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حمليات � /إعالنات

كرامي :ذاهبون �إلى التوافق البلدي في طرابل�س
الج�سر :لن ّ
نر�شح محازبين
بعيد ًا من المحا�ص�صة ال�سيا�سية

توا�صل �إعالن اللوائح في الجبل وال�شمال

أكد الوزير السابق فيصل كرامي
«التوافق السياسي في االنتخابات
البلدية ف��ي ط��راب��ل��س ،بعيدا من
المحاصصة السياسية ،من خالل
ترك الحرية لرئيس البلدية العتيد
الختيار ف��ري��ق عمله ف��ي المجلس
البلدي ،ووفقا لبرنامج عمل انمائي
واضح المعالم واالهداف» ،داعيا ً الى
«تكاتف الجهود للنهوض بالمدينة
ورف��ع صفة الحرمان وااله��م��ال عن
كاهلها» ،وشدد على «ضرورة إجراء
االنتخابات النيابية ف��ي موعدها
بعد انتفاء ظ��روف تأجيلها باجراء
االنتخابات البلدية واالختيارية».
وش��ك��ر االج��ه��زة االم��ن��ي��ة والجيش
اللبناني على «تفانيهم في ضبط
االمن وسط غطاء دولي واقليمي».
كالم كرامي ،جاء في حفل عشاء
اقامه على شرفه رئيس مرفأ طرابلس
عامر عاصم بيضا في مطعم الفيصل
ال��ق��ل��م��ون ،ف��ي ح��ض��ور ال��م��ن��دوب
ال��س��ي��اس��ي ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي زهير حكم ،رئيس
بلدية القلمون ط�لال دنكر ،رئيس
قسم الشؤون الدينية في األوق��اف
االسالمية في طرابلس الشيخ فراس
بلوط ،رئيس دائرة المحجر الصحي
في الميناء اكرم غانم ،مسؤول مركز
العزم والسعادة في القلمون سامر
ال��ح��اج ،وح��ش��د م��ن الشخصيات
القلمونية والطرابلسية.
بعد النشيد الوطني ،وكلمتين
ل��ن��ض��ال ق���وط���ة وب��ي��ض��ا ت��ح��دث
كرامي قائالً« :ما بيننا ،أيها األخوة
واألح��ب��ة في القلمون ،أكبر وأعمق
من السياسة .نحن لسنا فقط أبناء
جغرافيا واح��دة ،نتقاسم فيها بحرا
واحدا وشمسا واحدة ومصيرا واحدا.
نحن في األساس أهل وعائلة واحدة.
وال��ح��ق أق���ول لكم ان��ن��ا ف��ي البيت
الكرامي توارثنا أبا عن جد ،عاطفة
خاصة تجاه القلمون وأهلها ،وأنا
شخصيا ،ال استطيع ان انكر او اخفي
عاطفتي تجاه اهلي ف��ي القلمون،

كرامي متحدثا ً في عشاء القلمون
النني قضيت معظم اوق��ات شبابي
في هذه البلدة».
أض����اف« :ق���د نلتقي ف��ي بعض
المسائل السياسية ،وقد نختلف في
مسائل أخرى ،ولكن ما قيمة السياسة
القائمة على التقلب أم��ام وحدتنا
الحقيقية في مواقف ال تتزعزع تجاه
قضايانا الكبرى التي تجمعنا حولها
مبادىء واحدة وقناعات واحدة .نحن
معا نؤمن بلبنان الواحد والعربي
والمستقل .ونحن معا نؤمن بدولة
ال��ق��ان��ون وال��م��ؤس��س��ات وال��ع��دال��ة.
ونحن معا نؤمن بحق طرابلس وكل
الشمال في التنمية المتوازنة .وقبل
كل ذل��ك ،نحن معا قلوب شاخصة
نحو فلسطين المحتلة وايمان قاطع
ب��أن ع��دو األم���ة ه��و إس��رائ��ي��ل وأن
استرداد األرض والكرامة هو اولوية
األول��وي��ات .في هذا الزمن العصيب
الذي تعيشه المنطقة حولنا ،ليس
ل��ن��ا م��ن خ�ل�اص ون��ج��اة س���وى في
ص��ون وحدتنا الداخلية ،على كل
المستويات السياسية والشعبية،
ومنها على سبيل المثال األنتخابات
البلدية التي ستبدأ ه��ذا األح��د في
بيروت وسيكون موعدها في الشمال
في األحد األخير من أيار الحالي».
وتابع« :من واجبنا السعي دون

كلل أو ملل الى اوس��ع توافق ممكن
وتجنيب الشارع اي توتر سياسي،
وحبذا لو نجنب البلديات من أوزار
السياسة ،فنتيح لها كمجالس أهلية
أن تعمل وتنشط وت��رم��م م��ا يمكن
ترميمه من التصدعات التي أصابت
البنى األجتماعية واألق��ت��ص��ادي��ة
واألنسانية في كل مناطق لبنان».
وق��ال « :نحن ذاهبون إلى توافق
سياسي في طرابلس ،وهناك عتب
ول��وم م��ن بعض المجتمع المدني
علينا وعلى السياسيين والنواب في
المدينة ،تحت حجة أنهم ال يريدون
المحاصصة السياسية في المدينة،
وه���ذا خ��ط��أ ،ألن المحاصصة في
 2010أدت الى نتائج سيئة وسلبية
على مستوى اإلنماء البلدي ،ولكن
ه��ذه المرة نحن لسنا ذاهبين الى
المحاصصة بمعنى المحاصصة
السياسية ،وانا ارى ان ليس هناك من
محاصصة ،نحن ذاهبون الى شكل
اخر من التوافق السياسي ،وقلنا اننا
ننتظر من الراغبين في الترشح الى
الرئاسة في البلدية ان يقدموا على
هذه الخطوة ،والبعض اقدم بالفعل
على هذه الخطوة ،وقدموا برنامج
عمل واضحاً ،وان شاء الله في المدى
المنظور تتضح االمور».

ـ أك��د عضو كتلة «المستقبل»
النائب سمير الجسر خالل مشاركته
في اطالق الماكينة االنتخابية في
«تيار المستقبل» في طرابلس ،في
مهرجان أقيم في قاعة «الرابطة
الثقافية» ،أن «التيار لن يدخل في
المحاصصة ،ولن يرشح محازبين
في االنتخابات البلدية ،بل سيترك
األم���ر للمجتمع ال��م��دن��ي وألب��ن��اء
مدينة طرابلس» ،مشيرا إلى «أنه
حتى في حال لم ننجح في التوافق
وتشكيل الئ��ح��ة ،سنتخذ ال��ق��رار
المناسب ،لكن األكيد أننا لن نتنازل
عن الواجب االنتخابي».
ـ أعلن رئيس «الئحة رأس المتن
الوفاء» مروان نجيب صالحة ،في
احتفال أقيم ف��ي منزله ف��ي بلدة
رأس المتن ،الئحته المكتملة من
 15عضوا ً وتض ّم معظم عائالت
البلدة ،في حضور حشد من أهالي
البلدة ومشايخها وفاعلياتها.
ـ أعلن رئيس «الئ��ح��ة التجدّد
واإلصالح» هادي أسبر الحشاش،
في احتفال أقامه في قصر العسل
ميفوق  -جبيل ،الئحته المكتملة
والمدعومة م��ن فاعليات البلدة
والعائالت.
وت��ض � ّم ال�لائ��ح��ة :ه���ادي إسبر
ال��ح��ش��اش رئ��ي��س �اً ،واألع���ض���اء:
جانيت عساف ع��س��اف ،طنوس
ج��رج��ي م��خ��اي��ل ،م����روان ب��دي��ع
م���ارون ،نبيل نعمة الله خليفة،
شاكر يوسف ن��ون ،آالن ميشال
سعادة ،وسام إدوار يونان ،خالد
ج��رج��ي ال��ح��اج ب��ط��رس ،شربل
ب��ط��رس ال��ح��ش��اش ،إي��ل��ي بولس
سالمة ،جوزيف طانيوس الياس.
ـ أع��ل��ن نجيب ال��خ��وري الئحة
«ترتج إيد بإيد لالنماء واإلعمار»
لالنتخابات البلدية ،مدعومة من
القوات اللبنانية والتيار الوطني
ال��ح��ر وع��ائ�لات ال��ب��ل��دة ،وت��ض� ّم:
نجيب ال���خ���وري رئ��ي��س �اً ،دان��ي
الخوري نائبا ً للرئيس ،عبدالله

الرئيس التوافقي لبلدية الحازمية (الضنية) طارق شفشق

الجسر
عبدالله ،ري��م��ون ال��خ��وري ،بيار
نجم ،طوني ع��ون ،رون��ي أنطون،
طوني قبريانوس ،جورج شديد،
ي��وس��ف ع����ون ،ف��ري��د م��ن��ص��ور،
وجوزف عواد.
ـ تج ّنبت ب��ل��دة ال��ح��ازم��ي��ة في
قضاء المنية ـ الضنية ،خوض غمار
االنتخابات البلدية التي ستجري
في  29أيار الحالي ،بعدما توصلت
عائالت البلدة إل��ى إرس��اء تفاهم
جعل بلديتها تفوز بالتزكية ،وت ّم
أيضا اختيار طارق شفشق رئيسا ً
توافقيا ً للبلدية.
والحازمية هي أول بلدية في
القضاء تفوز بالتزكية من أصل 34
بلدية فيه.
ـ ع��ق��د ممثلو ع��ائ�لات مشحا
وفاعلياتها اجتماعا موسعا ً في
دارة رئيس دائرة االوقاف االسالمية
ف��ي ع��ك��ار الشيخ م��ال��ك ج��دي��دة،
لمناقشة ال��ش��ؤون االنتخابية
ل��ل��ب��ل��دة ،وح��ض��ره رئ��ي��س بلدية
المهندس زكريا الزعبي والمحامي
خالد محمد الزعبي ومشايخ.
وأصدر المجتمعون بيانا ،أعلنوا
فيه أن���ه« :ب��ع��د ال��ت��ش��اور وبناء
على االجتماع االول وتوصيات
المشايخ وتزكيتهم للتوافق من
اج���ل المصلحة العليا للبلدة،

مندوبو وناخبو القوات اللبنانية مع
ناخبي الكتلة الشعبية ومؤيدي الئحة
موسى فتوش ،حيث اتهمتهم القوات
بالرشى المالية وه��ذا ما نفاه وزير
الداخلية والبلديات لـ«البناء» على
هامش تفقده سرايا زحلة وسير العملية
االنتخابية ،مضيفا ً «أن التقارير األمنية
تنفي تسجيل اي حالة رشى مالية».
وكان المشنوق عقد مؤتمرا ً صحافيا ً
مساء أمس ،بعد اقفال صناديق االقتراع
في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل،
ت��ح��دث ف��ي��ه ع��ن م��ج��ري��ات العملية
االنتخابية أمس ،مشيرا ً الى ان المرحلة
األول��ى لالنتخابات مرت بخير وسالم
بنسبة عالية ج��دا ً وفي موعدها ،وما
رأيناه في مراكز االقتراع كفيل باإلجابة
على كل ّمن راهنوا أو عملوا على تأجيل
االنتخابات ،وأفضل قلم اقتراع كان في
عرسال .أكد أنّ هناك حالة موثقة واحدة
لتقديم رشى ،مشيرا ً الى انّ الشخص
المتهم ت � ّم توقيفه في زحلة وتجري
متابعة الئحة أسماء بالتهمة ذاتها.
وأوضح أنّ غرفة العمليات تلقت 650
شكوى وسجل  4حوادث إطالق نار و8
حوادث تالسن و 20إشكاال ً أمنياً ،مؤكدا ً
أنه ت ّمت معالجتها جميعاً.
واش���ارت قيادة الجيش إل��ى «عدم
تسجيل ح����وادث أم��ن��ي��ة ،باستثناء
بعض اإلشكاالت المحدودة في عدد من
المناطق ،بحيث عملت ق��وى الجيش
بالتنسيق م��ع ال��ق��وى األم��ن��ي��ة على
تطويقها ومعالجتها بصورة فورية.
وقد جرت هذه االنتخابات في أجواء
من المسؤولية والحرية والديمقراطية.
ودعت الجميع إلى احترام نتائج العملية
االنتخابية أي�ا ً كانت ،والتعامل معها
بصورة ديموقراطية وحضارية ،وإلى
التزام القوانين وشروط السالمة العامة،

الي�أ�س من ال�سيا�سة ( ...تتمة �ص)1
وشحا ً في مياه الشرب،وبطالة
متواصلة للتيار الكهربائي،
ّ
متصاعدة ،وقصورا ً مزمنا ً في األداء الحكومي ،وتقصيرا ً
فاضحا ً في المؤسسات الصحية واالجتماعية أن يغضبوا
ويثوروا وأن يترجموا سخطهم بعمليات تغيير واسعة في
المؤسسات واألجهزة ،وبالتالي في القيادات المسؤولة
عن ك ّل هذا الفساد المستشري واالنهيار الشامل .غير أنّ
الحاصل هو العكس :صمت وهجوع وقنوط يكاد ال يتجاوز
مستوى التململ واليأس الشامل.
صحيح انّ هذا المناخ السلبي ال يخ ّيم على الناس
جميعاً ،وأنّ ثمة اعتراضات واحتجاجات وتحركات
هنا وهناك وهنالك ،لكن ذلك يتجلّى في جزر محدودة
المساحة والفعالية والتأثير .إنها االستثناء الذي يؤكد
القاعدة.
أسباب وعوامل كثيرة تقف وراء هذه الظاهرة الخطيرة
ٌ
والمتمادية .غير أنّ أه ّمها ،في رأي��ي ،ثالثة :انحسار
فعالية القيادات الوطنية ،واتساع تأثير القوى الخارجية،
واستشراء اليأس بين الناس ،اليأس من السياسيين،
وبالتالي من السياسة.
هذه الظاهرة ،بل هذه الحال الكيانية الم َرضية ال يقتصر
وجودها على لبنان بل هي تشمل ،بدرجات متفاوتة،
جميع بالد العرب .لعلّها تحاكي حال العرب عشية اندالع
حرب الفرنجة ،المس ّماة خطأ حرب الصليبيين ،على غرب
آسيا بما فيها مشرق العرب.
وجود الفرنجة دام نحو  200سنة قبل أن يتم ّكن الظاهر
بيبرس ومن ثم قالوون من بناء قوة ذاتية مقتدرة في مصر
تك ّفلت إضعافهم ثم طردهم .أبرز الدروس المستفادة من
الصراع الطويل مع الفرنجة أن ال سبيل الى االنتصار على
قوة أجنبية غازية ثم متجذرة إالّ ببناء قوة ذاتية مقتدرة
ومستقلة.
العرب لم يستوعبوا هذا الدرس جيدا ً بدليل أنهم لم
ينجحوا في بناء قوة ذاتية مستقلة في مصر قادرة على
إضعاف األتراك العثمانيين بغية طردهم .بالعكس ،ما

الئحة ترتج

الم�شنوق ( ... 2016تتمة �ص)1

لبنان� :سقوط ( ...تتمة �ص)1
األحزاب والطبقة السياسية ويعتبرها سببا ً لمآسيه ومعاناته بال
تمييز بين مك ّوناتها ،وبالتالي القول إنّ غياب الدعم السياسي
يفسر الضعف هو عكس وظيفة الالئحتين كامتداد للحراك الذي
ّ
عصف بلبنان لشهور وكتب وقيل عنه وفيه الكثير ،ومع نتيجة
نسبة المشاركة يمكن االستنتاج قبل ص��دور النتائج أن النسبة
األقل من الـ  %20للمشاركين في بيروت تعني أن نسبة ما ذهب
لالئحتين التغييريتين ال يتعدّى الـ  ،%5رغم توافر مواكبة إعالمية
وازنة لحملة الالئحتين سواء على وسائل التواصل االجتماعي أو
على مستوى الصحافة والقنوات التلفزيونية.
 ت��ق��ول االن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة ف��ي ب��ي��روت ال��ت��ي ي��ف��ت��رض أنهاتستقطب الناس لقضاياهم المباشرة ،ويمكن خوضها بقدرات
متواضعة ال تحتاج قدرات االنتخابات النيابية وحساباتها ذاتها،
إن ال��ش��ارع اللبناني يقول من عاصمته إن أكثر من ثالثة ارباع
الناس خ��ارج االهتمام بأن يكون لها دور في الشأن العام ،قرفا ً
وي��أس��ا ً وم��ل�لاً وض��ي��اع��اً ،وأن البحث ف��ي كيفية اس��ت��ع��ادة الناس
إلى السياسة ،بما يتخطى ال��والءات الصغيرة أو الفئوية ،وحتى
الوالءات المبدئية ،بمعنى السياسة الواسع كميدان للمشاركة في
صياغة الشأن العام ،بات معضلة وطنية يجب أن يهتم لمعالجتها
المفكرون والسياسيون ودعاة التغيير ،والتي ال يمكن النوم على
حريرها لكونها تضمن بالنعاس الشعبي تكريس القيادات الراهنة،
ألن ال��ع��زوف وم���وات السياسة ،ق��د يشكل البيئة المناسبة لنمو
التطرف كما تقول التجارب ،فالناس التي ال تذهب لخيارات التغيير
قد يذهب مقابلها آخ��رون لخيارات التفجير ،وصمام األم��ان هو
استعادة الناس للسياسة ،وربما يكون ألفباء المطلوب هو قانون
انتخابي للبلديات كما للمجلس النيابي يعتمد التمثيل النسبي ،في
محاولة إلقناع الناس أن لكل صوت أث��را ً في النتيجة االنتخابية،
وهذه المعادلة لم تعد ترفا ً تجميليا ً للعمليات االنتخابية ،وال تطلعا ً
ملحة إلنعاش السياسة التي تموت.
إصالحياً ،بل حاجة وطنية ّ
 خارج بيروت يمكن قول أشياء أخرى ،وستكون مناسبة قولهاالحقاً ،لكنها ال تغيّر في حقيقة ما قالته تجربة االنتخابات األهم في
العاصمة.
ناصر قنديل

واش��اع��ة اج���واء االل��ف��ة واالخ���وة،
اتفقوا على دع��م الئحة توافقية
بلدية واختيارية تضم العائالت».
ـ أعلنت في بلدة المقيبلة في
وادي خالد الئحة «الوعد والوفاء»،
لالنتخابات البلدية واالختيارية.

وت��ت��أل��ف ال�لائ��ح��ة م���ن :حسن
عيسى رئيساً ،خالد بطيخ نائبا ً
للرئيس ،واألعضاء :محمد حسن
االح��م��د ،مصطفى خالد المحمد،
محمد هرموش ،محمد احمد حمود،
عمر احمد عبد الحميد ،عمر بري

الحسين ،محمد مصطفى الخالد،
ف��راس العبيد ،محمد المحمود،
يوسف حمود األحمد ،سامر العبد
ال��ل��ه ،مالك محمد الخالد وخالد
محمد فياض ،والمختارين :محمد
احمد االحمد وعمر كساب.

ال سيما االمتناع عن إطالق النار ابتهاجا ً
أو اعتراضا ً مع ص��دور ه��ذه النتائج،
وحذرت من القيام بأي عمل مخ ٍّل باألمن،
تحت طائلة توقيف المخالفين وإحالتهم
على القضاء المختص».
وخ��ط��ف��ت ع����روس ال��ب��ق��اع زح��ل��ة
االهتمام عن العاصمة بيروت ،وكانت
ّ
محط ترقب من قبل القوى السياسية في
ظل التحالفات الجديدة ،حيث وصفت
المعركة االنتخابية بأ ّم المعارك بين
االح���زاب المسيحية الثالثة (التيار
الوطني الحر ،القوات ،والكتائب) من
جهة ،الكتلة الشعبية من جهة ثانية
المدعومة من تيار المستقبل ،والنائب
نقوال فتوش من جهة أخرى ،فيما و ّزع
ح��زب الله أص��وات��ه على حلفائه في
اللوائح الثالث .وأش��ارت المعلومات
األول��ي��ة ال��ى ان الئحة «إن��م��اء زحلة»
لألحزاب حصلت على  %68من أصوات
المسيحيين ،وأن نتائج فرز  %70من
صناديق االقتراع أظهرت تقدّم الئحة
األحزاب والفارق باألصوات ال يق ّل عن
 3000صوت.
ال��ى ذل��ك ف���ازت وك��م��ا ه��و متوقع
الئحة البيارتة المدعومة م��ن قوى
�ي» ،على
السلطة بالكامل «زيّ ما ه� ّ
الئح َتي «بيروت مدينتي» ،و«مواطنون
ومواطنات في دول��ة» ،لكن المفارقة
تمثلت بتد ّني نسبة التصويت في
بيروت التي عكست عدم التجاوب من
قبل أهالي بيروت مع تيار المستقبل،
رغ��م ك � ّل الشحن المذهبي والتعبئة
وتقديم اإلغراءات المادية وغيرها.

«راحت السكرة
وإجت الفكرة»

وفيما سارع رئيس تيار المستقبل

سعد الحريري ال��ى التأكيد من بيت
الوسط بعد فوز الئحته أنه ابتداء من
الغد (اليوم) سيبدأ العمل لمصلحة
بيروت غ � ّرد رئيس الحزب التقدمي
االش��ت��راك��ي ال��ن��ائ��ب ول��ي��د جنبالط
ع��ب��ر ح��س��اب��ه ال��خ��اص ع��ل��ى تويتر
ع��ن االنتخابات البلدية ف��ي بيروت
قائال« :بيروت البيارتة» ليس المه ّم
االنتصار فالمه ّم م��اذا بعد؟ والحفل
جميل ،لكن كما يقولون «راحت السكرة
وإجت الفكرة» .الوسط .وتعليقا ً على
انتخابات زحلة ،غ ّرد جنبالط ساخرا ً
عبر تويتر ،وق��ال« :ال��م��ازة الجديدة
في زحلة البردوني متبّل مع بحص
فتوش صخري مشاوي مغبّرة وفواكه
مطحونة وأرغيلة مغسلة بوحل».

ّ
يتدخل
جنبالط
شخصيا ً في راشيا

اما انتخابات بلدية راشيا فلم تنل
أية حصة من تغريدات جنبالط فهو
الذي تولى شخصياً ،خوض المعركة
البلدية في تلك المدينة من خالل تف ّرغ
يومي لكبار مسؤوليه الحكوميين
والنيابيين ،ال سيما الوزير وائ��ل ابو
ف��اع��ور ألسابيع متواصلة تراتفقت
م��ع حشد آالف ال��وع��ود بالوظائف
والتهديدات بالطرد منها ،واستم ّرت
االت���ص���االت ح��ت��ى س��اع��ات الصباح
األول��ى من اليوم االنتخابي ،انتهت
بفوز الالئحة المدعومة من االشتراكي
برئاسة بسام دالل بفارق  136صوتا ً
عن الالئحة التي رأسها رئيس البلدية
األسبق زي��اد العريان المدعومة من
تحالف حزبي مع التيار الوطني الحر
والعائالت.

 ..وفوز لوائح
القومي – حزب الله
 -أمل  -التيار

وباستثناء بعلبك المدينة التي لم
تعلن نتائجها بعد ،شهدت مختلف
ال��ق��رى وال��ب��ل��دات البقاعية ال سيما
في البقاع الغربي وبعلبك والبقاع
الشمالي والهرمل فوزا ً كاسحا ً للوائح
المدعومة من حزب الله وحركة امل
والحزب السوري القومي االجتماعي.
فيما فاز التيار الوطني الحر والحزب
ال��س��وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي على
الالئحة المدعومة من القوات اللبنانية
في صغبين.
وأعلن المسؤول اإلعالمي في منطقة
البقاع أحمد ري��ا عن إرج��اء المؤتمر
الصحافي الذي كان مق ّررا ً عقده أمس
الى الساعة الحادية عشرة من صباح
ال��ي��وم ،وذل���ك بسبب ت��أخ��ر ص��دور
النتائج االنتخابية ،حيث يرتقب أن
يتحدّث فيه نائب األمين العام لحزب
الله الشيخ نعيم قاسم ح��ول نتائج
االنتخابات في منطقة البقاع.

نصر الله يؤكد
دور األحزاب

إلى ذلك ،اضطر األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله الى قول ما
قاله حول البلديات ترشيحا ً وانتخاباً،
خاصة لناحية رئيس البلدية ونائب
الرئيس لسبب ج��وه��ري ه��و احترام
البنى األس��اس��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��وم عليها
ح��زب الله والتي تنطلق من النظرة
ّ
بغض
الى الفرد ككفاءة قائمة بذاتها،
النظر عن االنتماء العائلي او المناطقي
والطبيعي.

وقد أكد االمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله انّ األحزاب السياسية
هي جزء من المجتمع المدني ،وبالتالي
دخولها في االنتخابات البلدية يقلل
من الخسائر في ظل الظروف الحالية.
ورأى خالل احتفال هيئة دعم المقاومة
االسالمية أن الحديث عن ترك الخيار
ف��ي االن��ت��خ��اب��ات ل��ل��ع��ائ�لات مقاربة
خاطئة .وأضاف أن البلدية هي شكل
من اشكال االدارة والحكم وإذا تجاهلت
االح��زاب االنتخابات البلدية فتكون
قد تخلت عن جزء من مهامها كأحزاب
سياسية ،م��ش��ددا ً على أن عمليات
ال��ت��رش��ح وال��م��ش��ارك��ة فيها مسألة
اساسية ومهمة جداً.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إنّ
السيد نصرالله أثار ملف االنتخابات
البلدية خ�لال كلمته ل��وج��ود أج��واء
من االعتراض على تشكيل حزب الله
وحركة أم��ل اللوائح االنتخابية في
بعض القرى والمناطق ،كما لوجود
اع���ت���راض ع��ل��ى ب��ع��ض األش��خ��اص
ال��م��وج��ودي��ن ف��ي ال��ل��وائ��ح ف��ي أكثر
م��ن ق��ري��ة ،ن��ظ��را ً لتجربة المجالس
البلدية الحالية التي لم تكن ناجحة
على الصعيد اإلنمائي ،لكن المصادر
أوضحت أنّ «هذا األمر ال يعني أنّ هذه
القرى غير مؤيدة للمقاومة وخيارات
حزب الله وأمل السياسية ،لذلك أكد
السيد نصرالله على دور األح��زاب في
هذه االنتخابات وض��رورة مشاركتها
في تشكيل اللوائح وخ��ط��ورة تركها
للعائالت كي ال تترك خالفات وعداوات
بينها لعشرات السنين؛ والسيد هنا
ر ّد على نقاشات موجودة في االوساط
الشعبية تعبر ع��ن قلق وخ��وف من
ذلك».
ولفتت ال��م��ص��ادر ال��ى «انّ حزب

التحالف الثكالى ( ...تتمة �ص)1

فعله نفر غير قليل من القياديين العرب في عهد السلطنة
العثمانية هو التعاون ،بل التواطؤ ،مع دول أوروبية
صاعدة ،بريطانيا وفرنسا خاص ًة ،لإلجهاز على «رجل
أوروبا المريض» وتقاسم ميراثه من دون أن يحصلوا،
لقاء خدماتهم في هذا السبيل ،إالّ على وعود عرقوبية.
ليس في بالد العرب ،حال ّياً ،محاولة جدّية وجادّة في
ايّ من دولهم لبناء قوة ذاتية مقتدرة تكون على مستوى
األمة وفي خدمة أهدافها ومصالحها .ثمة محاوالت ُقطرية
إنمائية ،بعضها ناجح وبعضها اآلخر متع ّثر ،لكن أ ّيا ً منها
غير مهيَّأ ألن يصبح نوا َة قوة ذاتية وازنة على مستوى
األمة وفي خدمتها.
في غمرة هذا المخاض الذي ُّ
يلف القارة العربية من
مشرقها الى مغربها ،يقتضي أن يكون للقوى النهضوية
يتجسدان في سؤال وحركة.
الحيّة مهمة ودور ،لعلهما
ّ
السؤال هو :كيف نتغيّر؟ بعد اإلجابة عن هذا السؤال يأتي
دور الحركة التي يُفترض أن تضع مضمون الجواب قيد
التنفيذ.
غير أنّ المه ّم أن نقتنع جميعاً ،وال سيما القياديين
النهضويين ،بأنّ التغيّر شرط للتغيير وسابق له .عندما
نتغيّر نتمكن من التغيير .فالتغيير نتيجة للتغيّر ،وهو
جهد ذاتي وليس فعالً خارجياً .مهم ُة القياديين النهضويين
في تاريخنا المعاصر هو طرح هذا السؤال المفتاحي :كيف
نتغيّر؟ ثم اإلجابة عنه في سياق معطيات الزمان والمكان
والحاجات والتطلعات.
ينتج ،في المدى الطويل،
التركيز على مها ّم التغيّر
ُ
ثقافة مغايرة ه��ي ثقافة النهضة ،وم��ن خ�لال ثقافة
النهضة يستطيع النهضويون إجراء تغييرات بنيوية في
المؤسسات القائمة ،كما العمل لبناء مؤسسات حديثة.
صحيح أنّ مسار التغيّر والنهضة طويل وشاق ،لكنه
يبقى أدنى تكلفة ومشقة من المراوحة في مستنقع التقليد
واالجترار وتقبّل الراهن كأنه قدر مقدور.

د .عصام نعمان

وبالتالي إذا كان ثمة ألحد أن يُملي شروطه على
اآلخر في المفاوضات والبحث عن حلول سياسية
فهو نحن ،وثانيا ً ألنّ مَن هو مثلنا أصالً ال ُتملى عليه
شروط ،بل يظ ّل يقاتل ولو بلغ ما بلغ...
نعم الذي لديه جهل مر ّكب مثل أمراء السعودية،
ذاهب الى التصعيد في الميدان كما في السياسة ،من
اآلن حتى االستحقاق الرئاسي األميركي...
وك ّل ظنه أنه بذلك يراهن على الزمن لعلنا نتعب
أو نيأس أو انّ س ّيده األميركي الصهيوني سيبدّل من
جلده في البيت األبيض ،ويُنقذه من ورطته وغرقه
في المستنقع السوري  -اليمني!
ونحن نقول له كما ق��ال له سيّد ال��ك�لام :عبثا ً
تحاول ،عبثا ً تنتظر ،عبثا ً تناور ،عبثا ً تراهن ،اللعبة
انتهت والمصير بات محتوما ً والمسار والمسير صار
معلوماً...
األميركي استنفد ما عنده ،والروسي لن يتراجع
ال��ى ما قبل عقيدة بوتين في تطهير المنطقة من
اإلره��اب من االسكندرون إلى االسكندرية ،واأله ّم
نحن مَن يق ّرر شروط إذعانك لموازين القوى الجديدة
بالحرب او بالسالم!...؟
أما المرتزقة والمأجورون واألذن��اب واإل ّمعات
التافهون من نفايات البشر المقطوعة جذورهم مع
الناس الذين تستخدمهم م ّرة في جنيف وم ّرة في
الكويت وم ّرة في هذه العاصمة او تلك ،ودائما ً في
ميادين الوغى ،فهؤالء ليسوا بقادرين على تحقيق
أيّ مكسب لك ناهيك عن قدرتهم على حماية أنفسهم
من الهالك بأيديهم وأيدي المؤمنين!...
وأما تركيا العثمانية الجديدة وصاحبة النهج
االنقالبي المشين ،فإنها ماضية بأكل بعضها بعضا ً
حتى يصل دور أردوغ��ان لينتهي إما بحرب أهلية
تنتظره ،أو بانقالب عسكري تدحرجه له أميركا بعد
طرده لعميلها المباشر أحمد داوود اوغلو!...

وللسعودية نقول :إذا كان رهانكم على تحالف
علني مع حكام تل أبيب ،وإن هذا كفيل بضمان بقاء
سلطتكم فترة أطول في السلطة ،فنقول لكم إنهم
أعجز من بيت العنكبوت أكثر من أيّ وقت مضى،
وبات عمر حكم حلفائكم االستراتيجيين هؤالء أقصر
مما تظنون ،فتكونون بذلك كالثكلى التي تستعين
بثكلى ،وراعيكما مغادر الى الشرق األقصى خائفا ً
مترقبا ً تحفز التنين األصفر!...
ثم إنه إذا أردت��م أن ترعبونا بإعالنكم الصريح
عن قصد التحالف مع عدو األمة هذا ،فاعلموا بأنه
ليس جديدا ً علينا تحالفكم المعلن هذا مع تل أبيب،
فصاحب مبادرتكم األولى المعلنة لـ«السالم» ،أيّ
تصفية القضية الفلسطينية ،فهد بن عبد العزيز
ومعه ناصر بن عبد العزيز أخو رئيس هيئة البيعة
الحالي واول وزير دفاع سعودي كانا ضيوف مشفى
هداسا الصهيوني ابان الحرب العالمية الثانية مع
جمع من المرافقين من األسرة ،وإذا أردتم نكران ذلك،
فستظهره لكم وثائق ميخائيل كهانوف المنشورة
في تل أبيب في كتابه اب��ن سعود وال��ص��راع في
فلسطين!...
وعليه فإنّ اللعب صار على المكشوف على ما
يظهر للرأي العام ،و«لم يبق لكم ستر مغطى» ،كما
يقول المثل ،ونعرف تماما ً بأنّ المعركة ال تزال طويلة
ونحن لها مستعدون ،لكن ليكن في علمكم بأنّ من
ر ّكع أوباما على بوابات الشام وجعله يتج ّرع كأس
الس ّم على أس��وار وتخوم أكثر من عاصمة عربية
ويبكي جنوده من المارينز والوحدات الخاصة على
سواحل إيران لقادر وبسهولة أن يجعلكم تندمون...
باألمس غادر كثيرون المسرح السياسي الدولي
على خلفية إسقاط مشروع المقاومة في الوطن
العربي والعالم اإلسالمي ،وبقي ش��ارع فلسطين
في طهران وقصر الشعب في الشام وبيت السيد

في حارة حريك ،ك ّل واحد منهم عرين ألسد لم يجرؤ
ايّ من الذين تنطحوا لمهمة إسقاطهم ،على االقتراب
لي أذرعهم أو هزيمتهم...
منهم ،فضالً عن ّ
لقد سقط أوغ��ل��و ال��ي��وم ص��ري��ع ه��ذه الحرب
المفتوحة على خطى سقوط من سبقوه من رموز
الفتن المتنقلة ،وغ��دا ً أردوغ���ان وبعد غد سيأتي
دوركم ودور حليفكم نتن ياهو...
وأما مراهنتكم على كلينتون او ترامب ،فهو أقرب
ما يكون ال��ى ال��س��راب ،ألنّ ساكن البيت األبيض
الجديد ديمقراطيا ً كان أو جمهوريا ً مهاجر مثله مثل
أوباما من منطقتنا المقاومة هذه الى البحر األصفر
والمحيط الهادئ ،بحثا ً عن لقمة عيشه هو ،ولن
يبقى الى أمد طويل يرعى يتامى وثكالى مشروعه،
ال سيما وقد ج ّربكم في أكثر من حلبة نزال ،ولم يجد
منكم إال الخسران المبين...
ب��األع��داد واألرق���ام وبالنقاط خسرتم المعارك
وال��ح��روب ،ول��م يبق إال أن تخسروها بالضربة
القاضية ،نحن من جهتنا ليس لدينا ما نخسره،
ألنّ مهمتنا أن نسقطكم وقد صرتم أقرب ما تكونون:
كاعجاز نخل هاوية ،إن أصررتم على القتال فسنظ ّل
ندافع عن ديننا وأمتنا ومشروعنا وأهلنا حتى قيام
الساعة ،وإنْ اخترتم المفاوضات فما عليكم إال أن
تقبلوا السنن الكونية التي تقول إنّ المنتصر هو
مَن يحدّد شروط التسوية والصلح ،ولكن لتعلموا
ان ال ابي موسى األشعري بيننا هذه المرة ،ودرجة
اليقظة واالنتباه عندنا  220على  ،220وإذا اخترتم
الجنون والمغامرة فلدينا مفاتيح الجليل وما بعد
بعد الجليل ،وأظن أنّ العدو الصهيوني صار عنده
علم وخبر بسالح المقاومة ال��ذي يُعمي بصره
وبصيرته.
بعدنا طيّبين قولوا الله.

محمد صادق الحسيني

الله في مقاربته االول��ى لالنتخابات
خالل العقدين الماضيين اضطر الى
مماشاة العرف السائد بأن العائالت
تنال حصة في البلديات متكافئة مع
اصحابها األمر الذي أدى وي��ؤدي الى
ضياع الفرصة باستثمار الكفاءات في
العائالت الصغيرة ،األمر الذي يناقض
مبدأ الفكر السياسي الغربي الذي يقوم
عليه حزب الله .ومن أجل إحداث تغيير
او صدمة ما ،فقد وجد السيد نصر الله
أنه آن اآلوان الطالق اول اشارة تنبيهية
داخ��ل ح��زب الله ولجمهوره ب��أن هذا
العرف لن يستمر قائما ً في قاموس
ح��زب الله ،واذا ك��ان تطبيق التغيير
المنهجي غير ممكن في انتخابات اليوم
بشكل كامل ،فإن السيد نصر الله اراد
ان يصوب االنظار نحو وجوب اعتماده
في المستقبل» .وتشير المصادر الى أن
هذا الموقف القى ترحيبا ً واسعا ً امام
اصحاب الكفاءات والجمهور العام
لحزب الله من دون أن يفي امتعاض
وجهاء العائالت الكبيرة التي ستجد
نفسها ع��اج�لاً ام اج�ل� ًا تفقد اوراق
التحشيد العائلي.
وقللت المصادر من حجم الخروقات
التي يمكن أن تحصل في بعض القرى
التي ستشهد تنافسا ً وذل��ك لضعف
اللوائح المنافسة ولنسبة التصويت
المرتفعة ف��ي الجنوب وال��ب��ق��اع في
ال��س��ن��وات الماضية لصالح لوائح
التحالف.
وعلى صعيد آخر شدّدت المصادر
على أنّ «هجوم السيد نصرالله على
السعودية م��ج �دّدا ً مؤشر الستمرار
ت��ش � ّن��ج ال��ع�لاق��ة ب��ي��ن ح���زب ال��ل��ه
والسعودية من جهة وبين السعودية
وإي���ران م��ن جهة أخ���رى ،وبالتالي
وصول مساعي تقريب وجهات النظر
بين ال��ري��اض وط��ه��ران ال��ى طريق
م��س��دود» ،موضحة أن السعودية
ذاه��ب��ة ب��ات��ج��اه التصعيد أك��ث��ر في
سورية وستزج بثقلها في معركة حلب
التي ستكون معركة فاصلة بالنسبة
لها فضالً عن أنها بذلك تعمل على
إطالة أمد الحرب وعرقلة التفاهمات
لوصول إدارة أميركية جديدة تظنها
أنها ستسير وفقا ً ألهدافها ومخططها.

�إعالنات ر�سمية
كهرباء قاديشا
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة  -ال��ق��ادي��ش��ا ع��ن ت��م��دي��د مهلة
اس��ت��دارج العروض العائد لتأهيل مبنى
الشركة والمستعمل من قبل نقابة موظفي
وعمال شركة كهرباء قاديشا ،وذلك وفق
المواصفات الفنية وال��ش��روط اإلداري���ة
المحددة ف��ي دفتر ال��ش��روط ال��ذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء مئة ألف ليرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
في المصلحة اإلدارية في مركز الشركة في
البحصاص ما بين الساعة  8صباحا ً و12
ظهرا ً من كل يوم عمل.
ُت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا  -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم األربعاء
الواقع فيه  25أيار  2016الساعة  12ظهرا ً
ضمنا ً
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
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