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بلديات الجنوب والنبطية :انتخابات هادئة تحت �شعار المقاومة والتنمية
ّ
متو�سط و�أدناه في �صيدا ولوائح «التنمية والوفاء» تكت�سح
معدل الإقبال على االقتراع ّ

فنيش يقترع في معروب

رعد يزور مركز االنتخاب في جباع
انتهت أم��س المرحلة الثالثة من االنتخابات
البلديّة واالختياريّة بعد إنجاز هذا االستحقاق
في محافظتي الجنوب والنبطية ،وقد جاءت نسب
القتراع كاآلتي :جزين 48 :في المئة ،مدينة النبطية:
 30في المئة ،صيدا 45 :في المئة ،رميش 60 :في
المئة .وأعلنت «الداخلية» أنّ نسبة التصويت في
قضاء صيدا بلغت  34في المئة ،قضاء جزين49 :
في المئة ،قضاء بنت جبيل 32 :في المئة ،صور:
 35في المئة ،ومرجعيون  38في المئة.
وا ّتسمت االنتخابات بالهدوء التام ما خال إشكال
بسيط عولج على الفور ،و تسجيل عدد محدود من
محاوالت الرشوى.

صيدا

وش��ه��دت صيدا وقضاؤها وق��ض��اء الزهراني
انتخابات ه��ادئ��ة ع��م��وم�اً ،وإن تخلّلها بعض
اإلش��ك��االت ف��ي م��رك��ز ح���ارة ص��ي��دا على خلفيّة
تشطيب في اللوائح تط ّور إلى تدافع وإقفال المركز
ربع ساعة ،وفي مركز حي األربعين نتيجة الرشوة
ألحدهم.
السابعة صباحاً ،كانت ُفتحت الصناديق أمام
الناخبين الذين بلغ عددهم  109آالف الختيار 47
مجلسا ً بلد ّيا ً بعد فوز  11مجلسا ً بلد ّيا ً بالتزكية
في بقسطه وكفرشالال واللوبيه وبنعفول والحجة
وطنبوريت وقناريت والعدوسيه وأركي وكفربيت
وكفرحتى ،وفوز المقاعد االختياريّة في بقسطة
وكفرشالال وكفربيت وجنجاليا واللوبيه وزغدرايا
والحجة وقناريت وزيتا والقنطرة بالتزكية.
وتنافست في صيدا  3لوائح :الئحة إنماء صيدا
المدعومة من تيار المستقبل ،والئحة صوت الناس
المدعومة من التنظيم الشعبي الناصري ،والئحة
«أحرار صيدا».
واقترع رئيس «كتلة المستقبل» النيابيّة الرئيس
فؤاد السنيورة في مركز ثانوية الدكتور نزيه البزري
في صيدا ،وق��ال« :اليوم هو عرس للديمقراطيّة
والمنافسة الرياضيّة ،وأنتهز المناسبة ألقول:
أش ّد على يد كل من تقدّم إلى االنتخابات كمنتخب،
وهذا يعبّر عن الحيويّة في هذه المدينة من أجل أن
يشاركوا في المنافسة الديمقراطية لخدمة الشأن
العام وصيدا».
وقالت النائب بهية الحريري ،ر ّدا ً على سؤال:
«نحن متحالفون مع الجماعة اإلسالمية ونحترم
ك��ل ال��ن��اس ،أس��ام��ة سعد صديقنا وه��ذه عملية
ديمقراطية ،وفي نهاية االنتخابات جميعنا سنضع
يدنا بيد بعض للنهوض بمدينتنا وال أحد بمفرده
يكمل الطريق».
واعتبر النائب علي عسيران بعد تصويته في
حي الدكرمان في صيدا ،أنّ «اللبنانيين يبرهنون

م ّرة أخرى عن عمق إيمانهم بالديمقراطية».
واقترع سعد في مهنيّة صيدا ،وأ ّكد في تصريح
فعلي للتخلّص من
«حاجة الشباب إلحداث تغيير
ّ
واقع التهميش الذي يعانون منه».
وقال« :المشاريع التي ُن ّفذت فيها خفايا كثيرة
تتعلّق بالفساد ،ومن يريد تغييرا ً فعليا ً والتقدم
نحو األفضل عليه أن يُعيد لصيدا ازدهارها وإيصال
من يم ّثلها في صناديق االقتراع .فلتنزلوا وتحاسبوا
وتنتخبوا األفضل .انتخبوا الئحة صوت الناس».
أض���اف« :ن��ح��ن ال يه ّمنا ال��ت��واف��ق ول��م نسعَ
إليه ول��ن نسعى إليه ،فهناك نهجان مختلفان
ومتناقضان .نحن ن��راك��م ال��ن��ض��االت م��ن أجل
التغيير ،وهم يراكمون الفساد والنهب والسرقة.
نسب االق��ت��راع جيدة وف��ي ارت��ف��اع ،واإلج���راءات
جيدة من الناحية األمنيّة .هناك عوائق أمام بعض
الناخبين في أقالم االقتراع في حي رجال األربعين
نتيجة وضع األقالم في الطبقتين الثانية والثالثة،
األمر الذي من شأنه إعاقة وصول المرضى وكبار
السنّ لالقتراع».
واستنكر «قيام وزارة الداخلية بهذا اإلجراء الذي
يصب في إطار منع الناخبين من اإلدالء بأصواتهم»،
ّ
ك��م��ا استنكر «اس��ت��خ��دام ال��م��ال ال��س��ي��اس��ي في
االنتخابات» .وأ ّكد أنّ «الرهان الحقيقي على إرادة
الناس الذين يعيشون أوضاعا ً مأساويّة نتيجة
سياسات الحكم» .ودعا «المواطنين والمواطنات
المقهورين ،والشباب والشابات المه ّمشين ،إلى
محاربة الفساد والتطلّع إل��ى التغيير والتقدّم

وال��ت��ط � ّور واالزده�����ار ،واالق��ت��راع لالئحة صوت
الناس».
وقال رئيس بلدية صيدا محمد السعودي ،خالل
اقتراعه في صيدا« :أقول ألهالي صيدا أنا أحبكم،
وصيدا ستكون أفضل ،إن شاء الله ،من السنوات
الست الماضية ،وب��دءا ً من الغد ال يوجد أطراف
وكلّنا طرف واح��د .إ ّنها منافسة رياضية والذي
ينجح سنه ّنئه ،وإذا نجحنا سيهنئوننا».
وأ ّكد الدكتور عبد الرحمن البزري بعد اقتراعه في
ثانوية مرجان في صيدا ،أنّ «العملية االنتخابية
تسير بشكل جيد إلى اآلن ،ونسبة االقتراع مقبولة
وشبيهة بعام .»2010
وأب��دى اعتراضا ً على «بعض مراكز االقتراع،
حيث يقوم المس ّنون باالقتراع في طبقات عليا،
ف��ك��ان على وزارة الداخلية أخ��ذ ه��ذا األم���ر في
االعتبار».
وبعد أن اقترع رئيس الئحة «أح��رار صيدا»
الدكتور علي الشيخ عمار في ثانوية صيدا الرسمية
الثانية للبنات ،قال« :كان تشاور مع األخوة في
الحالة اإلسالمية في مدينة صيدا ،وق ّررنا بعدها
أن نخوض هذه االنتخابات بطريقة مستقلّة من
أجل أن ُنثبت أنّ للحالة اإلسالمية دوره��ا المهم
والكبير في مثل هذه المناسبة الوطنية».
من جه ٍة أخ��رى ،أسف النائب ميشال موسى
في تصريح بعد تصويته في مغدوشة «لتح ّول
االنتخابات البلديّة إلى معركة سياسيّة من بعض
الفرقاء بقرار من أعلى المستويات» .وقال« :نحن

سعد يدلي بصوته في صيدا

بعد إقفال صناديق االقتراع ،عقد
وزي��ر الداخلية والبلديات مؤتمرا ً
صحافيا ً تحدّث فيه ع ّما شهده اليوم
االنتخابي في محافظتي الجنوب
والنبطية ،وأعلن أنّ نسب االقتراع
في المحافظتين بلغت ،% 48,15
وتو ّزعت على الشكل التالي:
 صيدا .%44 قرى صيدا .%57,5 جزين .%53 صور .%47 مرجعيون .%43,2 حاصبيا .%47 النبطية .%49 بنت جبيل .%42,5وقال« :إنّ معظم ال ّنسب متشابهة
ف��ي األرق����ام ،م��ق��ارن��ة م��ع ال���دورات
ال��س��اب��ق��ة ،وق���د ورد  386ات��ص��اال ً
للتبليغ عن إشكاالت أو شكاوى إلى
وزارة الداخلية مقابل  547األسبوع
الماضي ،أي في انتخابات محافظة
جبل لبنان ،وأقل من األسبوع األول
إذ بلغ عدد الشكاوى  ،650أي في
محافظة البقاع .أ ّما األداء اإلداري فقد
تحسن وكذلك األمني ،والتعاون بين
ّ
قيادة الجيش وقوى األمن الداخلي
كان ممتازاً».
ول��ف��تَ إل��ى أنّ «ك��ل ال ّثغر التي
حصلت ،عولجت في اللحظة نفسها،
م��ن قبل غ��رف��ة العمليات ،بنسبة
.»%70
وقال %60« :من االتصاالت أتت
م��ن رؤس���اء األق��ل�ام ،ف��ي حين أتى
 %30منها من المراقبين ،و%10
م��ن الجمعية اللبنانية لمراقبة
ديمقراطية االنتخابات ،وذك��ر أنّ
ال��وزارة تبلّغت عن «حاالت رشاوى
في بلدتي البرغلية وتولين ،وسيت ّم
التحقيق فيها».
وعن االنتخابات الفرعية النيابية
ف��ي ج��زي��ن ،ق���ال« :ت��� ّم ف��رز  39قلم
اقتراع من أصل  ،58ومن اآلن وحتى

مص ّرون على أنّ ه��ذه المعركة إنمائيّة عائليّة
تتطلّع إلى إدارة شؤون هذه البلدة من الناحية
البلدية ،ولكن تحويل هذا الموضوع إلى معركة
سياسية أمر خاطئ .نحن نص ّر على أنّ المعركة
إنمائيّة وبلديّة».
وع ّما إذا كانت المعركة في وجه الرئيس نبيه
ب� ّري تحديداً ،أج��اب« :ال أدري ما هي الخلفيّات
والحسابات ،لكن أنا أؤ ّك��د أنّ هذه المعركة هي
معركة عائلية بامتياز».
واعتبر الوزير السابق الدكتور محمد جواد
خليفة ،بعد اإلدالء بصوته في بلدته الصرفند ،أنّ
«االنتخابات في الجنوب لها نكهة مختلفة متزامنة
مع ذكرى التحرير والمقاومة».

شكاوى وإشكاالت

وكان عُ ثر صباحا ً على عبوة وهمية في متوسطة
الشهيد معروف سعد في صيدا ،ملفوفة بورق هدايا
ومربوطة بساعة توقيت ،عمل الجيش على تفكيكها
ونقلها من المكان ،لتعود األمور إلى طبيعتها.
وبعد الظهر ،وق��ع إش��ك��ال آخ��ر ف��ي مركز حي
األربعين نتيجة رؤية أحد المواطنين يدفع رشوة
ألحدهم ،م ّما دفع رجال األمن إلى إبعاد الناخبين
لحل اإلشكال.

جزين

وجرت االنتخابات في بلدات قضاء جزين بهدوء

وسط حماية أمنية مشدّدة ،ووقف الناخبون في
طوابير أم��ام بعض المراكز ل�لإدالء بأصواتهم،
ووصلت نسبة االقتراع إلى  51في المئة.
وكانت انطلقت االنتخابات البلديّة واالختياريّة
عند السابعة صباحا ً في القضاء الذي يض ّم 58349
مقترعاً ،النتخاب  32بلدية من أصل  37بلدية ،وقد
فازت  5بلديات و 21مختارا ً بالتزكية.
والبلديّات الفائزة بالتزكية هي :كفرجرة ،قطين
وحيداب ،صباح ،بنواتي ،الحمصية.
كما فاز مخاتير  19بلدة بالتزكية.
وكان الناخبون تو ّزعوا على  59مركزاًُ ،ق ّسموا
على  122قلما ً اختياريا و 104أقالم بلد ّية.
وأوضح النائب زياد أسود بعد اإلدالء بصوته
في جزين ،أ ّنه يعوِّل على «أن تكون نسبة االقتراع
مرتفعة».
وأ ّكد أنّ «الجزينيين واعون للواقع السياسي
الذي يعيشونه .المسألة ليست مسألة بلديّة ،وهي
ّ
مرشحين قرارهم في جزين
ليست بالتنافس بين
ويبقون في جزين ،المسألة مسألة أبعاد سياسيّة
أهدافها واضحة .إ ّما أن نحافظ على ما تح ّقق وعلى
القرار السياسي الذي استطاعت جزين أن تأخذه
في مرحلة من المراحل مع كل صعوباته ،وإ ّما أن
نتخاذل ونتكاسل ونهمل وما تخسره ال يمكن ردّه،
هذا هو الواقع السياسي».
وقال الوزير السابق إدمون رزق ،بعد اقتراعه في
جزين« :أص ّر على أن يكون قرار جزين من جزين،
وألاّ يُملي أحد من الخارج قرارا ً عليها .ما يشعرني

واعتبر وزير الداخلية ،أنّ «التمديد
للمجلس النيابي والنقص الحقيقي
بسبب غ��ي��اب رئ��ي��س الجمهورية،
وفي ظل هذا الغياب ،فإنّ «الماكينة
مش ماشية» ،والكالم عن انتخابات
نيابية هو «اشتباك سياسي» ،مؤ ّكدا ً
أ ّنه «بعد انتخاب رئيس للجمهورية،
يُصار إلى انتخابات نيابية».
وأع��ل��ن أنّ ال��ي��وم االنتخابي في
محافظتي النبطية والجنوب «كان
أق��ل عمليّات رش���وة ،وأق��ل حماوة
انتخابية أو شكاوى».
ور ّدا ً ع��ل��ى س���ؤال ح���ول عشاء
السفير السعودي الذي جمع قيادات
سياسية لبنانية ،ق��ال« :إ ّن���ه أراد
م��ن خ�لال ه��ذا الحفل أن ي��ق��ول ،إنّ
السعودية على مسافة واح��دة من
اللبنانيين».

بالفخر في جزين هو اإلقبال الكثيف على االقتراع،
وهي من منظومة القرى والمدن اللبنانية التي تص ّر
على أن تشهد للحرية».

وأ ّكد أنّ وزارة الداخلية والبلديات
ع��ل��ى «ج��ه��وزيّ��ة ك��ام��ل��ة للمرحلة
االنتخابيّة المقبلة في الشمال».
وأش����ار إل���ى أنّ «ال��م��ش��روع � ّي��ة
السياسيّة لمجلس النواب مفقودة،
ليس بسبب التمديد ،إ ّن��م��ا بسبب
ع��دم ق��درت��ه على ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية».
وأ ّكد أنّ «اإلجراء الفوري بحق أيّة
مخالفات تحصل يت ّم ف��وراً ،وهذا ما
أدّى إلى تخفيف نسبة الشكاوى»،
من ّوها بـ«الشعب اللبناني ،حيث
وص��ل االن��ت��خ��اب ال��ي��وم إل��ى %50
في الجنوب ،وه��ذا ي� ّ
�دل على رغبة
اللبنانيين في اإلقبال على ممارسة
ح ّقهم في االنتخاب».
وكان المشنوق جال في الجنوب
ّ
مطلعا ً على سير العملية االنتخابيّة.

أق���ف���ل���ت ص���ن���ادي���ق االق����ت����راع
لالنتخابات النيابيّة الفرعيّة في
جزين عند السابعة مساءً ،بعدما
كانت ُفتحت السابعة صباحا ً لملء
المقعد النيابي الشاغر بوفاة النائب
ميشال الحلو .واع ُتمد الحبر األحمر
لالنتخابات النيابيّة الفرعيّة ،واألزرق
لالنتخابات البلدية ،وس��ط تح ّرك
للماكينات االنتخابية المتنافسة
وحضور الجمعيّة اللبنانيّة لمراقبة
االنتخابات مع وج��ود أمني كثيف
للجيش ولقوى األمن الداخلي.
وبلغ ع��دد الناخبين ف��ي قضاء
ج��زي��ن  58349ن��اخ��ب �اً ،ت��و ّزع��وا
على  122قلماً .وتنافس ف��ي هذه
االنتخابات  4مرشحين ،ه��م :أمل
حكمت أبو زيد المدعوم من «التيار
الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»
و«ح��زب الكتائب» ،إبراهيم ع��ازار
نجل النائب السابق سمير ع��ازار،
قائد ال��درك السابق العميد صالح
جبران وباتريك رزق الله.
وقد اقترع أبو زيد في بلدته مليخ،
وق��ال إث��ر االق��ت��راع« :إذا ك��ان لدى
العميد جبران أيّ دليل على ال ّرشاوى
فلي ّقدمه .الوالية قصيرة وسنحاول
العمل قدر المستطاع ،ولن نعِ ْد بالمن
والسلوى».
وتابع« :المعركة البلديّة سياسيّة
بامتياز ،وجزين ستصوت بالشكل
الذي تريده ونحترم قرارها .أنا ابن
التيار الوطني الحر ،وسأفعل كما
يق ّرر تياري ،وال أستطيع أن أخرج
عن هذا اإلطار».
وختم« :أنا ابن بيئة منفتحة ،وآمل
أن أكون جسر تواصل بين الجميع
لتحقيق كل ما تحتاجه جزين».
أ ّما المرشح جبران ،فأدلى قرابة
الحادية عشرة والنصف بصوته
في بلدته مزرعة المطحنة  -قضاء
جزين.
توجه رئيس التيار الوطني
ومسا ًء ّ
الحر وزير الخارجية جبران باسيل
إل��ى جزين لمتابعة ف��رز صناديق
االقتراع.

أبو زيد متحدثا ً للصحافيين في جزين

صور

في مدينة صور ،بدأ اإلقبال على مراكز االقتراع
وسط أجواء أمنيّة مشدّدة وتحضيرات كاملة لسير
العملية االنتخابية بنجاح ،وكان من بين المقترعين
النائب عبد المجيد صالح ،النائب السابق حسن
حب الله ،مدير ع��ام الريجي المهندس ناصيف
سقالوي ،رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عبد
المحسن الحسيني ورئيس بلدية صور المهندس
حسن دبوق.
وشهدت بلدة القليلة معركة انتخابية بين
الئحتين ،األولى تدعمها العائالت والحزب السوري
القومي االجتماعي ،والثانية حركة أمل وحزب الله.
وأ ّكد رئيس المجلس القومي من ّفذ عام منفذية صور
في الحزب السوري القومي االجتماعي الدكتور
محمود أبو خليل« ،أنّ القليلة ال يمكن أن تكون
إلاّ بوجهها الحضاري وبوجود تنافس الئحتين
مكملتين لبعضهما بعضاً ،كان من المفترض أن
توجهات سياسية
يكونوا الئحة واحدة ،إذ ال يوجد ّ
مختلفة ،فهي بشريحتها المتجانسة والمتكاملة
سلّمت أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه ب ّري يش ّكل
صمام األمان للسلم األهلي للبنان ،والسيد حسن
نصرالله حامي راية المقاومة المنضوين جميعنا
تحتها».
وق��ال« :األخطاء بالسياسة كانت كثيرة ،لكن
األج��واء إيجاب ّية ،وللمصطادين بالمياه العكرة
نقول :إنّ القليلة هي شريحة واحدة .توجد الئحتان،
األهالي يص ّوتون لمن يرونه األجدر بخدمتهم من
دون أي ضغوطات أو عنف» ،الفتا ً إلى أنّ الئحته
المكتملة من ّ 15
مرشحا ً تض ّم جميع عائالت القليلة
وال سيّما الكبيرة.
وقال« :ك ّنا نتم ّنى أن يكون قرار التحالف بين
حزب الله وحركة أمل الحليفين لنا ،بطريقة مختلفة،
وأن ُي��دار ملف االنتخابات بطريقة مختلفة ،وأن
لنؤسس للبلد عملية
نكون جميعا ً في الئحة واحدة
ّ
إنمائيّة فيها استقرار اجتماعي وسياسي ،لك ّننا ك ّنا
ملزمين بخوض معركة انتخابيّة تنافسيّة».
وأ ّك��د أنّ «هذه الالئحة عندما تفوز ال يمكن أن
ُتهدى إلاّ لمشروع المقاومة التي نحن جزء أساسي
ومؤسس فيها» متم ّنيا ً على «حزب الله وحركة أمل
ّ
أن يتعاملوا مع الالئحة كما لو هم فازوا من أجل
مصلحة البلد».
(التتمة ص )4
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المشنوق في سراي صيدا
منتصف الليل ،سيكون الفرز قد انتهى
و ُتعلن النتائج».
واعتبر أنّ «كل الجهات المعنيّة
واإلدارات المتابعة ل��ه��ذا ال��ي��وم
االن��ت��خ��اب��ي ،ك��ان م��ن ال��واض��ح أنّ
ال��ج��ه��وز ّي��ة لديها ك��ان��ت أك��ث��ر د ّق��ة
وتط ّوراً ،وهذا يفتح العين على الدولة
في لبنان ،وأنّ الكالم عن لبنان كالم
ثقة ،م ّما يعني القدرة على اجتياز
مثل هكذا امتحان».
وع����ن ال��م��رح��ل��ة ال���راب���ع���ة من
االنتخابات ،قال« :ستكون إن شاء
الله الجهوزية أع��ل��ى» ،معتبرا ً أنّ
«مسألة االنتخابات البلدية ليست
تقنيّة أو إداري��ة ومقدور عليها ،ألنّ
النظام اللبناني يحتاج إلى رئيس
جمهورية ،والنظام معطل في لبنان
في غياب رئيس الجمهورية».

حميد يقترع في بيت ليف

فضل الله بعد اقتراعه في عيناتا
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