النتائج الر�سمية لدوائر بريوت والبقاع واجلنوب
املر� :شعارات لوائح املعار�ضة بالتغيري انتخابية
والكتل تتبلور بعد ت�شكيل املجل�س اجلديد
اعلن نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية والبلديات مي�شال املر النتائج الر�سمية للفائزين يف االنتخابات النيابية لدوائر
بريوت الثالث والبقاع الثالث ودائرة اجلنوب .وتناول يف م ؤ�متر �صحايف عقده يف التا�سعة من ليل ام�س ،العملية االنتخابية وقانون
االنتخاب ،واملرحلة ال�سيا�سية املقبلة ،معترباً ان مو�ضوع رئي�س احلكومة املقبل رهن بقرار املعنيني واال�ست�شارات النيابية ،وان و�ضع
الكتل يتحدد يف �ضوء ذلك لت�صنيفها موالية او معار�ضة .ور أ�ى ان �شعارات لوائح املعار�ضة كانت �شعارات انتخابية وهي تتبلور بعد
ت�شكيل املجل�س اجلديد وح�سب توزيع الكتل.
النتائج
وتال الوزير املر النتائج الر�سمية كا آلتي:
دائرة اجلنوب
الفائزون عن:
} الزهراين:
عن مقعدي ال�شيعة :نبيه بري � 450،183صوتاً ،علي عادل ع�سريان  .831،176عن مقعد الروم الكاثوليك :مي�شال حنا مو�سى
� 815،175صوتاً.
} مدينة �صيدا:
عن مقعدي ال�سنة :م�صطفى معروف �سعد امل�صري � 775،211صوتاً ،بهية بهاء الدين احلريري .314،182
} ق�ضاء �صور :عن املقاعد ال�شيعية :عبد اللـه احمد ق�صري � 056،196صوتاً ،حممد عبد احلميد بي�ضون  ،555،176علي يو�سف
اخلليل  155،175وعلي يو�سف خري�س .871،166
} ق�ضاء بنت جبيل:
عن املقاعد ال�شيعية :حممد عبد املطلب فني�ش � 840،200صوتاً ،ايوب فهد حميد  190،174وعلي احمد بزي .796،166
} ق�ضاءا مرجعيون وحا�صبيا:
عن مقعدي ال�شيعة :نزيه علي من�صور � 860،187صوتاً ،وعلي ح�سن خليل  .278،165عن املقعد ال�سني :قا�سم عمر ها�شم
� 537،166صوتاً ،عن املقعد الدرزي :انور حممد اخلليل � 866،170صوتاً ،عن مقعد الروم االرثوذك�س :ا�سعد حليم حردان 959،161
�صوتاً.
} ق�ضاء النبطية:
عن املقاعد ال�شيعية :حممد ح�سن رعد � 901،201صوت ،عبد اللطيف يو�سف الزين  891،173ويا�سني كامل جابر .012،170
} ق�ضاء جزين:
عن املقعدين املارونيني :جورج �سعيد جنم  ،402،192و�سمري ابراهيم عازار .633،170
عن مقعد الروم الكاثوليك :انطوان �سليم خوري � 960،165صوتاً.
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دائرة بريوت ا ألوىل
الفائزون عن مقعدي ال�سنة :رفيق بهاء الدين احلريري � 820،34صوتا ،عدنان احمد عرقجي  .943،27عن مقعد الروم الكاثوليك:
مي�شال بيري فرعون � 014،36صوتا .عن مقعد الروم االرثوذك�س :عاطف مر�شد جمدالين  807،32ا�صوات .عن املقعد االجنيلي :با�سل
رجا فريد فليحان � 147،32صوتا .عن املقعد املاروين :غطا�س �سمعان اخلوري � 717،29صوتا.
دائرة بريوت الثانية
الفائزون :عن مقعدي ال�سنة :وليد احمد عيدو � 065،25صوتا ،با�سم ابراهيم ميوت  .721،23عن املقعد ال�شيعي :حممد احمد
برجاوي � 391،28صوتا .عن مقعد الروم االرثوذك�س :ب�شارة جميل مرهج � 067،28صوتا .عن مقعد االرمن االرثوذك�س :يغيا حاجي
جرجيان � 157،26صوتا .عن مقعد ا ألقليات :نبيل مو�سى دي فريج � 351،26صوتا.
دائرة بريوت الثالثة
الفائزون عن مقعدي ال�سنة :غنوة عدنان جلول � 845،24صوتا ،حممد جميل قباين  .403،23عن املقعد
ال�شيعي :نا�صر مو�سى قنديل � 887،28صوتا .عن املقعد الدرزي :غازي هاين العري�ضي � 117،27صوتا .عن مقعد االرمن الكاثوليك:
�سريج بريج طور�سركي�سيان � 062،26صوتا .عن مقعدي االرمن االرثوذك�س :اكوب �سرتاك ق�صارجيان � 233،26صوتا ،جان لطفيك
اوغا�سبيان .088،26
دائرة البقاع ا ألوىل
(بعلبك الهرمل)
الفائزون عن املقاعد ال�شيعية :ح�سني علي احلاج ح�سن � 657،57صوتا ،عمار جميل املو�سوي  ،926،56غازي حممد زعيرت
 ،139،52ح�سني علي احل�سيني  ،625،50حممد ح�سن ياغي  ،048،48عا�صم حممد قان�صوه  .153،40عن مقعدي ال�سنة :ابراهيم
�سلمان بيان � 375،51صوتا ،م�سعود ح�سني احلجريي  .777،43عن مقعد الروم الكاثوليك :مروان فار�س فار�س � 862،42صوتا .عن
املقعد املاروين :نادر حبيب �سكر � 765،35صوتا.
دائرة البقاع الثانية
(زحلة)
الفائزون عن مقعدي الروم الكاثوليك :اليا�س جوزف �سكاف � 467،28صوتا ،نقوال مي�شال فتو�ش  ،513،27عن املقعد املاروين :خليل
جورج الهراوي � 013،24صوتا ،عن مقعد الروم االرثوذك�س :يو�سف قي�صر رزق املعلوف � 493،26صوتا ،عن مقعد االرمن االرثوذك�س:
جورج عبدين ق�صارجي � 027،27صوتا ،عن املقعد ال�سني :حممد علي املي�س � 737،25صوتا ،عن املقعد ال�شيعي :حم�سن علي دلول
� 117،32صوتا.
دائرة البقاع الثالثة
(البقاع الغربي را�شيا)
الفائزون عن مقعدي ال�سنة� :سامي بديع اخلطيب � 874،18صوتا ،عبد الرحيم يو�سف مراد  ،114،17عن مقعد الروم االرثوذك�س:
ايلي جنيب الفرزيل � 026،22صوتا ،عن املقعد ال�شيعي :حممود فار�س ابو حمدان � 557،22صوتا ،عن املقعد املاروين :روبري ا�سكندر
غامن � 314،18صوتا ،عن املقعد الدرزي :في�صل �سليم الداوود  505،16ا�صوات.
حوار
ورد الوزير املر على ا�سئلة ال�صحافيني ،فقال حول �إمكانية و�ضع قانون انتخابي دميوقراطي يعطل مفعول املال ويكون اكرث متثيال
للطوائف واملذاهب »ان الرئي�س �سليم احل�ص ق�صد يف كالمه عن تعطيل الدميوقراطية ا�ستخدام االموال وو�سائل االعالم يف املعركة
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االنتخابية ،ألنهما ي ؤ�ثران حتما على الناخب وقناعاته ،ودور ال�سلطة هنا ت أ�مني نزاهة االنتخابات ودميوقراطيتها وحريتها وقد أ�منتها.
لكن ال يوجد قانون لتحديد النفقات االنتخابية ،واكتفينا بطلب تطبيق املادة  68من قانون االنتخاب ،وهي مهمة للطعون خا�صة جلهة
ت أ�ثري االعالم على االنتخابات.
و أ��ضاف :أ�ما حول التمثيل املذهبي ف إ�ن املطلوب ان ن�صل اىل قانون انتخابي يلغي الطائفية.
واعترب املر ان خ�سارة الرئي�س احل�ص لالنتخابات هي خ�سارة وطنية كربى بالن�سبة للبنان وبالن�سبة للطائفة ال�سنية نظرا لدوره
الوطني منذ �سنوات طويلة وطيلة تر ؤ��سه احلكومات.
أ
و أ�و�ضح انه كان لديه اح�سا�س بنتيجة احل�ص بنا ًء على �عداد البطاقات االنتخابية التي ا�ستح�صلت عليها اجلهة املناف�سة وهي
أ�عداد �ضخمة.
كما اعترب ان خ�سارة حزب الطا�شناق ملقاعده يف بريوت هي خ�سارة كربى.
وعن تف�سريه لفوز لوائح املعار�ضة ،قال :ال أ�رى فوزا للمعار�ضني ،الذين ربحوا مع الرئي�س احلريري عن ال�سنة هم ذاتهم ،خرج
الرئي�س احل�ص ودخلت غنوة (جلول) حمل بهاء عيتاين ،علما ب أ�ن بريوت وقتها كانت دائرة واحدة .ولكن اذا اردنا ان نح�سب اخل�سارة
فهي فعال ملقاعد الطا�شناق وهو كان مواليا .لذلك ال ن�ستطيع ان نتحدث عن فوز للمعار�ضة ،وال�سلطة مل يكن لديها لوائح لتدعمها بل
كانت على احلياد ،و�إن كان يف احلكومة مر�شحون.
وردا على �س ؤ�ال ،تبنى املر �سبب الو�ضع املعي�شي واالقت�صادي الذي ادى اىل خ�سارة بع�ض اركان احلكومة .لكنه قال ان هذا ال�سبب
لي�س هو الوحيد .و أ�نا اعرف مناطق كان فيها دور للمال.
ونفى وجود اي تخوف من املرحلة املقبلة بعد خ�سارة االقطاب وقال ان ه ؤ�الء تقبلوا النتيجة بروح عالية من امل�س ؤ�ولية ،مثل الرئي�س
احل�ص والنائب متام �سالم .و أ�عتقد ان ر أ��س املعار�ضة الرئي�س احلريري �سيعقد م ؤ�مترا �صحافيا (اليوم) و أ�عتقد انه لن ي�سكر من فرحة
الن�صر و�سيقول كالما هادئا ويثني على جهود الدولة.
ور أ�ى ان مو�ضوع تكليف احلريري رئا�سة احلكومة املقبلة رهن بامل�شاورات النيابية وبقرار املعنيني ،وكذلك االمر بالن�سبة لتوزيره
يف احلكومة املقبلة.
و أ�كد انه ال يتوقف عند االتهامات املوجهة له ،ألن �ضمريه مرتاح ،معتربا ان احلمالت عليه ألنه وزير فاعل ،وان من واجب الوزير ان
يكون فاعال و أ�ال يهمل واجباته.
و�شدد على ان ال�سلطة غري نادمة على حيادها حتى لو كانت النتائج كما �صدرت.
وحول وجود كتل كبرية أ�نتجتها االنتخابات يف املجل�س املقبل ،قال :املهم ان نرى كيف �سيكون و�ضعها يف املجل�س يف �ضوء احلكومة
املقبلة ورئي�سها ،عندها نعرف املوايل من املعار�ض ،والرئي�س حلود اكد انه �سيجري اال�ست�شارات ح�سب الد�ستور .وكل الكتل النيابية
هي كتل الرئي�س.
أ
و�سئل عن التغيري ال�سيا�سي املرتقب يف �ضوء ال�شعارات التي رفعتها لوائح املعار�ضة؟ ف�جاب :انها �شعارات انتخابية ،وعند
ت�شكيل املجل�س اجلديد تتبلور ح�سب توزيع الكتل.
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