ال�سبع يعلن النتائج الر�سمية النتخابات دوائر جبل لبنان والبقاع:
تل ّقينا �شكوى ر�سمية واحدة عن ٍر�شى مل يثبتها الهراوي
أ�علن ،أ�م�س ،وزير الداخلية والبلديات ح�سن ال�سبع ،يف م ؤ�متر �صحايف نتائج االنتخابات النيابية يف حمافظتي جبل لبنان والبقاع.
م�شرياً اىل ان الوزارة مل تتلقّ اي �شكوى ر�سمية يف االنتخابات �سوى �شكوى واحدة من النائب خليل الهراوي حول ر�شى يف زحلة و أ�ن
الهراوي مل يقدم لغرفة ال�شكاوى اي دليل على ح�صولها.
أ
مت التناف�س عليها يف هذه
ا�ستهلّ ال�سبع امل ؤ�متر بتالوة بيان ا�شار فيه اىل ان عدد مقاعد الدائرتني  ،58وهو �كرب عدد من املقاعد ّ
االنتخابات .وقال� :إن املرحلة الثالثة مت ّيزت عن املرحلتني ال�سابقتني بوجود لوائح متناف�سة عديدة ،لتيارات واحزاب و�شخ�صيات فاعلة
يف احلياة ال�سيا�سية ،و�سادتها اجواء من احلما�سة والتناف�س القوي بني الناخبني ،مما أ�دى اىل ارتفاع الفت يف ن�سب االقرتاع قيا�س ًا
على االنتخابات التي جرت يف الدورات ال�سابقة.
و أ�كد أ�ن العملية االنتخابية �سارت كما هو مر�سوم لها ويف أ�جواء طبيعية ودميوقراطية بالرغم من ات�ساع احلمالت ا إلعالمية املتبادلة
بني املر�شحني ،ومل يح�صل ما يعكر �صفو هذه العملية أ�و يعطّ ل جمراها وذلك بفعل ا إلجراءات االمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية
بالتعاون مع اجلي�ش اللبناين ،و أ��شار اىل ح�صول بع�ض امل�شاكل املحدودة عاجلتها القوى ا ألمنية على الفور ومل ت ؤ�ثر على جمرى
العملية االنتخابية او تعطّ ل ا�ستمرارها.
و أ��ضاف :على �صعيد ال�شكاوى ،فقد وردت اىل جلنة ال�شكاوى يف وزارة الداخلية �شكاوى عدة من بع�ض املواطنني حول قيام بع�ض
اال�شخا�ص بر�شوة الناخبني يف مناطق خمتلفة ،وقد أ�وعزت وزارة الداخلية �إىل القوى االمنية املخت�صة للتحقيق يف هذه ال�شكاوى على
الفور واتخاذ املقت�ضى القانوين بحق املرتكبني .ال�شكاوى االدارية كانت عادية مبجملها وقد متت معاجلتها على الفور .وبالرغم من حدة
املناف�سة وات�ساع حجم م�شاركة الناخبني ،الحظنا ان االتهامات التي أ�طلقها بع�ض ا ألطراف واملر�شحني �ضد وزارة الداخلية قبيل �إجراء
العملية االنتخابية تب ّددت كلياً ،وهذا دليل على عدم �صحة هذه االتهامات وم ؤ��شر �إىل ح�سن �سري ادارة العملية االنتخابية وجناح
التدابري التي اعتمدتها الوزارة ،وت أ�كيد التزام احلكومة تنفيذ تعهداتها جلهة �إجراء انتخابات حرة ونزيهة ودميوقراطية ،و�إتاحة
الفر�صة لكل املر�شحني خلو�ض هذه االنتخابات على قدم امل�ساواة ومن دون تفرقة او متييز يف ما بينهم.
جبل لبنان
ثم قر أ� الوزير ال�سبع النتائج الر�سمية كا آلتي:
دائرة جبل لبنان االوىل (جبيل وك�سروان) �إجمايل املقاعد( 8 :جبيل� :شيعي  1ماروين ( )2ك�سروان :ماروين  )5عدد املر�شحني يف
الدائرة  59 :عدد الناخبني 157100 :عدد املقرتعني ،98665 :ن�سبة االقرتاع 62,55:يف املئة ،االوراق امللغاة ،405 :عدد ا ألقالم،336 :
العدد املع ّول عليه. 8260 :
جبيل� :شيعي عدد املقاعد  ،1عدد املر�شحني ع�شرة ،الفائز عبا�س ح�سني ها�شم� 62294 :صوتاً ،اخلا�سرون حممود ابراهيم عواد:
�28215صوتا� ،سمري نايف حيدر احمد ،3408 :م�صطفى علي احل�سيني ،23 :عفيف جنيب عواد  ،3حممد علي حيدر � ،2سعدون تنال
حمادة �صوت واحد ،حممد ديب رميحي حيدر احمد وم�شهور ح�سن حيدر احمد ودياب كامل كنعان ال �شيء.
جبيل :ماروين عدد املقاعد  ،2عدد املر�شحني  ،16الفائزان :وليد جنيب اخلوري� 56840 :صوتاً� ،شامل يو�سف موزايا51678 :
�صوتاً.
اخلا�سرون :فار�س انطوان �سعيد ،30624 :كارلو�س بيار اده  ،28125 :جان لوي قرداحي ،13372 :اميل بطر�س نوفل،7247 :
بيار واكيم جعارة 9 :ناظم �شهيد اخلوري ،8 :روجه جان اده ، 2 :مي�شال جورج كرم ،2 :جان ن�سيب احلواط ،1 :فادي جنيب روحانا
�صقر ،1 :كمال الرب قرداحي ومارون ا�سد كرم و�سيمون فريد ابي رميا ورفيق اليا�س ابي يون�س ال �شيء.
ك�سروان :ماروين عدد املقاعد  ،5عدد املر�شحني  ،33الفائزون :مي�شال نعيم عون� 67433 :صوتا ،يو�سف املعروف جوزف حنا
خليل ،61740 :نعمة اللـه فار�س ابي ن�صر ،59738 :فريد اليا�س اخلازن ،56719 :جلربت موري�س زوين،52376 :
اخلا�سرون :من�صور ف ؤ�اد غامن البون� 34138 :صوتا ،فريد هيكل اخلازن� ،33948 :شوقي جرجي الدكا�ش ،31238 :كميل انطوان
زيادة ،30745 :كلوفي�س كلوفي�س اخلازن ،6610 :طوين وهبد الكريدي ،38 :بديع اديب حبي�ش ،26 :كابي ا�سطفان كامل ،12 :اليا�س
�شكر اللـه اخلازن ،10 :فار�س نهاد بويز ،10 :انطوان يو�سف احلكيم ،5 :حنا ا�سعد غ�صن� ،4 :سيمون حبيب �صفري ،4 :منوئيل املعروف
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مبارون لوي�س ابو�شرف ،4 :فادي عبداللـه بركات ، 3 :جان جنيب �سركي�س ،2 :نعمان جوزف مراد ،1 :اليا�س نبيه القزي ،1 :يو�سف
املعروف بجوزف لوي�س ابو�شرف ،0 :رودلف �سليم الفرجني ،0 :انطوان ب�شارة املري �سجعان ميالد القزي وجورج انطوان ابي زيد و�شاكر
اليا�س �سالمة وروبري جان ابي فهد ع�ضيمي وخليل اليا�س كرم وجوزف طانيو�س الزايك ال �شيء (من�سحبون).
 دائرة جبل لبنان الثانية (املنت) اجمايل املقاعد( 8 :ماروين روم كاثوليك  1روم ارثوذك�س 2أ�رمن ارثوذك�س )1عد املر�شحني يفالدائرة ،31 :عدد الناخبني 163069 :عدد املقرتعني ،83502 :ن�سبة االقرتاع 9,50 :يف املئة ،االوراق امللغاة ،500 :عدد ا ألقالم،348 :
العدد املعول عليه.83002 :
املنت :ماروين عدد املقاعد ،عدد املر�شحني ،4:عدد املر�شحني  ،16الفائزون :ابراهيم يو�سف كنعان� 56840 :صوتا� ،سليم اميل
�سلهب ،54776 :نبيل �سبع نقوال ،48872 :بيار امني اجلميل.29421 :
اخلا�سرون :ن�سيب �سليم حلود ،27565 :ماجد ادي فائق ابي اللمع� ،24217 :سركي�س اليا�س �سركي�س ،22304 :وديع فايز
احلاج ،21409 :غ�سان ا�سد اال�شقر ،15782 :جان يو�سف ابي جودة ،3979 :جهاد اليا�س �سالمه ،1481 :قي�صر اوغ�ست باخو�س:
� ،1457شربل مي�شال �سالمه ،126 :اليا�س بطر�س الزغبي  ،74 :اميل جرجي كنعان  ،3 :رميون عزيز عازار.2 :
روم كاثوليك :عدد املقاعد ،1عدد املر�شحني  .7الفائز ادكار ف ؤ�اد معلوف� 55017 :صوتاً.
اخلا�سرون :فيليب يو�سف معلوف�20115 :صوتا ،الدكتور انطوان حبيب حداد� ،3031 :سلمان منري �سماحه ،1720 :زياد �سبع
�صليبا ،194 :كميل ب�شري كفوري ،4 :روجه جوزف �شمعه.1 :
روم ارثوذك�س عدد املقاعد ،2 :عدد املر�شحني  ،6الفائز غ�سان اميل خميرب� 56906 :صوتا ،مي�شال اليا�س املر� 48662 :صوتا.
اخلا�سرون :كربيال اليا�س املر� 28973 :صوتا ،مي�شال مراد عقل ،19683 :اليا�س �سمري خميرب ، 808 :ريا�ض توفيق ابي فا�ضل:
.16
أ�رمن ارثوذك�س عدد املقاعد ،1 :عدد املر�شحني :الفائز اغوب اوهان�س اغوب باقرادونيان� 53272 :صوتا.
اخلا�سر رايف ارتني مادايان� 25043 :صوتا.
دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا عاليه) �إجمايل املقاعد( 11 :بعبدا� :شيعي 2درزي 1ماروين ( )3عاليه :درزي  2ماروين  2روم
ارثوذك�س  )1عدد املر�شحني يف الدائرة ،38 :عدد الناخبني ،251764 :عدد املقرتعني ،137915 :ن�سبة االقرتاع 43,54 :يف املئة،
االوراق امللغاة ،883 :عدد االقالم ،526 :العدد املع ّول عليه.137032 :
بعبدا �شيعي عدد املقاعد ،2:عدد املر�شحني  .8الفائزان علي ف�ضل عمار� 74892 :صوتا ،با�سم احمد ال�سبع � 71531صوتا.
اخلا�سرون :رمزي ر�ستم كنج� 61556 :صوتا� ،سعد م�صطفي �سليم� ،24405 :صالح حممود احلركه ،145 :فايز امني رحال،67 :
�سعيد حممد عالمه ،16 :ريا�ض ح�سن رعد( .5 :من�سحبون).
درزي عدد املقاعد ،1 :عدد املر�شحني  .3الفائز امين �شوكت �شقري� 68968 :صوتا ،اخلا�سر :غالب �سليم االعور� ،62581 :سهيل
�سعيد االعور.25 :
ماروين عدد املقاعد ،3 :عدد املر�شحني .12
الفائزان :ادمون وديع نعيم� 71453 :صوتاً ،انطوان توفيق غامن ،70946 :عبداللـه فكتور فرحات.69440 :
اخلا�سرون :بيار عبده دكا�ش� 64916 :صوتاً� ،شكيب وديع قرطباوي ،61764 :ناجي كميل غاريو�س ،59023 :اليا�س جرج�س
ابوعا�صي ،2598 :انطوان يو�سف حرب� ،48 :صالح ادوار حنني ،29 :ميالد يو�سف القارح ،15 :يو�سف عبده مون�س� ،6 :شارل كميل
ال�شدياق.6 :
عاليه :درزي عدد املقاعد ،2 :عدد املر�شحني خم�سة .الفائز اكرم ح�سني �شهيب� 70085 :صوتا ،في�صل عفيف ال�صايغ69103 :
�صوتاً.
اخلا�سرون :ا ألمري طالل االمري جميد ار�سالن� 65392 :صوتا ،ع�صام �سعيد �شرف الدين ،60527 :حياة �شفيق وهاب.20 :
عاليه :ماروين عدد املقاعد ،2 :عدد املر�شحني  .7الفائزان هرني بيار احللو� 69637 :صوتا ،ف ؤ�اد راجي ال�سعد.69567 :
اخلا�سرون :حكمت فرج ديب ،62944 :ا�سعد يو�سف ابي رعد ،54291 :انطوان ايليا احلتي ،7423 :رفيق �سعد خليل الفغايل:
 ،915كميل اميل مكرزل.26 :
عاليه :روم ارثوذك�س عدد املقاعد ،1:عدد املر�شحني ثالثة .الفائز انطوان موري�س اندراو�س� 69748 :صوتا.
اخلا�سران :مروان منري ابو فا�ضل� 62362 :صوتا ،عيد جنيب عبدالنور.32 :
دائرة جبل لبنان الرابعة (ال�شوف) �إجمايل املقاعد�( 8 :سني  2درزي  2ماروين  3روم كاثوليك  ،)1عدد املر�شحني يف الدائرة16 :
عدد الناخبني ،165803 :عدد املقرتعني ،82164 :االوراق امللغاة ،1899 :العدد املعول عليه ،80265 :ن�سبة االقرتاع  41،48 :يف
املئة .عدد ا ألقالم. 342 :
ال�شوف �سني /عدد املقاعد ،2 :عدد املر�شحني  ،3الفائزان حممد قا�سم ر�شيد احلجار � 57104صوتا ،عالء الدين خ�ضر ترو 54861
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�صوتا.
اخلا�سر رمزي �شاكر عواد � 14192صوتاً.
ال�شوف درزي /عدد املقاعد ،2 :الفائزان وليد كمال بك جنبالط تزكية ومروان حممد حماده تزكية.
ماروين :عدد املقاعد ،3 :عدد املر�شحني  ،9الفائزون :نبيل جميد الب�ستاين  ،53543ايلي مي�شال عون  ،52075جورج جميل عدوان
.51701
ؤ
اخلا�سرون :ماريو عزيز عون  ،21990كميل مي�شال دوري �شمعون  ،17074غياث ف�اد ب�ستاين � ،16958سيمون وديع القزي
 ،2939كميل بطر�س حلود  ،592رميون عبده راجحه .15
روم كاثوليك/عدد املقاعد .1 :الفائز نعمه يو�سف طعمه � 57358صوتا ،اخلا�سر �سليمان حمفوظ ابو رجيلي . 10439
البقاع
دائرة :البقاع االوىل (بعلبك الهرمل) اجمايل املقاعد�( 10 :سني � 2شيعي  6ماروين  1روم كاثوليك  ،)1عدد املر�شحني يف الدائرة:
 ،38عدد الناخبني ،233919 :عدد املقرتعني ،122843 :االوراق امللغاة ،556 :العدد املع ّول عليه .122287 :ن�سبة االقرتاع28,52 :
يف املئة .عدد ا ألقالم.472 :
بعلبك الهرمل �سني/عدد املقاعد ،2:الفائزان :ا�سماعيل حممد �سكرية  ،87612كامل حممد الرفاعي .86016
اخلا�سر :ح�سني حممد �صلح  ،23241م�صطفى عبد الكرمي احلجريي  ،22697ح�سني احمد احلجريي  ،6489حممد احمد درغام
 ،239حممد ح�سني االطر�ش .47
عدد املر�شحني (�سني) 7 :
بعلبك الهرمل �شيعي /عدد املقاعد ،6 :الفائزون :علي حممد �سلمان ب�شري املقداد  ،86815ح�سني علي احلاج ح�سن 86262
�صوتا ،جمال علي الطق�ش  ،84727غازي حممد زعيرت  ،81733نوار حممد ال�ساحلي  ،81502ح�سني علي احل�سيني .78945
اخلا�سرون :يحيى حممد �شم�ص  ،34132علي �صالح املو�سوي  ،26125ح�سن حممد نبها  ،25436حافظ فهد قمهز  ،22361دريد
حممد ياغي  ،21971رفعت نايف امل�صري  ،17718علي �صربي حمادة  ،11777فادي علي يون�س  ،8929عقل �سلمان حميه ،4915
مهيب �صبحي حمادة  ،1200حممد قا�سم زعيرت  ،930علي بدري دند�ش  ،305فايز �شهاب �شكر  ،11هاين علي �شم�ص  ،7عا�صم حممد
قان�صوه . 5
عدد املر�شحني (�شيعي)21 :
بعلبك الهرمل ماروين /عدد املقاعد .1 :عدد ا أل�صوات :الفائز :نادر حبيب �سكر  ،82574اخلا�سرون :طارق بطر�س حب�شي ،30935
اليا�س خمايل حد�شيتي � ،39شوقي طنو�س الفخري  ،4عدد املر�شحني (ماروين). 4 :
بعلبك الهرمل روم كاثوليك/عدد املقاعد .1 :الفائز :مروان فار�س فار�س .80538
اخلا�سرون :عدد اال�صوات :البري �سامي من�صور � ،26563سليم مي�شال كال�س � ،8358سعود يو�سف روفايل  ،3256طالل اليا�س
املقد�سي  .72ح�سان يو�سف خملوف .34
عدد املر�شحني (روم كاثوليك)6 :
دائرة البقاع الثانية (زحلة) �إجمايل املقاعد�( 7 :سني � 1شيعي  1ماروين  1روم كاثوليك  2روم ارثوذك�س  1ارمن ارثوذك�س  )1عدد
املر�شحني يف الدائرة ،52 :عدد الناخبني ،141226 :عدد املقرتعني ،69488 :ا ألوراق امللغاة ،489 :العدد املع ّول عليه .68999 :ن�سبة
االقرتاع 8,48 :يف املئة .عدد ا ألقالم.264 :
زحلة �سني /عدد املقاعد ،1 :الفائز عا�صم فايز عراجي � 31418صوتاً .اخلا�سرون :خالد ح�سن ال�ساروط  ،26378علي حممد ميتا
 ،3373كمال ح�سن املي�س  ،2365توفيق ر�شيد الهندي � ،1591سميح ح�سن اليمن  ،338جناح رفعت قزعون  ،14ح�سن عمر العلي
 ،10احمد جميل يا�سني  ،4عز الدين ر�ضا �سعد  ،0عمر قا�سم اجلمال  ،0ر�ضا خالد املي�س  ،0غ�سان عبد اللـه املي�س ( 0ال �شيء).
عدد املر�شحني (�سني)12 :
زحلة روم كاثوليك /عدد املقاعد .2 :الفائزان اليا�س جوزف ال�سكاف � 38035صوتا ،نقوال مي�شال فتو�ش � 31111صوتا.
اخلا�سرون :ف ؤ�اد حنا الرتك � 28327صوتا ،طوين خمايل ابو خاطر  ،10807طوين جرج�س طعمه  ،2778جوزيف اليا�س القا�صوف
 ،1746ناجي مي�شال ال�سكاف � ،731سهيل ملحم الق�ش  ،331حبيب مي�شال اال�سطا  ،235ايال�س ف ؤ�اد ال�سكاف  ،33ايلي وديع فاخوري
 ،12وليد مي�شال �شويري .10
عدد املر�شحني (روم كاثوليك )12 :
زحلة روم ارثوذك�س :عدد املقاعد ،1 :الفائز :كميل خليل املعلوف  .31108اخلا�سرون :يو�سف قي�صر رزق املعلوف  ،29089جوزف
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اني�س معلوف  ،2293نا�صيف اليا�س التيني  ،1640نبيل اليا�س احلداد � ،428شكري جنيب التيني  ،17روجيه خمايل الدب�س .2
عدد املر�شحني :روم ارثوذك�س 7
زحلة �شيعي /عدد املقاعد ،1 :الفائز ح�سن حممد يعقوب  ،31920اخلا�سرون :حم�سن علي دلول  ،28975علي احمد بو حمدان
 ،1058عامر حممد ال�صبوري  ،1006مازن عبد الرحمن بدرا  ،703حممد علي ديب ال�ساحلي � ،623شفيق ال�سيد حمد املو�سوي ،174
حممد علي ابو حمدان  ،36مياد �صالح �سليمان حيدر .17
عدد املر�شحني (�شيعي)9 :
زحلة ماروين /عدد املقاعد ،1 :الفائز� :سليم جورج عون . 36408
اخلا�سرون :ايلي مي�شال ماروين  ،22094خليل جورج الهراوي  ،3257جورج مو�سى �صوان  ،3253البري جنيب غنطو�س ،446
جوزيف وديع �شمعون  ،8بول جان �شربل  ،3عدد املر�شحني (ماروين ) . 7 :
زحلة ارمن ارثوذك�س/عدد املقاعد ،1 :الفائز :جورج عبدين ق�صارجي .35065
اخلا�سرون :انطوان خا�شري ن�شاناقيان � ،26900شانت مارديرو�س جنجنيان  ،601فارتك�س هاكوب ت�شابريان .379
عدد املر�شحني (ارمن ارثوذك�س)4 :
دائرة البقاع الثالثة( :البقاع الغربي ورا�شيا) �إجمايل املقاعد�( 6 :سني � 2شيعي  1درزي  1ماروين  1روم ارثوذك�س  ،)1عدد
املر�شحني يف الدائرة ،29 :عدد الناخبني ،112334 :عدد املقرتعني ،50043 :االوراق امللغاة ،406 :العدد املع ّول عليه ،49637 :ن�سبة
االقرتاع 18،4 :يف املئة .عدد االقالم.201 :
البقاع الغربي ورا�شيا �سني /عدد املقاعد ،2 :الفائزان :احمد حممد فتوح  ،25767جمال �سليم جراح  ،25682اخلا�سرون :عبد
الرحيم يو�سف مراد  ،15543فاروق ابراهيم دحروج  ،10688عبد اللـه حممد وهاب � ،5801سامي بديع اخلطيب  ،3692جميل
م أ�مون �شرانق  ،3317عمر حممد �شبلي  ،939ممتاز اكرم فواز  ،74زياد ناظم القادري  ،27احمد ال�شيخ زين اخلطيب  ،3علي ح�سني
احلاج � ،2سمري حممد حرب . 1
عدد املر�شحني (�سني) 13 :
البقاع الغربي ورا�شيا �شيعي :عدد املقاعد ،1 :الفائز :نا�صر م�سلم ن�صراللـه .26120
اخلا�سرون :حممود فار�س ابو حمدان  ،16056علي �صبحي �صبح  ،3377هاين ح�سني �سليمان  ،510حممد قا�سم ا�سعد ،138
حممد ح�سني قا�سم .3
عدد املر�شحني (�شيعي) 6 :
البقاع الغربي ورا�شيا درزي /عدد املقاعد ،1 :الفائز :وائل وهبي أ�بو فاعور .27651
اخلا�سر في�صل �سليم داود .18430
عدد املر�شحني (درزي) 2:
البقاع الغربي ورا�شيا ماروين /عدد املقاعد . 1 :الفائز روبري ا�سكندر غامن .29923
اخلا�سر هرني يو�سف �شديد .15634
عدد املر�شحي (ماروين)2 :
البقاع الغربي ورا�شيا روم ارثوذك�س .عدد املقاعد .1 :الفائز انطوان نقوال �سعد .25984
اخلا�سرون :ايلي جنيب فرزيل � ،17595سامي فوزي عبود  ،1505نورما اديب فرزيل  ،695اليا�س يو�سف الفرزيل  ،40نقوال جنيب
�سابا .1
عدد املر�شحني (روم ارثوذك�س)6 :
حوار
و�سئل ال�سبع ما هو ردكم على املر�شحني الذين ا�شتكوا من القرار الذي ق�ضى بتوقيع البطاقات االنتخابية من املحافظة مما �ساهم
يف ت أ�خري و�صول مندوبهم اىل مراكز االقرتاع؟ أ�جاب :ان الذي ح�صل هو ان احد القائمقامني او با ألحرى اثنني من القائمقامني تبني
لنا يف طريقة اكيدة ان هناك ت�صاريح على بيا�ض موجودة يف التداول ،وو�صلت الينا بع�ض من هذه الت�صاريح مما أ� ّدى اىل ان نكون
امام م�شكلة ،جلهة اننا اذا تركنا هذه الت�صاريح التي اعطيت و�صارت يف حوزة بع�ض اال�شخا�ص ،لو تركنا هذه الق�ضية كانت �ستكون
مت االت�صال مبحافظ البقاع
بالن�سبة لنا نوع ًا من كارثة .وكانت م�صداقيتنا �ست�صبح يف االر�ض .و�صلنا اخلرب يف ال�ساعة العا�شرة ،وفوراً ّ
ليقوم باالت�صال بجميع املر�شحني لي�سلّموه ت�صاريح مندوبيهم ،وقد ات�صل بي مر�شحون عديدون و�شرحت لهم الو�ضع كما هو واقتنعوا
بهذه الطريقة .نحن مل نطلب ان يحمل كل مندوب ت�صريحه ويذهب اىل املحافظ ،بل قلنا مهما كان عدد املندوبني عند كل مر�شح يراجع
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�شخ�ص واحد املحافظة خلتم الت�صاريح كلها ،وع ّممت امراً على قوى االمن بعدم ال�سماح ألي مندوب بالدخول اىل اقالم االقرتاع اال اذا كان
ت�صريحه خمتوم ًا من املحافظ .وكل كالم حول عرقالت للمندوبني غري دقيق ،الننا كنا على ات�صال مبا�شر مع املحافظ الذي كان يتدارك
هذا االمر ب أ�ق�صى �سرعة ممكنة.
وع ّما �إذا كان ال�شمال �سيت أ�ثر بالفوز الكا�سح الذي احرزه العماد مي�شال عون يف اجلبل ،قال :النا�س الذين أ� ّيدوا اجلرنال عون هذا
ر أ�يهم ،واالنتخابات جترى للنا�س وهم ابدوا ر أ�يهم.
ُ�سئل :هل جتد ان �سقوط رموز االعتدال امل�سيحي يف هذه الدورة �سي ؤ�دي اىل تغيري م�سار احلياة ال�سيا�سية يف لبنان؟ اجاب :انا من
اال�سا�س ،قبل انتخابات جبل لبنان ،قلت �إن هذه االنتخابات مف�صلية وم�صريية ،فاالنتخابات كلها يف الدورات االربع التي ح�صلت يف
املحافظات اخلم�س تقرر م�صري لبنان.
مت تداوله حول �ضبط جمموعة من اال�سلحة يف البقاع؟ أ�جاب� :سبق وقلنا �إن هناك �سالحاً ،لكن ما هو الرابط بينه
وعن مدى �صحة ما ّ
وبني االنتخابات فلي�س هناك أ�ي ربط.
فرد بالقول :هناك مواطنون عندهم ا�سلحة ،والقوى ا ألمنية حني تالحظ ان فالن ًا
وقيل له :لقد ّ
مت �ضبطها خالل العملية االنتخابية؟ ّ
لديه �سالح وت أ�تي �شكوى تداهمه وهذه كل الق�ضية.
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