
 

 

 نٌسان 92بعلبك  / بٌان صحافً

 

 تعلن "حركة مواطنون ومواطنات في دولة"  
  مرشحيها لالنتخابات البلدية في بعلبك 

 

 اعلنت حركة "مواطنون ومواطنات فً دولة" الٌوم مرشحٌها لالنتخابات البلدٌة عن مدٌنة بعلبك وهم:

 ًٌمنى الطفٌل 
 ًهدٌل الرفاع 
 ةمٌرفت وهب 

 
جاءت هذه الجولة بعد جولة لثالثة  ،واعلنت الحركة مرشحٌها خالل جولة ببوسطة "مواطنون ومواطنات فً دولة" فً بعلبك

 كافة المحافظات اللبنانٌة.وبعدها الى  وصغبٌن غدا فً زحلةاٌام فً محافظة بٌروت وستستكمل البوسطة جولتها 

وتحدثت  ،أت باعالن مرشحٌها من امام سراٌا بعلبكوجالت بوسطة "مواطنون ومواطنات فً دولة" فً بعلبك حٌث بد

 المرشحة هدٌل الرفاعً وهذا نص الكلمة:

العصية عمى  ،تحت شعار مواطنات ومواطنون في دولة نوجو صرختنا اليكم يا اىمنا في بعمبك االبية
تدوي األمل، فوتعيد صناديق االقتراع أصواتيم لتيز ، العالء صوتكم ،االنكسار والرضوخ لالمر الواقع

 اصوات الرصاص وتخترق احزمة البؤس والحرمان التي تعيشو مدينتنا...من عمى معًا أ اصواتنا 
مرت السنين ونحن نرى منطقتنا تقف مكانيا ال بل انيا في تراجع مستمر عمى كافة االصعدة االقتصادية 

 ضعع بشبابنا الى اليجرة نظرا لمو ىذا الواقع المرير الذي دف .واالنمائية والزراعية والسياحية واالمنية
، وزادت الخدماتي السيئ وعدم توفر فرص العمل وارتفاع معدالت البطالة التي تخطت الخطوط الحمر كميا

  تفاقما مع النزوح السوري.
 

الناس  تجمعالروابط التي  حاللانإلى مما ادى  ،بالياس واالحباط اولدت لدى الشباب شعور  ىذه الظاىرة 
، بعدما سقطت شرعية الدولة الفاشمة في أعينيم، جتماعيةمظمة والقيم النواال العامةات المؤسس ضمن

فتزايدت حاالت الجنوح الفردية واشتد االنكفاء ضمن األطر البسيطة القديمة من عائمية وعشائرية. فباتت 
 األحداث األمنية تتكرر وتشوش الحياة اليومية لمبعمبكيين.

 



 

المسؤولة ليست الوجية الحقيقية لشببابنا فالشباب البعمبكي شباب مثقف للتصرفات اولكن التوترات االمنية وا
ما  ن مختمف االختصاصات بدو مشاريع انمائية واستثمارية ليثبت كفاءتو فيومتعمم ومتحرج من الجامعات و 

بتصير فردية البقا حدا يصورنا وكانا قتالين قتال نحن ميندسين دكاترة واطباء ومحامين وقضاة والزعرنات 
فرض تطبيق القوانين واإلجراءات لذلك فانو يجب أما تعمميا فيو ظاىرة سياسية واجتماعية. وين ما كان 

وبشكل مواز مواجية األسباب العميقة لمظاىرة بسياسات  االمنية عمى المخمين بامن المنطقة بشكل صارم
 جدية.

 
التي من شانيا توفير فرص العمل مما المنتجة في البنى التحتية والقطاعات اإلنتاجية تشجيع االستثمارات 

االندماج االجتماعي فيما بين سكان المنطقة باالضافة الى تحقيق االستقرار االمني من خالل تقميص  يعزز
 وبموازاة ذلك، حماية حقوق العمال المبنانيين.  البطالة

 
، ورصدت ليا 3122لمشباب المبناني التي أقرت في مجمس الوزراء سنة أين مشروع "اول فرصة عمل 

األموال؟ كان يقضي بأن تغطي الدولة كمفة اشتراكات الضمان عن كل شابة أو شاب لبناني لمدة سنتين إذا 
 وفرت أية مؤسسة فرصة عمل جديدة، دون صرف أي أجير في المقابل.

 .مدينة العظماء الخالدة في اذىاننامل لاصواتكم ىي بر االمان لمدينتنا ىي األ

 دكم.تحية والف تحية لكم ولصبركم ولدعمكم ولتايي 

 

 :عن المهرجانات وهذا نص الكلمةىةمٌرفت وهبت المرشحة الى القلعة وتحدث البوسطة ومن ثم انتقلت
 

 صارت آثارات. ةعمروا مدينة، والمدينمن قبمنا . الناس لتكون آثارات اآلثارات يمي قدامنا ما حدن عمرىا
 المدينة يمي عمروىا ما كانت بتعمر لو ما كان في دولة.

 
 واليوم اآلثارات يمي قدامنا منسية وميمولة ألنو ما في مدينة وال في دولة. 

 
بيقولو أنو بعمبك فييا أشير آثارات رومانية بالعالم. ىيدا صحيح. بس ىالمباني والمعابد كانت قبل الرومان 

ينة بتعّيش اآلثارات مش اآلثارات يمي بتعّيش مدينة. الزم نرّجع المدينة ونرّجع الدولة وبعد الرومان. المد
لتشيد اآلثارات لينا إننا منستحق نكون أىل مدينة بتشوف حاليا بتاريخيا وبتعتز بحاضرىا. بتشيد عمينا إننا 

 منعرف نعمر مدينة ودولة. 
 



 

ية حجار منسية ومتروكة، مشغولين كيف بدنا ساعتيا اآلثارات بترجع وسام عمى صدر البالد، ش شو 
نعيش بالقمة من دخولية شوية سواح بيجو بيتفرجوا عمى آثارات عظيمة وبيزيحوا نظرىم عن حالة المدينة 

 التعيسة.
 

مسؤولية بمدية بعمبك ترجع بعمبك مدينة، بيقصدوىا المبنانيين قبل األجانب، ألن والد البمد ىني األساس، 
 يا شغل وتجارة وثقافة وحرية، وألنيم بحاجة إليا. وبيحتفموا مع أىل بعمبك بالميرجانات.وألنيا مدينة في

 عصبيات الستنفار ميدان تصير حتى مش طوايف، فييا بتتالقى بمبنان مدينة أكتر بعمبك بيروت، عدا ما
 مدينة بعمبك. الضحية عرسال جارتيا وال ىي ال. والمحمية اإلقميمية الحسابات لتصفية ساحة وال الطوايف
دينو وطايفتو. وأعطى مضمون بعمبك  من مش فقرا فالحين عن ليدافع السمطة بوجو وقف يمي األوزاعي،

 .وداعش التكفير نقيض والتسامح. األوزاعي الحقيقية من العقل
 

تحويل مسؤولية بمدية بعمبك ترجع بعمبك مدينة، فييا شغل وتجارة وثقافة وحرية، مش تبقى مميية بمشاكل 
السير حول اآلثارات ومشاكل النواطير واألدالء السياحيين يمي ما عنن سواح وال ضمان اجتماعي، ومشاكل 

 ناس عم بتتفرج عمى مدينتيا وآثارىا وناطرة الفرج والرزق.
 

 :عن أزمتً المٌاه والتلوث وهذا نص الكلمةت المرشحة ٌمنى الطفٌلً وانتقلت البوسطة الى رأس العٌن وتحدث

بمنطقة جافة بين ينابيع الميطاني وبردى  ،بعمبك واحة. سبب وجودىا راس العين. بأعمى نقطة بالبقاع
ذ بالوسط نبع متفجر نحن  ، ىو يميجنوبًا، وينابيع العاصي شمااًل، ستين كيمومتر من االرض الجرداء، وا 

  واقفين قدامو.
 

 اشير السنة. ليش؟اليوم بعمبك مقطوعة فييا المي ونبع راس العين بيجف نص 
بتعبي من البيارة لتوصل المي عالبيوت.  صياريجألنو البناء فوق النبع شجع عمى حفر البيارة. وصار في 

المناطق. التقصير المقصود  لالشي نفسو حاصل بكما في خصوصية لبعمبك، ال بيالمأساة وال بغيرا. 
ين منو. عودة شصاروا كتار عائو  ،واقعبخدمة عامة بسيطة خمق حاجة لمحمول الرديفة يممي ثبتت أمر 

 لطبيعتو صارت أصعب ألن استغالل حاجة الناس صار محّصن بتأمين مصالح ناس تانيين. الوضع
كل الناس،  ثقيمة بيدفعوىاوين ما كان. والنتيجة ذاتيا: ضريبة  .ىيدا الشي ذاتو حاصل بالكيرباء وباالنترنت
 . أكبر خسارةيممي بيشتغموا بالحمول الرديفة حتى يعيشوالل شغأكترىا خسارة وىدر، بس قسم منيا بأمن 

 تيديم فكرة الدولة والخدمة العامة.
 

 ما في كالم عن مية الشفة والقضيان بال كالم مالزم عن المياه المبتذلة. المي محكومة بدورة متكاممة.



 

  بتسألوا شو قصة المياه المبتذلة، والمجارير والتكرير؟ 
ببعمبك، رت بس الشبكة مش خالصة والمحطة مش عم تشتغل بشكل طبيعي. والوضع محطة التكرير تعمّ 

 متل ما ىو بعشرات المناطق بمبنان.كمان، ىون 
 

بمش بدل ما يتحاسب يمي غرقوا البمد بالدين، السبب بسيط: لمّا فشمت السياسات المالية بالتسعينيات، 
ييزات الخدمات العامة حتى يقمموا العجز بالموازنة. قرروا ما بقا يصرفو قرش واحد عمى تجالكذب والتزوير، 

، عكس القانون والدستور، من خارج الموازنة ، بستتنفذقيت المشاريع الممولة من قروض خارجية بوحدا 
وما فيو محطة التكرير مشان ىيك فيو : يزيدوا الدينيخبوا العجز بس  ومجمس النواب يوافق ويغطي. كانوا

العام منو قصة شكمية. عم مندفع تمنو مال وقير. الوضع المذري منو جايي  التالعب بالمال. شبكة
صدفة. إلو أسباب وأرباب. والمحاسبة مطموبة، المحاسبة عمى صرف المال العام وسرقة الناس، والمحاسبة 

 السياسية عمى إذالليم.
 

تنازلت عن . مشان ىيك كاذيبياساكتة عمى أنافضة أيدا، النيا خاضعة لمسمطة و وين البمديات بتقولو؟ 
بمدي وال من رسوم الخميوي تتنفذ الشبكات لامواليا وما فرضت عمى الدولة تحرير حصتيا من الصندوق ا

 .، من خالل رفع دعوى ضدىاالمحمية
 فاشمة وكاذبةلسمطة تابعة إليا عازة إذا كانت البمدية ما 

 عادلة وقادرة لتوصل الميديمقراطية مدنية  الزم تواجييا حتى تفرض بناء الشبكة وتفرض بناء دولة فعمية،
 تبقى بعمبك واحة.حتى تم تكريرىا يبيوت الناس و  عمى

 ويرجع فيو دولة، لمواطنين ومواطنات.
 

 ٌط الضوء على ازمة الكهرباء.واستكملت البوسطة جولتها حٌث وصلت الى  مصنع الكهرباء لتسل

بعنوان "مواطنون ومواطنات فً بعلبك لبناء دولة مدنٌة ة حوارٌة كما نظمت حركة "مواطنون ومواطنات فً دولة" جلس

ة وشارك فٌها كل من الدكتور علً غصوب حٌدر واالستاذة مٌرفت وهبدٌمقراطٌة عادلة وقادرة" فً نادي الشبٌبة الخٌري 

 والدكتور شربل نحاس.

 

 اء خطر علٌهم، وكل استفتاء فرصة لنا.تكل استف

 

  30457930 طعمه هشام: وجهة اتصال لإلعالم
  www.mmfidawla.comالمعلومات   من لمزٌد

 /facebook.com/mmfidawla  فاٌسبوك  

 twitter.com/mmfidawla   توٌتر 

 mmfidawla@gmail.com لالتصال 


