املر يعلن النتائج النهائية الر�سمية إلنتخابات حمافظة ال�شمال
وي ؤ�كد حياد ال�سلطة وال�سعي للمكننة
أ�علن وزير الداخلية مي�شال املر عند الثانية بعد ظهر أ�م�س ،النتائج النهائية الر�سمية النتخابات حمافظة ال�شمال ،التي جرت االحد
� 25آب .1996
وقد جاءت النتائج الر�سمية� ،شبه متطابقة مع النتائج غري الر�سمية ،التي �صدرت قبل يومني عن بع�ض املاكينات االنتخابية ،جلهة
ا�سماء املر�شحني الفائزين ،حيث التقتا على ا�سماء �سبعة وع�شرين مر�شحا ،واختلفتا حيال الفائز الثامن والع�شرين ،اذ ان الر�سمية
ح�سمت فوز مر�شح »اجلماعة اال�سالمية« خالد �ضاهر ،بعدما كانت »املاكينات« قد رجحت فوز احد مناف�سيه جمال ا�سماعيل او حممد
يحيه.
ويظهر من خالل اعالن النتائج الر�سمية ،ان املقاعد النيابية الثمانية والع�شرين املخ�ص�صة ملحافظة ال�شمال ،قد تقا�سمتها ثالث
لوائح ،من ا�صل خم�س ،خا�ضت املعركة االنتخابية يف تلك املحافظة ،وكانت احل�صة االكرب من املقاعد لالئحة حتالف عمر كرامي
�سليمان فرجنية ،حيث فاز منها كل من :عمر كرامي ،حممد كبارة ،جان عبيد� ،صالح اخلري ،جهاد ال�صمد ،قبالن عي�سى اخلوري� ،سايد
عقل ،نايلة معو�ض� ،سليمان فرجنية ،ا�سطفان الدويهي ،فريد مكاري ،فايز غ�صن ،طالل املرعبي ،وجيه البعريني ،ع�صام فار�س ،فوزي
حبي�ش وعبد الرحمن عبد الرحمن.
وت أ�تي يف املرتبة الثانية ،الئحة احمد كرامي ،التي فاز منها ت�سعة مر�شحني هم :احمد حبو�س ،عمر م�سقاوي ،احمد كرامي ،موري�س
فا�ضل ،احمد فتفت ،جربان طوق ،نقوال غ�صن ،ريا�ض �صراف وخالد �ضاهر.
ويف املرتبة الثالثة ،ت أ�تي الئحة القرار الوطني ،حيث فاز منها املر�شحان بطر�س حرب وم�صباح االحدب.
ويتبني من هذه النتائج ان الئحة حتالف كرامي فرجنية ،كانت االكرث اخرتاقا ،من الالئحتني املتناف�ستني ،حيث اخرتقتها الالئحة
الثانية بت�سعة مر�شحني والثالثة مبر�شحني.
وقد اظهرت هذه النتائج اي�ضا ،فوز  12نائبا �شماليا جددا ،هم :احمد كرامي ،م�صباح االحدب ،احمد حبو�س ،موري�س فا�ضل ،خالد
�ضاهر ،ع�صام فار�س ،فوزي حبي�ش ،جهاد ال�صمد ،احمد فتفت ،جربان طوق ،نقوال غ�صن وبطر�س حرب ،وحل ه ؤ�الء يف املجل�س النيابي
اجلديد مكان كل من النواب :امني احلافظ� ،سليم حبيب ،علي عيد ،كرمي الرا�سي ،خمايل �ضاهر ،ح�سن عز الدين ،ا�سعد هرمو�ش،
حممود طبو ،حبيب كريوز� ،سليم �سعادة ،فتحي يكن ومانويل يون�س.
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وقد او�ضح الوزير املر خالل امل�متر �صحايف الذي عقده يف وزارة الداخلية �م�س ،إلعالن النتائج ،ان ت�خر اعالن النتائج ،ناجم عن
وجود  136مر�شحا ،وقيام جلان القيد ب إ�ح�صاءات لكل مر�شح يف كل اقالم حمافظة ال�شمال.
واكد املر ،ان هذا االمر ،يدفع اىل الت أ�كيد على انه مهما كلف ا ألمر ،يجب ان ت ؤ�من االعتمادات الالزمة ،من اجل ادخال املكننة ان
كان بالن�سبة اىل الفرز او لتنظيم لوائح ال�شطب ،حتى ال نظل يف م�شكلة االخطاء التي حت�صل يف هذه اللوائح ..وال �سيما اننا مقبلون
بعد االنتخابات النيابية ،على انتخابات بلدية واختيارية ،لذلك يجب ان ن�سرع ،واول طرح يجب ان يطرح على جمل�س الوزراء بعد
االنتخابات هو مو�ضوع مكننة الفرز ومكننة لوائح ال�شطب ،وا�شار املر اىل اتفاق على زيادة القيد ،بالن�سبة النتخابات حمافظة بريوت،
وكذلك ا ألمر بالن�سبة اىل حمافظة اجلنوب.
واكد املر ان ال�سلطة تقف على احلياد حيال انتخابات بريوت ،وقال :ال�سلطة على احلياد ،وان ا ؤ�من هذا احلياد ،وال�سلطة على
م�سافة متوازية من اجلميع ..وان رئي�س احلكومة رفيق احلريري مر�شح ..وهو طلب مني ان ا ؤ�من حياد ال�سلطة ،واين ا ؤ�من حيادها،
وهو يقوم مبعركته االنتخابية ..وهذا حقه ،وحياد ال�سلطة انا م� ؤ
س�ول عنه ،ولهذا ال�سبب طلبت من كل املر�شحني الذين لديهم مالحظة،
اال ينتظروا يوم االحد ليعر�ضوها على التلفزيونات بل ليعر�ضوا ما لديهم لنتخذ التدابري« م�شريا اىل »ان املالحظات التي اثارها الرئي�س
�سليم احل�ص ،قد عوجلت يف �ساعتني ان كان حول مو�ضوع اخراجات القيد او لوائح ال�شطب« ،وا�شار املر اىل ان حتقيقا اجري حول
مو�ضوع »املغلفات« وتبني »ان ما من �شيء حول هذا املو�ضوع« ،فاملغلفات التي وزعتها وزارة الداخلية موجودة ويفرت�ض ان ت�سلمها
ال�شرطة اىل ر ؤ��ساء االقالم يوم ال�سبت وفقا للعدد.
وردا على � ؤ
س�ال ،اعرب املر عن امله اال ي�ستقيل الرئي�س عمر كرامي ،وقال :ال نريد ان ن�صل اىل هذه املرحلة ،نحن نحرتم ونحب
الرئي�س كرامي ،ونريده ان يبقى يف املجل�س.
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من جهة ثانية ،ا�صدر حمافظ ال�شمال خليل الهندي ،ام�س ،بيانا ،توجه فيه بال�شكر اىل امل� ؤ
س�ولني على توجيهاتهم بوجوب حياد
الدولة التام ،وبقائها على م�سافة واحدة من جميع الفرقاء ،واملحافظة التامة على حرية االنتخابات ودميوقراطيتها ونزاهتها.
واكد الهندي »اننا عملنا بوحي القانون وال�ضمري ،وكانت انتخابات ال�شمال مثالية ،لي�س يف تاريخ ال�شمال فح�سب ،بل ويف تاريخ
لبنان«.
آ
وقد جاءت النتائج الر�سمية النهائية النتخابات حمافظة ال�شمال على النحو التي:
ق�ضاء طرابل�س
احمد م�صطفى كرامي � 81489صوتا ،حممد عبد اللطيف كبارة � 81421صوتا ،حممد م�صباح عوين االحدب � 73422صوتا ،عمر
عبد احلميد كرامي � 69186صوتا ،عمر كامل م�سقاوي � 64869صوتا ،احمد عبده حبو�س � 123142صوتا ،موري�س فا�ضل 100616
�صوتا ،جان بدوي عبيد � 62890صوتا.
ق�ضاء ال�ضنية
جهاد مر�شد ال�صمد � 66917صوتا� ،صالح كاظم اخلري  59503أ��صوات ،احمد �شوقي حممد فتفت  58209أ��صوات.
ق�ضاء عكار
طالل خالد املرعبي � 82817صوتا ،وجيه حممد البعريني � 63537صوتا ،خالد �ضاهر � 52364صوتا ،ع�صام خمايل فار�س 92881
�صوتا ،وريا�ض ابراهيم ال�صراف � 71577صوتا ،فوزي حبي�ش  73905ا�صوات ،عبد الرحمن عبد الرحمن � 83947صوتا.
ق�ضاء زغرتا
نايله معو�ض � 108631صوتا� ،سليمان انطوان فرجنية  95407أ��صوات ،ا�سطفان بطر�س الدويهي � 73797صوتا.
ق�ضاء البرتون
بطر�س جوزف اخلوري حرب � 99793صوتا� .سائد خليل عقل � 50325صوتا.
ق�ضاء الكورة
فريد نبيل مكاري � 87367صوتا ،نقوال ف ؤ�اد غ�صن � 71051صوتا ،فايز مي�شال غ�صن � 64465صوتا.
ق�ضاء ب�شري
جربان ملحم طوق � 89640صوتا .قبالن عي�سى اخلوري � 67247صوتا.
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