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لبنانية
إلى كل لبناني عاشق للحياة ومحب لألمل

 نعبر بكم األراضي والبحار لنصلكم بالغالي لبنان 
 لتتابعوا أخباره، ونناقش معًا أهم القضايا

في وطنكم الثاني الكويت

lebnews@alanba.com.kw

ً ميريام سكاف: حيط زحلة ليس واطيا
بيروت: أعلنت ميريام طوق سكاف أرملة الوزير السابق الياس سكاف رئيس 
الكتلة الشعبية في زحلة »ان حائط مدينة زحلة ليس واطيا«. وقالت في ختام 
قداس اقيم في ذكرى مرور اربعني يوما على وفاة زوجها، ان هذه الكلمة قالها 
الراحل وانا اكررها، غامزة من قناة بعض من يتغطون بالسماء. وحتدث احد 
مسؤولي الكتلة الشعبية في زحلة مؤكدا تبني الكتلة لوصية الياس سكاف 
بتولي زوجته مريام زعامة الكتلة.

رداً على الكالم عن جتميد احلراك باجتاه رئيس »املردة«

سعد احلريري يتصل بفرجنية لتأكيد املتابعة الرئاسية
ومفتي لبنان يدعمه وأمني »املستقبل« يعتبر »كلمته العليا«

املعروفة بالقناة البرتقالية 
التابعة للعماد ميشال عون 
التسوية  اكدت ان مشروع 
الرئاس���ية ب���ات مجم���دا، 
واشارت الى هدوء نسبي بعد 
فورة القراءات والتحليالت 
واالس���تنتاجات حيث عاد 

العقل ليسود.
لكن القن���اة العونية لم 
ال���ى احتماالت ما  تتطرق 
بعد التجميد، س���واء كانت 
عودة الى الوراء او التقاط 
لالنفاس متهيدا لوثبة جديدة 
الى االمام مطلع هذا االسبوع، 
اال انها توقعت جتميد االمور 
الى حني ع���ودة البطريرك 
الراعي من  املاروني بشارة 
أملانيا. وتقول القناة ان العماد 
عون هو االكثر ارتياحا الى 

التطورات االخيرة.
الوقت، حتولت  في هذا 
بلدة بنش���عي حي���ث مقر 
سليمان فرجنية في منطقة 
زغرت���ا ال���ى قبل���ة انظار 
الديبلوماس���يني االجان���ب 
في بيروت، اول زواره بعد 
اعالن »التسوية الرئاسية« 
السفارة  القائم بأعمال  كان 
االميركية السفير ريتشارد 
جونز، وامس زارته سفيرة 

االحتاد االوروبي.
وعلى الصعيد املاروني، 
مازال مبك���را احلديث عن 
حتالف واسع بوجه ترشيح 
العماد  فرجني���ة، ألن���ه ال 
عون وال د.س���مير جعجع 
يس���تعجالن اتخاذ موقف 
حاسم قبل اتضاح الصورة 
متاما امام كل منهما، في ظل 
التواصل املفتوح بني كل من 
عون وح���زب اهلل من جهة 
وجعجع واحلريري من جهة 

ثانية.
لك���ن املص���ادر املتابعة 
الحظت ل� »األنباء« ان االجتاه 
الغالب لدى القوات والتيار 
الوطني وحتى حزب الكتائب 
الى معارضة اختيار  يرمي 
فرجنية مهما كانت الظروف 

مع احتفاظ الكتائب بهامش 
لتغيير االجت���اه. وتعتبر 
اوساط املردة ان هذا املوقف 
في حال االس���تمرار عليه 
ينطوي على خرق للتفاهم 
الذي رعاه البطريرك املاروني 
القادة  الراعي بني  بش���ارة 
املوارنة االربعة: الرئيس امني 
اجلميل، العماد ميشال عون، 
د.سمير جعجع، وسليمان 
فرجني���ة والذي تعاهد فيه 
هؤالء على ان يدعم الثالثة 
منهم الرابع الذي يفوز في 

السباق الى بعبدا.
وتخش���ى هذه االوساط 
ل� »األنباء« ان يؤدي خرق 
هذا التفاهم من قبل القيادات 
الثالث االخرى الى اسقاط هذا 
التفاهم، وبالتالي الى حتول 
رئاسة اجلمهورية الى خارج 
 نطاق املرش���حني املصنفني

ب� »االقوياء«.
وفي مجال االوزان العددية 
في مجلس النواب، يقول ربيع 
الهبر اخلبير في االحصاءات 
النيابي���ة واالنتخابي���ة ان 
 فرجنية بوسعه تأمني حضور

79 نائبا في جلسة انتخابه، 
بينما املطلوب لتأمني نصاب 
الثلثني 85 نائبا، االمر الذي 
ميك���ن تأمينه بس���هولة، 
خصوص���ا اذا انض���م اليه 
نواب حزب اهلل )13 نائبا( 
والنائب نقوال فتوش وعدد 

من النواب املسيحيني.
اما املعارضون املفترضون 
فيضمون كتلة العماد عون 
)17 نائبا( والقوات اللبنانية 
 )8 ن���واب( وحزب الكتائب

)5 نواب( وعددا من املستقلني 
مبا مجموعه 32 نائبا.

اما املؤيدون املفترضون 
املس���تقبل كتل���ة   فه���م: 
واللق���اء  نائب���ا(   34(
الدميوقراطي برئاسة وليد 
جنبالط )11 نائبا( وحركة 
 امل )13 نائبا( وحزب اهلل
فالن���واب  نائب���ا(   13(

املستقلون.

والتكاش���ف  والتح���اور 
والتصالح فيما بينها.

وردا عل���ى ردود الفعل 
املتباينة واحيانا املتناقضة 
داخل تيار املس���تقبل حول 
ترشيح س���ليمان فرجنية 
للرئاس���ة، قال االمني العام 
لتيار املستقبل احمد احلريري 
في احتفال بطرابلس: عندما 
يقول سعد احلريري كلمته 
ف���ي اي مبادرة ف���ال كلمة 
تعلو ف���وق كلمته في تيار 

املستقبل.
واضاف ان تيار املستقبل 
يخ���وض املواجهة من اجل 

تسوية وطنية شاملة.
وتابع في خطاب له في 
طرابلس بافتتاح مدرستني 
بناهما احلريري وبحضور 
اركان املستقبل في عاصمة 
الشمال: يخطئ من يظن ان 
كرة التس���وية في ملعبنا، 
فالكرة في ملعب اجلميع، اما 
ان نسجل االهداف ملصلحة 
اجلميع واما ان نشرع مرمى 

لبنان الهداف اآلخرين.
ولي���د  النائ���ب  وكان 
جنبالط ابلغ اللقاء النيابي 
الدميوقراط���ي الذي اجتمع 
برئاسته ان تسوية ترشيح 
النائ���ب س���ليمان فرجنية 

جمدت.
بدورها، قناة »او.تي.ڤي« 

بيروت ـ عمر حبنجر

الغم���وض بدأ  بع���ض 
يحاصر مش���روع التسوية 
السياسية القائم على ترشيح 
النائ���ب س���ليمان فرجنية 
لرئاسة اجلمهورية، وهذا كان 
موضوع اتصال هاتفي اجراه 
الرئيس سعد احلريري مع 
النائب فرجنية اول من امس 
ضمن اطار اتصاالته الرئاسية 

البعيدة عن االعالم.
وضمن ه���ذا الغموض 
الذي  الكتائب  موقف حزب 
تش���اور مع العماد ميشال 
عون ثم مع د.سمير جعجع 
ضمن نطاق جوجلة املواقف 
املس���يحية حتدي���دا جلهة 
ترش���يح فرجنية او جلهة 
العتيد،  قانون االنتخ���اب 
امام  اليوم  والذي سيطرح 
اللجنة النيابية املعنية في 

مجلس النواب.
وذك���رت مص���ادر ف���ي 
ل� »األنباء« ان  »املستقبل« 
اتصال احلريري بفرجنية 
الى استطالع املوقف  هدف 
ولتأكيد اس���تمرار احلراك 
الرئاس���ي ردا عل���ى ما بدأ 
يجري تداول���ه في بيروت 
ح���ول جتمي���د مبادرت���ه 

الرئاسية.
وصب في ه���ذه اخلانة 
تأكيد مفتي لبنان الش���يخ 
عبداللطيف دريان ان املسلمني 
في لبنان مع املبادرات اخليرة 
الساعية الى انتخاب رئيس 
للجمهورية واعادة احلياة الى 
الدستورية  كل املؤسسات 
ف���ي لبنان واضف���اء االمن 

واالستقرار في الوطن.
الى  ووجه دريان حتية 
الرئي���س س���عد احلريري 
الوطنية  املبادرات  صاحب 
النهاء االزمات التي تعصف 
بلبنان، كما وجه حتية الى 
كل املرجعيات السياس���ية 
الت���ي تس���عى دائم���ا الى 
التآلف والتماسك والتعاضد 

)محمود الطويل( مسيرة امام حرش بيروت لطالب في املجتمع املدني في لبنان من اجل العدالة املناخية 

مصادر لـ »األنباء«: 
أوساط فرجنية 

تذكر تفاهم 
»املوارنة األقوياء«
وإحصاءات تعطيه 

95 صوتًا نيابيًا
ضد 32

بيروت: ال يقل قانون االنتخابات اجلديد أهمية وصعوبة 
عن رئاسة اجلمهورية، ال بل يبدو االتفاق على قانون جديد 

لالنتخابات أصعب و»أعقد« من االتفاق على رئيس جديد 
للبالد. فإذا كان »الرئيس« يرأس اجلمهورية لست سنوات 
من دون أن يحكمها، فإن قانون االنتخابات هو الذي يحدد 

هوية من يحكم لبنان لسنوات ورمبا لعقود طويلة. وإذا كان 
املسيحيون يشكون من خلل في التمثيل والتوازن، فإن هذه 

الشكوى متأتية أوال من قانون االنتخابات وطبيعته، وليس من 
رئاسة اجلمهورية وصالحياتها.

في كل جلسات احلوار الوطني التي عقدت حتى اآلن، برز 
التنافس جليا بني رئاسة اجلمهورية وقانون االنتخابات، وبرز 

اخلالف خالفا على األولويات: االتفاق على الرئيس أوال أم 
على قانون االنتخابات؟! وهذا اخلالف ميكن تسويته عبر 

مبدأ »التسوية الشاملة« التي تعني االتفاق على »سلة واحدة« 
تضم رئاسة اجلمهورية واحلكومة وقانون االنتخابات، فال 

يكون انتخابا للرئيس اجلديد إال إذ حصل توافق على قانون 
االنتخاب، ويترجم هذا االتفاق عمليا وجتري انتخابات نيابية 

على أساس القانون اجلديد بعد انتخاب الرئيس وتشكيل 
حكومة جديدة انتقالية تكون »حكومة انتخابات«.

ولكن آخر املعلومات السياسية تفيد بأن »حوارات الكواليس«، 
السيما »كواليس باريس« تناولت حصرا موضوعي رئاسة 

اجلمهورية واحلكومة، على أن تقف »التسوية« عند هذا 
احلد وال تتجاوزه الى قانون االنتخاب الذي يبقى »عقدة 

العقد« و»أم املعارك السياسية«، وبالتالي يكون جتميد قانون 
االنتخابات وعدم املضي قدما في موضوع »النسبية« هو 

الثمن السياسي الذي يحصل عليه »املستقبل« في حال سار 
في تأييد خيار رئيس من 8 آذار )سليمان فرجنية(، ألن نقطة 
قوة »املستقبل« األساسية تكمن في امتالكه أكبر كتلة نيابية 

)40 نائبا(، وأي قانون جديد »نسبي« سيقلص هذه الكتلة 
الى حدود النصف )20 نائبا(. ولذلك فإن »املستقبل« يحاذر 

القانون اجلديد لالنتخابات وال يتحمس إلجراء انتخابات 
جديدة وهو الذي كان أكثر املتحمسني للتمديد للمجلس 

النيابي.
لم يعد مهما ترقب ماهية الدور الذي ميكن أن تضطلع به جلنة 

درس قانون االنتخاب من غير أن يخفي كثيرون أن مهمتها 
صعبة وشبه مستحيلة. وتبدأ اللجنة احلالية مهمتها من حيث 
انتهت جلنة التسعة في يناير 2014، التي أخفقت في التوصل 

الى توافق على قانون انتخاب واختلف فرقاؤها على نظام 

االقتراع وتقسيم الدوائر.
ورغم أن كل ما يدور حول القانون استهلك منذ سنوات، 

وحيث إن النقاش لم يعد يحمل منذ عام 2005 أي تفصيل لم 
يتم البحث فيه، إال أن ثمة من يرى احتماال خللط األوراق، في 
حال أعاد التيار الوطني احلر والقوات اللبنانية درس مشروع 

جديد للقانون.
فالتيار والقوات مستمران في تنسيقهما املشترك، كما حصل 

بالنسبة الى اجللسة التشريعية، وهما اآلن في طور اإلعداد 
لبحث مشترك حول قانون االنتخاب على مستويني: األول 

إبقاء القانون أولوية سياسية حاليا، وعدم تغييبه عن جدول 
أي حوار ثنائي أو موسع.

وكان العماد عون طرح تأييده لقانون انتخابات على أساس 
النسبية مع 15 دائرة، وسرعان ما القاه به األمني العام 

حلزب اهلل ومن ثم الرئيس بري في تأكيده أن ال انتخابات 
إال على أساس النسبية. أما الدكتور جعجع، وهو املعني 

بالنقاش واحلوار مع عون حتت سقف ورقة النوايا، فهو 
رفض املشروع فورا، ألن النسبية باملطلق تعزز التطرف 

بحسب رأيه، وهو ال ميكن أن يقبل بها حفاظا على الوجود 
املسيحي وعلى اإلسالم املعتدل. والقوات كان سبق أن أعدت 

مع »املستقبل« واالشتراكي مشروعا مشتركا بني األكثري 
والنسبي. وتقول مصادر إن القوات والتيار الوطني احلر 

يدركان أن كال املشروعني سيسقطان، األول بفعل املعارضة 
السنية الشديدة املتمثلة في تيار املستقبل، ما سيفقده تغطية 

ميثاقية مطلوبة، كذلك سيسقط مشروع القوات وحليفيها 
بفعل املعارضة الشيعية املتمثلة بحزب اهلل وأمل، علما أن 

جنبالط تبرأ منه مؤخرا أيضا، ما يؤدي تلقائيا الى العودة الى 
البحث عن مشروع قانون انتخابي جديد.

السؤال: في حال تنصل أو متلص »املستقبل« و»االشتراكي« 
من القانون املختلط )األكثري والنسبي( الذي اتفقا عليه مع 

»القوات«، وفضال البقاء عند القانون احلالي )قانون الـ 60( أي 
خيار للقوات اللبنانية، مع العلم أنها األكثر تضررا من قانون 
الـ 60، وأن العودة الى القانون األرثوذكسي لم تعد ممكنة؟! 

فهل يكون اخليار هو تأييد القانون النسبي مع شروط 
وتعديالت أم التلويح، في حال بقي قانون الـ 60، بورقة 

حتالف انتخابي مع عون رغم استمرار اخلالف السياسي، 
فيتقدم التكتيك على االستراتيجيا ملرة في حسابات القوات مع 

عون بعدما تقدم تكرارا في حسابات املستقبل مع حزب اهلل؟

قانون االنتخابات: جزء من التسوية أم يحذف منها؟!
تقرير إخباري

مصدر ماروني رفيع لـ »األنباء«:

التسوية »احلريرية« ستنتهي بشخصية أكثر
طراوة وديبلوماسية من سليمان فرجنية

متى يصل الرئيس إلى بعبدا؟

بيروت ـ زينة طبارة

رأي مصدر ماروني رفيع أن التسوية الرئاسية 
بصيغتها الراهنة محفوفة مبخاطر عديدة اخطرها 
توسيع الشرخ بني املسيحيني عموما واملوارنة 
خصوصا، علما أن الفتور بني الرابية وبنشعي 
عمره أربعة أش����هر، وقد يتحول بفعل ترشيح 
فرجنية من قبل احلريري � جنبالط � بري إلى 
خصومة دائمة، معربا في املقابل عن يقينه بأن 
هذه التسوية على جديتها لن تصل إلى النتيجة 
املطلوبة منها، ألنه ال العماد عون مستعد للتراجع 
عن ترشيح نفسه، وال سليمان فرجنية يستطيع 
اخلروج من ثوبه املسيحي، خصوصا بعدما تبني 
له ان الطريقة التي أديرت بها التس����وية تركت 

انطباعا غير مرغوب في الشارع املسيحي.
وأكد املصدر في تصريح ل�»األنباء« ان التسوية 
احلريرية ستنتهي حكما بالعودة إلى شخصية 
أكثر طراوة وديبلوماسية من سليمان فرجنية، 
تك����ون مرغوبة من 8 آذار وتقب����ل بها 14 آذار، 
مش����يرا الى أن احلريري، يبحث عن شخصية 

رئاسية مقربة من النظام السوري وعلى عالقة 
جيدة مع حزب اهلل، وذلك لترويضها في سياق 
سياسة سحب البساط اللبناني من حتت أقدام 
األسد � خامنئي، إال ان هذا املسار جوبه برفض 
الغالبية العظمى من املوارنة، بدليل ان القواعد 
الشعبية حلزب القوات اللبنانية تفضل العماد 
عون على فرجنية رئيسا، وكذلك القواعد الشعبية 
العونية تفض����ل د.جعجع على فرجنية، وذلك 
بس����بب انغماس االخير في عالق����ة اخوية مع 
الرئيس االس����د، ناهيك ع����ن أن حزب الكتائب 
عدل عن دعمه لتس����وية احلريري بعدما تبني 
له ان قواعده الش����عبية بواد ودعمه ترش����يح 

فرجنية بواد آخر.
وردا على سؤال، أكد املصدر ان االمور ستعود 
حتما الى املربع األول حيث البحث عن رئيس 
توافقي تس����ووي مع فارق غير قليل، وهو ان 
املرش����ح العتيد سيكون ذا وجه غزلي ضحوك 
مع 8 و14 آذار، ومن خارج األسماء املتداول بها 
حاليا، على ان يكون للعماد عون الكلمة األولى 

به ومبباركة جعجع وفرجنية واجلميل.

بيروت  ـ د.ناصر زيدان

ــية اللبنانية تلقفت  معظم األطراف السياس
ــوية. وقد تعاملت مع هذا  جدية الكالم عن التس
ــارة التي أطلقها  ــكالم بواقعية أكثر بعد اإلش ال
ــن نصراهلل في خطابه الذي أعقب  ــيد حس الس
التفجير أإلرهابي الذي استهدف برج البراجنة، 
ــن الثوابت التي  ــجل فيه تراجعا واضحا ع وس
كان قد أعلنها في خطاباته السابقة، السيما فيما 
يتعلق بامللف الرئاسي، وفي التراجع عن مهاجمة 
دولة اقليمية فاعلة معنية بلبنان، وللبنان مصالح 

كبيرة معها.
ــري الكالم عن  ــعد احلري حول الرئيس س
التسوية إلى مبادرة، وتبني أنها حتمل موافقات 
ــبقة من أطراف داخلية وخارجية،  ضمنية مس
ــكل مخرجا  وهي جدية جدا، وميكن لها أن تش
ــه البالد من جراء الفراغ  من املأزق الذي تعيش
والشلل في مؤسسات احلكم الرئيسية. وبصرف 
ــركات في اجتاه تنفيذ  ــر عما أعلن من حت النظ
املبادرةـ  أو ما بقي منها في السرـ  فإن اجتماع 
الرئيس سعد احلريري مع النائب سليمان فرجنية 
ــرا، وفقا لوصف مصدر  ــي باريس، كان مثم ف
مطلع. وعلى ضوء هذا اللقاء حصلت اجتماعات 
ــع رئيس اللقاء  ــي باريس ضمت احلريري م ف
ــد جنبالط ومعه الوزير وائل  الدميوقراطي ولي
ــة، واحلريري ورئيس حزب  أبوفاعور من جه
الكتائب النائب سامي اجلميل من جهة ثانية. وأعقب 
هذه االجتماعات مروحة واسعة من االتصاالت 
الهاتفية شملت العديد من القيادات السياسية في 
ــروت، خصوصا مع الرئيس نبيه بري، ومع  بي

قيادات أساسية في قوى 14 آذار.
ــية جاهزة وقابلة  ــوية الرئاس توليفة التس
للتطبيقـ  وفقا لتأكيدات مراجع مواكبةـ  وميكن 
لهذه التوليفة أن تتجاوز الكثير من نقاط التعقيد 
املرتبطة بالتطورات الساخنة في املنطقةـ  حتديدا 
منها الناجتة عن اسقاط الطائرة العسكرية الروسية 
ــا أن جناح عملية  ــوق األراضي التركية ـ كم ف

ــا للجمهورية  ــليمان فرجنية رئيس انتخاب س
ــتؤديـ  فيما لو حصلتـ  إلى إراحة األجواء  س
املتعلقة باالتفاق على قانون جديد لالنتخابات، 
واطالق عجلة العمل التشريعي في مجلس النواب، 
ورمبا، زيادة وتيرة تصريف األعمال لدى حكومة 

الرئيس متام سالم.
ــاط سياسية مواكبة عن كثب ملا يجري  أوس
من اتصاالت، ترى: أن اإلسراع في تنفيذ مبادرة 
الرئيس سعد احلريري الرئاسية، متوقف بالدرجة 
األولى عند قراري العماد ميشال عون والدكتور 
سمير جعجع، ألن أصحاب املبادرة حريصون 
ــى إرضاء الفريقني، ولكون كل  باملقام األول عل
ــان على  ــحان متنافس من عون وجعجع مرش

املنصب.
مما ال شك فيه، أن التيار الوطني احلر والقوات 
اللبنانية محرجان إلى أبعد احلدود في التعامل مع 
املبادرة، ففرجنية حليف لعون، وكان محسوبا 
ــي، وهذا يفرض على  على ذات الفريق السياس
عون مراعاة املوقف من الناحية األدبية على األقل. 
ــب املوقف، ألنه قد يتهم  ــا جعجع، فهو يتهي أم
بتضييع فرصة ذهبية إلنهاء الشغور الرئاسي 
ــتة أشهر، وهذا املوقف  احلاصل منذ سنة وس
بدوره سيحرجه في الشارع املسيحي املتلهف 

لرؤية رئيس عتيد للبالد.
تأييد حزب الكتائب للمبادرة الرئاسية على 
خلفية حماسته إلنهاء الفراغ، وكذلك األمر االرتياح 
الذي بدا في أوساط الكنيسة، مضافني إلى تأييد 
ــتقلني، كل ذلك يزيد  ــة من النواب املس مجموع
من حراجة التعاطي مع املوضوع عند احلليفني 
اللدودينـ  أي عون وجعجعـ  ألن عرقلة التسوية 
ستنعكس سلبا عليهما، مهما كانت النتائج. فإذا 
سقطت املبادرة، سيخسرون كونهما مرشحني 
ــتوى  ــيني، ورمبا تنعكس على تدني مس أساس
شعبيتهما. وإذا جنحت املبادرة، وأنتخب فرجنية، 
فسيكون الرئيس العتيد وصل إلى بعبدا من دون 
ــاعدة من قبلهما، وهذا بالتأكيد سيؤثر  اي مس

على عالقاتهما املستقبلية معه.

مصادرة متفجرات »جنوبية« استخدم 
شبيهها في طرابلس وبرج البراجنة!

بيروت: أوقفت قوى األمن جنل مختار بلدة عرب صاليم 
في اقليم التفاح )اجلنوب( أ.م بعد توقيف والده املختار 
م.م، اثر مصادرة حمولة شاحنتني من املواد املتفجرة 

من منزله، يبدو انها تتطابق مع املواد املتفجرة التي 
استخدمت في عمليتي تفجير حصلت في طرابلس ثم في 

برج البراجنة.

سالم ألغى سفره لباريس بعد عرقلة إطالق العسكريني
بيروت: أعلن رئيس احلكومة متام سالم 
إلغاء سفره الى باريس للمشاركة مبؤمتر املناخ 
العاملي منتصف الليل الفائت، بعدما تعرقلت 
عملية تبادل العسكريني اللبنانيني احملتجزين 
ــرة، مبوقوفني للنصرة في  لدى جبهة النص
لبنان، وهو الذي ينتظر جناح العملية ليكون 

باستقبال العسكريني احملررين.

ــاء« ان مصدر العرقلة هذه  وعلمت »األنب
ــوري الذي كان عليه اطالق  املرة النظام الس
عدد من النساء املوقوفات باملقابل، لكن يبدو 

ان خالفا حصل حول بعض االسماء.
ــيق  ويتولى موفد قطري االتصال بالتنس
ــواء عباس  ــن العام الل ــع املدير العام لالم م

ابراهيم.


