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ّ
يحقق �أهدافه
الإرهاب المدعوم �أميرك ّي ًا و�سعود ّي ًا مهزوم ولن

3

ن�صراهلل :ملتزمون في االنتخابات البلديّة مع حلفائنا ال مع حلفائهم
عزفنا عن بيروت لأ ّننا ال نريد �أن نكون في مواجهة وال تحميل جمهورنا ما ال يطيق
أ ّكد األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر
يفجر
الله ،أنّ «داع��ش» عندما يُهزم في الجبهات ّ
في األحياء ،في بغداد وفي دمشق وفي الضاحية
الجنوبية في بيروت .وأوضح أ ّنهم «ال يريدون فقط
تدمير حزب الله من خالل «داع��ش» ،إ ّنما التنظيم
جيء به ليقاتل الجمهورية اإلسالمية في إيران
والتح ّول في العراق والنظام المقاوم في سورية».
وأضاف« :يريدون لـ«داعش» أن يكون على حدود
إي��ران الشرقية والغربية وداخلها إذا استطاعوا،
والنظام السعودي يعمل في هذا اال ّت��ج��اه .كانوا
يريدونه أن يمتد إلى عرسال وصوال ً إلى شواطئ
البحر» ،وشدّد على أ ّنه «يجب أن نعرف أي خطر
وتهديد واجهناه خالل السنوات ،وأنّ المشروع
يستطع أن يح ّقق أهدافه،
اإلره��اب��ي مهزوم ول��م
ْ
وإن ش��اء الله لن يستطيع أن يح ّقق اهدافه في
المنطقة».
وعن المرحلة الثانية من االنتخابات البلدية،
دعا السيد نصر الله «أهلنا في الضاحية الجنوبية
لبيروت وبقيّة البلدات التي لنا حضور فيها في جبل
لبنان للمشاركة الفعّ الة في المرحلة الثانية من
االنتخابات البلدية ،ودعم لوائح الوفاء والتنمية

الفعالة
للم�شاركة ّ
في المرحلة الثانية
من االنتخابات
البلدية
واإلصالح» ،وقال «إلى كل حلفائنا ،نحن ملتزمون
معكم سياس ّيا ً وأخالق ّيا ً وأدب ّياً ،لكننا لسنا ملزمين
بمن تتحالفون معهم» ،وأضاف «نحن حزب الله
لسنا متحالفين مع خصم سياسي ،إ ّنما مع حلفائنا
مع من لم يُسئ إلينا أو يعتدي علينا».
وف��ي كلمة ل��ه ف��ي احتفال مؤسسة الجرحى
المركزي في الجنوب (حناويه والنبطية) وبيروت
وبعلبك بمناسبة يوم الجريح المقاوم ،قال السيد

نصرالله «أبارك لكم هذه األيام الشعبانيّة الحافلة
باألعياد والذكريات والمناسبات ،ومعاني ومفاهيم
الجهاد والتضحية والصبر على ال��ج��راح وعلى
األسر».
وذ ّك��ر السيد نصرالله بما يُس ّمى «يوم النكبة،
ال��ذي كما يظهر يت ّم نسيانه مثل ك ّل ما له عالقة
أساسي بين
بفلسطين» ،وأض��اف« :هناك ف��ارق
ّ
نكبة  1948والنكبة التي يُ��راد لها أن تح ّل بنا
اليوم» ،موضحا ً أنّ «الفارق بين نكبة  1948ونكبة
ال��ي��وم ،أنّ هناك رج��اال ً ون��س��ا ًء ودوال ً وحكومات
وجيوشا ً وأحزابا ً وتياراتٍ في المنطقة حيّة وقويّة
وذات وعي وبصيرة ومص ّممة على إسقاط المشروع
األميركي وأدواته».
وإذ لفتَ إلى أنّ «األ ّم��ة ما زالت تعاني من آثار
النكبة في فلسطين وموقف األمة في تلك المرحلة
وما نتج عنها من تداعيات» ،قال« :في السنوات
األخيرة هناك مشروع وأداء ونكبة مشابهة لما
جرى في فلسطين تجري اآلن بإدارة وتخطيط من
وارث بريطانيا في المنطقة ،وهو الواليات المتحدة
األميركية».
وأردف ق��ائ�لاً(« :وزي���رة الخارجية األميركية
السابقة هيالري) كلينتون أق ّرت عام  2009أمام
مجلس الن ّواب األميركي عندما كانت وزيرة خارجية،
بأنّ أميركا أتتْ بمن يحملون الفكر الوهّ ابي وم ّولتهم
ود ّربتهم بالتعاون مع الجيش الباكستاني لمقاتلة
السوفيات» ،وأض��اف« :األميركيّون لديهم اليوم
مشكلة اسمها المقاومة وسورية وإيران وحركات
المقاومة في لبنان وفلسطين والتح ّول باتجاه
خط المقاومة في العراق واليمن ،والنهضة التي
حصلت خالل السنوات القليلة الماضية» ،واعتبر
أنّ األميركيّين استفادوا من التجربة نفسها أمام
السوفيات ،وأت��وا بـ«المجاهدين» من السعودية
والخليج وأوروبا وفرنسا وبريطانيا ،إلى سورية
وال��ع��راق» ،وأ ّك��د أنّ «ال��ع��دوان «اإلسرائيلي» لم
يستطع أن يقتل فينا ال روح وال فكر وال أولويّة
المقاومة ،لكن هؤالء (المجاهدين) يقدرون بنظر
الغرب أل ّنهم سيقاتلون باسم االسالم».
ولفتَ السيد نصر الله إلى أنّ «مشكلة أميركا

ت�ضحيات الجي�ش والمقاومة �أعطت الأمان ّ
ومكنت
من �إجراء المرحلة الأولى من االنتخابات
مع كل من يريد أن يستعيد في هذه األمة كرامته
ومقدساته وكل ما هو ثقافة مقاومة» ،وأض��اف:
«اليوم الواليات المتحدة وحلفاؤها لديهم مشكلة
في المنطقة اسمها «محور المقاومة»» ،مبيّنا ً أنّ
«الفارق بين «اإلسرائيلي» واإلرهابي هو أنّ األخير
يقتلك باسم الدين واإلسالم وهذه النكبة الكبرى،
وإذا نجحت ستضيع فلسطين».
واذ استعرض كالم قائد الحلف األطلسي السابق
الجنرال األميركي المتقاعد كالرك في الـ»سي أن

أن» ،وال���ذي ت��ح�دّث فيه ع��ن أنّ أميركا أنشأت
«داعش’» لمواجهة حزب الله ،ش�دّد السيد نصر
الله على أنّ «داعش» هو الوسيلة لخدمة األهداف
األميركيّة والعودة العسكرية المباشرة وبالسيطرة
والهيمنة» ،وق��ال «هناك جماعات ج��يء بها إلى
المنطقة لقتال روح المقاومة وتدمير روح الصحوة
وتدمير كل شيء ،ولم تع ْد أولويّة المنطقة اإلصالح،
األولوية صارت محاربة اإلره��اب الذي جاؤوا هم
به» ،وأ ّكد «ضرورة أن نكون جميعا ً على بصيرة من

الصراع القائم» ،وأوضح أنّ «المعركة مع «داعش»
و«النصرة» وملحقاتهما هي معركة مع الجماعات
المتوحشة التي جاءت بها أميركا والغرب لتدمير
ّ
محور المقاومة ،إلاّ أنّ المحور فهم حقيقة المعركة
وأخذ قراره بالمواجهة والصمود».
وتوجه السيد نصر الله إل��ى الذين ال يزالون
ّ
يراهنون على أميركا م��ن المسيحيين ،بالقول
«أميركا ال تفرق عندها ال مسلمين وال مسيحيين من
أجل خدمة مصالحها» ،وأضاف« :أيها المسلمون،
ما يجري في المنطقة ليس معركة س ّنة وشيعة،
وهم يحاولون إعطاءها هذا الطابع» ،مؤ ّكدا ً أنّ «هذا
المشروع اإلرهابي مهزوم ولم يستطع أن يحقق
أهدافه ،وإن شاء الله لن يستطيع أن يحقق أهدافه
في المنطقة».
توجه السيد نصر الله
على المستوى المحلّي،
ّ
بالشكر «إلى أهلنا المخلصين في محافظتي بعلبك
والبقاع ،الذين دعموا جميع لوائح الوفاء والتنمية»،
وأض��اف« :يجب أن ألفت إل��ى وج��وب استحضار
تضحيات الجيش اللبناني والمقاومة الذين كان لهم
الفضل في توفير الفرصة األمنيّة المناسبة إلجراء
االنتخابات في البقاع» ،مشدّدا ً على أنّ «تضحيات
الجيش والمقاومة أعطت األمن واألمان ،وم ّكنت من
إجراء المرحلة األولى من االنتخابات البلديّة».
وفيما لفتَ السيد نصر الله إلى أنّ حزب الله «ال
يتعاطى مع أحد على أ ّنه عدو وخصم إلاّ من يعتبر
نفسه عد ّواً» ،قال« :نحن ال نعتبر اللوائح المقابلة
أع��دا ًء وال اخصاماً ،بل هم أهلنا ولكن ربما لديهم
قناعات معيّنة».
وتابع« :نحن ح��زب الله لسنا متحالفين مع
سياسي ،إ ّنما مع حلفائنا مع من لم يُسئ
خصم
ّ
إلينا أو يعت ِد علينا» .وأضاف« :تب ّنينا باالستفادة
من التجارب السابقة ،ق��رارا ً بأن تكون تحالفاتنا
السياسي»،
السياسية منسجمة م��ع وضعنا
ّ
متوجها ً بالقول إلى الحلفاء «نحن ملتزمون
وأوضح
ّ
معكم سياس ّيا ً وأخالق ّيا ً وأدب ّياً ،لك ّننا لسنا ملزمين
بمن تتحالفون معهم».
وعن االنتخابات البلديّة في بيروت ،قال السيد
نصر الله« :نحن لم نتحالف مع «تيار المستقبل»

ف��ي ب��ي��روت رغ��م م��ش��ارك��ة حلفائنا أل ّن���ه خصم
سياسي ،ونحن أخذنا ق��رارا ً بعدم التحالف مع
ّ
سياسي» ،وأضاف« :عزفنا عن بيروت أل ّننا ال
خصم
ّ
نريد أن نكون في مواجهة ،وال يمكننا أن نجمع بقيّة
اللوائح بالئحة واحدة ،وألنّ فرصة الفوز صعبة»،
موضحا ً «نحن ال نريد أن نحمِّل جمهورنا وقواعدنا
ما ال يطيقون ،ج ّربنا سابقا ً ودفعنا الثمن ،وهناك
قوى دفعت هذا الثمن اليوم».
وعن االنتخابات البلديّة المقبلة في جبل لبنان،
قال« :ش ّكلنا في الضاحية لوائح تحالف حزب الله
وحركة أمل والتيار الوطني الحر وبقيّة األحزاب
الصديقة بالتفاهم مع العائالت والناس ُس ِّميَت
بلوائح الوفاء والتنمية واإلصالح» ،ودعا «أهلنا في
الضاحية وبقيّة البلدات التي لنا حضور فيها في
جبل لبنان للمشاركة الفعّ الة في المرحلة الثانية
من االنتخابات البلدية ،ودعم لوائح الوفاء والتنمية
واإلصالح».
وتخلّل الحفل ع��رض فيلم مص ّور عن جرحى
«المقاومة اإلسالمية» ،وكلمة لمدير عام مؤسسة
الجرحى الحاج محمد دكروب ،قال فيها« :ال يمكن

«داع�ش» و«الن�صرة»
وملحقاتهما جاءت
بها �أميركا والغرب
لتدمير محور
المقاومة
الحديث عن صراع مع العدو لئيم وعن نصر عزيز
من دون أن يقترن حديثنا بالحديث عن الجراح
واالنتصارات».
وأض��اف« :االنتصارات التي تصنعها الجراح
وتوجه
انتصارات عزيزة ثابتة في قلب التاريخ».
ّ
إلى الجرحى مجدِّدا ً العهد «بأ ّننا سنبذل كل ما
نستطيع للثبات في خدمتكم».

تحالف «الوطني الحر» و«القوات» في دير القمر ّ
وتر�شح منا�صرين للأ�سير في �صيدا �إقفال باب التر�شيحات في مرجعيون وحا�صبيا
وفوز مخاتير و 3بلديات بالتزكية

توالى أمس إعالن اللوائح لالنتخابات البلديّة
واالختياريّة في محافظات جبل لبنان والجنوب
ّ
ترشح ثالثة من مناصري
والنبطية ،وأبرزها
الموقوف أحمد األسير في صيدا وافتراق «القوات
اللبنانية» عن رئيس حزب الوطنيّين األح��رار
النائب دوري شمعون في دير القمر.
في األثناء ،تابع وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق االستعدادات النهائية للمراحل الثالث
المقبلة من االنتخابات البلديّة واالختياريّة،
في الجبل والجنوب والنبطية ولبنان الشمالي
وعكار ،خالل اجتماعه في مكتبه مع محافظي
النبطية محمود المولى والجنوب منصور ضو
والشمال رمزي نهرا ،والمديرة العامة للشؤون
السياسية والالجئين ف��ات��ن ي��ون��س ،ومدير
المديرية اإلداريّة المشتركة في وزارة الداخلية
العميد الياس الخوري ،ومستشار الوزير خليل
جبارة.
وأوع���ز المشنوق إل��ى المحافظين با ّتخاذ
التدابير واإلجراءات الالزمة لضمان حسن سير
العملية االنتخابيّة ،واالس��ت��ف��ادة من تجربة
المرحلة األولى األحد الماضي من أجل معالجة
بعض الثغرات اللوجستيّة التي ظهرت ،وبالتالي
تحسين األداء اإلداري.
وفي إطار االستعداد لالستحقاق االنتخابي
في الجبل،
دع���ا م��ح��اف��ظ ج��ب��ل ل��ب��ن��ان ب��ال��وك��ال��ة ف��ؤاد
فليفل رؤساء أقالم االقتراع والك َتبة المنتدبين
لالنتخابات البلديّة واالخ��ت��ي��ار ّي��ة ف��ي قضاء
بعبدا إلى الحضور صباح غ ٍد السبت إلى ملعب
الجامعة األنطونية في بعبدا ب��دال ً من سراي
بعبدا.

لوائح الجبل

ف��ي غضون ذل��ك ،تعيش المناطق حماوة
االستحقاق وي��ت��واص��ل إع�ل�ان ال��ل��وائ��ح .وفي
ال��س��ي��اق ،ع��ق��د ن��ائ��ب رئ��ي��س ح���زب «ال��ق��وات
اللبنانية» النائب جورج عدوان مؤتمرا ً صحافيا ً
في دير القمر ،أعلن خالله الئحة المجلس البلدي
التي تض ّم  18عضواً ،والمدعومة من «القوات
اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» برئاسة
السفير السابق ملحم مستو.
ون� ّوه ع��دوان بـ«أعضاء الالئحة المكتملة»،
وقال« :بحثنا عن البارع والمميّز ،وع ّمن يستع ّد
للتضحية من أج��ل دي��ر القمر ،ول��م نبحث عن
حصص وال عن انتماءات أ ّيا ً كانت».
وقال« :اسمحوا لي أن أعلّق على ما ورد في
بعض الصحف أنّ جورج عدوان يختطف التيار
الوطني الحر م��ن ال��ش��وف ،فهذا أم��ر خاطئ،
فالتيار ال أحد يستطيع أن يخطفه ،وورقة إعالن
النيّات س ُتثبت العالقة بينه والقوات».
ووعد بأ ّنه «بعد النجاح في االنتخابات سيفتح
صفحة جديدة مشرقة لدير القمر ،كما تستحق»،
وقال« :إنّ دير القمر في حاجة اليوم لتعود منارة
في الشوف وتعود الساحة التي يلتقي فيها كل
الناس ،كل الطوائف ،كل المجموعات ،ليو ّزعوا
ثقافة وعيشا ً مشتركاً».
 أشار رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني»النائب طالل أرس�لان خالل حفل إط�لاق الئحة
«قرار الشويفات» المؤ ّلفة من  18عضواً ،إلى أنّ
«المنافسة حق مشروع في االنتخابات البلديّة
في الشويفات» وقال« :على المستوى الشخصي
لم أس ِّم أحدا ً من أعضاء الالئحة ،بل التسميات
كانت نابعة من استشارات مط ّولة مع كل عائالت
الشويفات ،معتبرا ً أنّ «التوافق في الشويفات لم
يحصل في عنوانه السياسي ،بل بعنوانه المدني
االجتماعي» ،مؤ ّكدا ً أنّ «األحزاب يجب ألاّ تكون
عبئا ً على المجتمع ،وإلاّ ينتهي دورها».
ول��ف��تَ إل���ى أ ّن���ه أص��� ّر ع��ل��ى ت��أل��ي��ف الئحة
«ق��رارال��ش��وي��ف��ات» عبر مزيج بين السياسة
واإلنماء والعالقة مع المجتمع المدني» ،مشدّدا ً
على أنّ «كل من يشطب اسما ً من أسماء أعضاء
الالئحة سأعتبره شطب اس��م ط�لال أرس�لان
شخصياً ،وسيكون ق��د طعن الشويفات في
صدقيّتها وت��ح��ال��ف األب��ن��اء فيها ونسيجها
المذهبي والطائفي».
 -في العقيبة ،ت ّم اإلعالن عن الئحة توافقيّة

يافطة لـ«المرابطون» في بيروت
برئاسة يوسف أن��ط��وان ال��دك��اش ،وعضوية
أنطوان مخايل ضو ،داني باخوس القزي ،ميالد
حنا الراعي ،شربل الياس العلم ،نقوال ساسين
بو رعد ،روميو حنا جعارة ،بديع أنطوان طايع،
ربيع جوزيف الحصري ،مارسيل سليم الزيلع،
الياس شربل شهوان ،شادي كميل خليفة.
ّ
مرشحين
وي��ن��اف��س ه���ذه ال�لائ��ح��ة أرب��ع��ة
منفردين ،هم :حنا الزيلع ،عمر القزي ،عقل أبي
شديد ،وطوني أب��ي شديد .كما يتنافس على
ّ
مرشحين ،هم:
المقعدين االختياريَّين خمسة
شربل مطر ،حنا القزي ،زياد باسيل ،جوزيف
العلم ،واآلن عون.
 في أنطلياس ،ت ّم اإلعالن عن الئحة ثانيةمدعومة من «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني
الحر» تحت اسم «أنطلياس الن ّقاش تجمعنا»،
يترأّسها الياس يوسف صافي ،وعضوية كل من:
الياس إبراهيم أبي كرم ،شادي أنيس بو حبيب،
أنطوان ج��ورج أبي فاضل ،إيلي نصار نصار،
هايك سورين أسكرجيان ،أيمن كرم أبي كرم،
دافيد جوزف الحداد ،نضال حبيب بو حبيب،
مارك أنطوان حداد ،أسعد الياس يونس ،طارق
فادي يمين ،منصور الياس بو حبيب ،كابي جان
جبر وجورج جميل بو علي.
أ ّما المخاتير فهم :نبيل خليل حشيمة ،جورج
فارس الحداد ،نبيل عبدالله بو حبيب ،شربل بو
شعيا.
 في برج البراجنة ،أُعلنت الئحة «الوفاءوالتنمية واإلصالح» لالنتخابات البلديّة برئاسة
عاطف منصور.
 في العاقورة ،ت ّم إعالن أسماء أعضاء الئحة«الحوار الدائم» النتخابات المجلس البلدي،
وهم :سيمون مورات مرعب ،أنطانيوس جرجس
مرعب ،صخر أن��ط��وان الكريدي ،بطرس تامر
مسعود ،بسام سعدالله بو عساف ،شربل جورج
سمعان ،هادي عادل يونس ،بيار شاكر ساسين،
بيار بولس مهنا ،أندريه حنا بو يونس ،ميشال
مارون وهبي ،بولس سابا جرمانوس ،الياس
شربل قضيب ،أنطوان محسن يونس وسمعان
يوسف بو يونس.
 في بلدة الرميلة الساحلية ،أُفيد عن تشكيلالئحة «رميلة أجمل» ،وتضم :ج��ورج طنوس
ووليد ثابت وف��ادي داغ��ر وكالنو نمر وش��ارل
القزي وديب نمر وجورج غطاس ويوسف القزي
وشفيق الغريب وجورج عطالله وجورج فارس
وإيلي بولس ،وت ّم االتفاق في هذه الالئحة على
مناصفة والي��ة المجلس البلدي بين ج��ورج
طنوس ووليد ثابت.
 في عمشيت ،ت ّم اإلع�لان عن الئحة «سوالعمشيت أفضل» برئاسة روكز زغيب وعضوية:
بربارة روحانا الحويك ،زخيا حنا الزغندي،
ريتا واكد كرم ،غطاس يوسف القصيفي ،شادي
ميشال روحانا ،بربر بشارة خليفة ،زخيا بطرس
الحايك ،رودريك شربل فرح ،فارس أسعد لحود،
لودي جميل مرعب.
 ت ّم اإلع�لان عن الئحة «اإلرادة الشعبية»لالنتخابات البلدية في ف��رن الشباك  -عين

الرمانة  -تحويطة النهر ،برئاسة رئيس البلدية
ريمون رزق الله سمعان.

حبيقة

وأ ّك����د رئ��ي��س ال��ح��زب ال��وط��ن��ي العلماني
الديمقراطي «وع��د» جو حبيقة ،أنّ الخيارات
التي سار بها الحزب في دعم اللوائح لالنتخابات
ّ
المرشحين فيها
البلديّة نابعة من الثقة بقدرة
على إن��ج��ازات سبق وتح ّققت من قِبل رؤس��اء
وأع��ض��اء سابقين ،وع��ل��ى ط��روح��ات يحملها
ّ
المرشحون الجدد فيها.
ك�لام حبيقة ج��اء خ�لال ت��رؤس��ه اجتماعا ً
تشاور ّيا ً للمحازبين والمناصرين في بلدات
ساحل المتن الجنوبي ،حيث ت � ّم استعراض
الواقع وتأكيد دعم اللوائح التي يرى فيها الحزب
«أمالً بمستقبل إنمائي أكبر وأشمل ،وقادر على
توفير الخدمات للجميع من دون تمييز».
وخلص اللقاء إل��ى التشديد على ض��رورة
االلتزام باالقتراع للوائح التي يدعمها الحزب،
والتي كان من بينها الئحة الشياح أوالً» برئاسة
إدمون غاريوس التي فازت بالتزكية .واللوائح
التي يلتزم الحزب بدعمها هي:
الحازمية ( :الئحة الحوار والقرار) برئاسةجان أسمر
 فرن الشباك  -التحويطة  -عين الرمانة:(الئ��ح��ة اإلرادة الشعبية) ب��رئ��اس��ة ريمون
سمعان.
 ال��ح��دت( :الئحة تضامن شباب الحدت)برئاسة جورج عون.
 بعبدا( :الئحة بعبدا – اللويزة) برئاسةأنطوان الخوري حلو.

الجنوب

وفي محافظة الجنوب ،أُقفل باب الترشيحات
لالنتخابات البلدية واالختيارية رسميا ً منتصف
وس ّجل في قلم سراي صيدا
الليل قبل الفائتُ ،
الحكومي ت� ّ
�رش��ح  1190شخصا ً لعضوية
المجالس البلدية في مدينة صيدا وقرى قضائها،
أ ّم��ا الذين تقدّموا لمنصب مختار فبلغ عددهم
ّ 402
مرشحاً.
وفي مدينة صيدا ،بلغ عدد المرشحين لعضوية
المجلس البلدي  56مو ّزعين على الئحتين
مكتملتين ،األولى برئاسة محمد السعودي وهي
مدعومة من تيار المستقبل والجماعة اإلسالمية
والدكتور عبد الرحمن البزري ،والثانية برئاسة
بالل شعبان وهي مدعومة من التنظيم الشعبي
الناصري واللقاء الوطني الديمقراطي ،والثالثة
برئاسة رئيس المنظمة اللبنانية للعدالة علي
الشيخ عمار وتضم  9أعضاء ،إضاف ًة إلى عدد من
المرشحين المستقلين المقربين من أحمد األسير
والسلفيّين وما يُس ّمى «الشباب المسلم».
وال�لاف��ت في الترشيحات ك��ان تقدّم األمين
ومنسق
العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري
ّ
عام «التيار» في صيدا والجنوب ناصر حمود
لعضوية المجلس البلدي ،إضاف ًة إلى إبراهيم
الحريري.

ّ
وترشح شخصان من عائلة شعيب مق ّربين
من السعودي هما وفاء وأحمد شعيب ،وسيعلن
السعودي الئحته النهائية اليوم.
ووفق إحصائيّة وزارة الداخلية والبلديات،
ف��إنّ ع��دد الناخبين في ه��ذه ال���دورة بلغ نحو
 60610ناخباً ،مو ّزعين على النحو التالي :سنة
 ( 51464ذكور 24234و 27230من اإلناث)،
شيعة  2621( 5514و ،)2893موارنة 1243
( 598و ،)645روم كاثوليك 815(1692
و ،)877روم أرث��وذك��س  83( 189و،)106
إنجيليون  61(123و ،)62درزي 13( 28
و ،)15أرمن أرثوذكس  106( 211و )105أرمن
كاثوليك 15( 25و ،)10سريان أرثوذكس 3( 9
و ،)6سريان كاثوليك  3( 6و ،)3التين 42( 84
و ،)42كلدان  4( 18و.)14
وه��ؤالء الناخبون مو ّزعون على ثالثة عشر
ح ّياً ،الدكرمان  ،8693الوسطاني  ،7303رجال
األربعين  ،6878الكنان  ،6588المسالخية
 ،5676الشارع  ،5549الكشك  ،5168السبيل
 ،5082الزويتيني  ،2840مكسر العبد ،2144
مار نقوال  ،1841السراي  1688والقناية .1160
وأُقفل باب الترشيح في قضاء النبطية على
ّ
مرشحاً ،بينهم  32سيدة للتنافس على
1141
مرشحا ً
 549مقعدا ً في  39بلدة ،بينما تقدّم ّ 331
بينهم  10سيدات للمقاعد االختياريّة في  45بلدة
في القضاء .وفاز عدد من المخاتير بالتزكية في
القضاء ،ومخاتير مدينة صور األربعة أيضاً.
وبلغ عدد الناخبين في قضاء النبطية 140
ألف ناخب ،وانتشرت الالفتات المؤيّدة للوائح
وب���دأت ال��ل��ق��اءات العائلية والحزبية لحشد
التأييد.
وفي منطقة جزين ،أُقفل باب الترشيح على
 816عضوا ً عن المجالس البلدية ،في حين فازت
بالتزكية  3بلديات :كفرجرة ،قطين وحيداب،
وصباح.

مواقف

عقدت حركة «مواطنون ومواطنات في دولة»
مؤتمرا ً صحافيا ً صباحا ً للحديث عن نتائج
االنتخابات البلدية في بيروت والبقاع ،وقالت
ّ
نترشح للدخول إلى المجالس
في بيانها« :لم
البلدية فقط ،فالبلدية ليست هيئة إداريّة أو فنيّة،
بل هي سلطة منتخبة من الناس .وإن دخلنا إلى
أيّ مجلس بلدي ،فإنّ كل واحد م ّنا سيكون عينا ً
للمواطنين ،جاسوسا ً لمصلحتهم في دهاليز
السلطة المحليّة ومغاورها في مواجهة السلطة
الفاشلة والفاقدة للشرعيّة».
وأض���اف���ت« :ف���ي ال��م��رح��ل��ة األول����ى خضنا
االنتخابات في بيروت وزحلة وبعلبك وصغبين
ومشغرة .أي كتلة سياسية كانت معنيّة مباشرة
بهذه الساحات معاً؟ ح ّققنا أكثر من  7في المئة
فيها مجتمعة ،أي ما يوازي حجم تمثيل كبريات
الكتل السياسية الجالسة حول ما يس ّمى طاولة
الحوار .نسبة أصواتنا في بيروت تماثل نسبة
أصواتنا في بعلبك فوق  7في المئة .ح ّققنا  2في
المئة في زحلة و 30في المئة في مشغرة ،وأكثر
من  50في المئة في صغبين».
وع��بّ��رت ال��ح��رك��ة ع��ن «ال��ف��رح ب��ف��وزه��ا في
صغبين :نفرح باألخص بفوز «المواطنة» غادة
غانم في صغبين ،وبالنتيجة الحلوة التي ح ّققها
المواطن نصري الصايغ في مشغرة».
ّ
«مرشحاتها في بعلبك» .وختمت« :في
وحيّت
المرحلة الثانية نخوض االنتخابات في جونيه
وجبيل وكفردبيان :في جونيه جالل خوري،
في جبيل كلود مرجي ،وفي مزرعة كفردبيان
جوزفين زغيب».
إلى ذلك ،رفع شباب مجلس محافظة بيروت
في «حركة الناصريّين – المرابطون» يافطات في
أنحاء بيروت ُكتب عليها « :شكرا ً يا أهل بيروت
الكرام» ،عربون شكر وتقدير من «المرابطون»
«ألهلنا ف��ي ب��ي��روت لصمتهم وع���دم إدالئ��ه��م
بأصواتهم وفا ًء لمصلحة مدينتهم» بحسب بيان
للحركة.

قبيل إقفال باب الترشيحات في مرجعيون

مرجعيون -رانيا العشي
س���اد ال���ه���دوء ف��ي س����راي م��رج��ع��ي��ون الحكومي
والقائمقاميّة ،بعد إقفال باب الترشيحات للمجالس
البلدية واالختيارية في قضاء مرجعيون منتصف الليلة
ما قبل الماضية على ّ 666
مرشحا ً لالنتخابات البلديّة،
و 237مرشحا ً للمجلس االختياريّة.
وفازت بلدية بني حيان برئاسة يحيى محسن جابر
بالتزكية ،وهي تضم« :فادي أحمد شهاب  -علي حسن
جابر  -علي ذيب جابر  -حسين محمد مصطفى نصار
 ضاهر فضل الله نصار  -حسن محمد جابر  -عيسىأحمد عيسى جابر  -موسى أحمد شهاد  -علي نايف جابر
 إبراهيم قاسم جابر  -بسام أحمد جابر .وكذلك بمقعديالمختارين صالح علي جابر وحسن قاسم جابر.
كما فازت بلدية الوزاني بالتزكية ،وتضم :أحمد يوسف
المصطفى  -علي خالد الذياب  -هاشم خليل المحمد
 علي يوسف المصطفى المحمد  -أحمد ذيب المحمد -أحمد محمد المحمد  -أحمد محمد المصطفى  -فادي محمد

األحمد  -حسين سليمان األحمد .وكذلك فاز أحمد شحاده
المصطفى المحمد بمنصب مختار.
حي القلعة المختار
وفاز في مرجعيون بالتزكية عن ّ
الحالي حرب أبو مراد.
كما ف��از أيضا ً عن بلدة ديرميماس عن المقعدين
االختياريين خليل نجيب الحوراني ومنيف سليم الحجة.
وعن المقعد االختياري في كل من علمان قاسم محمد
كريكر ،قرية سردا  -العمرا خالد عبدالله الرجب ،قرية
القصير حسين سلمان أشمر.

حاصبيا

وفي قضاء حاصبيا ،الذي يضم  22بلدة ،أُقفل باب
الترشيحات على ّ ٤٥٠
مرشحا ً للبلديات و ١٧١للمجالس
االختيارية.
وفازت بلدية الدالفة برئاسة جهاد ياسين بالتزكية،
كما فاز بمنصب مختار في الدالفة كامل أحمد ،مرج الزهور
عادل هدايا ،الفرديس كميل نصر ،برغز إسماعيل حرفوش
والمجيدية طالل الحاج.

منبر الوحدة ه ّن�أ
الداخلية

غندور :البيارتة لم ي�صوّتوا للحريري

ه ّنأ «منبر الوحدة الوطنية» بعد
اجتماع أمانته العامة في منزل األمين
العام خالد ال��داع��وق «المسؤولين
كافة ،ووزارة الداخلية خاصة ،على
إتمام االنتخابات البلديّة واالختياريّة
في بيروت والبقاع من دون حوادث
ُتذكر».
كما ه ّنأ المنبرالفائزين في اللوائح
البلدية والخاسرين ك��ذل��ك ،حيث
ت ّمت اللعبة الديمقراطية بسالمة،
معتبرا ً أ ّن��ه «ك��ان أج��دى على أهل
بيروت أن يساهموا أكثر في االقتراع
وإبداء رأيهم بالصناديق بدال ً من عدم
االقتراع والالمباالة باالنتخابات».
وأمل «أن ُتستكمل كافة االنتخابات
البلدية واالختيارية بكافة المحافظات
اللبنانية لتكتمل اللعبة الديمقراطية.
وأن يغيّر مجلس ال��ن�� ّواب قانون
االن��ت��خ��اب��ات ،ح��ي��ث يعتمد على
النسبية ليكون التمثيل في المجلس
النيابي وفي المجالس البلدية أكثر
تمثيالً م ّما هو عليه اليوم».
ودع������ا إل�����ى ان���ت���خ���اب رئ��ي��س
ال��ج��م��ه��وري��ة ب��أس��رع وق���ت ممكن،
وإجراء انتخابات نيابيّة مبكرة.
وطالب المجلس البلدي لبيروت
بالعمل إلنماء المدينة ،وأن يكون أكثر
شفافية من المجالس التي سبقته.

رأى رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي عمر غندور أنّ «االنتخابات البلديّة
واالختياريّة أسفرت عن مشاركة هزيلة وخصوصا ً في بيروت ،ولم تتع َّد
نسبة المقترعين  18.2في المئة ،وكذلك في أغلب القرى والبلدات،
باستثناء قلّة من القرى النائية التي تتح ّكم فيها االعتبارات العائليّة
والعشائريّة».
وق��ال في بيان« :لو أخذنا بيروت مثاال ً باعتبارها العاصمة ومركز
ال ِّثقل ،والحاضنة لنصف السكان م ّمن لم يهاجروا بعد من اللبنانيين،
نرى النتيجة كارثيّة في مدينة تط ّوقها الزبالة وتفرض عليها فضا ًء غاز ّيا ً
مل ّوثا ً عابقا ً بالروائح القاتلة ،ناهيك عن الكثير من النواقص الخدماتية
التي تفرض هبّة مدنيّة جامحة كالتي رأيناها في الحراك المدني والتي
أع��ادت إلينا األمل بعد انقطاع الرجاء ،وتوهّ منا أنّ هذه الهبّة س ُتخرج
المواطنين م��ن بيوتهم لتمأل صناديق االق��ت��راع بفيض م��ن األص��وات
التغييريّة التي طالما استنكرت التسلّط السياسي والعائلي واالحتكار
التمثيلي وتجديد المصالح والخدمات على حساب المصلحة العامة ،أ ّما
خطاب «النصر» المزعوم الذي ألقاه الرئيس سعد الحريري بعد إعالن
النتائج ،فهو على األرجح ال يصدّقه سعد الحريري نفسه ،ألنّ األصوات
المقترعة وهي ال تتجاوز  18.2%نالت فيها الئحة بيروت مدينتي 60%
من أص��وات المسيحيين ،ولو ُسمح لألرمن بالتصويت لسقطت الئحة
البيارتة ،ما يعني أنّ البيارتة لم يص ّوتوا لسعد الحريري وتقاعسوا عن
التصويت لغيره .وتكفي اإلشارة إلى أنّ رأس الئحة البيارتة جمال عيتاني
نال  45874صوتاً ،بينما نال رأس الئحة بيروت مدينتي إبراهيم منيمنة
 31933صوتاً».
وتابع« :إلاّ أنّ ما كان مؤمالً لم يتح ّقق ،ألنّ الناس أكثريّة الناس لم ُتبالِ
ولم تكلّف نفسها عناء الخروج لإلدالء بأصواتها وهي مطمئنة إلى هناءة
العيش وهدأة النفس وقرقرة أراكيلها وثرثرتها واالنصراف إلى لهوها .وال
نعتقد أنّ من حق الناس بعد أن تهدأ جلبة االنتخابات أن تعترض على
فساد هنا وفضيحة هناك وتقصير هنالك ،ألنّ من يتخلّى عن واجبه ال يحق
يولى عليكم ،ومبروك لكل
له االعتراض والشكوى والتذمر ،وكما تكونون
ّ
الفائزين باالنتخابات».

