وزير الداخلية يعلن النتائج الر�سمية النتخابات بريوت:
مند�سون مل يرق لهم جناح الدولة يف �إجرائها
أ�علن وزير الداخلية والبلديات ح�سن ال�سبع ام�س ،النتائج النهائية الر�سمية لالنتخابات النيابية التي جرت يف بريوت ،بعد ان
أ�جنزت جلان القيد املخت�صة عملها بعد منت�صف ليل االحد االثنني .و أ��سفرت عن فوز كل لوائح الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري يف دوائر
العا�صمة الثالث.
ؤ
قال الوزير ال�سبع يف م�متر �صحايف عقده ام�س� :سارت العملية االنتخابية كما هو مر�سوم لها على ما يرام ومل يح�صل اي حادث
أ�مني ي ؤ�ثر على جمراها او اي م�شكلة ادارية ا�سا�سية .ولكن بعد انتهاء العملية االنتخابية ب�ساعات وبدء ظهور النتائج ا ألولية ،مل يرق
للبع�ض هذا النجاح الذي حققته الدولة يف تنظيم العملية االنتخابية ،فحاولت بع�ض العنا�صر املند�سة القيام ب أ�عمال خملة با ألمن
للت�شوي�ش على ما حتقق و�إثارة القالقل ،يف حني ا�ستغل البع�ض ما ح�صل ليعيد �إطالق اتهامات ال ا�سا�س لها من ال�صحة يف حق الدولة
ووزارة الداخلية حتديدا وي�شكك بحيادها.
أ��ضاف :لقد �آلينا على أ�نف�سنا العمل على اجراء انتخابات حرة ونزيهة ،ونحن ن ؤ�كد هذا االلتزام من جديد ،ولن تثنينا مثل هذه
االتهامات الباطلة عن متابعة ما بد أ�ناه يف املرحلة االوىل من االنتخابات على �سائر املراحل املتبقية بحيادية كاملة ،و�سنتخذ كل
االجراءات الالزمة بوا�سطة القوى االمنية حلفظ أ�من املواطنني وانتظام �سري العملية االنتخابية يف كل مراحلها.
ثم أ�علن الوزير ال�سبع النتائج الر�سمية النهائية ملنطقة بريوت بدوائرها الثالث ال�صادرة عن جلان القيد العليا ،وجاءت على ال�شكل
ا آلتي:
دائرة بريوت االوىل (اال�شرفية ،املزرعة ،ال�صيفي) عدد املر�شحني يف الدائرة  .10 :عدد الناخبني .135664 :عدد املقرتعني42801 :
االوراق امللغاة ،731 :العدد املعول عليه ،42070 :ن�سبة االقرتاع ،$ 31 :عدد االقالم ،257 :اجمايل املقاعد�( 6 :سني  2روم ارثوذك�س 1
روم كاثوليك  1ماروين  1اجنيلي )1
الفائزان عن املقعدين ال�سنيني� :سعد الدين رفيق احلريري � 39499صوتا ،عمار عمر احلوري � 30741صوتا.
اخلا�سر :احمد حممد دباغ � 7218صوتا ،جهاد منري الدنا � 253صوتا.
الفائز عن املقعد االثوذك�سي :جربان غ�سان تويني � 30591صوتا.
اخلا�سرون :خليل اميل برمانه �6582صوتا ،جاك جان ايلي تامر تامر �23صوتا.
عدد املر�شحني 3 :روم كاثوليك /عدد املقاعد  1الفائز عن املقعد الكاثوليكي :مي�شال بيري فرعون تزكية .والفائزعن املقعد املاروين:
�صوالجن لوي�س توتوجني :تزكية .والفائز عن املقعد االجنيلي با�سم رمزي ال�شاب :تزكية.
دائرة بريوت الثانية (امل�صيطبة ،البا�شورة ،الرميل) عدد املر�شحني يف الدائرة  ،17 :عدد الناخبني ،141005 :عدد املقرتعني:
 ،42222االوراق امللغاة  ،488 :العدد املعول عليه ،41734 :ن�سبة االقرتاع ،$ 6,29 :عدد االقالم  ،250 :اجمايل املقاعد �( 6سني 2
�شيعي  1روم ارثوذك�س  1اقليات  1ارمن ارثوذك�س )1
الفائزان عن املقعدين ال�سنيني :بهيج بهيج طبارة �27981صوتا ،وليد احمد عيدو � 25123صوتا،
اخلا�سرون :عدنان احمد عرقجي � 7379صوتا ،بدر ر�شيد احلاج بدر الطب�ش � 6182صوتا ،ابراهيم حممد دالل احللبي  ،3614زهري
ابراهيم اخلطيب  ،1048نبيلة حممد �صعب  ،110احمد يو�سف يا�سني .28
الفائز عن املقعد ال�شيعي :امني حممد �شري � 31859 :صوتا ،اخلا�سر :ابراهيم حممد مهدي �شم�س الدين � 4178صوتا ،علي ر�شيد
�شحرور � ،491صالح الدين نظام ع�سريان .45
الفائز عن املقعد االرثوذك�سي :عاطف مر�شد �صليبا جمدالين � 26163صوتا.
اخلا�سر :جناح اني�س واكيم � 14231صوتا.
الفائز عن مقعد االقليات :نبيل مو�سى دي فريج � 27364صوتا ،اخلا�سر :رميون جورج ا�سمر � 6212صوتا.
الفائز عن مقعد االرمن االرثوذك�س :يغيا حاجي جرجيان  :تزكية.
أ
دائرة بريوت الثالثة (دار املري�سة ،را�س بريوت ،زقاق البالط ،املدور ،املرف� ،ميناء احل�صن) عدد املر�شحني يف الدائرة  ،9عدد
الناخبني ،146956 :عدد املقرتعني ، 31537 :االوراق امللغاة  ،1382 :العدد املعول عليه ،30155 :ن�سبة االقرتاع ،$ 20 :عدد االقالم:
 ،263اجمايل املقاعد �( 7سني � 2شيعي  1درزي  1ارمن كاثوليك  1ارمن ارثوذك�س .)2
الفائزان عن املقعدين ال�سنيني :حممد جميل قباين � 24527صوتا ،غنوة عدنان جلول �23731صوتا.
1

اخلا�سر :عدنان خ�ضر طرابل�سي  ،5448يحي خ�ضر فتاح احمد .1765
الفائز عن املقعد ال�شيعي :غازي علي يو�سف :تزكية ،والفائز عن املقعد الدرزي :غازي هاين العري�ضي  :تزكية.
الفائز عن مقعد االرمن الكاثوليك �سريج بارج طور �سركي�سيان :تزكية.
الفائزان عن مقعدي االرمن االرثوذك�س جان لطفيك اوغا�سبيان واكوب �سرتاك ق�صارجيان :تزكية.
حادث وطى امل�صيطبة
و�سئل ال�سبع بالن�سبة اىل الذي ح�صل م�ساء ام�س االول يف وطى امل�صيطبة قرب مركز حركة ال�شعب ،و�إعالن وزارة الداخلية ان
�شخ�صا واحدا قام به؟ ف أ�جاب :ال نريد ان ن أ�خذ احلادث يف حد ذاته ،بل نريد ان نفكر يف ما ح�صل قبل احلادث .عندما بد أ� اال�ستاذ جناح
واكيم احلملة االنتخابية حقن االجواء ورمى االتهامات �شماال وميينا .وتعلمون اننا ت�صرفنا يف حيادية تامة جتاه هذا املو�ضوع .وال�شخ�ص
الذي افتعل امل�شكل وتر االجواء ،وبالتايل ح�صل هذا احلادث امام مكتب اال�ستاذ جناح واكيم وال نريد الدخول باال�سماء ،وقد �صدر يف
هذا اخل�صو�ص بيان عن قوى االمن الداخلي ي�شري اىل انه عند ال�ساعة ال�سابعة اال ربعا ،و�صل امام مكتب انتخابي معني �شخ�ص يقود
دراجة ،مع العلم ان هناك قرارا مبنع �سري الدراجات ،و أ�طلق  3عيارات نارية ،وكان معه ا�شخا�ص افتعلوا م�شكال مع من كانوا داخل
املكتب .وهذا ال�شخ�ص ينتمي اىل جهات كانت تعمل مع أ�جهزة معينة ،والتحقيق �سي أ�خذ جمراه و�سيعلن كل �شيء على الهواء ،النه من
حق املواطن أ�ن يعرف أ�ن االتهامات يجب ان يكون لها دليل ،ودليلنا اننا �سنعلن كل �شيء ،علما ان مواكب اخرى كانت متر امام جمعية
امل�شاريع معربة عن ابتهاجها بالفوز وقد ح�صل احتكاك ،لكن الق�ضية عوجلت من قبل القوى االمنية بالطريقة الالزمة.
و أ��شار اىل التهاين التي تلقتها الداخلية من املراقبني الدوليني واالوروبيني على العملية االنتخابية ،معتربا »ان هذا يك�شف زيف
االتهامات التي توجه الينا«.
وعن ر أ�يه بتدين ن�سبة االقرتاع ،اجاب� :آ�سف ان ا�سمع ب»ال�شرقية والغربية« ،ات�صور ان ال�شعب ن�سي وتنا�سى هذه الكلمات ،نحن
نتحدث عن بريوت ،وهناك قرار �سيا�سي متخذ باملقاطعة التي هي دميوقراطية .عندما التزم مرجعية معينة و أ�قاطع االنتخابات أ�مار�س
حقي الدميوقراطي ،وال يعني ذلك ان نرجع اىل تعابري احلرب ،الن املواطن يئ�س منها ودفع الثمن غاليا ،ون أ�مل يف ان نكون قد انتهينا
منها.
أ
ؤ
و��ضاف :عندما يكون يف الالئحة التي ت�ضم  19مر�شحا بينهم  9مر�شحني فائزين بالتزكية ،اعطيهم اي رقم ناخبني ي�يدونهم واذا
�ضربتهم بالرقم  9جتد نف�سك عدت اىل الرقم ال�سابق اي العام  ،2000ا�ضافة اىل ان هناك جهات معينة نحرتم ر أ�يها أ�خذت قرارا
باملقاطعة .يف العام  2000كانت املقاطعة ولكن مل يكن هناك تزكية.
أ
أ
أ
وقيل له :ر أ�ى البطريرك املاروين ن�صر اهلل بطر�س �صفري ان الفوز بالتزكية لي�س دليل عافية .ف�جاب :هذا ر�ي البطريرك و�نا
أ�حرتمه.
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