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حمليات

حردان يُدلي ب�صوته في را�شيا الفخار :العتماد الن�سبية في قوانين االنتخاب

...ويدلي بصوته

حردان لدى وصوله إلى مركز االقتراع
رأى رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد
حردان ،بعد إدالئه وعقيلته السيدة مارلين بصوتيهما للمجلسين
البلدي واالختياري في بلدة راشيا الفخار ،أنّ أهمية هذا اليوم
االنتخابي تكمن في أنّ المواطن اللبناني يستطيع أن يعبّر عن
إرادته ويترجمها في صناديق االنتخاب بك ّل ديمقراطية وحرية»،
مشدّدا ً على «أنّ التنمية هي العنوان األول لك ّل هذه المرحلة ،ألنّ
البلديات في ظ ّل ضعف الحكومة اللبنانية لديها الدور والفعالية،
ولذلك نراهن على المواطنين في هذا الدور».

ولفت إلى «أننا في راشيا الفخار ص ّوتنا لك ّل راشيا ألنّ هذا
التنافس هو تنافس أهلي ،وبالتالي في نهاية اليوم سيكون
نهاية العنوان التنافسي حول كيف نخدم راشيا» ،مشيرا ً إلى
أنّ «االنتخابات البلدية في ك ّل منطقة حاصبيا ومرجعيون
ممتازة وجيدة ،وهناك اهتمام كبير جدا ً وحضور واسع ،وشهدنا
تزكية في بلدات وق��رى ع��دة ،وفي أماكن أخ��رى هناك تنافس
وانتخابات».
وأمل حردان «أن يفوز المرشحون الذين يريدون فعالً خدمة

البلدات والقرى ،ألنّ العنوان اليوم هو عنوان خدمة بلداتنا
ومتحداتنا االجتماعية».
وج �دّد ح��ردان التأكيد على موقف الحزب السوري القومي
االجتماعي الثابت لجهة المطالبة باعتماد النظام النسبي في
قوانين االنتخابات ،سواء البلدية أو النيابية ،ألنّ النسبية تحقق
عدالة التمثيل ،وتمنع اإللغاء ،ونحن ض ّد ك ّل منطق إلغائي في
الواقع اللبناني ،ألنّ القوانين االنتخابية التي كان يُعمل بها على
م ّر التاريخ اللبناني لم تنتج إال األزمات».

حردان وعقيلته مع رئيسي الالئحتين في راشيا الفخار طوني شامية وسليم يوسف

بلديات الجنوب والنبطية ...تتمة �ص 3

قانصو يدلي بصوته في الدوير
وختم متسائالً« :هل يعتقد أحد أنّ المصيلح دار
للرئيس ب ّري قبل أن تكون لنا؟ الرئيس ب ّري على
مدى عملنا ك ّنا دائما ً ن ّتفق معه على أغلب المسائل
األمنيّة والسياسيّة واالجتماعيّة وغيرها ،ودارته
دارتنا ،فبطبيعة الحال ال أحد يستطيع أن يش ّكك
بصدقيتنا عندما نحالف نحالف بصدق ،وعندما
نختلف نتنافس بصدق».
وفي لقاء مع النائب علي خريس ،رأى أنّ «العملية
واألمني
القانوني
االنتخابية تجري في إط��اره��ا
ّ
ّ
ُسجل أي إشكال خصوصا ً في البلدات
المميّز ،ولم ي ّ
التي يوجد فيها لوائح منافسة لحركة أمل وحزب
ال��ل��ه» ،داع��ي�ا ً الناخبين من الطرفين إل��ى االلتزام
باللوائح المعتمدة والم ّتفق عليها.
وشدّد على رفض مقولة أنّ «األحزاب قد تجاوزت
العائالت ،فحركة أم��ل من قلب المجتمع النابض
وال��م��ق��اوم وع��ائ�لات��ه ،ون��ح��ن تحالفنا م��ع القوى
السياسية األخرى كما أرادوا هم ضمن لوائح التوافق،
متم ّنيا ً على الجميع االلتزام بالروح الحقيقية لمهام
البلديات ،وأنّ البلدايات التي فازت بالتزكية دليل
نجاح.
ورأى أنّ التحالف في االنتخابات البلدية له طابع
سياسي.
وإنمائي وليس
محلّ ّي
ّ
ّ
ّ
أنّ
م��ن جهته ،أك���د ال��ن��ائ��ب ص��ال��ح «العملية
االنتخابية تجري بطريقة حضاريّة وأمنيّة مشدّدة،
وأنّ التنافس الجاري بين لوائح التوافق لحركة أمل
وحزب الله هي تعبير عن األجواء الديمقراطيّة ،ور ّدا ً
على الذين يثيرون األخبار المل ّفقة بين الناخبين بأنّ
حركة أمل وحزب الله قد احتكرا االنتخابات ومقاعد
المجالس البلدية واالختيارية ،بل هما يسعيان
بشكل دائم إلى جعل هذ االستحقاق استحقاقا ً أهل ّيا ً
وإنمائ ّيا ً بامتياز».
واعتبر صالح ،أنّ الئحة التنمية والوفاء في صور
هي نموذج للعيش المشترك وتعبير حقيقي عن
صور المدينة التي تض ّم الطوائف اللبنانية كافة.
وأ ّك��د دب��وق أ ّن��ه تابع العملية االنتخابية في
المدينة مباشرة على األرض ،حيث لفته اإلقبال
الكثيف على االقتراع من ِقبَل األهالي ،وال ِّنسب في
ازدياد.
وج���ال م��دي��ر ع��ام ال��ري��ج��ي ورئ��ي��س الماكينة
االنتخابية لحركة أمل ،المهندس ناصيف سقالوي،
على أقالم االقتراع في مدينة صور ،مؤ ّكدا ً وجود
إقبال كثيف على أقالم االقتراع في مدينة صور وسط
أجواء هادئة وتنافس حضاري.
وأ ّكد وزير الدولة لشؤون مجلس الن ّواب محمد
فنيش بعد إدالئه بصوته في بلدته معروب ،أ ّنه «إذا
كان هناك منافسة فهي منافسة بنسبة قليلة جداً ،ألنّ
أكثر من  20في المئة من البلدات في المناطق التي
تعنى بها حركة أمل وحزب الله فازت بالتزكية».

بنت جبيل

وفي بلدات وقرى قضاء بنت جبيل ،تفاوتت نسبة

فوز العديد من اللوائح المدعومة من «القومي»
أعلنت الدائرة اإلعالمية في الحزب السوري القومي االجتماعي في بيان أمس عن فوز عدد من اللوائح
البلدية واالختيارية المدعومة من الحزب في المرحلة الثالثة من االنتخابات البلدية واالختيارية في
محافظتي الجنوب والنبطية أمس.
وقد أوردت الدائرة اإلعالمية النتائج اآلتية:
فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» والنائب ميشال موسى في مغدوشة بكامل اعضائها.
فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» وأمل وحزب الله في البازورية.
فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» وحزب الله وأمل في قانا.
فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» و»الديمقراطي» في عين قنيا.
فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» و»الديمقراطي» في الماري بكامل اعضائها.
فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» في كفرحمام بكامل أعضائها.
فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» وحزب الله في جرجوع بكامل اعضائها.
فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» و»االشتراكي» و»الديمقراطي» في شويا بكامل أعضائها.
فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» و»االشتراكي» في ميمس بكامل أعضائها.
فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» و»االشتراكي» و»الديمقراطي» في الخلوات بالتزكية
فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» و»االشتراكي» في الفرديس بالتزكية.
فوز الالئحة العائالت البلدية المدعومة من «القومي» في القليلة بكامل أعضائها ،وعدد من المخاتير.
فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» وحركة أمل وحزب الله ،في كفركال.
فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» وحركة أمل وحزب الله ،في عزة.
فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» وحركة أمل وحزب الله ،في بريقع.
فوز مختارين مدعومين من «القومي» في ابل السقي.
فوز  3أعضاء من الالئحة المدعومة من «القومي» في راشيا الفخار ،ومختار.

بزي يقترع في بنت جبيل
االقتراع في األقالم لكن االنتخابات تميّزت بالهدوء
التام.
وق��ال النائب حسن فضل الله ،بعد اقتراعه في
بلدته عيناثا« :ليس لدينا في أغلب المدن والقرى
الجنوبيّة معارك انتخابيّة اليوم ،هناك تنافس محلّ ّي
السياسي
بين األهل واألصدقاء ،بين أصحاب الخط
ّ
الواحد ،ال نعتبر أنّ لدينا خصوما ً سياسيّين في
الجنوب .قد تكون هناك مالحظات واعتراضات ،ولكن
السياسي الواحد وفي ظل التوافق
كلّها تحت السقف
ّ
الكامل بين مختلف الشرائح الشعبيّة في الجنوب،
ألنّ هويّة الجنوب هي هويّة المقاومة ،والكل يقترع
اليوم تحت ظل هذه الهويّة المقاومة».
واقترع النائب علي بزي في بلدته بنت جبيل،
وق��ال في تصريح بعد اإلدالء بصوته« :اليوم 22
أي��ار هو ع��رس آخ��ر على مساحة الجنوب ،اليوم
المرحلة الثالثة من استحقاق االنتخابات البلديّة
واالختياريّة ،كما ت��رون االنتخابات تت ّم بطريقة
حضارية تنافسيّة ،واللوائح المدعومة من حركة أمل
وحزب الله تحت اسم لوائح التنمية والوفاء هي في
سبيل خدمة الجنوب وأهله».
واقترع النائب أيوب حميد في بلدته بيت ليف،
وأ ّكد بعد اإلدالء بصوته أنّ «هذا االستحقاق الذي
يمر اليوم بأفضل الصور واإلج��راءات اللوجستيّة
واألمنيّة ،والتنافس المشروع الذي يحصل ،هو داللة
عن التعبير الروحي الذي يتم ّتع به أهالي الجنوب
عموماً».
وك���ان ق��د بلغ ع��دد المرشحين  918مرشحا ً
للمجلس البلدي ،و 357للمجالس االختيارية.
أ ّم��ا عدد الناخبين بحسب لوائح الشطب فبلغ
 143485ناخبا ً النتخاب  28مجلسا ً بلديا ً بعد فوز

جابر

 8مجالس بلدية بالتزكية ،هي :عيتا الجبل ،صربين،
حاريص ،خربة سلم ،مارون الراس ،رشاف ،حداثا،
كونين.

النبطية

وفيما لم تتجاوز نسبة االقتراع في مدينة النبطية
الـ ،%30حيث تنافست الئحة ال��وف��اء والتنمية
المدعومة من حركة أمل وحزب الله في مقابل الئحة
المجتمع المدني غير المكتملة،
شهدت بعض ب��ل��دات قضاء النبطية سخونة
انتخابيّة ملحوظة حيث كان التنافس على أشدّه،
وبخاصة بين اللوائح المكتملة والمتن ّوعة التحالفات
الحزبية والعائلية ،كما حصل في بلدات جرجوع
وكفررمان وحومين التحتا ،التي يصح تسميتها
«أم المعارك» االنتخابية ،حيث تواجهت فيها الئحة
الوفاء والتنميه والئحة اإلنماء البلدي ،وتجاوزت
نسبة المقترعين الـ.%75
التوجه إلى
وف��ي كفررمان ،ب ّكر الناخبون في
ّ
صناديق االقتراع من مؤيّدي الئحة التنمية والوفاء
المدعومة من حركة أمل وحزب الله والئحة كفررمان
الغد المدعومة من الحزب الشيوعي ،غير أنّ نسبة
االقتراع لم تتجاوز الـ ،%55مع أ ّنها تح ّولت مربط
خيل اإلع�لام والتو ّقعات بالخرق المتبادل بين
الالئحتين.
المشهد االنتخابي في جرجوع اختلف عن بقيّة
قرى اإلقليم ،حيث غاب التوافق بين حزب الله وأمل
موحدة ،كما هو حاصل في معظم مدن
على الئحة
ّ
الجنوب وبلداته ،وتش ّكلت فيها الئحتان ،واحدة
مدعومة من حزب الله وأخ��رى مدعومة من حركة
أمل ،ولكن هذا االختالف التحالفي لم يُفسد العملية

االنتخابية التي سادها الهدوء واالنضباط وحرية
االقتراع للناخبين.
أ ّم��ا بقية القرى فإ ّنها رغ��م األج��واء االنتخابية
الحماسية إلاّ أنها لم تشهد تنافسا ً قاسيا ً رغم وجود
لوائح مكتملة لحركة أمل وحزب الله مقابل ،إ ّما لوائح
ّ
المرشحين المستقلين مثل
غير مكتملة ،أو عدد من
حبوش وعربصاليم ورومين وعزة وكفرفيال وعين
قانا .في حين أنّ في بلدة صربا ثالث لوائح مكتملة
ومختلطة من العائالت واألح���زاب ،وس��ارت فيها
العملية االنتخابية بحماسة وديمقراطية وحرية في
االختيار.

مرجعيون

وفي قضاء مرجعيون ،جرت االنتخابات بهدوء
تام .واعتبر وزير المال علي حسن خليل لدى إدالئه
بصوته في الخيام ،أنّ «األج���واء ع��اد ّي��ة ،وهناك
تنافس حر وديمقراطي تعكسه األج��واء من خالل
مشاركة كل القوى بالعملية االنتخابية».
أضاف« :هذه التجربة تعكس إرادة كل الجنوبيين
وأه���ل ال��خ��ي��ام بشكل خ���اص ،ل��م��م��ارس��ة ح ّقهم
الديمقراطي وفرز القيادات البلديّة التي تعبّر عن
طروحاتهم».
من جهته ،أ ّك��د النائب علي فياض بعد إدالئ��ه
بصوته لالنتخابات البلدية في بلدته الطيبة في
قضاء مرجعيون،
أ ّنه «ليس هناك من ضغوطات ،فأنا من األشخاص
ال��ذي��ن ت��و ّل��وا االت��ص��ال م��ع بعض الشخصيات
ّ
المرشحة ،وعندما يكون هناك الئحة مؤ ّلفة من 18
عضوا ً ويكون هناك في المقابل  4أعضاء أو عضوان
كما هو الحال في بلدة ميس الجبل ،فمن الطبيعي
أن يكون هناك محاوالت للوصول إلى التزكية التي

الزين

تض ّم اآلخرين وال تدعوهم لالنسحاب ،والتي تسعى
ما أمكن إلى أن يتش ّكل المجلس البلدي بما يأخذ في
االعتبار مختلف المك ّونات السياسية القائمة من
دون أن نصل إلى تهميشها بالعملية االنتخابية ،ألنّ
النتائج واضحة بأنّ لوائح حركة أمل وحزب الله
ستربح».
توجه  109000ناخب ،النتخاب 26
وك��ان قد
ّ
مجلسا ً بلديا ً من أصل  ،32بعد فوز  6مجالس بلدية
بالتزكية ،والنتخاب  97مختارا ً من أصل  112مختارا ً
بعدما فاز  15مختارا ً بالتزكية ،أ ّما عدد أقالم االقتراع
فهي  165قلماً .وكانت قد فازت ست بلديّات بالتزكية
في قرى قضاء مرجعيون من أصل  26بلدية ،وهم:
بليدا ،الصوانة ،بني حيان ،الوزاني  ،دير ميماس
وجديدة مرجعيون ،إضافة إلى فوز خمسة عشر
مختاراً.
وصدر عن المكتب اإلعالمي في وزارة الداخلية
والبلديات البيان اآلت��ي« :أعلنت غرفة العمليات
المركزية في وزارة الداخلية والبلديات أ ّنها أحالت
ّ
مرشحين من الالئحة نفسها في البرغلية إلى التحقيق
في فصيلة العباسية  -قضاء صور بتهمة الرشوى.
وأ ّنها ضبطت تراخيص وتصاريح لمندوبين من دون
أسماء في تولين  -قضاء مرجعيون ،وأحالت الملف
على فصيلة تبنين إلج��راء التحقيق تحت إشراف
القضاء المختص .مع اإلشارة إلى أنّ النائب العام
االستئنافي في الجنوب ال يزال يح ّقق في التسجيل
الصوتي حول رشوى في بلدة عقتنيت».

النتخاب  16بلدية من أصل  18بعد فوز مجلس
بلديّتي الدالفة والفرديس بالتزكية ،كما بلغ عدد
أعضاء بلديّات هذا القضاء  192عضواً.
وكانت العملية االنتخابية انطلقت في قضاء
حاصبيا عند السابعة صباحاً ،وا ّتسمت بالهدوء في
بلدة شبعا ،والمنافسة دارت بين الئحتين .وشهدت
البلدة إقباال ً على االقتراع مع تسجيل نسبة عالية من
الحضور االغترابي للمشاركة في االنتخابات.
وشهدت أقالم االقتراع في قرى حاصبيا والعرقوب
صباحا ً كثافة ناخبين في ظ ّل أجواء هادئة ،وقد أشار
رئيس القلم في تكميليّة حاصبيا محمد العلي إلى أنّ
وديمقراطي،
«العمليّة االنتخابيّة جرت بشكل ودّيّ
ّ
ولم يسدْها أيّة شائبة».
وفي بلدة كوكبا إلى حدود الـ 40في المئة.
وفي شويا ،تنافست الئحة توافقيّة بين الحزب
التقدمي االشتراكي و الحزب الديمقراطي اللبناني
مقابل ّ
مرشح واحد يُدعى غسان أبو سيف.
أ ّم��ا في عين قنيا ،فكانت حركة اإلق��ب��ال كثيفة
وجرى التنافس بين الئحتين ،الئحة «قرار عين قنيا»
المدعومة من الحزب التقدمي االشتراكي ،والئحة
«الوفاق واإلنماء» المدعومة من الحزب السوري
القومي االجتماعي والديمقراطي والشيوعي.
وضبطت األجهزة األمنية في بلدة الماري عملية
رشوى انتخابية عندما كان أحد المرشحين يدفع
مبلغا ً ماليا ً إل��ى أح��د الناخبين ،وقامت الجهات
المعنيّة بالتحقيق بالحادث.

حاصبيا

البلديات الفائزة بالتزكية

في قضاء حاصبيا ،بلغ عدد الناخبين حوالى
 46ألف ناخب وناخبة ،مو َّزعين على  88قلم اقتراع

وف���ازت بالتزكية إل��ى جانب بلدتي الفرديس
والدالفة ،بلدة الخلوات بعد مساع من وزير الصحة
العامة وائل أبو فاعور مع عائالت البلدة للتزكية،
حيث أعلن قائمقام حاصبيا وليد الغفير «فوز بلدية
الخلوات بالتزكية ،كما فاز بالتزكية أيضا ً المختاران
صافي أحمد عامر وإميل حسين أبو سعد».
وأ ّكد النائب قاسم هاشم بعد إدالئه بصوته في
شبعا ،على «جو اإللفة والمحبة التي تسود العملية
االنتخابية ،حيث الديمقراطية بدت واضحة في كل
أقالم االقتراع» ،وقال« :إ ّننا على مسافة واحدة من
ّ
المرشحين ،وتركنا للناخبين الخيار الذي يجدونه
مناسباً».
ون��� ّوه ال��ن��ائ��ب أن���ور الخليل ب��ـ«س��ي��ر العملية
االنتخابية في حاصبيا وديمقراطيتها ،حيث تجري
في أجواء هادئة ومستقرة بفضل وعي األهالي ،إذ لم
ُسجل أي إشكال أو حادثة تعكر صفو األمن».
ي ّ
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