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  24040 العدد - 77 السنة - 2010 أيار 11 الثالثاء

مواقف من نتائج انتخابات بيروت 
 حزيران 7   فرعون: األشرفية كّررت انتصار 

 نقوال: "التيار" ربح المعركة في العاصمة 

صدرت امس مواقف من االنتخابات البلدية واالختيارية في العاصمة بيروت أجمعت على "ضرورة االهتمام 
بالشق االنمائي والحياتي".  

• وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون اعتبر ان "أبناء األشرفيّة والرميل والصيفي كّرروا 
اإلنتصار الذي تحقّق في السابع من حزيران الماضي، والذي كاد أن يكون كامالً في الرميل لوال أصوات 

حزب الطاشناق التي أنقذت ماء وجه التيّار الوطني الحر". ولفت الى أن "بيروت استفاقت مرتاحة على نتائج 
فوز المجلس البلدي الجديد الذي نتمنى له النجاح، ألنّه احترم مبدأ المناصفة واختيار المرشحين 

والخصوصيات والتوازنات، كي يكون هناك إمكان لتفعيل المجلس البلدي في أجواء منسجمة".     
واسف ألن "البعض في التيار الوطني الحر اختار عنواناً للمعركة هو االستفتاء على قانون االنتخابات البلدية، 
علماً أنه غير قانون البلديات، وهو األمر الذي لم يدركه، عن قصد أو عن غير قصد، كثيرون من قادة التيّار، 
وكان من الضروري اجراء االستفتاء على طريقة وضع ورقة بيضاء في الصناديق، أما األالعيب التي حيكت 

على االنتخابات البلدية في معركة المخاتير فلم تمر، إذ شنّت حملة على مخاتير االشرفية والرميل والصيفي 
من الفريق الهزيل والضعيف والمحّرض في التيار، وزّج فيها العماد ميشال عون شخصيّاً، وشبّه هذا الفريق 

مخاتير االشرفية والرميل والصيفي بالقمصان التي نستطيع استبدالها، مما أرغمنا على رص الصفوف 
والوقوف في وجه هذه الهجمة ألننا نعتبر أن المخاتير رموز ويمثلون تاريخ بيروت وتراثها. 
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أما في الرميل، التي فاز فيها الفريق اآلخر بسبعة أعضاء في مقابل خمسة لمصلحتنا، فستبيّن األرقام ما هي 
حصة حزب الطاشناق وما هي حصة التيار، وستبيّن أيضاً الفارق بين الذين صّوتوا للمجلس البلدي والمخاتير 
والذين قاطعوا التصويت". ورأى ان "حزب الطاشناق شارك، ويا لألسف مرة جديدة، في االشرفية والرميل 

والصيفي في محاولة إطاحة رموزنا االختيارية". 
وتمنّى فرعون على العماد عون "أال ينجّر الى معارك زواريب االشرفية، الن هذا األمر عكس عمليّاً حالة 

توتر واشمئزاز تجاهه، ويوم غد هو تاريخ آخر ولنطو الصفحة على االنتخابات". 
• وزير الدولة عدنان القصار اشار الى ان " المشهد االنتخابي والتحالفات التي نسجت، وال سيما بين االفرقاء 

المتخاصمين سياسيا في اكثر من بلدة سواء في بيروت او البقاع، تؤكد الصبغة التنموية التي أجريت على 
اساسها االنتخابات، وهو االمر الذي يجب ان يتكّرس فعال، لكون المناطق اللبنانية تحتاج الى االنماء، مما 

. يساهم في تحريك العجلة االقتصادية"
• النائب تمام سالم: "االمالءات التي سهرت على ترتيبها الدولة بأجهزتها االدارية واالمنية تؤكد استمرار 

متانة االجواء الداخلية رغم بعض الشوائب. وفي ضوء غياب المنافسة وبالتالي المعركة االنتخابية البلدية، ال 
بد من ان نسجل البناء بيروت حرصهم على مواكبة هذا االستحقاق بمشاركة فاعلة حسمت الخيار الوطني 

الصحيح في انتخاب الئحة وحدة بيروت بشكل متميز وشامل". 
 آذار خاضت عملية ديموقراطية، وعلى الجميع االعتراف بنتائج 14• النائب انطوان زهرا شدد على ان "

 2000االنتخابات، والنتائج في االشرفية والصيفي اتت لمصلحتنا، اما في الرميل فجمعينا يعرف ان هناك 
صوت من اخواننا االرمن، غالبيتهم من حزب الطاشناق، وهذا ما اعطى نتيجة لمصلحة التيار". 

واوضح انه "في البقاع الشمالي حيث وجود القوات اللبنانية، أخذت القوات كل القرى من دون شركاء، وفي 
البقاع الغربي مالت الدفة ضدنا، مع العلم ان هناك تنوعاً سياسياً، وليس التيار هو الذي ربح هناك، بل تحالف 

 آذار االخرى". 14الحزبين السوري القومي االجتماعي والشيوعي وكل مكونات 
• النائب نبيل نقوال لفت الى ان " عدد المشاركين في االنتخابات االختيارية كان اكبر من نسبة المشاركة في 

 في المئة من المقترعين استجابوا 50البلدية، وهذا دليل على ان ما طالبنا به من استفتاء كان ناجحا، وهناك 
لمطلب التيار". ورأى ان "مجلس بلدية بيروت معين من فريق مستأثر بالسلطة"، معتبراً ان "التيار ربح 

المعركة في العاصمة عبر المقاعد االختيارية". 
• النائب نديم الجميل: "العماد عون وتياره ال يستطيعان العيش من دون أوكسيجين حزب هللا، واألهالي عبروا 

 آذار كاملة في األشرفية والصيفي، وما 14عن رفضهم لسياساته في صناديق اإلقتراع". ولقد تأكد فوز لوائح 
أراده النائب ميشال عون استفتاء له بيّن ان األشرفية صامدة، وتصرفات التيار كانت فوقية، وأهالي األشرفية 

عبروا عن رفضهم في صناديق اإلقتراع". 
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 اعتبر "التنافس الديموقراطي تعبيرًا عن وعي الناخبين" 

 القصار: ليكن اإلنماء عنوان البلديات الفائزة 

 2 - شؤون لبنانية - صفحة 3648 - العدد 2010 أيار 11المستقبل - الثالثاء 
 

 

 
اعتبر وزير الدولة عدنان القصار أن االنتخابات البلدية واالختيارية التي جرت في مرحلتها الثانية في محافظ 

بيروت والبقاع "عّبرت في ظل األجواء التنافسية الديموقراطية التي خيمت على العملية االنتخابية عن مدى  
الكبير لدى الناخبين اللبنانيين والقوى السياسية على اختالف ألوانها"، متمنيًا أن "يكون اإلنماء هو عنوان الم 

 البلدية الفائزة في االنتخابات البلدية".
 

وأوضح في تصريح أمس، أن "المشهد االنتخابي والتحالفات التي نسجت ال سيما بين الفرقاء المتخاصمين س  



أكثر من بلدة في بيروت أو البقاع يؤكد أن الصبغة التنموية هي التي جرت على أساسها االنتخابات، وهو األمر 
الذي ينبغي أن يتكرس على أرض الواقع ما بعد مرحلة االنتخابات، ألن المناطق اللبنانية تحتاج إلى اإلنماء والتنمية، 

 وهو ما يساهم في تحريك العجلة االقتصادية".
 

ولفت إلى أن "الرئيس ميشال سليمان وضع النقاط على الحروف من خالل المواقف التي أطلقها، ال سيما بعد انتهاء 
المرحلة األولى من االنتخابات التي جرت في الثاني من أيار، لناحية تشديده على ضرورة معاقبة كل من يثبت تورطه 

من األجهزة األمنية في التدخل باالنتخابات، وهذا يؤكد أن الرئيس سليمان كان وال يزال على مسافة واحدة من كل 
 األطراف، وأنه غير معني باالنتخابات، وليس طرفًا فيها".

 
وأشاد بـ"الدور الذي لعبه وزير الداخلية والبلديات زياد بارود من أجل إنجاح االستحقاق االنتخابي، خصوصًا وأنه نجح 
في اجتياز المطبات التي اعترضت عمل وزارته خالل المرحلة األولى لالنتخابات، واستطاع في انتخابات محافظتي 
البقاع وبيروت أن يؤكد أنه قادر على إدارة االنتخابات من دون األخطاء التي كان من شأنها أن تؤثر على مسارها، 
وأن يثبت بأنه جدير بالموقع الذي من خالله تمكنت وزارة الداخلية والبلديات من الحلول في المرتبة األولى في جائزة 

 إدارة عبر العالم، وذلك لمقاربتها إدارة االنتخابات 400، من بين أكثر من 2010األمم المتحدة للخدمة العامة 
 النيابية في لبنان عن طريق آليات ابتكارية". 
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 11-05-2010 أخبار البلد
 



ولفت إلى أن الرئيس ميشال سليمان "وضع 
النقاط على الحروف من خالل المواقف التي 

أطلقها ال سيما بعد إنتهاء المرحلة األولى مــن 
اإلنــتــخــابــات الــتــي جــرت في الثاني من 
أيــار، خصوصا لناحية تشديده على ضرورة 

معاقبة كل مــن يثبت تــورطــه مــن األجــهــزة 
األمنية في التدخل باإلنتخابات الــبــلــديــة، مــا 
يــؤكــد أن الرئيس سليمان كان وال يزال على 

مسافة واحـــدة مــن جميع األفــرقــاء وأنــه غير 
معني باإلنتخابات وليس طرفا فيها". مثنيا على 

دور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود في 
 إنجاح اإلستحقاق " وأعتب على الرميل؟

 كجبل لبنان

  

 

 القصار البلد

وعي كبير لدى 
 الناخبين والسياسيين

 

 صدى البلد

 حكي... عليه جمرك

إعتبر وزير الدولة عدنان القصار، أن 
"اإلنتخابات البلدية واإلختيارية التي جرت في 

مرحلتها الثانية فــي محافظتي بــيــروت 
والبقاع، عبرت في ظل األجواء التنافسية 

الديمقراطية التي خيمت على العملية اإلنتخابية، 
عن مدى الوعي الكبير لدى الناخبين اللبنانيين 
والقوى السياسية على اختالف تالوينها، األمر 

الذي أدى إلى مرور اإلســتــحــقــاق 
اإلنــتــخــابــي على ما يرام، بعيدا عن أية 

أجواء مشحونة كــان مــن شأنها أن تعكر صفو 
المعركة اإلنتخابية". وأوضــح أن "المشهد 

اإلنتخابي والتحالفات التي نسجت ال سيما في ما 
بين األفــرقــاء المتخاصمين سياسيا في أكثر من 
بلدة سواء في بيروت أو الــبــقــاع، يــؤكــد على 

الصبغة التنموية التي جرت على أساسها 
اإلنتخابات، وهو األمر الذي ينبغي أن يتكرس 

فعال على أرض الواقع ما بعد مرحلة 
اإلنتخابات، نظرا لكون المناطق اللبنانية تحتاج 
إلى اإلنماء والتنمية، وهو ما يساهم في تحريك 

 العجلة اإلقتصادية فيها".
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  اطبع   -   الرئيسية الصفحة   -   المقال    :عودة الى   
 

  القصار اشاد بانجاز المرحلة الثانية من االنتخابات
 

 ص  12:55:00 23/04/2009
 
 
 

إعتبر وزير الدولة عدنان القصار، في تصريح امس أن "اإلنتخابات 
البلدية واإلختيارية التي جرت في مرحلتها الثانية في محافظتي 

بيروت والبقاع، عبرت في ظل األجواء التنافسية الديموقراطية التي 
خيمت على العملية اإلنتخابية، عن مدى الوعي الكبير لدى الناخبين 
اللبنانيين والقوى السياسية على اختالف تالوينها، األمر الذي أدى 
إلى مرور اإلستحقاق اإلنتخابي على ما يرام، بعيدا عن أية أجواء 

 مشحونة كان من شأنها أن تعكر صفو المعركة اإلنتخابية". 
 

وأوضح القصار أن "المشهد اإلنتخابي والتحالفات التي نسجت ال سيما 
في ما بين األفرقاء المتخاصمين سياسيا في أكثر من بلدة سواء في 

بيروت أو البقاع، يؤكد على الصبغة التنموية التي جرت على أساسها 
اإلنتخابات، وهو األمر الذي ينبغي أن يتكرس فعال على أرض الواقع ما 

بعد مرحلة اإلنتخابات، نظرا لكون المناطق اللبنانية تحتاج إلى 
اإلنماء والتنمية، وهو ما يساهم في تحريك العجلة اإلقتصادية 

 فيها". 
 

ولفت القصار إلى أن الرئيس ميشال سليمان "وضع النقاط على الحروف 
من خالل المواقف التي أطلقها ال سيما بعد إنتهاء المرحلة األولى من 
اإلنتخابات التي جرت في الثاني من أيار، خصوصا لناحية تشديده على 

ضرورة معاقبة كل من يثبت تورطه من األجهزة األمنية في التدخل 
باإلنتخابات البلدية، ما يؤكد أن الرئيس سليمان كان وال يزال على 

مسافة واحدة من جميع األطراف وأنه غير معني باإلنتخابات وليس طرفا 
  فيها".

 

 وأثنى القصار على "الدور الذي لعبه وزير الداخلية والبلديات 
زياد بارود من أجل إنجاح اإلستحقاق اإلنتخابي، وهو مثلما نجح في 
إجتياز المطبات التي اعترضت عمل وزارته في خالل المرحلة األولى 
لالنتخابات، إستطاع مرة جديدة في خالل إنتخابات محافظتي البقاع 
وبيروت أن يؤكد بأنه قادر على إدارة اإلنتخابات من دون األخطاء 

التي كان من شأنها أن تؤثر على مسار اإلنتخابات، وأن يثبت بأنه 
جدير بالموقع الذي من خالله تمكنت وزارة الداخلية والبلديات 

الحلول في المرتبة األولى في جائزة األمم المتحدة للخدمة العامة 
 إدارة عبر العالم، وذلك لمقاربتها 400 من بين أكثر من 2010

 إدارة االنتخابات النيابية في لبنان عن طريق آليات ابتكارية". 
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