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الجنوب

إحباط ويأس من االنتخابات للتنمية  ال�����ش��راك��ة  م��رك��ز  ي��ب��ت��غ��ي 
هذه  اإ���ش��دار  خ��ال  م��ن  والدميقراطية 
ال��ن�����ش��رة امل��و���ش��وع��ي��ة، وذل���ك ب��اإت��اح��ة 
الفر�شة اأمام نخبة من ال�شباب ال�شحافيني 
لنقل احلقيقة كما هي دون اال�شطرار اإىل 

تدوير الزوايا اأو اإر�شاء الإماءات اأحد.

• اأن 	 �شتحاول  ن�شرة  راأيك"  "�شو 
بكل  ال�شاب  امل��واط��ن  �شوت  تكون 
ت��ن��وع��ات��ه وق���د ن��ق��ل��ت ك��م��ا ه��ي، 
ال�شحافيني  حتليات  عنها  وغابت 
زيادة  دون  هو  كما  الواقع  لتعك�س 

اأو نق�شان.

• راأيك" ن�شرة �شتكون م�شاحة 	 "�شو 
ال�شباب  اآراء  فيها  تتجمع  عامة 
م���ن خم��ت��ل��ف امل��ح��اف��ظ��ات، وم��ن 
هذا  لتقول  االن��ت��م��اءات،  خمتلف 
هو لبنان املتنوع االأقدر على حتمل 
االجتاهات كافة، اإذا اأح�شنا اإدارة 

االختاف والتنوع.

• ال�شباب 	 �شتدفع  راأيك" ن�شرة  "�شو 
ق�شايا  يف  راأي��ه  باإبداء  للم�شاركة 
بني  اخ��ت��اف  مو�شوع  ت�شكل  ق��د 
اللبنانية،  االجتماعية  املكونات 
ب�شورة حمايدة و�شفافة وم�شتقلة.

• "�شو راأيك" ن�شرة �شتجعل ال�شباب 	
على اطاع وا�شع الآراء غريهم من 
اأخرى  اإىل مناطق  املنتمي  ال�شباب 

وطوائف ومذاهب اأخرى.

• من 	 �شتجعل  ن�شرة  راأيك"  "�شو 
هدفًا  املن�شودة  املدنية  ال��دول��ة 
�شقفًا  تكون  اأن  اأج��ل  من  اإعاميًا 
ي��ن�����ش��وي حت��ت��ه ك��ل االجت��اه��ات 
والطائفية  واملذهبية  املناطقية 

والوطنية.
االإدارة

لماذا هذه النشرة؟

األف باء املدافعة

كتاب يحكي عن 
التخطيط حلمات 
املدافعة وحت�شيل 

احلقوق
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نشوة حماد

اقرتب موع���د االنتخابات البلدية، ومثل 
كل م���رة تتع���دد االراآء بني موؤيد للمر�ش���حني 
وبني معار�ض لهم، بني من يف�ش���ل اأن ينتخب 
الأنه يوؤمن بالتغيري وبني من يكفر به ويف�ش���ل 
اأن يلج���اأ اإىل ال�ش���مت وع���دم االنتخاب الأنه 
يرى اأن �شوته "لن يقدم ولن يوؤخر" ويرى اأن 
نتائج الت�شويت يتم التحكم بها من قبل كبار 

املنطقة ويتفق عليها �شيا�شيًا. 
م��رمي �شام��ة وهي �ش���ابة �ش���تنتخب 
للم���رة االأوىل اأكدت اأنها لن تتخلى عن حقها 
يف االنتخ���اب و�ش���تكون م���ن اأول الناخب���ني، 
وقال���ت: ه���ذا حق لن���ا واأنا اأوؤمن باأن �ش���وتي 
ممك���ن اأن ي�ش���نع التغي���ري، فاأحيان���ًا تتغ���ري 

النتيجة ب�شبب �شوت واحد.
 واإميان���ًا منها بالتغيري ترى �ش���امة اأنه 
يجب اتب���اع النظام الن�ش���بي يف االنتخابات، 

الأن تل���ك االنتخابات حتفظ حق اجلميع ومتنع 
اأي هيمنة لقوة �شيا�شة على اأي منطقة، فالتنوع هو اأ�شا�ض العدل براأيها.

اأما ال�ش���ابة اأ�شيل اجل��رديل فقالت: اأنا اأنتظر االنتخابات بفارغ ال�ش���ر 
الأين حرمت منها ب�ش���بب التمديد، وبالتاأكيد �شوتي له قيمة ولكن من املمكن اأن 
ال يكن �ش���ببًا يف التغيري يف النتيجة ولكنني على االأقل اأكون قد �ش���اركت يف �شنع 
القرار ومار�شت حقي. واأ�شافت "لو اأن اجلميع حافظوا على حقهم يف االنتخاب 

لكان التغيري حدث بالتاأكيد".
وتف�شل جرديل االنتخابات الن�شبية و�شمن لوائح، الأن النا�ض تنتخب ح�شب 

الطوائف اأو االأحزاب اأو االأديان متنا�شني االأهداف ال�شامية لانتخاب.
زين��ب كوث��راين كان له���ا راأي خمتل���ف فه���ي ال تهت���م بتات���ًا يف العملي���ة 
االنتخابي���ة الأنه���ا ترى اأن ال فائدة من املجل�ض البلدي، واأ�ش���افت: من املمكن اأن 
اأمار����ض حقي يف االنتخاب خ�شو�ش���ًا واأنها املرة االأوىل التي �ش���اأنتخب بها، كما 
اأك���دت اأن النتائ���ج ممكن اأن تتاأثر وتتغري بفارق �ش���وت واحد. واأعربت كوثراين 
عن رف�ش���ها الت���ام لانتخاب االأكرثي الأنه غري من�ش���ف، ويجب اأن يكون هناك 
ن�ش���بية يف االنتخابات لك���ي ياأخذ كل طرف حقه وال حت���دد النتائج يف جمموعة 

واحدة على ح�شاب جمموعات اأخرى.
دع��اء مو�شى اأكدت اأنها �ش���تمار�ض حقها االنتخاب���ي الأن االنتخاب هو نوع 
من اأنواع تغيري الواقع كما قالت، وهي ترى اأن ل�ش���وتها قوة كبرية وتاأثري اأي�شًا، 
التغيري يبداأ دائمًا من مبادرات فريدية". مو�ش���ى ترى اأن االنتخابات على  "الأن 
مبداأ االأكرثية هي غري عادلة وقالت: ممكن اأن يكون يف منطقة ما هناك طائفة 
لها ن�ش���بة �ش���كان اأكرث، فبالتاأكيد اأنها �شتح�ش���ل اأكرثية االأ�ش���وات عند اإعان 

النتائج، ولهذا فاإن االنتخابات الن�شبية ت�شمن حقوق اجلميع.
اأم���ا ال�شاب م.ح فهو لن ينتخب الأنه ال يوؤمن باأن �ش���وته ممكن اأن يغري يف 
قرار اتخذه كبار املنطقة، واأن املخططات ال�شيا�ش���ة يف االنتخابات جتعل �ش���وته 
ال قيم���ة ل���ه وال تاأثري، ولكنه يتمن���ى اأن يتحول قانون االنتخاب اإىل قانون ن�ش���بي 
لعا املواطنني يتحررون من فكرة الطائفية والهيمنة، وليتمكن كل �ش���خ�ض من 

االنتخاب بحرية ومن دون تبعية �شيا�شية.
زكريا.ع �ش���ينتخب الأنها الو�شيلة الوحيد التي ي�شمح بها التعبري عن الراأي 
بحرية مطلقة والأنها حق لكل مواطن، واأ�ش���اف " كل �ش���خ�ض ل�ش���وته قيمة يف 
العملي���ة االنتخابي���ة )غري امل���زورة( اإن اقتنع بالتغيري. الأنه واإن مل يفز املر�ش���ح 
املنتخب اأو اخليار املعتمد فاإنه ال �ش���ك �ش���يكون لل�شيا�ش���يني املت�شلطني ح�شابات 
اأخرى، وكذلك �ش���ريى املواطنون باأنه يوجد اأ�شخا�ض قد �شاركوا لي�شعوا راأيهم 

يف �شندوق الت�شويت فيت�شجعوا على امل�شاركة".
بالن�شبة للنظام الن�شبي هو االأن�شب الأنه �شواء كانت التناف�ض بني اأحزاب اأو 
اأفراد ف�ش���يعطى لكل مر�شح حجمه، فاإن اأخذ اأربعني باملئة من النتيجة ف�شياأخذ 

مقابله���ا 40 % من عدد املقاعد وتنق�ش���م 
الن�شب الباقي على باقي اللوائح.

وعب��داهلل حاق ي���رى اأن املو�ش���وع ال 
يعني���ه واأنه لن ينتخب الأنه ال يثق باملر�ش���حني، 
واأن �ش���وته ل���ن ي�ش���نع اأي تغي���ري اأو يوؤث���ر يف 
النتيجة، ولكنه يف�ش���ل اتباع النظام الن�ش���بي 
ق���وة  يف  �شي�ش���اعد  ذل���ك  الأن  باالنتخاب���ات 
ال�شيا�ش���ات امل�ش���يطرة وي�ش���اعد عل���ى دع���م 

التعددية.
وعم��ر.غ يقول اأن االنتخابات حق ويجب 
اأن ينتخب لكي يح�ش���ل على حقوقه، واأ�شاف 
"�ش���وتي له قيمة بالتاأكيد الأنه ميثل اأ�ش���وات 
اأغل���ب ال�ش���باب". ولك���ن عمر ف�ش���ل اأن تكون 
هناك مناف�ش���ة يف العم���ات االنتخابية ولي�ض 
ت�شوية وذلك من خال اتباع النظام االأكرثي.

اأحم��د الراعي اأك���د اأن االنتخابات لها 
دور كبري يف حتديد م�شري ال�شعب والبلد، واأي 
�شوت �شيكون له قيمة تاأثريية كبرية وتغيريية، 
ورمب���ا اإىل اتباع النظام الن�ش���بي الأنه يعطي فر�ش���ة لتمثيل اجلمي���ع ويعطي كل 

�شخ�ض حقه.
قالت ر�شا العا�شي وبحما�ش���ة اأنها ت�ش���جع االنتخاب، واأنها تفكر اأي�ش���ًا يف 
الرت�ش���ح الأن الرت�ش���ح اأو االنتخ���اب هو حق للجمي���ع، ودعت اجلميع للت�ش���ويت 
الأن كل االأ�ش���وات ممكن اأن ت�ش���نع التغيري الذي مل يتوقعه اأحد، ولكنها ف�ش���لت 
االنتخاب���ات االأكرثية، وذلك الأنها ترى اأن كل لبنان مق�ّش���م اإىل جمتمعات، ولكل 
جمتمع منها تقاليده وعاداته، ويجب اأن يكون امل�ش���وؤول عن اأي جمتمع �ش���خ�ض 

له نف�ض العادات والتقاليد، فلذلك النظام االأكرثي يف االنتخابات هو االأف�شل. 
غدير رمال اأعربت عن عدم اهتمامها بالعملية االنتخابية الأنها عبارة عن 
اأ�ش���خا�ض متفق عليهم ولكل مر�شح م�ش���لحته اخلا�شة من الرت�شح، اأي ال يوجد 

اأي �شخ�ض مر�شح خلدمة امل�شلحة العامة.
واأكدت اأن الأي �ش���وت تاأث���ري على العملية االنتخابية ولذلك فاإن املر�ش���حني 
يتهافتون ل�ش���راء اأ�ش���وات املواطنني بر�ش���اوي اأو ما �شابه، واأ�ش���افت اأن النظام 

االأكرثي هو االأ�شح نظرًا الأنه يعر عن راأي قوي.
اإ�ش��راء منان��ة اأي�ش���ًا ال تهت���م بالعملي���ة االنتخابي���ة الأنه���ا فاق���دة للثق���ة 
باملر�ش���حيني وبالطاقم االنتخابي، واعترت اأن �ش���وتها له تاأثري وقيمة كبرية يف 
النتائج، وقالت اأنها ممكن اأن ت�شوت بحال كان املر�شح من اأقاربها فهي عندها 

ميكن اأن تدعمه ب�شوتها.
ولفتت اإىل اأهمية تطبيق النظام الن�ش���بي الأنه يعزز الت�ش���اوي بني الطوائف 

على اختافها.
ري��ان يح��ي متيزت براأيها، فهي تهتم كثريًا يف مو�ش���وع االنتخابات، واأنها 
�ش���تكون من اأول املنتخبني الأن حما�شتها للت�شويت عر "الورقة البي�شاء" كبري، 

واأ�شافت "ورقة بي�شاء مع ورقة بي�شاء بتعمر". 
يحيى مع النظام  الن�ش���بي الأنه النظام الذي يعدل بني كل اللوائح وال مييز 

اأو يعطي هيمنة لائحة معينة.
واأ�ش���ار عبا�س اإبراهيم اإىل اأنه يهتم ب���اأي عملية انتخابية الأنها براأيه هي 
عملي���ات حزبية، وال يرى اأي تاأثري ل�ش���وته يف العملي���ة االنتخابية الأن الفائز يتم 

االتفاق عليه قبل اإعان النتيجة.
وهو يوؤيد النظام االأكرثي الأنه النظام االأمثل براأيه.

جوليان��ا حميديل ترى اأنها حقه���ا يف االنتخاب هو باب للتعبري عم راأيها 
ولن تتخلى عنه، واأنها تتم�ش���ك يف الت�ش���ويت الأنها توؤمن اأن ممكن ل�شوت واحد 
اأن يغري بالنتائج كاملًة. واأنها تتمنى اأن يطبق النظام الن�شبي الأنه ي�شمن حقوق 

اأكر �شريحة من جميع الفئات.



البقاع

البقاع األوسط

ليلى عبد الغني
مع اإق��راب موعد االإنتخابات البلدي��ة يبداأ النقا�س 
حول اأهمية العملية االإنتخابية، ومدى متا�شيها مع تطور 
احلريات.. وم��دى اإنخراط ال�شباب فيها وموافقتهم على 
النظام االأكرثي اأو طموحهم يف تغيريه اإىل نظام ن�شبي..

فتفاوتت االآراء وجاءت كما يلي:
ي����رى "عم��رو املي���س" اأن االنتخاب����ات ه����ي مك����ون ا�شا�ش����ي 
يف ما ي�ش����مى الدميقراطية، بع����د اأن عانت ال�ش����عوب القدمية قهر 
اال�ش����تغال واال�ش����تبعاد وكان����ت الدميقراطي����ة ال�ش����بيل لتخلي�ض 
االإن�ش����ان وجعله فردًا ذا قيمة يف جمتمعه. والأن النظام ال�شيا�ش����ي 
يف لبن����ان دميقراط����ي ويعني اأن احلكم لل�ش����عب من وال�ش����عب فهو 
من دعاة الدميقراطية الأن ذلك ميكنه من اإي�ش����ال �شوته واإرادته 
احلرة الواعية. واأ�ش����اف اأنه يوؤمن ب�ش����وته الذي كر�ش����ه الد�شتور 
كحق اأ�شا�ش����ي له اوال كان�شان حر لي�ض اأ�ش����ري قيود وثانيًا كمواطن 
يح����رتم الد�ش����تور حريته و�ش����وته وكر�ض ل����ه االنتخاب����ات ليمار�ض 

دميقراطية �شاحلة وهادفة.
عمرو لي�ض مع النظام االأكرثي اأو الن�ش����بي فهو يف�شل نظامًا اأو 
قانونًا انتخابي يجمع بني االأكرثية والن�ش����بية بحيث ي�ش����ل املر�شح 
املوؤه����ل ال����ذي اختاره ال�ش����عب باإرادة ح����رة وواعية وحي����ث اأن هذا 
النظ����ام املختل����ط ال يق����وي القوي على ال�ش����عيف وال يح����رم ويلغي 

ال�شعيف من الو�شول ملن�شب اأو ملوقع امل�شوؤولية.

وبالن�ش����بة لقانون انتخابي ن�شبي فهو يف�ش����ل ان تكون الن�شبية 
خ����ارج االإطار الطائفي واحلزبي والديني وبهذا تف�ش����يل الن�ش����بية 
ال����ا طائفية اأم����ر ال بد منه الأنن����ا يجب اأن نحرتم الد�ش����تور الذي 

ين�ض على اإلغاء الطائفية ال�شيا�شية.
بينما ال تهتم "فاطمة حمد" بالعملية االنتخابية معترة" اأن 
االنتخابات ال تتمتع بامل�شداقية ومبنية على مبداأ الع�شبية العائلية 
والنفاق وعلى من يدفع اأكرث. م�ش����يفة اأن ل�ش����وتها قيمة اإذا تر�شح 
لاإنتخابات �ش����خ�ض ي�شتحق الت�ش����ويت له.وبني الن�شبي واالأكرثي 

تف�شل قانون ن�شبي غري طائفي يو�شل اأ�شوات كل الناخبني.
ويرى "حممد املي�ض" اأن على كل مواطن ان يهتم وي�ش����ارك يف 
االنتخابات النها امانة الإي�شال �شاحب الكفاءة اىل ال�شلطة. ويرى 
اأن �ش����وته مع اأ�ش����وات العديد ممن لديهم ذات التوجه ال�شيا�ش����ي 
جمتمعني لهم قيمة ت�ش����اعد عل����ى التغيري. ويف�ش����ل املي�ض القانون 
الن�ش����بي "الذي نادى ب����ه املعلم كمال جنباط على اأ�ش����ا�ض حزبي 
ولي�����ض طائفي وم�ش����عانا اأن نخرج م����ن دائرة الطائفية والتق�ش����يم 

الطائفي".
تق����ول "اأم��رية ميت��ا" اأنه����ا ال تهت����م باالنتخابات الأنه����ا تكره 
ال�شيا�ش����ة باأ�ش����كالها، "اإنه����ا املرة االأوىل يل يف الت�ش����ويت اإاّل انني 
غري اأكيدة من م�ش����اركتي".. اإال اأنها توؤكد اأن ل�ش����وتها قيمة الأن يف 
النظ����ام االكرثي قد تق����ف عملية الفوز على �ش����وت واحد يف بع�ض 
االأحي����ان. مع عدم موافقتها على االأكرثي الأن فيه الكثري من الظلم 

للطرف الذي ميلك الكفاءة لكن ال ميلك املال ل�شراء االأ�شوات.

"�شن��ا البوار�ش��ي": "م����ع اأنن����ي مل ابلغ بعد ال�ش����ن القانونية 
الأمتك����ن من االإنتخ����اب، اإاّل اأنن����ي اأهتم لاإنتخاب����ات البلدية ولي�ض 
النيابية الأنها مرهونة فقط بني 8 و14 وكاهما ال يتذكرونا �شوى 
فرتة االنتخابات". ت�ش����يف �ش����نا اأن عن�شر ال�ش����باب هو العن�شر 
الغالب وهو العن�شر الوحيد القادر على التغيري لذلك ال يجب علينا 
نحن ال�شباب اأن ن�شتخف بقيمة �شوتنا يف العملية االإنتخابية.. وعن 
راأيها يف اأي االأنظمة االنتخابية تف�ش����ل قالت: مع النظام الن�ش����بي 
الذي ي�ش����تطيع من خاله جميع االأفراد اإي�ش����ال اأ�ش����واتهم وهكذا 
ال تذهب بقية االأ�ش����وات يف الهواء. "وطبعا" اأف�شل الن�شبي �شمن 

القيد الطائفي.
يوؤك����د "حممد عراجي" عل����ى اإهتمامه بالعملي����ة االإنتخابية 
الأنها و�ش����يلتنا لتغيري حميطنا. وي�ش����دد على قيمة �ش����وته الإنتخاب 
ال�ش����خ�ض املنا�ش����ب للم����كان املنا�ش����ب."اأنا �ش����د الطائفي����ة ب����كل 
اأ�ش����كالها، واأف�ش����ل العودة للمرجعي����ة، والنظام الذي ي�ش����تطيع اأن 

يوؤمن اخلدمات لل�شعب ويعمل مل�شلحتنا".
تعار�����ض "اأ�شماء احل�شيمي" العملي����ة االنتخابية وتقول اأنها 
ال تهتم بالعملية االنتخابية النها ال ترى اأنها حتدث �ش����من اال�شول 
وبالطريقة ال�ش����ليمة التي توؤدي اىل اال�ش����اح والتغيري... ت�ش����يف 
احل�ش����يمي "ال اأعتقد اأن ل�ش����وتي قيمة الأن الذي �ش����اأنتخبه واأ�شع 
ثقتي فيه �ش����وف ينجر اإىل الف�ش����اد كالعادة ول����ن يفعل اأي جديد". 

باملبداأ هي مع النظام الن�شبي خارج القيد الطائفي.

مع النظام النسبي وال قناعة بنزاهة االنتخابات
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عل��ى الرغم م��ن انق�شام ال�شب��اب يف منطقة البقاع 
ب��ني مهتم واآخر غ��ري مهتم بالعملي��ة االنتخابية، اإال 
اأن اأكرثي��ة املهتمني ي��رون اأن م�شاركتهم جمدية، واأن 

النظام الن�شبي هو اأف�شل من النظام االأكرثي.
تهت���م حانني غ�شن )25 عامًا( بالعملية االنتخابية "الأنه 
واج���ب علّي كمواطن���ة لبنانية وحّق يل باختي���ار من ميثلني يف 
ال�ش���لطة املحلي���ة". وترى غ�ش���ن اأن ل�ش���وتها االنتخابي قيمة 
"رمبا يغري من نتائج االنتخابات"، وت�ش���يف: للنظام االأكرثي 
ح�ش���ناته، وللنظ���ام الن�ش���بي ح�ش���نات اأي�ش���ًا، يج���ب اأن نهتم 

باحل�شنات، لكن االأهم االبتعاد عن الطائفية".
يف  امل�ش���اركة  اأن  عام���ًا(   27( حم��ود  حمم��د  وي���رى 
االنتخابات هي حق له. "ممار�شتنا لهذا احلق يعني م�شاركتنا 
يف اتخاذ الق���رار وتنفيذه. واختيار ممثلنا. لذلك فكل �ش���وت 
انتخابي له جدوى وقيمة وميكن اأن يعدل بالنتائج". وحمود مع 
النظام الن�ش���بي "�ش���رط اأن تكون الدوائر كبرية وخارج القيد 

الطائفي".
م���ن جهة اأخرى ال تهتم �شكينة ب��زي باالنتخابات "الأين 
ال اأهت���م باأمر اأح���د من املر�ش���حني، واأعتق���د ان علينا البحث 
ع���ن قانون غري طائفي الأنن���ا نريد اأن نعي�ض عي�ش���ًا واحدًا بني 

مكونات املجتمع".
ويرى م�شطفى طرابل�شي )21 عامًا( اأنه من "ال�شروري 
االهتمام باالنتخابات حتى ي�شل ال�شخ�ض املنا�شب اإىل املكان 
املنا�شب ونوؤمن امل�ش���اركة احلقيقية، لذلك فكل �شوت ي�شارك 
ل���ه قيمة وتاأث���ري". ويعتق���د طرابل����ض اأن النظ���ام االأكرثي هو 

االأف�شل لانتخاب مبجل�ض بلدي متجان�ض.
وال يهت���م عبا�س احلاج ح�شن )23 عام���ًا( باالنتخابات 
"الأن كل م���ن ي�ش���ل ال يعمل خلدمة املجتم���ع. وبالتايل اأنا مع 

النظام الن�شبي حتى يتمثل اجلميع".

كذل���ك عبد اله���ادي فرحات يق���ول: "االنتخابات ال تهمني 
واأ�شواتنا ال قيمة لها اأ�شًا وال اأحد يهتم بنا وباحتياجاتنا".

وت�شف هدى �شموري )21 عامًا( نف�شها كاإن�شان نا�شط، 
"لذلك اأهتم من اأجل امل�شاركة يف القرارات التي تخ�ض بلدتي. 
واأ�ش���واتنا، نحن ال�ش���باب لها تاأثري وقيمة اإذا اأح�شنا االختيار 

واأف�شل النظام الن�شبي الأنه يوؤمن م�شاحة التعبري للجميع".
للقي���ام  دور  للبلدي���ة  "اأن  اخلطي��ب:  حمم��د  ويو�ش���ح 
بن�ش���اطات تفي���د البلدة لذا يجب اأن نهت���م باالنتخابات لكن ال 

اأعلم اإن كان ل�شوتي قيمة".
وتوؤكد ليال غ�شن )23 عامًا( اهتمامها باالنتخابات "الأن 
البلدية هي موؤ�ش�ش���ة متثل البلدة وتهتم بكل �ش���وؤونها". وتعتقد 
غ�ش���ن اأن ال قيم���ة ل�ش���وت الفرد واالإن�ش���ان هنا، الأن �ش���وت 
املرجعي���ة ال�شيا�ش���ية اأو الديني���ة تتغل���ب على اأ�ش���وات النا�ض. 

وتنحاز غ�شن اإىل النظام الن�شبي االنتخابي.
وتق���ول ندى زه��ور )21 عامًا(: اأهتم باختيار ال�ش���خ�ض 
املنا�ش���ب الإدارة بلدي���ة القري���ة الت���ي اأنتم���ي اإليه���ا لذلك فاإن 
ل�ش���وتي قيمة فعلي���ة، والأن يف النطاق اجلغ���رايف الذي اأعي�ض 

�شمنه تنوع �شيا�شي لذلك اأنا مع النظام الن�شبي.
يف ح���ني اأن نرج�س بزي ال تهتم باالنتخابات "ما يف حدا 
بي�ش���تاهل اأعطيه �ش���وتي الذي ميكن اأن يكون له دورًا مهمًا يف 
املجتمع". وت�ش���يف: ما نريده قانون انتخابي غري طائفي حتى 

ن�شعر اأننا مت�شاوون.
ويبدو اأن خالد رم�شان م�ش���اب باإحباط وياأ�ض اإذ ي�شف 
االنتخابات اأنها "ال تعر عن الواقع وكل جهة تهتم مب�شاحلها 

لذلك فاأ�شواتنا ال قيمة لها فعليًا".
ويعار�شه رامي جابر )23 عامًا( الذي يهتم باالنتخابات، 
"الأنها قد ت�شمح الأ�شخا�ض ذوي كفاءة يعملون من اأجل حت�شني 
و�ش���ع البلدة. لذلك �شوتي و�ش���وت غري من ال�شباب مهم جدًا 

الأننا يج���ب اأن نختار من ميثلنا. واأنا م���ع النظام االأكرثي الأنه 
ياأتي بائحة متفاهمة ومتجان�شة.

وتعتقد ندي��ن م�شيك )21 عام���ًا( اأن العملية االنتخابية 
ه���ي "حق لن���ا ومن انتمائنا الوطني. لذلك ف�ش���وت كل منا له 
قيمة للت�ش���ويت اإىل جانب الرنامج االنتخابي االأف�ش���ل، واأنا 

مع النظام الن�شبي حتى يتمثل اجلميع".
ويهتم اأدهم النمر باالنتخابات البلدية الأن "البلدية متثل 
اأهايل البلدة و�ش���وتي يف االختيار له قيمة اإن كانت االنتخابات 

غري مزورة". والنمر اإىل جانب النظام الن�شبي.
وت�ش���ف با�شكال ن�ش��ر الدين )25 عام���ًا( االنتخابات 
بالكذب���ة "وهي خدعة للنا�ض، واأ�ش���واتنا يف هذا البلد ال قيمة 

لها واأنا مع الن�شبية اإذا كانت االنتخابات حقيقية.
اأم���ا ن��ور العي�ش��اوي )21 عام���ًا( فتهت���م باالنتخاب���ات 
اأبناء طائفتي، لذلك  اأ�ش���اهم بنجاح الائحة التي ت�شم  "كي 
فال�شوت له قيمة والعي�شاوي مع النظام االأكرثي الطائفي "الأن 

ال اأحد غري اأبناء مذهبي ي�شتحقون الو�شول اإىل البلدية".
وال يهتم راغب اأبو �شقرة )23 عامًا( باالنتخابات "الأننا 
نعي����ض يف بل���د ديكتاتوري مل���يء باالأكاذي���ب وانتخاباتنا كذبة 

كبرية "واأنا �شدها اأ�شًا".
لك���ن عب��د اهلل يزب��ك )22 عام���ًا( يهت���م باالنتخابات 
"الأنن���ا نعي����ض يف بل���د دميقراط���ي ويج���ب اأن منار����ض حقنا. 
وبالتايل فاإن ل�ش���وتي تاأثري يف النتائج وبالطبع اأف�شل النظام 
الن�ش���بي. ويوافق���ه ال���راأي ح�ش��ني الدي��راين )24 عامًا(، 
"لكني مع النظام الذي يجمع بني االأكرثي والن�شبي لكن خارج 

القيد الطائفي".
وت�شف ن�شمة يون�س )23 عامًا( املر�شحني بالن�شابني، 

الطائفي". القيد  وخارج  الن�شبي  النظام  مع  انا  "كذلك 
نانو غ�شن

ال ثقة باالنتخابات



الشمال

صور

شباب صور غير مكترث وغير مبال

مع النظام النسبي ليتمّثل الجميع

فالنتين نسر
يب��دو اأن معظ��م ال�شب��اب يف منطقة �ش��ور غري مكرث 
ت�ش��كل  ال  اأ�شوات��ه  اأن  ويعتق��د  االنتخابي��ة،  بالعملي��ة 
مدخ��ًا للتغي��ري يف ظل االنق�شام املذهب��ي الطائفي احلاد 
ال�شائد يف لبنان، لكنه يف الوقت نف�شه يرى معظم ال�شباب 
اأن النظ��ام الن�شبي هو طريقة حل��ل النزاعات الطائفية 
القائم��ة التباعه��ا النظ��ام االأك��رثي وال��ذي م��ن خاله 
تهم���س فئات اجتماعية خمتلف��ة. ميكن ت�شكل اأقليات يف 

الظرف الراهن.
ال تهت����م بي�ش��ان ن�ش��ر بالعملي����ة االنتخابية، "اإنها ال ت�ش����اهم 
بتغيري االأ�ش����خا�ض، هم اأنف�ش����هم يف كل دورة انتخابية، وبالتايل ال 
قيمة ل�ش����وتي اأمام االأكرثية التي ترك�ض النتخاب نف�ض االأ�شخا�ض 
اأو نف�ض االأطراف ال�شيا�شية. اأما اإذا اأقر النظام الن�شبي والقوى اأنا 

من موؤيديه ي�شري ل�شوتي قيمة وقوة".
ويرى علي االأمني اأن العملية االنتخابية �ش����رورية الأنها ت�شمح 
بتداول ال�ش����لطة دميوقراطيًا، وميكن بث روح جديدة و�شابة قادرة 
على الفعل ال�شيا�شي. وي�شيف: يف النظام االنتخابي احلايل ال قيمة 
الأ�ش����واتنا وال مل�ش����اركتنا، ولكن اإذا اأقر النظام الن�شبي فهو فر�شة 
الأ�ش����وات االأقليات ال�شيا�ش����ية غري التابعة للقطبني ال�شيا�شيني، اأن 

ت�شل للجمهور وتعر عن اآرائها.

ويوؤيد ح�شن ما�شي النظام االنتخابي الن�شبي الأنه 
االأف�شل ويتمثل فيه كل الفئات، كذلك فاإن امل�شاركة يف 
العملية االنتخابية ه����و حق للمواطن وله قيمة كفرد يف 

املجتمع ي�شتطيع اأن يعر من خاله عن راأيه.
ويوافقه الراأي احمد �شليمان، باأن امل�ش����اركة هو 
ح����ق مواطني، وي�ش����يف "كذل����ك فاإن النظام الن�ش����بي 

يجعل االنتخابات اأكرث دميوقراطية".
وال يهتم عبا�س زم��ط: بالعملية االنتخابية، "الأن 
عمادها الر�ش����وة، وبالتايل ال تعر ب�ش����كل �ش����حيح عن 

اآراء النا�ض، و�شوتي ال ي�شكل عائقًا اأمامهم.
وي�ش����ري مروان ن�شر اإىل "غياب بلد ميثل تطلعات 
ال�شباب حتى ن�شارك يف االنتخابات الأجل هذا الوطن". 
وي�ش����يف اأن بلدًا كلبنان م�شلوب احلريات والكرامات، 

ومفتوح على بيع و�ش����راء االأ�ش����وات فاإن �ش����وتي ال قيمة له وال يغري 
�شيئًا. واأن احلل يبداأ باإقرار النظام االنتخابي الن�شبي".

و�ش����تقاطع فرح حدرج االنتخابات، "ل����ن اأنتخب، الأن ذلك ال 
يجدي، ويجب اأن ن�شتخدم و�شائل ن�شالية اأخرى وخمتلفة من اأجل 

التغيري". لكنها توؤيد النظام الن�شبي، الأنه اأ�شفى حااًل.
ويوؤك����د ح�ش��ني دلب��اين اأن �ش����وته ال قيم����ة ل����ه يف النظ����ام 
االأكرثي الذي تهيمن عليه االأحزاب الطائفية التي تتحكم بالعملية 

االنتخابي����ة وبالت����ايل االنتخاب يتم على اأ�ش����ا�ض مذهب����ي وطائفي 
ولي�ض على برامج عمل. وي�شيف: اأنا مع قانون انتخاب على اأ�شا�شي 

النظام الن�شبي، ولبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي.
ويوؤيد علي م�شيلب النظام الن�ش����بي االنتخابي الأنهم "يف�ش����ح 
املج����ال اأمام كل القوى ال�شيا�ش����ية لتكون ممثلة، وميكن اأن ي�ش����كل 

خطوة تغيريية اإىل االأمام.
وال ت����رى �شنا ب�شم��ا اأية اأهمية له����ذه االنتخابات يف ظل وجود 

زعامات ال يعملون اإال وفق م�شاحلهم ال�شخ�شية والطائفية.
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حال سمسم 

عل��ى  واالختياري��ة  البلدي��ة  االنتخاب��ات 
االأبواب، الثقة بال�شلطة وموؤ�ش�شاتها يف احل�شي�س 
واجل��و العام م�ش��اب باإحب��اط وياأ�س. ولك��ن ماذا 
يق��ول ال�شباب الذين �شينتخب��ون للمرة االأوىل يف 

حياتهم؟
باالنتخاب���ات  اهت���م  الدي��ن ه��زمي:  يق���ول ع��اء 
و�شاأ�شارك فيها فهي احلق الوحيد الباقي لنا يف هذا البلد، 
واأعتقد اأن ل�ش���وتي تاأثري حتى لو ب�شكل ب�شيط جدًا". لكن 
ه���زمي يف�ش���ل النظ���ام االنتخاب���ي االأكرثي، "حت���ى تكون 

املجال�ض البلدية من�شجمة مع نف�شها".
كذلك تهتم �شارة خ�شري باالنتخابات، "الأنها جت�شد 
رغبة ال�شباب بالتغيري وقدرتهم على �شنع القرار، لكني ال 
اأعتقد اأنه يف الو�ش���ع الراهن �شيكون ل�شوتي تاأثري بعملية 

التغيري". وتوؤيد خ�ش���ري النظام الن�ش���بي، "ك���ي تتمثل كل الفئات 
واالجتاهات يف املوؤ�ش�شات املنتخبة".

وجتد عبري فيروين يف االنتخابات القادمة "فر�ش���ة وحيدة 
للم�شاركة بالراأي العام، وحتمًا فاإن �شوتي واأ�شوات رفاقي ال�شباب 
�شت�ش���اهم بالتغيري! لكنها من جهة اأخرى جتد اأن النظام االأكرثي 

هو االأجنح حاليًا.
اأنه���ا منا�ش���بة ال ب���د فيها من ط���رح اآرائي، هك���ذا تقول هدى 
امل�ش���ول، وت�ش���يف: حتى لو مل يكن ل�ش���وتي قيم���ة يف هذا الزمن 
ال���رديء"، وتعتق���د اأن النظام االأكرثي هو االأجن���ح يف االنتخابات 
البلدية كي ال تتحول اجتماعات املجل�ض البلدي اإىل بازار للمماحكة 
وتوافقها فاطمة غمراوي الراأي وتقول: "ت�شكل االنتخابات م�شاحة 
للدميقراطي���ة ي�ش���تطيع الف���رد فيه���ا امل�ش���اركة يف تقرير م�ش���ري 
البلد"، وترى اأن ل�ش���وتها قيم���ة فيما اإذا كانت االنتخابات نزيهة، 
وتوؤيد غمراوي النظام الن�ش���بي الأنه يوؤمن و�شول االجتاهات كافة 

اإىل املوؤ�ش�شات العامة امل�شوؤولة.
وتبدي جنى العر المباالة جتاه االنتخابات، "اإنها ال توؤدي 
اإىل نتيجة ت�شاهم يف تقدم البلد واملجتمع، وال اأعتقد اأن ل�شوتي 
قيمة قد ت�ش���اهم بالتغيري. وميكن اأن ي�ش���اهم النظام الن�ش���بي 

باإي�شال اأ�شوات ال�شباب.
وتهتم زينب ك�شار باختيار من �شيدير �شوؤون البلدة لذلك، 
"اأنا اأهتم باالنتخابات واأوؤكد اأن ل�ش���وتي قيمة، كما الأ�ش���وات 
باقي ال�ش���باب". وت�شيف ك�ش���ار: اإذا فكر كل �شخ�ض اأن ال قيمة 
ل�ش���وته فا حت�شل انتخابات وال يح�شل تغيري". لكن ك�شار يف 

الوقت نف�شه تف�شل النظام االأكرثي.
وت���رى غزل خالد اأن امل�ش���اركة يف العملي���ة االنتخابية هي 
ح���ق لكل مواط���ن باختيار من ميثل���ه بالهيئ���ات املنتخبة، لكنها 
تو�ش���ح: لي�ض �ش���وتي وحده ب���ل يجب اأن تت�ش���ارك اأ�ش���وات كل 
ال�ش���باب املوؤمنني باالأف�ش���ل. لذلك اأوؤيد النظام الن�ش���بي الذي 

ي�شمن وجود اجلميع يف الهيئات املنتخبة.
وتظهر جناح في�س اهلل ع���دم مباالة جتاه االنتخابات 
وتو�ش���ح قائلة: ملاذا علّي اأن اأهت���م باالنتخابات وال اأعتقد اأن 
�ش���وتي ي�ش���اهم بالتغيري، لذل���ك اأدع���و اإىل االنتخابات وفق 

النظام الن�شبي الذي يوؤمن متثيًا �شحيحًا.
اهتم باالنتخابات ع�ش���ى اأن يح�ش���ل تغي���ري ما يف البلد، 
لكن �ش���وتي وحده ال يكفي يجب اأن ت�ش���ارك ن�شبة كثرية  من 
املواطن���ني كي يح�ش���ل تغري م���ا لذلك اأوؤيد النظام الن�ش���بي 
ال���ذي يوؤمن متثيًا جلمي���ع الفئات هذا ما عر عنه �ش���ادي 

خطيب.
وتاأم���ل يا�شم��ني غم��راوي اأن تتح�ش���ن االأو�ش���اع اإذا 
اهت���م  "لذل���ك  االنتخاب���ات  وا�ش���عة يف  ح�ش���لت م�ش���اركة 
باالنتخابات. واأعتقد اأن ل�ش���وتي قيم���ة ما". وتوؤيد غمراوي 

النظام االأكرثي "كي يح�شل جتان�ض من املجال�ض".
وت�شف ب�شمة مياعي االنتخابات يف لبنان بال�شكلية، لذلك 
ال اأهت���م به���ا. ومن يري���د النجاح فيه���ا فاإنه يتبع الط���رق املعتادة 
للنجاح – و�ش���وتي لن يغري �شيئًا يف الواقع الراهن. لذلك ال تغيري 

فعلي قبل اإقرار النظام الن�شبي.
وتهتم اكتم��ال �شم�ش��م باالنتخابات، الأنها ح���ق من حقوقي 
يجب علي اأن اأمار�ش���ه ول�ش���وتي قيمة قد ت�ش���اهم بالتغيري واأكيد 

اأوؤيد النظام الن�شبي بقوة.
وتوافقه���ا الراأي �شابرين حم�ش���مة موؤكدة اأن امل�ش���اركة هي 
حق من حقوق املواطنة "ويجب تكري�ض النظام الن�شبي الأنه يف�شح 

املجال لتمثيل اجلميع".
وتطالب عبري ال�ش���باب بامل�ش���اركة الكثيفة بالعملية االنتخابية 
تاأثري بعدل بالنتاج وي�شاهم بالتغري وحتمًا  "كي يكون الأ�ش���واتنا 

وفق النظام الن�شبي.



يب��دو اأن جو االإحباط والياأ�س يحتل مقدمة 
ج��دول اأعمال ال�شب��اب.  انهم ال يثقون بامل�شتوى 
ال�شيا�ش��ي املم�شك بالبلد، فمعظم ال�شباب ي�شكك 
بنزاهة االإنتخابات ويرى ان نتائجها تظهر قبل 

اأن تبداأ العملية االنتخابية.
م��ن جهة اأخ��رى، ف��اإن معظم ال�شب��اب ال يثق 
بقيمة �شوته واأن��ه قادر على التغيري، وخ�شو�شًا 
ت�شدي��د البع���س منه��م عل��ى الطاب��ع ال�شيا�ش��ي 
للمعرك��ة االنتخابية. كما اأن الق��وى ال�شلطوية 
ت�شع��ى يف مناطق نفوذ كل منها اإىل تاأليف لوائح 
ائتافي��ة وتفر�س بحك��م الواقع لوائ��ح تزكية 
متنع اأية جهة كانت على الر�شح وحتدي اللوائح 
املعلب��ة. وكاأنه��م يقول��ون: تري��دون انتخابات؟ 

هذه هي انتخاباتنا.
كان��وا  واإذا  االنتخاب��ات  اأنظم��ة  ح��ول  اأم��ا 
يف�شل��ون النظ��ام االأك��رثي اأو النظ��ام الن�شب��ي 
فيب��دو اأن معظمه��م يجهل الف��ارق بينهما وحتى 
يف النظ��ام الن�شب��ي ال يفرق��ون بني نظ��ام ن�شبي 
يجري على اأ�شا�س طائفي وبالتايل يبقى التمثيل 
طائفيًا وبني نظام ن�شبي خارج القيد الطائفي ما 

يفتح الباب اأمام تطور دميوقراطي فعلي.
عل��ى الرغ��م م��ن كل االإحب��اط والياأ�س، لكن 
هن��اك بارقة اأمل عن��د بع�س ال�شب��اب، والتغيري 
يب��داأ من اإ�شرار االأقلية عل��ى حقها بالتعبري عن 

نف�شها.

غياب الوعي عن النسبية
فايزة دياب

كي��ف ينظر ال�شباب اإىل العملي��ة االإنتخابية؟ وهل 
يعتق��دون اأّن ل�شوتهم قيمة؟ وما هو القانون االنتخابي 

الذي يحقق العدالة يف املجتمع؟ 
»�شو راأيك« اإلتقت جمموعة من ال�شباب يف حمافظة 
يف  حّقه��م  �شيمار�ش��ون  الذي��ن  اجلنوب��ي  لبن��ان  جب��ل 

االقراع الأول مّرة.
و�شام املعل��م 21 عاًما اأّكد اأّن »العملية االنتخابية �ش���رورية 
للمحا�ش���بة اأواًل، وللتنمي���ة اإن على ال�ش���عيد البل���دي اأو النيابي« 
و�ش���ّدد املعلم اأّن »ل�ش���وته قيمة، بل اإّن االق���رتاع هو حق ال ميكن 
الأحد �ش���لبنا اإي���اه«، وراأى املعلم اأّن »النظ���ام االنتخابي االأمثل هو 

الظام الن�شبي خارج القيد الطائفي«.
�شف��اء �شم�س الدين 24 عاًم���ا راأت اأّن »العملية االنتخابية 
له���ا اأهمي���ة كب���رية الأّنها حتّف���ز على التنمي���ة« وقال���ت »بالتاأكيد 
ل�ش���وتي قيم���ة« و�ش���ّددت �ش���م�ض الدي���ن عل���ى »اأهمي���ة اختي���ار 
املر�شحني على اأ�شا�ض قدراتهم بعيًدا عن الطائفية، وعلى اأ�شا�ض 

النظام االأكرثي«.
م���ن جهتها راأت رهام كيوف 21 عاًم اأّن »العملية االنتخابية 
ت�ش���تمد اأهميته���ا كون جمي���ع املواطن���ني يتمتعون بح���ق االقرتاع 
والرت�ش���ح«، وراأت كيوف اأّن »قيمة �شوتها تكمن يف حقها باختيار 
اأي من املر�ش���حني بحرية« وختمت »اأف�شل النظام الن�شبي خارج 

القيد الطائفي«.
حممود عبداهلل 26 عاًما راأى اأّن »العملية االنتخابية هي 
اخلط����وة االأوىل للتغيري والتطور واإيجاد اأفكار جديدة لامناء« 
وق����ال عب����د اهلل اأّن »كل �ش����وت ل����ه قيمة وكل �ش����وت ممكن اأن 
يكون الفي�ش����ل بني احلق والباطل«، ولفت عبد اهلل اأّن »النظام 
الن�ش����بي هو تكري�����ض للطائفية ولانق�ش����ام، فبالتاأكي����د اأنا مع 
النظام االأكرثي فاإما اأن نكون لبنانيني اأو نكون اأبناء طوائف«.

اأّم����ا ريا�س دحروج 22 عاًما اأّك����د اأّن »للعملية االنتخابية 
اأهمية الأنه من خال حق االنتخاب ن�ش����اهم يف حتديد االأف�شل 
لبلدتن����ا« وراأى اأّن ل����كل �ش����وت قيم����ة طامل����ا �ش����ارك يف عملية 
االنتخ����اب، و�ش����ّدد دحروج اأّنه يف�ش����ل »النظ����ام االأكرثي، الأّن 
النظام الن�ش����بي ي�ش����اهم يف تكري�����ض الطائفي����ة يف بلد متعدد 

الطوائف مثل لبنان«.
�شحر �شحادة 23 عاًما راأت »اأّن للعملية االنتخابية اأهمية 
الأنه م����ن خالها ن�ش����تطيع التعبري عن اآرائن����ا بحرية«، وقالت 
»نعم لل�شوت قيمة فممكن لل�شوت اأن يكون الف�شل يف حتديد 
الناج����ح اأم اخلا�ش����ر يف االنتخابات«، واأكدت �ش����حادة اأّنها مع 

النظام الن�شبي خارج القيد الطائفي.
اأّم����ا رن��ا دروي���س 21 عاًم����ا قال����ت »نع����م ت�ش����كل العملية 
االنتخابي����ة اأهمي����ة كب����رية الأنها ح����ق ل����كل مواط����ن« وراأت اأّن 
»ل�ش����وتي قيمة فم����ن خال م�ش����اركتي يف االنتخابات �ش����وتي 
وراأيي �شي�شل اإىل امل�ش����وؤولني« وختمت دروي�ض »اأف�شل النظام 

الن�شبي«.
حممد ال�شبري 22 عاًما راأى اأّن »العملية االنتخابية ت�شكل 
اأهمية من خال اختيار املر�ش����حني االأف�ش����ل ح�شب براجمهم 
االنتخابية، وحما�ش����بتهم فيما بعد عل����ى براجمهم« وقال »نعم 
ل�ش����وتي قيمة الأنني ممكن اأن اأغري الواقع عر اختيار املر�شح 

االأف�شل« واأّكد اأنه يوؤيد النظام الن�شبي خارج القيد الطائفي.
خالد الق�شوع 23 عاًما قال »نعم ت�شكل العملية االنتخابية 
اأهمية الأنها توؤدي اإىل التغيري« وراأى اأن ل�شوته قيمه الأنه »ميكن 

اأن يحدث فرق« واأّكد اأّنه »يف�شل النظام االأكرثي«.
حكم��ت عبد املل��ك 23 عاًم����ا قالت »العملي����ة االنتخابية 
هي حق للمواطن الذي �ش����يختار ممثلني عنه يف ال�شلطة لذلك 
هي مهمة« واأّكدت اأن »لكل �ش����وت قيمة الأنه من خال العملية 
االنتخابي����ة ميكن حتديد املر�ش����حني الناجح����ني«، واأّكدت عبد 

امللك اأّنها »توؤيد النظام الن�شبي خارج القيد الطائفي«.    

اقليم الخروب
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برج حمود

ال ثقافة انتخابية

منويال مشيك

"�شوت��ك �شغلة " لي���س عنوانا لربنامج الفنان امري يزبك 
ب��ل هي دعوة حمقة لكل مواطن يريد ممار�شة الدميقراطية 
. فاأحد مداخل تفعي��ل الدميقراطية وادارة ال�شوؤون املحلية 
تتمثل باالنتخابات البلدية . هذه العملية االنتخابية تكمن 
يف جت��اوب املواطنني للم�شارك��ة،  والدخول يف خما�س امللفات 
والق�شاي��ا العالق��ة يف منطقته��م، وانتخ��اب من ه��و قادر على 

حلحلة امللفات ال ابقائها بالدرج .
ا�شتط��اع ميداين قمنا به ال�شتك�ش��اف اراء ال�شباب حول 
االنتخاب��ات البلدية ومدى اهتمامهم بها باال�شافة اىل �شكل  

النظام االنتخابي.
ال تهت��م فاني�ش��ا روك�س ) 21 عام��ا ( باالنتخابات البلدية لكن 
ترى ان اجراءها دليل على �ش����رعية املوؤ�ش�شات وتداول ال�شلطة ولتحقيق 

م�شاريع امنائية . كما توؤكد روك�ض على اهمية قيام النظام الن�شبي .
وت����رى جوانا عب��د اهلل ) 30 عام��ا ( ان االنتخاب����ات البلدية ال 
تقدم وال توؤخر م�شيفة انها �شتقاطعها . يف املقابل ، ت�شري عبد اهلل اىل 
ان النظام الن�ش����بي خارج القيد الطائفي هو االن�ش����ب وال�ش����مانة حلكم 

دميقراطي يف لبنان .

ام��ا �شعاد الرا�شي )21 عاما ( فا يلفتها اي امر يف االنتخابات 
البلدي����ة النها ترى ان االنتخابات مبثابة ت�ش����وية �شيا�ش����ية بعيدة عن اي 

�شفافية يف انتقاء املر�شحني .
وتوؤم��ن مريي يعق��وب ) 21 عاما ( بان البلدة بحاجة اىل تغيري 
وهي �ش����تقوم باالنتخاب الن �شوتها �ش����يلعب دورا مهما يف جناح اوف�شل 
املر�ش����ح لانتخابات . وت�ش����يف يعقوب بان التغيري ياأتي يتغيري النظام 

االنتخابي اىل ن�شبي خارج القيد الطائفي .
ي�شري مي�شال ال�شيفي ) 21 عاما ( اىل دور البلديات كونها ج�شم 
اداري عليه م�شوؤوليات يف ادارة امور البلدة ويف تعزيز فكرة الامركزية 
االدارية . ويعزو �ش����ر جناح اي انتخابات اعتمادها  نظام ن�ش����بي خارج 

القيد الطائفي .
واهتم����ام ا�شرلين��ا نادر )21 عام��ا( باالنتخاب����ات البلدية يعود 
اىل �ش����رورة انتخابها ملن �ش����يمثل منطقتها بح�ش����ب معاي����ري ومقايي�ض 
�شخ�ش����ية تنا�ش����بها وبالتايل االنتخابات البلدية هي خطوة لانتخابات 
النيابية فالرئا�ش����ية .وترى نادر ان لكل �ش����وت اهمية فهو يعر عن راأي 
خا�����ض مرتب����ط بقناعات وثقاف����ة حمددة و�ش����وال اىل االه����داف . كما 
ت�شوت ا�شرتلينا ل�ش����الح نظام ن�شبي خارج القيد الطائفي و�شوال نحو 

ال�شخ�ض االف�شل واملنا�شب .
نتائج االنتخابات هو االهم بالن�شبة ل ليلى ميني ) 21 عاما( الن 

البلدي����ة تعمل على امناء املنطقة والتمثيل اجليد ي�ش����من هذا الهدف . 
بح�شب تعبري ميني فان االنتخابات هي م�شاركة فعلية  ملن ميثل املنطقة 

ب�شورة اف�شل بعيدا عن النظام الطائفي او االكرثي.
توؤك����د اأالء نا�ش��ر الدي��ن ) 21 عام��ا ( ان لانتخاب����ات البلدية  
تاأث����ري كبري ملا فيه ارادة ال�ش����عب ، النها تعاي�ض وقائ����ع احلياة كما تلفت 
االنتباه اىل �ش����رورة جتدي����د الطاقم البلدي باعتماد االنظمة الن�ش����بية 

بعيدا عن الطائفية .
هند �شعادة ) 21 عاما ( وترى ان �شوتها  "الو�ش����ع �ش����يء" تقول 
�ش����يحمل يف طيات����ه التغي����ري داعي����ة اجلمي����ع اىل امل�ش����اركة يف العملية 
االنتخابي����ة . وحتدد �ش����عادة ان عل����ى النظام االنتخابي ان يكون ن�ش����بيا 

�شمن الكفاءات املطلوبة .
اهمية البلديات يف امناء املناطق توؤكده ايليانا داغر) 20 عاما ( 

لكنها ت�شري اىل انها ت�شوت ل�شالح النظام االكرثي .
وت����رى ه��اال �شع��د )29 عام��ا( ان راأيه����ا يف االنتخابات �ش����يكون 
ل�ش����الح املمث����ل االف�ش����ل ذات التاأث����ري على املنطق����ة م�ش����يدة بالنظام 

الن�شبي لقيام دولة م�شتقيمة .
االنتخاب����ات البلدية من واجبات املواطنني جتاه انف�ش����هم ، تلخ�ض 
ماري تريز داغر )31عاما( مفهوم االنتخابات  م�ش����يفة ان النظام 

الن�شبي ي�شمح لاطراف كافة بامل�شاركة ويعطي لاقليات حقوقها .
 " يف املح�شلة ، لنا حق وعلينا ان ناأخذ حقنا  لي�شري "�شوتك �شغلة 

صوتك شغلة


