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النبطية

حمليات

األسير المحرر الشيخ عبد الكريم عبيد

الشيخ ماهر حمود

والد السيد نصرالله بعد اقتراعه في البازورية

«اللبنانية من �أجل ديمقراطية االنتخابات» :جزين �أ�سقطت مزيد من اللوائح في ال�شمال والمطارنة يدعون �إلى االقتراع بكثافة
ُ
الحجج الأمنية وع�شرات المخالفات في الجنوب والنبطية
سجلت جمعية «اللبنانية م��ن أج���ل ديمقراطية
االنتخابات» مخالفات جمة في مرحلة ما قبل االنتخابات،
ال سيما لجهة الدعاية االنتخابية المبنية على شعارات
تخوينية كما كان ملفتا ً مدى استخدام دور العبادة إلطالق
اللوائح أو اإلع�لان عنها في الكثير من القرى والبلدات
الجنوبية.
ورحبت الجمعية بخطوة إجراء االنتخابات النيابية
الفرعية في قضاء جزين ،معتبرة «أنّ في ذل��ك مؤشر
واضح على أن حجة الظروف األمنية لم تكن يوما ً مقنعة
وتؤكد تاليا ً ضرورة إجراء االنتخابات النيابية في أقرب
وقت ممكن».
وفي مواكبة اليوم الثالث ،رصدت الجمعية مخالفات
مرتبطة بممارسة الكثير من الضغوط على المرشحين
لالنسحاب حتى بعد انقضاء مهلة سحب الترشيح (يوم
االثنين) من منطلق تشجيع التزكية وفي ذلك مصادرة
ّ
واضحة ّ
ولحق
لحق المرشحين في المنافسة الديمقراطية
الناخبين في االقتراع واختيار ممثليهم.
وتستمر الجمعية في تسجيل «خ��رق مستمر لمبدأ
الصمت االنتخابي من قبل جميع وسائل اإلعالم المرئي
والمسموع التي تبث الدعاية االنتخابية للعديد من اللوائح
والمرشحين ،كما تستقبل ضيوفا ً يمثلون القوى السياسية
كافة فيطلقون التصاريح السياسية والدعوات االنتخابية
لجهة التصويت للوائح معينة ،وما يترافق أحيانا ً من
تحريض وتحريض مضاد .والواضح أنّ أحدا ً لم يلتزم
مبدأ الصمت االنتخابي وللمرة الثالثة لم تصدر وزارة
الداخلية أي تعميم ،على الرغم من مطالبتنا المتكررة في
هذا الشأن ،مما تسبب في حالة من التفلت االعالمي على
تراخ متما ٍد للقوى األمنية التي ال
كافة األصعدة ،كما ُسجِّ ل ٍ
تتدخل لمنع الترويج االنتخابي داخل وفي محيط بعض
المراكز االنتخابية ،ما فتح المجال أمام مندوبي المرشحين
كافة لممارسة الضغوط على الناخبين».
وأعلنت الجمعية أنه ،وبناء على تبليغات المواطنين
وتقارير مراقبي الجمعية« ،ت ّم رصد  55مخالفة في محافظة
الجنوب و 177في محافظة النبطية ،السيما حاالت ضغط
شديد على الناخبين (من ضمنها حجز بطاقات الهوية،
تركيب كاميرات مراقبة في مركز اقتراع) وضغوط على
المرشحين ،خاصة في كفرصير ،مما استدعى تدخل
وزارة الداخلية والبلديات لتأجيل االنتخابات فيها بعد
أخبار عن الضغط على الناخبين لعدم التوجه للمشاركة
بالعملية االنتخابية .وترى الجمعية في هكذا ممارسات
عرقلة لسير العملية االنتخابية ولسالمة االقتراع بهدف
ترجيح التزكية وكأن التزكية هي القاعدة واالنتخابات
هي االستثناء.
ورصدت أيضا ً حاالت ترويج انتخابي وتوزيع لوائح
في محيط أو داخ��ل مراكز االق��ت��راع من قبل الماكينات

االنتخابية ،كما سجلت حاالت منع مراقبي الجمعية من
دخول عدد من مراكز االقتراع .وتستمر معاناة األشخاص
ذوي اإلعاقات والمسنين في الوصول إلى مراكز وأقالم
االقتراع لجهة عدم جهوزية معظم المراكز الستقبالهم،
رغم التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية في مطلع هذا
النهار».
وأبرز المخالفات التي سجلتها الجمعية هي:
ـ قيام مندوبين بتوزيع لوائح على مدخل االقتراع
وداخ��ل المركز وتكرر ذل��ك في ع��دة أم��اك��ن ،على سبيل
المثال:حاصبيا ،شبعاغربي ،المدرسة الرسمية ،حاصبيا،
الهبارية ،مبنى البلدية ،حي السراي ،المدرسة الرسمية
للبنات ،مرجعيون ،الطيبة ،مدرسة الطيبة المتوسطة
الرسمية ،بنت جبيل ،عين إبل حي الدير ،مدرسة راهبات
عين إبل ،صيدا ،مغدوشة ،المدرسة االبتدائية ،صور،
حي ال��ج��ورة ،المدرسة التكميلية األول���ى ،ص��ور ،دين
قانون النهر ،المدرسة الرسمية ،النبطية ،الدوير ،ثانوية
رمال رمال ،النبطية التحتا ،تجمع المدارس في النبطية،
النبطية ،كفررمان ،الثانوية الرسمية ،النبطية ،ميفدون،
المدرسة الرسمية النبطية ،رومين ،المدرسة الرسمية.
ـ الضغط على سيدة من ذوي اإلعاقات واإلصرار عليها
لاللتزام بالئحة حركة أمل في كفرحونة في جزين.
ـ تركيب كاميرا بالقرب من مركز االقتراع وموجهة إلى
المركز ما أث��ار البلبلة في أوس��اط الناخبين في منطقة
حومين الفوقا في النبطية.
ـ مرافقة مواطنة من قبل ابن رئيس البلدية مع مواكبة
من شرطي البلدية وباللباس الرسمي رغم اعتراض رئيس
القلم ومع موافقة من القوى األمنية ،تبين الحي الفوقاني،
بنت جبيل.
ـ السماح ألحد الناخبين باالنتخاب عبر إخراج القيد من
قبل رئيس هيئة القلم في زوطر الغريسة ،في النبطية.
ـ تسجيل بعض حاالت االنتخاب خارج المعزل ،على
سبيل المثال في المتوسطة الرسمية في القليعة رغم
تنبيه رئيس القلم له في انتخابات البلديات.
ـ إشكال أمني في مبنى البلدية في حارة صيدا وتدافع
متك ّرر بين مندوبي اللوائح والقوى األمنية.
ـ توزيع بطاقات الهوية على الناخبين عند دخولهم إلى
القلم رقم  6من قبل مندوبي حركة أمل على مرأى من القوى
األمنية ،ما يعني أنّ الهويات قد ت ّم حجزها من قبل.
ـ توثيق حالة رشوى في كفركال والالفت أنّ قيمة الرشوة
هي  10آالف ليرة لبنانية .و العمل جا ٍر لتحديد الجهة التي
تقوم بشراْء األصوات.
ـ ضغط على الناخبين في عين إبل (بنت جبيل) من قبل
المختار الذي يأخذ اللوائح التي أعدها الناخبون ويعطيهم
لوائح أخرى.

ت��وال��ى إع�لان اللوائح للمرحلة
الرابعة واألخ��ي��رة من االنتخابات
البلدية واالختيارية التي ستجرى
في الشمال يوم األحد المقبل.
 في بلدة بزيزا  -الكورة أعلنع��ن الئ��ح��ة «األه���ال���ي واإلن��ت��م��اء»
لالنتخابات البلدية برئاسة بيار
ي���وس���ف ع��ب��ي��د وع��ض��وي��ة نعيم
مطانيوس عيد ،جينا رزق ف��رح،
شنتال جورج عيسى ،بطرس يوسف
قصاص ،أنطونيوس يوسف يوسف،
ج��اك إبراهيم الشالوحي ،ريشار
مرشد سعد ،ن��زار سايد الزغبي،
رفيق الخوري ناصيف ،وعن مقعد
المختار ال��ي��اس نصر عبيد .وهي
مدعومة من «قوى  14آذار».
وف�����از ب��ال��ت��زك��ي��ة ال��ع��ض��وان
االختياريان ليلى ديب ديب ويوسف
الياس يوسف من القلعة األثرية في
بلدة بزيزا.
 انضمت الئحة جديدة مكتملة،إلى معركة االنتخابات البلدية في
بلدة أردة في قضاء زغرتا ،تحمل
اسم «الئحة الوحدة والقرار» .وبذلك
اشتدّت حماوة المنافسة في البلدة،
التي يتألف مجلسها البلدي من
خمسة عشر عضوا ً موزعين بين:
أردة وحرف أردة وبيت عبيد وبيت
عوكر ،في حين بلغ عدد المرشحين
 41مرشحاً.
 أعلنت الئحة «القبيات بتق ّرر»برئاسة عبدو عبدو ،باحتفال أقيم في
منزل الوزير السابق مخايل الضاهر،
وفي حضور عضو كتلة «المستقبل»
النيابية النائب هادي حبيش ،الوزير
السابق فوزي حبيش ،ممثل حزب
الكتائب عضو المكتب السياسي
ش���ادي معربس وح��ش��د م��ن أبناء
القبيات.
وتضم الالئحة :عبدو عبدو رئيساً،
جوزف خطار نائبا ً للرئيس ،مروان
الحموي ،منير جبور ،لوريت ضاهر،
ج���ان ح��اك��م��ة ،ط��ون��ي البيسري،
جوسلين دميان ساسين ،المهندس
ش��رب��ل غ��ص��ن ،ج��م��ي��ل��ة الجميل
سمعان ،ايلي الزريبي ،ميشال فهد،
ج��ان معربس ،رول��ى ف��زع حبيش،
سليم شليطا ،المهندس داني موسى،

الئحة التعاون واإلنماء في تل عباس
ميشال عبدو وجورج عبود.
أعلنت في بلدة ببنين عكار ،الئحة
«ببنين أحلى» ،لالنتخابات البلدية
في ببنين -العبدة ،يترأسها الرئيس
الحالي للبلدية الدكتور كفاح الكسار،
وذل��ك في مهرجان احتفالي حاشد
أقامه المجلس البلدي في ساحة
البلدة الرئيسية.
وألقى الكسار كلمة دعا فيها إلى
«ال��وح��دة ورص الصف ف��ي خدمة
هذه البلدة» ،وقال« :كل أهالي ببنين
ه��م أهلنا ،ونحن نتنافس لخدمة
أهلنا وال للشيء ،ومن يفوز سنبارك
له في الختام .لقد عملنا ما استطعنا
في الفترة السابقة ،ونحن مستمرون
إن أراد أهلنا وجددوا لنا الثقة».
ث��م أع��ل��ن أس��م��اء المرشحين،
وع��دده��م  ،21وه��م :كفاح الكسار
رئيساً ،محمد حسين ،نهاد سلمى،
ع��ل��ي دي����ب أوي���ظ���ة ،أب����و ال��ه��دى
ال��س��ب��س��ب��ي ،م��ص��ط��ف��ى ال��ق��اس��م،
إس��م��اع��ي��ل ال��ح��س��ن ،ع��ب��د الرحيم
إبراهيم ،خالد برغل ،علي طالب،
ع��زام نابلسي ،هشام خ��ال��د ،عمر
صوفان ،بسام خلف ،دباح الحاج،
معن قاسم ،عبد الفتاح سعد الدين،
محمود جوهر ،عمر السراج ،بسام
رشيدي ،وحسان قدور.
 أعلنت في بلدة الحميرة ،الئحة«ي��د بيد نصنع الغد» لالنتخابات
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البلدية ،في مهرجان حاشد حضرته
فاعليات البلدة وأع��ض��اء الالئحة
ومناصرون.
ب��ع��د النشيد ال��وط��ن��ي ،وكلمة
ترحيبية من الدكتور يوسف سليمان،
ألقى رئيس الالئحة رئيس البلدية
الحالي المهندس الياس سليمان،
كلمة استعرض خاللها إن��ج��ازات
المجلس البلدي السابق ،وبرنامج
الالئحة التي تضم :الياس سليمان
سليمان رئيسا ،حنا جميل حنا،
يوسف عبدالله اليوسف ،الياس
عبدالله سليمان ،جرجس يوسف
اب��راه��ي��م ،قزحيا ن��ق��وال ال��خ��وري،
يوسف جرجس اسبر ،حنا يوسف
طنوس ،ورياض فؤاد عبدالله.
 أعلنت في بلدة حلبا العكارية،الئ���ح���ة ب���اس���م «إن����م����اء ح��ل��ب��ا»،
لالنتخابات ال��ب��ل��دي��ة ،بمهرجان
حاشد أقيم في احدى باحات البلدة
ال��رئ��ي��س��ي��ة ،وح��ض��رت��ه فاعليات
ووجوه عائلية.
 أع��ل��ن��ت ف���ي ب��ل��دة تلعباسالغربي« ،الئحة التعاون واإلنماء»
لالنتخابات البلدية ،في مهرجان
أقيم في باحة كنيسة السيدة العذراء
وسط البلدة ،حضره النائب نضال
طعمة ،رئيس هيئة «التيار الوطني
الحر» في عكار طوني عاصي ،األب
خليل جريج وعدد من أبناء البلدة.

وأل��ق��ى رئ��ي��س البلدية ورئيس
ال�لائ��ح��ة ول��ي��د م��ت��ري ،كلمة شكر
فيها الحضور «وك� ّل الذين ساهموا
بتشكيل هذه الالئحة وال سيما منهم
الذين انسحبوا لمصلحة البلدة».
وتحدث عن أبرز المشاريع التي
انجزتها البلدية خ�لال السنوات
الماضية ،شاكرا ً الرئيس السابق
ل��رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ع��ص��ام ف��ارس
على عطائه و«اليونيسف» ووزارة
المهجرين وبرنامج األم��م المتحدة
اإلنمائي ووكالة التعاون األميركية،
على دعمهم لمشاريع انمائية نفذتها
البلدية.
وأك��د السعي لـ«تشكيل مجلس
اس��ت��ش��اري ول��ج��ان عمل لتنسيق
ال���ج���ه���ود وت��ف��ع��ي��ل ال��م��ش��اري��ع
المقترحة».
ثم تال أسماء أعضاء الالئحة :وليد
متري رئيسا ،توفيق الياس متري،
خليل شحادة سعد ،مخايل حيدر،
فرج عبود الضهر ،الياس حنا دعبول،
جورجيت جرجس الياس ،وليم نديم
ابراهيم ،سامي حنا الصباغ ،الياس
سعد دبول ،يوسف جرجورة جريج،
علي عبود العبود.
أما مرشحا المقعدين االختياريين
فهما :ال��ي��اس ف��ؤاد حنا وجرجس
حبيب نادر.
 أع��ل��ن ت��أل��ي��ف الئ��ح��ة «ال��ق��رارواإلن��م��اء» لالنتخابات البلدية في
ش���درا ،برئاسة نظير الخليل في
احتفال اقيم في البلدة ،في حضور
عدد من مؤيدي الالئحة وداعميها.
وت��ض� ّم الالئحة :غسان نصار،
انطوان االسعد ،رينيه أسعد ،عامر
الملحم ،سمير الخولي ،اسبر الترك،
انطوانيت ال��خ��ول��ي ،مايز طعمة،
الياس الداوود ،جورج عبود ،غازي
الموسى ،ابراهيم الجبور ،سمير
الزير ،عيسى الشحود.

مطارنة الشمال

إلى ذل��ك ،أطلق مطران طرابلس
وال����ك����ورة وت��واب��ع��ه��م��ا ل��ل��روم
األرثوذكس افرام كرياكوس ورئيس
أساقفة أبرشية طرابلس المارونية
المطران ج��ورج بو ج��وده ورئيس

أساقفة طرابلس وس��ائ��ر الشمال
للروم الملكيين الكاثوليك المطران
إدوار جاورجيوس ضاهر ،ندا ًء دعوا
فيه إل��ى االنتخاب بحرية وتج ّنب
الخصومات.
وجاء في نص النداء «أنتم تعلمون
أنّ االنتخابات البلدية واالختيارية
ستحصل االح���د المقبل أيّ بعد
أسبوع من اليوم ،لذلك وجب علينا
أن نذ ّكركم بأنه إضافة إلى انتمائنا
الكنسي للرب يسوع ،نحن أيضا
ننتمي إل��ى ه��ذا الوطن ال��ذي نحبه
ونتمنى له األفضل كي نعيش فيه
أخوة مع ك ّل اللبنانيين .االنتخابات
المقبلة هي حق الوطن علينا فعلينا
أن نمارس مواطنيتنا بحرية يسوع
المسيح التي أعطانا».
أض��اف «نهيب بكم أيها األبناء
األح��ب��اء أن تمارسوا ه��ذا الواجب
الوطني كأعضاء فاعلين في المدن
والقرى التي نحن منها وفيها وان
نح ّكم ضمائرنا في هذا االنتخاب.
المرشحون كثر ،وه��ذا م��ن حقهم،
لكننا ننبّهكم أننا كلنا أخ��وة ولو
اختلفنا في نظرتنا إلى المرشحين
وفي المعتقدات السياسية».
وتابع« :يوم وتنتهي االنتخابات
ون��ع��ود إل��ى حياتنا ال��ع��ادي��ة مع
الجميع ،إذن فليرجع ك ّل واحد منا
إلى إيمانه وضميره وينتخب بحرية
أبناء المسيح من ي��راه مناسبا ً من
المرشحين ،وذل��ك م��ن اج��ل إنماء
الوطن» .ودعا إلى تج ّنب الخصومات
«ألن��ن��ا كلنا أخ���وة ب��ال��رب يسوع
ومتساوون في المواطنة .عبّروا عن
رأيكم في صندوقة االنتخابات وال
تقاطعوا ،وانتخبوا من تقتنعون
به ونحذركم من الرشوة التي هي
خطيئة».
وختم النداء« :ال تضعوا األحقاد
ف��ي قلوبكم فهناك دائ��م �ا ً ف��ي هذه
الحياة ال��راب��ح وال��خ��اس��ر ،حياتنا
مستم ّرة كأخوة وأق��ارب وجيران،
نطلب إل��ى ال��ل��ه أن ينير عقولكم
وقلوبكم لنبدأ معا ً مرحلة جديدة
بعد االنتخابات تكون فيها الخدمة
واإلنماء لنا وللجميع».

