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جعجع »48 صوتاً«: 
ما حصل انتصار 

كبير رغم محاوالت 
التشويه

حلو »16 صوتا«:
مستمر في معركة 

اخليار الثاني 
االعتدالي

الورقة البيضاء تتسيّد اجلولة األولى.. وبري يحدد األربعاء املقبل موعداً للجولة الثانية

 »السيد فراغ« يطل على الرئاسة اللبنانية..وبكركي لِقمة »روحيةـ  سياسية« عاجلة 

فلماذا استعجل رئيس مجلس 
النواب نبيه بري حتديد موعد 

اجللسة االنتخابية؟
اجلواب تقول مصادر نيابية 
ان بري يرى انه قد لبى رغبة 
البطري����رك املاروني بش����ارة 
الراعي في حتديد موعد اجللسة، 
اما اكتمالها بعد جلسة االمس 
الى  الرغبات احمللية  فيتعدى 
احلسابات اخلارجية، بخالف ما 
متنى السفير الروسي، ومعظم 
الت����ي تنصح  الدول  س����فراء 
باالبتعاد عن الش����يء ثم تأتي 

مبثله.
فبعد يوم امس س���يعود 
النواب اللبنانيون الى انتظار 
كلمة السر، بعدما فشلوا في 

التفاعل مع كلمة العلن.
ف���ي ه���ذا الوقت ش���كر 
النائب وليد جنبالط الرئيس 
ميشال س���ليمان على ما قام 
به خالل السنوات الست من 
حكمة وكأنه اراد االيحاء بأن 
صفح���ة التمديد طويت، مع 
ان طي مثل ه���ذه الصفحة، 
كمثل فتح صفحة اخرى في 
السجل اللبناني املفتوح على 
تطورات املنطق���ة، بتخطي 

القدرات احمللية عادة.
اما حزب اهلل فقد اعتبر ان 
اجلد سيبدأ فيما بعد اجللسة 

االنتخابية األولى، والى الدورة 
الثانية يسير ودونها نصاب 
بالثلثني وتوافق على الرئاسي 
واال كان الفوز للسيد فراغا، 
حس���ب قناة املنار. الرئيس 
نبيه بري اعلن عن جلس���ة 
االنتخاب التالية يوم االربعاء 

املقبل.
ه���ذه املالبس���ات لم تثر 
ارتياح البطري���رك املاروني 
بشارة الراعي املصر على اجراء 
االنتخابات الرئاسية قبل نهاية 
والية الرئيس ميشال سليمان، 
ولهذا علمت »األنباء« انه قدر 
االستعانة برؤساء الطوائف 
اللبناني���ة للضغ���ط عل���ى 
القيادات السياسية والنواب 
عبر اجتماع قمة روحية في 
بكركي باشر االتصاالت بشأنها 
اعتبارا من صباح امس بدءا 
م���ن دار الفتوى الى املجلس 
الى مشيخة  الشيعي االعلى 
عقل الطائفة الدرزية فاملجلس 

االسالمي العلوي.
والحقا علمت »األنباء« ان 
البطريرك الراعي قرر توسيع 
القيادات  الدع���وة لتش���مل 
السياسية ايضًا، مع حتويل 
الى مؤمتر  الروحي���ة  القمة 
سياسي حول مذكرة بكركي 

الشهيرة.

واالستحقاق الرئاسي ليحصل 
م����ا يحصل دوم����ا ولكن هذه 
املرة االمر مختلف وستحصل 

انتخابات رئاسية.
وزاد: احترم كل املرشحني 
وامتنى أال يكون هناك لغط عند 
الرأي العام، القول اننا مرشحون 
توافقيون جميل ولكن ال ترجمة 

له على ارض الواقع.
وهنأ الشعب اللبناني وقوى 
14 آذار باخلطوة التي حصلت 
اليوم، موضحا اننا سنكمل في 

محاولة اخرى.
واكد عدم الذهاب الى تسوية 
في االنتخابات الرئاسية موضحا 
ان هذا املنط����ق الدميوقراطي 
ووسائل التعطيل كثيرة ولكن 
لن تع����ود الى م����ا حصل في 
السنوات السابقة واالتفاق على 
رئيس في غرف مغلقة وفرصة 
رئيسا على اللبنانيني، ولفت الى 
انه في اجلوالت النيابية التي 
حصلت جلنا على كل الفرقاء 
واذا كان هن����اك فريق ال يريد 
التعاط����ي معنا فال ميكن فعل 
ش����يء. هل املطلوب مرشح ال 
برنامج له؟ معتبرا ان التلطي 
وراء شعارات غير مفهومة امر 

ال يفيد الدميوقراطية.
ولك����ن مب����ا ان الطبخ����ة 
الرئاس����ية لم تنض����ج بعبدا، 

كانت تتم االنتخابات سابقا وانه 
في الع����ام 1995 كان الرئيس 
الراحل حافظ االسد  السوري 
في القاهرة وقال ان الش����عب 
اللبناني سيحدد للرئيس الياس 
الهراوي وفي اليوم التالي اجتمع 
املجلس وجدد له. واشار الى ان 
الفرقاء اللبنانيني تفاهموا في 
اخر االنتخابات الرئاسية ولكن 
اتى التفاهم بعد احداث امنية، 
وجعلت قوى 14 آذار االنتخابات 

الرئاسية تبدأ في لبنان.
انه كان  واوضح جعج����ع 
هناك فريق يحمل مشروع لبنان 
والوط����ن والدولة وذاهب بكل 
قوته حملاولة ترجمته ولو على 
حساب خسارته، وكان هناك 
فريق اخر يتصرف كأن البلد 
ليس بلده. اريد ان اسأل اجلميع: 
هل حتددت االنتخابات باالمس؟ 
ملاذا الفريق اآلخر غير جاهز؟ 
النه ال يري����د اجراء انتخابات 
رئاسية سيما وانه قام بافعال 
مقززة اليوم واستخدم الشهداء 
في معارك����ه؟ وكنت امتنى لو 
استخدموا وسائل شريفة تؤدي 
النتخ����اب رئيس اخر، الفريق 
االخر لم يتحمل حصول دورة 
ثانية وانس����حب منها. واشار 
جعجع ال����ى ان ما حصل هو 
محاولة لتعطي����ل االنتخابات 

في هذا البلد.
وأك���د اس���تمراره ف���ي 
املعركة االنتخابية أو احلملة 
االنتخابية، أن موقف الكتلة 
واضح ومستمرون للنهاية 

في املعركة االنتخابية.
من جانبه، كش���ف عضو 
كتلة التغيير واإلصالح زياد 
أسود انه هو من خرق قرار 
كتلة بالتصويت بورقة بيضاء، 
وقال في تصريح له انه »هو من 
صوت إلى الشهيدة املغدورة 
جيهان طوني فرجنية )شقيقة 
النائب سليمان فرجنية التي 
س���قطت مع أهلها في هجوم 
كتائبي على اهدن أثناء احلرب 

االهلية«.
جعجع تابع املعركة من مقره 
في معراب عبر شاشات التلفزة، 
العامة  محاطا مبنسق األمانة 
لقوى 14 آذار د.فارس س����عيد 
وباألمني العام حلزب الوطنيني 

االحرار.
ورأى جعجع في تصريح 
له بعد انتهاء الدورة األولى من 
جلسات انتخاب الرئيس ان ما 
حصل هو انتصار كبير وبعضهم 
حاول تش����ويه هذا االنتصار 
بتصرفات غير مسؤولة، مشيراً 
انه خطونا خطوة كبيرة  الى 
الى االمام ويجب اال ننسى كيف 

املرش���ح د.سمير جعجع مع 
حتفظ بعض نواب طرابلس، 
وفريق الثامن من آذار جلأ الى 
األوراق البيضاء، كما أشارت 

»األنباء« أمس األول.
النائ���ب وليد  أما كتل���ة 
جنبالط فقد اخترعت مرشحا، 
منها ولها، هو النائب هنري 
رج  بي���ار حلو حت���ى ال حتحُ
بانتخاب جعجع، أو من هو 

في مواجهته.
بدوره، قال املرشح لرئاسة 
اجلمهوري���ة عض���و جبهة 
النضال الوطني النائب هنري 
حلو، إن ما رأيناه اليوم هي 
عملية دميوقراطية واجللسة 
النيابي���ة االنتخابي���ة كانت 
لبنانية بحتة بدون أي تدخل 
خارجي وهذا أمر جيد. وأضاف 
في مؤمتر صحافي أن ال� 16 
صوتا التي أخذتها تشير إلى 
أن اخليار الثاني الذي يعطي 
االنفتاح واالعتدال واحلوار 
مع اجلميع في ظل االنقسام 
العمودي لكل املؤسسات، هو 
امللتقى، فالتعطيل واالصطفاف 
ال يؤدي���ان إال إل���ى الفراغ، 
الذي  فمرش���ح االعتدال هو 
ال���كل وال خروج من  يجمع 
الفراغ إال باالعتدال واالنفتاح 
واملشاركة من قبل كل الفرقاء 

بيروت ـ عمر حبنجر

س���مير جعج���ع وهنري 
حلو والورقة البيضاء، جنوم 
مجل���س النواب اللبناني في 
الرئاسية  دورته االنتخابية 

األولى أمس.
جعجع حص���ل على 48 
صوتا واملرش���ح الوس���طي 
هنري بيار حلو على 16 صوتا، 
مبقابل 52 ورقة بيضاء لفريق 
8 آذار وكتلة العماد ميش���ال 
عون، ووجدت ورقة باس���م 
الرئي���س أمني اجلمي����ل، فيما 
اعتبرت 7 أوراق بأسماء ضحايا 
الصراع بني القوات اللبنانية 
واملردة مث���ل جيهان طوني 
فرجنية، باالضافة الى طارق 
داني شمعون الذي اغتيل مع 
أفراد عائلته بظروف التزال 
غامضة، وابنته تريسي التي 
تطمح للترشح للنيابة. فضال 
عن د.إلياس الزيك الذي اغتيل 
بصراعات داخلية، والرئيس 
الشهيد رشيد كرامي املنسوب 

جلعجع التورط باغتياله.
سيناريو جلسة األمس، 
انعقادهما:  كان واضحا قبل 
النصاب مؤمن لكن ال انتخاب 

رئيس!
آذار صوت���ت لصالح   14

رئيس مجلس النواب نبيه بري مترئسا اجللسة االولى لالنتخابات الرئاسية

املرشح الرئاسي سمير جعجع يتابع اليوم االنتخابي من معراب      )محمود الطويل(

بيروت ـ اتحاد درويش

٭ عاش مين شافكم مجتمعين: دخل الرئيس نبيه 
بري قاعة املجلس الثانية عشرة ظهرا وهو املوعد 

الذي حدده النعقاد اجللسة في هذا الوقت كانت 
القاعة تزدحم بالنواب الذي وصل عددهم إلى 124 

فبادرهم بري بالقول »عاش مني شافكم واهلل 
مجتمعني«.

٭ فرنجية لم يعر ستريدا أهمية: دخلت النائبة ستريدا 
جعجع قبيل انعقاد اجللسة بدقائق قليلة وهي 
ترتدي اللباس األحمر الذي شد أنظار النواب 

وبدأت مبصافحة النواب في الصفوف األمامية، 
وفيما كانت تصافح النائب أحمد فتفت صودف 
دخول النائب سليمان فرجنية الذي مر بجانبها 

دون أن يعيرها أي اهتمام.

٭ عون حضر باكرا: رئيس تكتل التغيير واإلصالح 
النائب العماد ميشال عون حضر إلى ساحة 

النجمة عند العاشرة والدقيقة األربعني بخالف ما 
تردد أنه لن يحضر اجللسة.

٭ المتغيبون:أبرز املتغيبني عن اجللسة الرئيس 
سعد احلريري والنواب عقاب صقر، خالد 

الضاهر وايلي عون بسبب وجوده في 
املستشفى.

٭ حضور السفير الفرنسي: حضر السفير الفرنسي 
في لبنان مع وفد من جمعية الصداقة اللبنانية ـ 

الفرنسية في البرملان الفرنسي.

٭ مصافحات حامية:حرص رئيس اللقاء الدميوقراطي 
النائب وليد جنبالط على مصافحة نواب 

تكتل التغيير واإلصالح فردا فردا فيما كانت 
املصافحات حامية بني النواب وكأنهم في مجلس 

شكل حديثا.

٭ حضور إعالمي كثيف: امتألت املقاعد املخصصة 
لإلعالميني مبراسلي وسائل اإلعالم على مختلف 
أنواعها املرئية واملسموعة واملكتوبة احمللية منها 
والعربية فضال عن املستشارين التابعني للوزراء 

مع اإلشارة إلى أن اجللسة قد نقلت مباشرة على 
الهواء.

٭ روحة مع رجعة: اجللسة التي لم يستغرق 
انعقادها أكثر من ثالثة أرباع الساعة كان أول من 

غادرها عند بدء فرز األصوات نواب حزب اهلل 
وحركة أمل ثم نواب التيار الوطني احلر وتيار 

املردة ما دفع بالرئيس بري إلى القول »روحة مع 
رجعة« فرد النائب مجدالني »الظاهر أنها روحة 

مش مع رجعة«.

٭ السجاد األحمر: لم يدس النواب على السجاد 
األحمر الذي يفرش عادة للشخصيات العربية 

واألجنبية.

٭ إجراءات أمنية:أحيطت ساحة النجمة بإجراءات 
أمنية عزلتها عن محيطها مسافات بعيدة بسبب 

احلدث االنتخابي.

لقطات

النائب ميشال عون يدلي بصوته في اجلولة االولى من االنتخابات الرئاسية 

عون مرشح وعلى أساس برنامج
ولكن يحتفظ لنفسه بـ »التوقيت والطريقة«

بي����روت: ل����م يص����در عن 
العماد ميشال عون حتى اآلن 
أي تصريح علني رسمي يشير 
الى أنه مرشح للرئاسة األولى، 
م����ا عدا قوله إنه لن يترش����ح 
ضد د.سمير جعجع. لكن كل 
الدالئل تشير الى أن عون من 
خالل االتص����االت التي يتولى 
إجراءها، وتل����ك التي يجريها 
فريقه السياسي يخطط فعال 
ليكون مرشحا للرئاسة، ولكن 
عبر برنامج وخطة عمل يؤكدان 
على إصالح قانون االنتخابات 
وقضيتي النازحني السوريني 
والالجئني الفلسطينيني، فضال 
عن خطة إنقاذ مالي ملأساة الدين 
)63 مليار دوالر(، وخدمة هذا 
الدين الذي تعاني منه اخلزينة 
واملوازن����ة )7 مليارات دوالر( 
سنويا. »أنا مرشح توافقي، فإما 
أكون كذلك وأعلن ترشيحي على 
هذا األساس، أو ال أكون«. بنبرة 
حاسمة يردد العماد عون عبارته 
أكثر من مرة، رمبا للداللة على 

متسكه النهائي بهذا املشروع.
يقارب عون االس����تحقاق 
الرئاسي على أساس »مشروع 
إنق����اذي ال مناس����بة لتعميق 
الص����راع«. العماد عون حضر 
برنامجه ووض����ع فيه أفكاره 
ورؤيته، وسينشره حال إعالن 

ترشيحه.
وخالفا ملا يظنه البعض، فإن 
تواصل عون مستمر مع الرئيس 
سعد احلريري، إن مباشرة أو 
بالواس����طة، وهو مرتاح لهذا 
التواصل، ومتمسك باملساهمة 
في سياس����ة جم����ع األطراف، 
وخصوصا ح����زب اهلل وتيار 
»املس����تقبل«، ليكون »التيار 

الوطني احلر« ثالثهما.
أوساط الرابية تقول إن عون 
لم يرغب في أن يكون مرشح 
الدورة األولى »االستطالعية«، 
بكل ما ميكن أن تنطوي عليه 
من مناورات وتكتيكات، بل هو 
مرشح الوفاق واالتفاق، وبالتالي 
فإن اسمه س����يطرح جديا في 

مرحلة الحقا، ال اآلن، وذلك في 
انتظار استكمال عملية إنضاج 

ظروف انتخابه.
وفي اعتقاد هذه األوساط ان 
وضع عون في مواجهة ومنافسة 
مع جعجع ال يجوز، ألن من شأن 
ذلك أن يشوه فلسفة مقاربته 
لالستحقاق الرئاسي، وقوامها 
النأي بنفسه عن االصطفافات 
التقليدية والنكايات اللبنانية، 
وصوال الى حتقيق املصاحلة 
بني مفهومي الق����وة والوفاق، 
بحيث يتكامل ه����ذان البعدان 

وال يتصادمان.
وامتدادا لهذا املنطق، يؤكد 
أنصار اجلنرال أنه يتطلع الى أن 
يكون الرئيس القوي الذي يصل 
الى قصر بعبدا، بقناعة مشتركة 
من فريقي 8 و14 آذار على حد 
سواء، وبأصوات نوابهما، الفتني 
االنتباه ال����ى أن عون يريد أن 
يكون الرئيس القوي من دون 
حتد، والرئيس الوفاقي من دون 

ضعف.

إخفاق مسيحي جديد.. حتى اآلن

من يستهدف جان عبيد و»يفبرك« تقارير ضده؟

بيروت: رئيس مسيحي 
قوي يعني تسوية مسيحية 
في البداية، وهو أمر ال يبدو 
أن القوى السياسية املسيحية 
بصدد إجرائه. ه����ذا ما يراه 
محلل سياس����ي في بيروت، 
معتبرا أن ذلك ال يبدو ممكنا 
حتى اآلن وليس تشتت القيادة 
هو السبب على ما تلهج ألسنة 
العامة منه����م. األمر يتعدى 
ذلك على ما يبدو. فالقوتان 
املس����يحيتان الرئيسيتان، 
أي التي����ار العوني والقوات 
اللبنانية، والقوتان الرديفتان 
األخريان، أي حزب الكتائب 
وحزب املردة )سليمان طوني 
فرجنية(، جميعهم عاجزون 
عن إجراء تس����وية تبادلية 
تقدم موقع املسيحيني على 

طموحات زعماء هذه الكتل. 
فالتسوية قد تقضي مثال بأن 
يتوجه ميشال عون الى معراب 
وأن يقدم عرضا لسمير جعجع 
يقضي بأن يدفع عون جلعجع 
ثمن الرئاس����ة، على نحو ما 
دفعه بري لنصراهلل من أثمان 
لرئاسته املجلس النيابي. ال 
يبدو أن الرجلني معدان للمهمة 
املؤملة. الثقة بينهما منعدمة، 
والبطريرك الراعي املفترض 
لتسوية من هذا النوع أضعف 
من أن يتولى املهمة حتى اآلن. 
واذا كان النفوذ السوري قد 
حل مكان الثقة املنعدمة بني 
نصراهلل وب����ري في حينه، 
فإن غي����اب راع خارجي في 
احلالة املسيحية لن يساعد 
عل����ى اإلطالق في بعث األمل 

بتسوية من هذا النوع.
املعطي����ات  أزحن����ا  إذا 
اخلارجية جانب����ا، فإن على 
ميش����ال عون أن ي����درك أن 
الوحيد الذي ميكنه أن يجعل 
اجلنرال رئيس����ا هو سمير 
جعجع. وعلى األخير أن يدرك 
أن رئيسا للجمهورية ذا صفة 
متثيلية سيؤس����س لسابقة 
إيجابية في موقع املسيحيني 
في السلطة، وسيتيح فرصا 
الحقة في الرئاسة. وهذا مع 
العلم أن عون رئيسا هو غيره 
ف����ي الرابية، فيما ان جعجع  
رئيسا لتكتل نيابي أكبر في 
ظل رئاسة عون يعني غير ما 

يعنيه اليوم.
على رغم كل ذلك، يبدو أن 
فرصة الرئيس الضعيف أقوى 

من أي فرصة أخرى. ويبدو أن 
»الطائفية املسيحية« ستخذل 
اللبنانيني مجددا جلهة عجزها 
عن انتاج رئيس مس����يحي 
للبنان يتمتع بقاعدة متثيلية 
متكنه م����ن التصدي ملوقعي 
الرئاسة الثانية )الشيعية( 

والثالثة )السنية(.
واحل����ال أن لبن����ان كله، 
مبسلميه ومسيحييه، محتاج 
اليوم الى رئيس مسيحي قوي، 
السيما بعد أن أثبت املسلمون 
أنهم ليسوا أهال للتفرد بحكم 
لبنان، واحل����ال أن لبنان لم 
يكن بخير طوال فترة االنكفاء 
املسيحي. فقد ضعفت لبنانية 
لبنان الى حد كبير، وتولت 
الطائفتان املنتدبتان حتويله 

ساحة ال بلدا.

نفى النائب والوزير السابق 
جان عبيد »الش���ائعات التي 
طاولته، عبر فبركة مقال من 
تقرير يحم���ل توقيع رئيس 
مركز البحوث حول اإلرهاب« 
)حول اتصاالت مع السفارة 

السورية في بيروت(.
ولفت في بي���ان، الى أنه 
»فتح���ت معركة الرئاس���ة 
اللبناني���ة، التي يفترض أن 
تكون فرصة نبيلة وشريفة، 
يتناف���س فيها املرش���حون 
لتقدمي أفضل ما عندهم، من 
رؤى وأفكار وماض للتتويج، 
واعدين مبستقبل أفضل، من 
قبل بعض املرشحني، كي ال 
أقول أحده���م، بطريقة غير 
ش���ريفة وغير نبيلة وغير 

متعظة من املاضي«.
وذكر أن���ه »طاولتني كما 
طاولت العديد م���ن املراجع 
السياسية والروحية منذ فترة، 

حملة من االفتراء والتشويه، 
عب���ر فبركة مق���ال من هنا، 
وتلفيق تقرير كاذب من هناك، 
كان آخرها تقرير يحمل توقيع 
رئيس مرك���ز البحوث حول 
اإلرهاب، ال جتمعني أي عالقة 
بأي من األشخاص املذكورين 
فيه«، موضحا أن »ذلك ضمن 
حملة ممنهجة باتت معلومة 
عندي باألس���ماء، واملمولني 
واملعدين، وباملبالغ املدفوعة 
للكتابة، والنش���ر هنا وفي 
اخلارج، وبالتفصيل، مع العلم 
أنن���ي أكدت، انني حتى اآلن، 
ومن دون زهد مصطنع، لست 
مرشحا لرئاسة اجلمهورية في 

ظل التنافس القائم اليوم«.
ورأى أن »ه���ذا التقري���ر 
الكذبة، سوف يكون موضوع 
مالحقة قضائية، أمام القضاءين 
اللبنان���ي والفرنس���ي، في 
جرائم القدح والذم والتشهير 

والتزوير واختالق املستندات، 
وقد باشرت باتخاذ اإلجراءات 
القانونية الضرورية لذلك«، 
مؤك���دا أن »م���ن وراء ه���ذه 
احلمالت، معروفون مني جيدا، 
وقد أعطيتهم فرصة لالرتداع 
ولم يرتدع���وا، وفي الوقت 
املناسب والقريب جدا، وعلى 
كل املنابر والشاشات بشكل 
واضح وصريح، لن يكون إال 
من ماضيهم الشاهد عليهم، 
وال���ذي إذا س���برنا أغواره، 
من املؤكد أنن���ا لن جند فيه 
ما يشرف، بل الكثير الكثير 
مما يدين«.مصادر سياسية 
مطلعة أشارت الى أن الوزير 
ال���ذي يحظ���ى بدعم  عبيد 
وتأييد مرجعيات سياس���ية 
أبرزها الرئيس نبيه بري لم 
يسقط مسألة ترشحه في وقت 
الحق، بدليل استعماله عبارة 
»حتى اآلن« في بيان »العزوف 

املوقت«، ما يعني أنه ينتظر 
أن يتحدد »مصير« ترشيح 
األقطاب املوارنة األربعة ليبني 
على الشيء مقتضاه، السيما 
وأن عبيد يطرح نفسه »مرشحا 
توافقيا« وليس مرشح طرف 

من دون آخر.
وفي رأي املصادر نفسها 
أن عبيد الذي يعتبر من أبرز 
من يقرأ في احلياة السياسية 
اللبنانية، يدرك أن ال مكان له 
في ظل »تناحر الكبار« وعدم 
تبلور إرادة دولية وإقليمية 
بعد حلس���م امللف الرئاسي 
اللبناني، في حني أنه يصبح 
في مقدمة املرش���حني األوفر 
حظا إذا ما استقر رأي القادرين 
واملؤثرين والفاعلني في الداخل 
واخلارج على إجناز االستحقاق 
الرئاسي، بعدما تكون البالد قد 
خبرت مرة أخرى طعم الفراغ 

الرئاسي.


