعيّة ،تتحول إلى ثقافة عامة
تعبر عن خيارات أهل الشويفات وتطلّعاتهم وطموحاتهم ومصالح متحدهم االجتماعي.
وعليه ،فإنّ مديرية الشويفات ،وانطالقا ً من الحرص على مصلحة المدينة وأهلها ،تضع مجموعة من العناوين لبرنامج إنمائي متكامل ،ألي
مجلس بلدي منتخب ،وهي على الشكل التالي:
 - 1رفض مطامر ومحارق النفايات بشكل عام ،وفي منطقة اآلثارات بشكل خاص ،ودعم فكرة الفرز من المصدر وتوسيع معمل فرز النفايات
في العمروسيّة وإيجاد حلول بديلة لفكرة المكب.
 - 2العمل على تشجير المساحات المتاحة في النطاق البلدي بدءا ً من غرس أطراف الطرقات ومداخل المدينة.
ّ
محطات تكرير بما يتناسب مع االزدياد السكاني.
 - 3وضع مخطط عصري للصرف الصحي وإنشاء
 - 4تحفيز االستثمارات في المدينة عبر تعزيز الحقل اإلداري في البلدية وتقديم حوافز وخدمات ،والعمل على إنشاء مكتب للتوظيف سعيا ً
لتخفيف أزمة البطالة في نطاق المدينة.
 - 5تنظيم رخص اإلعالنات على الطرقات وعدم االحتكار لصالح أشخاص أو شركات.
الكهربائي في المدينة والعمل على تطوير هذا القطاع كإنارة الطرقات عبر الطاقة الشمسيّة وتقوية المح ّوالت
 - 6استكمال دراسة القطاع
ّ
في األحياء.
 - 7صيانة الطرقات الداخلية الفرعيّة بشكل دوريّ .
 - 8العمل إلقرار ما تقدّم من مشاريع للواجهة البحريّة ومداخل المدينة.
خاصة عند مداخل المدارس.
 - 9وضع خطة سير مدروسة
ّ
 - 10مطالبة الدولة بزيادة عديد القوى األمنيّة.
المدني لتسهيل المهام المنوطة بهم.
 - 11المساهمة في إيجاد مقا ّر مجهّزة للصليب األحمر والدفاع
ّ
 - 12رعاية الجمع ّيات األهل ّية والنوادي الرياض ّية بما يخدم تنشئة الشباب فكر ّيًا وجسد ّيًا :برنامج توعية – إنشاء مالعب إلخ ...
 - 13الحرص على إعادة إحياء المهرجانات الشعبيّة والتراثيّة :مهرجان الزيتون ،السوق العتيق...
 - 14من الشفافية أن يقدّم المجلس البلديّ عرضا ً عن نشاطه السنويّ .

غندور :بيروت بحاجة �إلى تجديد دمائها
رأى رئ��ي��س «ال��ل��ق��اء اإلس�لام��ي
الوحدوي» عمر غندور أنّ مجموعة
«ب��ي��روت م��دي��ن��ت��ي» ت��ج��رب��ة رائ���دة
ص���ارخ���ة راف���ض���ة ل�لأم��ر ال��واق��ع
وللمحادل السياسية ،م��ؤ ّك��دا ً أنّ
بيروت بحاجة إل��ى تجديد دمائها
وإلى تجديد الوفاء لها.
وق��ال غ��ن��دور ف��ي تصريح أم��س:
«ب���ي���روت م��دي��ن��ت��ي ،ش��ع��ار أطلقه
مواطنون ناشطون مثقفون من مواليد
وسكان بيروت ،عنوانا ً لحملة انتخاب
المجلس البلدي لمدينة ب��ي��روت.
وعلى رصيف عين المريسة المواجه
لبحر ب��ي��روت ،وف��ي ال��ه��واء الطلق
أُذيعت أسماء المرشحين للمجلس
البلدي ...فال أسماء معروفة في سوق
السياسة ،وال تبعيّة سياسيّة أو دينيّة
أو حزبية ألحد ،بل مجموعة مختارة
من الشباب والسيدات م ّمن لم تل ّوثهم

ه��ذه البلدة وثروتها القائمة على التعايش
المسيحي  -اإلسالمي منذ ال ِقدَم ،وقال« :فيها،
تعانق الكنائس مساجد البلدة لتؤ ّكد أنّ الله
وتوحد الناس
واح��د ،والمحبة وحدها تجمع
ّ
مهما ساءت األح��وال السياسية في هذا البلد،
فالطائفية ال تتج ّذر إلاّ في نفوس الضعفاء».
وأعلن عن أسماء الالئحة المؤلفة من كل
من :علي حسين زعيتر ،أياد رياض المعلوف،
مروان علي المستراح ،توفيق هولو المعلوف،
بهجت محمود زعيتر ،حنا يوسف الصباغ،
جرجس جوزف الحاج ،طوني نظير عشقوتي،
حسين علي الرمح ،علي شحاده جلوان ،نوح
علي المستراح ،وسام عادل صقر ،علي يوسف
الحاج يونس ،مصباح محمد صقر ،عادل محمد
جواد يونس.
وأشار إلى «أنّ هذه الالئحة تش ّكل النموذج
الحي للتن ّوع الطائفي والحزبي والعائلي،
ّ
ومثال الحرية والديمقراطية في البالد».
{ عقد رئيس وأعضاء الئحة «بعبدات الغد»
لالنتخابات البلدية :مخايل حنا لبكي وفضول
إلياس فضول وهنري ماجد ال��خ��وري ملكي
وري��ش��ار نبيه األسمر وصوفي مخايل لبكي
وغ��ازي جوزيف روم��ان��وس وم���ارون يوسف
الشرباتي وغياث فارس غندور وسندرا عبدو
قرباني وأسعد مارون شمعون وسمير أنطوان
لبكي ،مؤتمرا ً صحافيا ً في منزل مخايل لبكي
أعلنوا في خالله برنامج عملهم البلدي.
وحضر المؤتمر القنصل المحامي نصري
ومنسق التيار الوطني الحر في
نصري لحود،
ّ
بعبدات نقوال العجور وشخصيات.
وألقى مخايل لبكي كلمة ،أشار فيها إلى أنّ
«الئحتنا تض ّم رجاال ً وسيدات ،شابّات وشباب
من خيرة عائالت بعبدات ،وهي متحالفة مع
التيار الوطني الحر ومدعومة من المحامي
ن��ص��ري ن��ص��ري ل��ح��ود وم��ن بعض الشباب
القواتيّين من أبناء المنطقة ،ومن المستقلّين».
أضاف« :اعتمدنا مبدأ الئحة من  11مرشحاً،
وبذلك نراعي أهلنا في بعبدات والسفيلة من آل
أبو ديوان بتسمية ّ
مرشح واحد لهذه االنتخابات
انض ّم إلى الالئحة المنافسة ،وبذلك راعينا أيضا ً
ارتباط كل فرد من أفراد الئحتنا بنسيب أو قريب
أو بصديق».
وق��ال« :سنعمل على تنقية وتفعيل العمل
البلدي من خالل اللجان ،بعيدا ً عن أي احتكار
وعن أي زبائنيّة في إطار من الشفافية الكاملة،
وسنعمل على استيعاب ال��ف��ورة العمرانية
للمحافظة على خصائص وطابع بلدتنا».

السياسة ،ق ّرروا أن يخوضوا تجربة
جريئة باسم الغالبية الصامتة التي
قهرتها هيمنة اإلقطاع السياسي على
مدى عقود ،وجعلتها مج ّرد أرق��ام ال
حياة فيها يجري ّ
ضخها في حسابات
ه��ذا وذاك م� ّم��ن أحسنوا استغالل
ك��ل ش��يء حتى ال �دّم��اء المظلومة،
وج��ع��ل��وا م��ن ب��ي��روت غ��ي��ر ب��ي��روت
الطيبة والحاضنة وال ُمحبة ،ومالذ
المضطهدين والخائنين والباحثين
عن الرزق الحالل».
أضاف« :فعالً بيروت بحاجة إلى
تجديد دمائها ،وإلى تجديد الوفاء
لها ،وإلى تجديد نبض الحياة فيها،
وإلى من يحمي ما تب ّقى من شجرها
وس��اح��ات��ه��ا وم�لاع��ب��ه��ا ومقاهيها
وعماراتها التراثيّة وأحيائها القديمة
م��ن ك��رم ال��زي��ت��ون إل��ى ال��م��دور إلى
الرميل إلى مار نقوال إلى التباريس

إلى ساحة ساسين إلى زقاق البالط
إلى المزرعة إلى البسطة والمصيطبة
والزيدانية وعائشة بكار والنويري
وب���رج أب���و ح��ي��در ورأس ب��ي��روت،
بيروت بحاجة إلى من يقف بوجه
وح��ش الباطون ويقول ل��ه :كفى..
وع � ّوض الله على البيارتة أسواق
بيروت القديمة».
وختم «ب��ي��روت مدينتي تجربة
رائ��دة صارخة رافضة لألمر الواقع
ول��ل��م��ح��ادل ال��س��ي��اس��ي��ة ،ت��ق��ول :ال
لقيادة الجاهل للمث ّقف وال المرتشي
للشبعان ،والقوي للضعيف والغني
للفقير والحرامي لألمين والمشبوه
للنظيف .ق��د ن��ك��ون ن��ح��ن ،م � ّم��ن ال
يعرف واحدا ً من الناشطين في حملة
«بيروت مدينتي» ،ولك ّننا نلتقي في
حبّنا ووفائنا وتعلّقنا وإخالصنا
لبيروت».

«الإ�صالح والوحدة» ن ّوهت
بعمل ّيات الجي�ش وت�ضحيات المقاومة
اعتبر رئيس «حركة اإلصالح والوحدة» الشيخ ماهر
عبد الر ّزاق في بيان تاله بعد اللقاء الشهري للحركة،
«أنّ وق��ف ب� ّ
�ث قناة «المنار» على القمر الصناعي
نايل س��ات ،هو انتهاك واض��ح لسيادة الجمهورية
اللبنانية».
ون ّوهت الحركة «بالعمليات البطوليّة والنوعيّة
للجيش اللبناني ض ّد المجموعات اإلرهابية» ،مطالب ًة
«كافة القوى بدعم الجيش وتأمين متطلّباته العسكرية
والسياس ّية من أجل الدفاع عن لبنان وتحرير عرسال
من اإلرهابيين».

كما طالبت «ال��ح��ك��وم��ة ب��إج��راء االستحقاقات
االنتخابية ف��ي مواعيدها ،ومنها انتخاب رئيس
للجمهورية يؤمن بعروبة لبنان ويُؤتمَن على إنجازات
المقاومة ،فضالً عن إجراء االنتخابات البلدية» ،مشدّد ًة
على «وضع قانون لالنتخابات النيابيّة على أساس
النسبيّة وإلغاء قانون احتكار الطوائف والمناطق».
وأشادت الحركة «بتضحيات المقاومة بالدفاع عن
لبنان في مواجهة المشروع اإلره��اب��ي» ،داعي ًة إلى
«اعتماد الخطاب الوحدوي الجامع ،وترك الخطاب
التحريضي والفتنوي».

لحّ ود :ال�ستفتاء �شعبي
على قانون االنتخاب
لحود في بيان ،إلى أنّ «المشهد االنتخابي البلدي
أشار النائب السابق إميل ّ
يدعونا إلى األسف الشديد ،إذ إنّ السياسيّين لم يرحموا البلدات والعائالت
وه��ا ه��م يمعنون ف��ي تقسيمها وشرذمتها نتيجة إص��راره��م على صبغ
ّ
المرشحين بألوانهم واستعراض ق ّوتهم على حساب مصالح الناس واإلنماء
في البلدات ،في حين لم يُبادر أيّ من هؤالء إلى العمل على إقرار الالمركزية
اإلدارية أو غيرها من المشاريع والقوانين التي من شأنها أن ُتساهم في نهضة
البلديات».
أض��اف« :إذا رغب ه��ؤالء باستعراض ق ّوتهم االنتخابية فعالً ،فالملعب
المناسب لهذا االستعراض هو االنتخابات النيابيّة ال البلدية ،لذا عليهم أن
يتج ّرأوا ويذهبوا إلى االنتخابات النيابية ويمنحوا الحق للشعب بالتعبير
عن رأيه ومحاسبتهم ،خصوصا ً في ظ ّل روائح الفساد التي تفوح من غالبية
الوزارات واإلدارات ،والتي تتنافس مع رائحة ال ّنفايات التي يتح ّمل الجزء األكبر
من الطبقة السياسية مسؤولية أزمتها المستمرة».
ودعا إلى «إجراء استفتاء شعبي على قانون االنتخاب ،في ظل الفشل المستمر
للمجلس النيابي في إقرار قانون جديد ،ولنذهب بعد االستفتاء إلى انتخابات
نيابيّة من شأنها أن تجدّد هذه الطبقة السياسية التي بلغ بها الفساد ،في ظل
غياب المحاسبة ،مرتبة الوقاحة».
لحود ألن يكون التاريخ يُعيد نفسه ،خصوصا ً في
على صعي ٍد آخر ،أسف ّ
ّ
محطة
أشكاله البشعة ،معتبرا ً أنّ «ذكرى المجازر األرمنية يجب أن تكون
للتأمل في معاناة شعب دفع ثمنا ً باهظاً ،إباد ًة وتهجيرا ً وظلماً ،وال يزال يدفع
ثمن رفض تركيا االعتراف بجرائمها».
ورأى أنّ «المجتمع الدولي احتاج إلى مئة وعام للبدء بخطوات االعتراف
الخجول بهذه اإلبادة ،وما نأمله هو ألاّ يحتاج إلى المدة نفسها لكي يعترف
بجرائم السلطان التركي الجديد الذي يستهدف األقليّات في هذا الشرق ويدعم
اإلرهاب الذي أعاد تذكيرنا بوحشيّة المحتل العثماني ،وأرجعنا أكثر من مئة
عام إلى الوراء».
وتابع« :حين نتضامن مع القضية األرمنية ،فإ ّننا نتضامن مع قضية حق،
وننسجم مع تاريخنا الشخصي ونعود إلى إنسانيتنا ،وليس انطالقا ً من موقف
سياسي أو من حسابات آنيّة أو من مصالح خاصة ،في وقت يح ّول البعض
هذه المناسبة إلى «فولكلور» انتخابي هدفه التعمية على دعمه لما تفعله تركيا
ّ
ّ
بحق األرمن في الصراع الدائر في ناغورنو قره باخ».
بحق سورية ،كما
اليوم
وتو ّقف عند «التناقض الواضح بين من يجاهر بتأييده حكم اإلخوان والحرب
التي ُتشنّ على سورية ،التي أدّت إلى تهجير شعبها ،ومن يرفع األعالم التركية
في مناطق محسوبة عليه ،ث ّم يذرف هؤالء الدموع على مئات اآلالف من األرمن
الذين سقطوا على يد أسالف رجب طيب أردوغان ،المشارك في جرم أسالفه
انطالقا ً من رفضه االعتراف بهذه المجازر».

