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مصادر لـ »األنباء«: »املستقبل« مع جعجع في الدورة األولى 
وما بعدها حتكمه ظروف اللعبة االنتخابية

التوصل الى سلسلة عادلة 
ال تؤذي االقتصاد، كما قال 
النائب ابراهيم كنعان الذي 
اشار الى اجتاه نحو تقسيط 
السلسلة على ثالث سنوات 
او معاجلة املفعول الرجعي 

للسلسلة.
اش���د معارض���ة القتها 
السلس���لة م���ن الرهبانية 
الت���ي توج���ه  املاروني���ة 
رؤساؤها العامون الى مجلس 
الن���واب معترض���ن على 
السلسلة التي ستلزم ذوي 
الطالب باملزيد من االقساط 
املدرسية، خصوصا »بدعة 
املفع���ول الرجعي« الذي ال 
يج���ب ان يقترن مبصادقة 

مجلس النواب.
اما على صعيد االستحقاق 
الرئاسي، فتقول مصادر في 
تيار املس���تقبل ل� »األنباء« 
ان االخير سيتبنى ترشيح 
جعج���ع والتصويت له في 
اجلولة االنتخابية االولى التي 
يفوز فيها من يحصل على 
ثلثي اعضاء مجلس النواب، 
وهذا يستحيل على اي مرشح 
التنافسية نظرا  في احلالة 
الق���وى بن 8 و14  لتوازن 
آذار داخ���ل مجلس النواب، 
اال في حال التفاهم املسبق 

على رئيس توافقي.
اما في اجلول���ة الثانية 
فقد طل���ب املصدر ردا على 
هذا السؤال تركه للظروف، 
التي يصع���ب التحكم فيها 

منذ اليوم.

وعن العالقة مع املرشحن 
آذار، قال  اآلخرين م���ن 14 
املصدر: الرئيس أمن اجلميل 
نقدره ومثله النائب بطرس 
حرب، أما النائب روبير غامن 
فبعد زيارته للعماد ميشال 
عون في الرابية باتت لديه 
حس���ابات أخرى ونحن ال 
ن���دري إن كان هو من اقنع 
العماد عون برفض تعديل 
الدستور، عند الضرورة، أم 

العماد عون اقنعه.
أما بالنسبة للعماد ميشال 
عون الذي مازال يتريث في 
اعالن ترش���يحه رافضا أن 
يخوض منافسة مع احد، فقد 
سئل احد فعاليات 14 آذار عن 
رأيه مبآل انفتاح عون على 
تيار املستقبل، فأجاب بكلمة 

واحدة »فالصو«.
القيادي في تيار املستقبل 
مصطفى علوش قال ردا على 
سؤال إن حظوظ العماد عون 
في الرئاسة تقارب الصفر، 
مس���تغربا وصف ش���ريك 
حزب اهلل مبرشح تسوية 

أو وسطي.
امني���ا، اعتقلت حواجز 
اجلي���ش 12 س���وريا كانوا 
يحاول���ون الدخ���ول إل���ى 
لبنان عبر سلس���لة جبال 
لبنان الشرقية وبحوزتهم 
أسلحة فردية وقنابل يدوية 

وبطاقات هوية مزورة.
القوى األمنية  وداهمت 
جرود تقع بن اليمونة ودار 
الواسعة في الهرمل لالشتباه 
بوج���ود مطلوب���ن، حيث 
متكن املطلوب حسن علي 
جعفر من الفرار في االحراج 

وصودرت سيارته.
واوفقت قوى االمن احد 
اخطر رؤساء عصابات سلب 
السيارات حسن اسماعيل 
م���ن بريتال بع���د مطاردة 
بالرصاص نتج عنها إصابة 

اثنن من رجال األمن.
كما قت���ل املطلوب بالل 
محمد املصري من حورتعال 
بعد تبادله إطالق النار مع 
شعبة املعلومات، وأصيب 
جندي ف���ي اجليش صدف 

مروره.
أما في طرابلس فقد أعاد 
اجليش فتح بعض الطرقات 
املقفل���ة في جبل محس���ن 
وطلعة العمري وباب التبانة 
بهدف إعادة وصل ما انقطع 

بن األهالي.

كتلة التنمية والتحرير التي 
يرأسها رئيس مجلس النواب، 
اجتمع���ت واكدت على حق 
املوظفن في السلسلة امنا 
بشرط عدم ارهاق اخلزينة 
والتفاه���م عل���ى ضرورة 
تقسيطها، كما اقترح حاكم 
مصرف لبنان املركزي رياض 
س���المة املرش���ح الرئاسي 
واعادة النظر ببعض ارقامها 

والبنود.
جبه���ة النضال الوطني 
دعت الى التوفيق بن املطالب 
الشعبية احملقة واحلفاظ على 
دميومة االقتصاد وحماية 

العملة الوطنية.
التق���ت وزير  اجلبه���ة 
املال علي حسن خليل لكن 
النائب وليد جنبالط اصر 
على البت بنفقات السلسلة 
قب���ل اقراره���ا، وان تكون 
مصحوبة باصالحات بنيوية، 
واال وقعنا في التضخم الذي 
تتآكل معه كل املكتس���بات 
واحلقوق وصوال الى االنهيار 

املالي.
وتضامن���ت م���ع جبهة 
النض���ال كتلة املس���تقبل 
اللبنانية، حيث  والق���وات 
السلس���لة  لوحظ ان كلفة 
بحس���ب مش���روع حكومة 
ميقاتي بلغ���ت 1650 مليار 
لي���رة، بينم���ا ارتفعت في 
املشروع العالق امام مجلس 

النواب الى 2750 مليارا.
اما كتلة التغيير واالصالح 
فقد عادت تتحدث عن ضرورة 

بيروت ـ عمر حبنجر

سلسلة الرتب والرواتب 
تراوح مكانها بعد ان تريث 
في مماشاتها ممن كانوا في 
طليعة دعاتها، بينما اقتربت 
صورة االستحقاق الرئاسي 
البل���ورة والوضوح  م���ن 
باجتاه الصيرورة ومن دون 
استبعاد املرور ببوابة الفراغ 

الدستوري احملتمل.
عل���ى صعيد سلس���لة 
الرتب والرواتب التي احتلت 
جدول اعمال اجللسة النيابية 
التشريعية امس، لتصطدم 
بتحفظات كتلة املس���تقبل 
وجبهة النضال الوطني وكتل 
نيابية اخرى بسبب التفاوت 
في ارقام كلفة التمويل وقلق 
الكتل املتحفظة على مصير 
الليرة والتضخم، في حال 
اقرار السلس���لة قبل اقفال 
مزاريب الهدر، وتوفير منابع 
التمويل، الى جانب تراجع 
حماس���ة الكت���ل واالحزاب 
القيم���ة على فري���ق 8 آذار 
والتي شجعت هيئة التنسيق 
النقابية والقطاع التعليمي 
وكل املستفيدين من السلسلة 
على ممارسة اقصى الضغوط 
على احلكومة، ومن بعدها 
مجلس النواب، بعدما اكتشف 
املتابع���ة  ان  املتحمس���ون 
بهذه الوتيرة من الضغوط 
الشعبية بدأت تنعكس على 
وضع احلكومة التي رفض 
رئيسها متام سالم استعادة 
كرة نار السلسلة من مجلس 
النواب ورميها في احضان 
مجلس الوزراء بداعي اعادة 
الدرس والروشتة، فضال عن 
اكتش���اف القطاع املصرفي 
والهيئ���ات االقتصادية في 
لبنان مالمح سياس���ية في 
حمالت الضغط عليها برفع 
الضرائب وزيادة االسهامات 
بتغذية املوازنة العامة، حتى 
ان صحيف���ة »املس���تقبل« 
الناطقة بلسان كتلة املستقبل 
حتدثت عن متني حزب فاعل 
)وتقصد ح���زب اهلل( على 
مرجع نياب���ي )واملقصود 
الرئيس نبيه بري( فرض 
املزيد من الضغوط الضريبية 
على املصارف، على سبيل 
التزامها  االنتقام، بس���بب 
بالعقوبات االميركية املالية 
على ايران وحزب اهلل، حتت 
عنوان مكافحة االرهاب، لكن 

جانب من الشعارات التي رفعت خالل اعتصام هيئة التنسيق النقابية للمطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب )محمود الطويل(

املرشحن على قاعدة توفير 
الفرصة لألقوى، واخلروج 

مبرشح واحد.
واستطرادا، لفت علوش 
إلى أن موضوع الترشيحات 
ولعبة األسماء ليس سوى 
تفصيل صغير أمام املرشح 
األكب���ر للرئاس���ة أال وهو 
أن  »الف���راغ«، خصوص���ا 
املعطيات الراهنة وموازين 
القوى بن 8 و14 آذار تؤكد 
أن الفراغ في سدة الرئاسة 
سيكون الفائز األكبر إلى حن 
التوافق على رئيس يرضي 
الفريقن، وذلك العتباره أن 
الثلثن هو صاحب  نصاب 
الق���رار النهائي في وصول 
هذا أو ذاك إلى قصر بعبدا، 
خصوصا أن طموح حزب 
اهلل هو إيصال رئيس على 
صورة اميل حلود ومثاله، 
لكن ومبا ان قوى 14 آذار لن 
تؤمن النصاب ألشباه أميل 
حلود فإن الفراغ س���يكون 
البالد،  ف���ي  الالعب األكبر 
مؤكدا أن حلود وأمثاله لن 
ترتفع صورهم في الدوائر 
الرسمية ولن يكون للبنان 
رئيس متعاطف مع احملاور 
اإلقليمية على حساب كرامة 

اللبنانية وحرية  الدول���ة 
اللبنانين.

هذا وأضاف علوش أن 
اس���تمرارية س���الح حزب 
اهلل ال تقوم إال على ضعف 
السلطة في لبنان، لذلك نراه 
في محاولة دائمة لتعطيل 
دور املؤسسات الدستورية 
وإفراغه���ا م���ن مضمونها، 
ف���ي مواجهة  ويس���تميت 
الس���يادين وفي طليعتهم 
الرئيس س���ليمان، معتبرا 
بالتالي أن حزب اهلل لن يقدم 
الهدايا للدولة اللبنانية على 
حساب مشروعه العام ولن 
الرئاسي  يترك االستحقاق 
يس���لك طريق املنافس���ة 
الدميوقراطية، إال أن ما فاته 
هو أن قوى 14 آذار لن يقدم 
أيض���ا الهدايا له وحللفائه 
اإلقليمي���ن على حس���اب 
مش���روعها السيادي، لذلك 
يعتبر علوش أن االستحقاق 
الرئاسي سيبقى متأرجحا بن 
قوتن متقاربتن باألحجام 
النيابية إلى حن أن ظهور 
إما  معطيات جديدة تقوده 
إلى معركة دميوقراطية، وإما 
إلى توافق على رئيس وهو 

املصير األكثر ترجيحا.

على سائر حلفائه.
وردا على س���ؤال حول 
عدم حترك تيار املس���تقبل 
بعد لدعم إحدى الشخصيات 
املرش���حة في قوى 14 آذار، 
لفت علوش في تصريح ل� 
»األنب���اء« إلى أن محاوالت 
رمي الك���رة في ملعب تيار 
املستقبل كناية عن محاولة 
لرفع املسؤولية عن الفرقاء 
املس���يحين، خصوصا انه 
أنه س���يؤيد  أعلن م���رارا 
م���ن تنتهي إلي���ه بورصة 
الترش���يحات أو من يتفق 
عليه املسيحيون، معتبرا 
أنه ليس من السهل على تيار 
املستقبل أن يرجح كفة أي من 
املرشحن، وذلك حرصا منه 
على أال يقال الحقا إن التيار 
ذو الغالبية الس���نية يريد 
أن يفرض على املسيحين 
رئيس اجلمهورية، لذلك يؤكد 
علوش أن تيار املس���تقبل، 
وبالرغم من انه يؤيد ترشيح 
املس���يحي األقوى في قوى 
14 آذار للرئاسة، والذي هو 
عمليا د.سمير جعجع، لكنه 
حتما لن يتدخ���ل من باب 
الفصل بل م���ن باب املونة 
لتقريب وجهات النظر بن 

بيروت ـ زينة طّبارة

القي���ادي في تيار  رأى 
السابق  النائب  املس���تقبل 
د.مصطفى علوش أن الطموح 
لرئاس���ة اجلمهوري���ة بن 
أكثر من شخصية مارونية 
في ق���وى 14 آذار، مش���هد 
تقليدي بامتياز بن جتمع 
أحزاب وحتالفات سياسية 
الدميوقراطية،  قائمة على 
الواليات املتحدة  مذكرا أن 
األميركية تشهد أشهرا من 
املنافسات احلادة بن عدد 
من مرشحي احلزب الواحد 
للرئاسة، قبل أن يصار إلى 
تصفي���ة األس���ماء وصوال 
إلى مرش���ح واحد في وجه 
مرشح احلزب اخلصم، إال أن 
ما تقدم ال يعني أن قوى 14 
آذار متزعزعة وغير منسجمة 
مع نفسها، بل تنتظر اتفاق 
املسيحين فيها على مرشح 
واحد ليصار إلى دعمه من 
قبل جميع أعضائها، وهذا ما 
مييز فريق 14 آذار عن فريق 
8 آذار، بحيث يخضع الثاني 
لش���مولية حزب اهلل الذي 
ق���رر أن يكون العماد عون 
مرشحه للرئاسة وفرضه 

د.مصطفى علوش

علوش لـ »األنباء«: الفراغ في الرئاسة سيكون الفائز األكبر

٭ الورشة األمنية ـ املنتهية حتسبا للفراغ: في رأي مصدر سياسي 
مراقب أن كل ما يحصل في ساحة النجمة اقتصاديا وماليا، 

وعلى األرض أمنيا وعسكريا قد شكل كاسحة ألغام أمام 
حكومة »املصلحة الوطنية«، حتى إذا ما وقع الفراغ في قصر 

بعبدا تكون هناك حكومة جامعة بحجم متثيلها ملختلف الفرقاء، 
تدير شؤون البالد والعباد بعد طي امللفات الكبرى منها.

أما وفي حال العكس، فهناك سيناريو يقول: إذا ما جنح 
املجلس النيابي في عقد جلسة انتخابية بنصاب نيابي 

دستوري كامل، نكون قد فتحنا نصف الباب الى انتخاب 
رئيس جديد.

وفي حال جنح هذا السيناريو وبات لقصر بعبدا سيد 
جديد، تدل كل املؤشرات على أن التركيبة احلكومية احلالية 

هي الفضلى إلدارة املرحلة األولى من العهد، فتعود إلى املهمة 
التي كلفت بها أصال عند التكليف إلدارة ملف االنتخابات 

النيابية املؤجلة إلى اخلريف املقبل، ومن بعدها تفتح صفحة 
جديدة في السراي الكبير بعد ساحة النجمة.

٭ ماذا قال السنيورة للجميع؟: اجتمع الرئيس فؤاد السنيورة مع 
الرئيس أمني اجلميل في حضور مدير مكتب احلريري نادر 
احلريري، وأكد السنيورة للجميل أن لدى قيادة »املستقبل« 

رغبة في أن تذهب 14 آذار موحدة خلوض االنتخابات الرئاسية 
مبرشح واحد، وأنها تتمنى على القيادات املسيحية واملستقلني 

توحيد موقفهم، وهي على استعداد للمساعدة في تقريب 
وجهات النظر.

وقالت مصادر مواكبة للمشاورات إنها تبحث كل 
االحتماالت الرئاسية ليكون في وسع 14 آذار التفاهم على كل 
التفاصيل مبا فيها احتمال التوافق على مرشح تسوية إذا ما 
تعذر انتخاب الرئيس في الدورة األولى بثلثي أعضاء البرملان.

٭ ارتفاع أسهم حاكم مصرف لبنان: أشارت مصادر في فريق 14 
آذار إلى أن »أسهم حاكم مصرف لبنان رياض سالمة كمرشح 

توافقي ارتفعت، بعد سلسلة لقاءات عقدت في السعودية 
وداخل لبنان«، وقالت املصادر إن »بكركي تبدو حاسمة في 

خيارها دعم سالمة، واالتصاالت اخلارجية التي جتريها تصب 

في هذا االجتاه«، وتؤكد أنه »بعد انحياز البطريرك بشارة 
الراعي إلى سالمة، في ظل املواصفات التي يحددها للرئيس 
اجلديد، بدأت أوساط في 14 آذار تزكي خيار سالمة، ومنها 

قيادات مسيحية، وبعض شخصيات »املستقبل« تروج اسم 
حاكم مصرف لبنان لدى حلفائها«.

٭ واشنطن تتفادى ما يؤثر سلبا على تقاسماتها مع إيران: تقول مصادر 
في 8 آذار إن أعضاء فاعلني في اإلدارة األميركية رفضوا 
إعطاء مواعيد لبعض الشخصيات املرشحة أو القريبة من 

املرشحني، وعند محاولة عدد من قيادات قوى 14 آذار تلمس 
املوقف األميركي، من خالل التواصل مع السفارة في بيروت، 

سمعوا كالما عاما »مقلقا« يفيد بأن واشنطن تدرك أنها ليست 
هي من سيختار الرئيس املقبل، ولذلك ليست في وارد وضع 

»ڤيتو« مسبق على شخص قد يكون الرئيس املقبل للبالد، 
وحتى اآلن ال تبدو واشنطن راغبة في الدخول بـ »لعبة« 

األسماء، لديها أولوية ثابتة تتعلق باحلفاظ على االستقرار 
األمني والسياسي، وبالنسبة لها فإن احلكم على عمل أي 

رئيس سيكون طبقا ألفعاله ومدى التزامه القرارات الدولية.
وهذا يعني أن واشنطن، تقول األوساط ال ترغب في خوض 

اي معركة جانبية مع خصومها في املنطقة، وثمة إدراك في 
واشنطن حلدود الدور األميركي وقدرته على التأثير، ولذلك ال 
ترغب في أن يكون اخلالف على هوية الرئيس اللبناني عامال 

سلبيا يؤثر على محاوالتها احلثيثة للتفاهم مع إيران حول 
امللف النووي، ولذلك فهي غير راغبة في دعم أي مرشح أو 

تسويق طرف ضد آخر.
ووفقا للمعلومات، فإن واشنطن أبلغت من راجعها بأنها 

ستغض »الطرف« عن احتمال حصول تعديل للدستور إذا ما 
جرى التفاهم على انتخاب قائد اجليش جان قهوجي أو حاكم 

مصرف لبنان رياض سالمة.
٭ »املردة« يخطط للتوسع خارج زغرتا: يخطط »تيار املردة« لفتح 
مكاتب حزبية جديدة خارج زغرتا وبإشراف طوني سليمان 

فرجنية في إطار التوسع، بعد جناح جتربته األولى في قضاء 
بعبدا وجتاوز عدد اإلنتسابات لتوقعاته.

حلود وأمثاله لن 
ترتفع صورهم 

في الدوائر 
الرسمية

أخبار وأسرار لبنانية

بيروت: العماد ميشال عون ود.سمير جعجع 
هما األكثر حضورا في االستحقاق الرئاسي 
على األقل في مرحلة ما قبل 25 مايو. وتكاد 

املعركة الرئاسية أن تنحصر فعليا بينهما على 
األقل في الدورة األولى جللسة االنتخاب. 

ولكن كل منهما يخوض معركته بشكل مختلف 
متاما عن اآلخر ولكل منهما أسلوبه وتكتيكه 
وظروفه وحساباته السياسية. وهذا ما ميكن 

تبنيته من خالل جدول املقارنة الذي يبرز 
أوجه اختالف ملحوظ:

1 ـ قرر جعجع أن يخوض املعركة كمرشح 
علني ورسمي مع برنامج رئاسي مفصل يعلنه 

اليوم. وطرح نفسه »مرشح معركة« أرادها 
معركة سياسية تدور بني فريقني )8 و14 آذار( 

ومشروعني، معركة »وجها لوجه« مع عون، 
مفترضا انه املرشح األول لـ 14 آذار وأن عون 

هو مرشح 8 آذار الطبيعي.
أما عون فإنه قرر أن يخوض معركته ليس 
كمرشح وإمنا »كرئيس وفاقي افتراضي«، 
مبعنى أنه خيار رئاسي وليس مرشحا بني 
مرشحني آخرين وأن جلسة االنتخاب هي 
لتظهير صورته الرئاسية ولتكريس اتفاق 

حاصل على رئاسته، وبهذه الطريقة يريد عون 
تفادي املواجهة املباشرة مع جعجع وكسر 

»ثنائية« املعركة التي تنتهي في هذه احلال الى 
استبعادهما معا ملصلحة مرشح توافقي أو الى 

إطاحة االنتخابات وتبرير الفراغ الرئاسي.
2 ـ يخوض جعجع معركة أولية في ملعبه 

وساحته )14 آذار( للحصول على تأييد حلفائه، 
املسيحيني أوال، وليتحول من مرشح القوات 
اللبنانية الى مرشح 14 آذار. هذا الفريق لديه 

4 مرشحني )جعجع ـ اجلميل ـ حرب ـ غامن(. 
أما عون فإنه ال مشكلة له مع حلفائه الذين 
يتفقون على أنه املرشح الوحيد لـ 8 آذار. 
وهذا ما يسلم به النائب سليمان فرجنية 

املنافس الوحيد داخل هذا الفريق والذي يتمتع 
بفرص فوز ال تقل عن فرص عون.

3 ـ يخوض جعجع معركته على الطريقة 
الغربية مع ترشيح واضح وبرنامج رئاسي 

وحملة دعائية وصخب إعالمي وتعبئة سياسية 
وحركة اتصاالت ولقاءات أكثرها مكشوف. 

أما عون فإنه اختار »الطريقة اللبنانية« الذي 
يعتمد بشكل أساسي على الديبلوماسية 

السرية )مستفيدا من تولي جبران باسيل 
وزارة اخلارجية( واحلركة الناشطة في 

الكواليس وإضفاء الغموض على حركته 
الرئاسية التي كان دشنها بـ »لقاء سري« 

مع الرئيس سعد احلريري في باريس. هذا 
اللقاء الذي كان فاحتة حوار وتواصل مع تيار 

املستقبل مازال مستمرا حتى اآلن.
4 ـ يعول جعجع في معركته على دعم الطائفة 

السنية له ممثلة بتيار املستقبل، فيما يعول 
عون على دعم الطائفة الشيعية له ممثلة بحزب 

اهلل. ولكن ما يختلف بني االثنني أن عون 

يتطلع الى أن يقرن دعم حزب اهلل بتأييد من 
احلريري، وال بأس إن جاء دعما ضمنيا غير 
مباشر. أما جعجع فإنه ال ينتظر وال يتوقع 

خرقا شيعيا حتى من جهة الرئيس نبيه بري.
ما يختلف هنا أن عون الذي يخطط ملعركته 
على أساس أنها معركة نقاط وليست معركة 
الضربة القاضية، جنح في األشهر األخيرة 
في إحداث ثغرة واختراق في اجلدار السني 

الذي كان مرتفعا في وجهه عبر مشروع 
التفاهم مع احلريري انطالقا من التسوية 

احلكومية. ويتصرف عون من خلفية أن رئاسة 
اجلمهورية هي محصلة توافق ال نتاج معركة، 

وأن التوافق األساسي هو التوافق السني ـ 
الشيعي على الرئيس الذي إذا قوبل بـ »ڤيتو« 
من أحد الطرفني »سقطت فرص الفوز«. ولعل 
هذه الثغرة في حملة جعجع الرئاسية هي التي 
تدفع حلفاءه )اجلميل حرب غامن( الى الترشح 

من خلفية أنهم قادرون على ما ال قدرة له عليه 
في مخاطبة الطائفة الشيعية واحلصول على 

تأييد وأصوات فيها.
5 ـ في حسابات املعركة »حسابات الوقائع 

واألرقام«: د.جعجع ينطلق من بلوك انتخابي 
كبير هو 59 صوتا وال تعوزه، كما قال إال 6 

أصوات للفوز )بالنصف زائد واحد أي 65 
صوتا(، واحلصول على هذه األصوات صعب 

ولكنه ليس مستحيال، وميكن أن تتوافر 
في حال قرر جنبالط توزيع أصوات كتلته 

باالجتاهني ليتوقف أمر ترجيح كفة الفوز على 
أصوات نواب طرابلس.

حسابات عون مختلفة وهو ال يخوض 
املعركة على أساس بلوك 8 آذار زائد أصوات 
جنبالط. وفي الواقع هو ال يركز في معركته 
على جنبالط وإمنا على املستقبل، وال يرى 
دورا أساسيا جلنبالط إذا توافر التفاهم مع 

املستقبل، فتحسم املعركة بني 3 كتل كبيرة: 
املستقبل، حزب اهلل ومن معه، تكتل اإلصالح 
والتغيير. وأما تأييد املستقبل فال يكون عبر 

التصويت له وإمنا يكفي احلضور وتأمني 
النصاب وهو يتفهم موقف احلريري وال يريد 
إحراجه أمام حلفائه وحشره في موقف يفوق 
قدرته على التحمل. وبالتالي لن يكون مفاجئا 

لعون إذا تبنى املستقبل جعجع كمرشح 14 
آذار وإذا صوت له في الدورة األولى. املهم ماذا 

يحدث في الدورة الثانية.
عون وجعجع املختلفان في طريقة خوض 
املعركة، متفقان على األمور التالية: رفض 

التمديد، رفض تعديل الدستور، رفض الرئيس 
التوافقي، ولكنه »اتفاق سلبي« إذا لم يكمله 

اتفاق حول جلسة االنتخاب ونهاياتها. فليس 
املهم كيف يتم الدخول إلى هذه اجللسة وبأي 

حسابات وعلى أي أساس، املهم هو كيف 
سيكون اخلروج من هذه املعركة، معركة 

تخاض بالضربة القاضية وال حتتمل طريقة 
»الصولد«.

عون وجعجع ومعركة الرئاسة:
جدول مقارنة وأوجه االختالف

تقرير أخباري

تشييع إعالميي »املنار« الثالثة 
وسقوط أربعة مقاتلني جدد للحزب في سورية

هل يعاني حزب اهلل من أزمة مالية؟

بيروت: شيع حزب اهلل وقناة املنار مراسله 
الى معلوال حمزة احلاج حسن في بلدة شعث 
)بعلبك( واملصور محمد منتش���ى في مسقط 
رأسه كفر صير )اجلنوب( ويشيع اليوم التقني 

حليم علوه في بلدته الهرمل.
الثالثة قضوا مع جريحن من الفريق في 
كمن في منطقة معلوال، خالل تغطيتهم معركة 

معلوال.
ونعى حزب اهلل امس عنصرين قضيا في 
س���ورية هما: احمد علوية من مارون الرأس 

وعلي محمد حمادة من ميس اجلبل.

وهناك عنصر ثالث سقط للحزب في سورية 
ويدعى محمد جواد عثمان من بلدة دير قانون 

النهر بقضاء صور.
في غضون ذلك نقلت إذاعة لبنان احلر عن 
موقع متخصص بجمع املعلومات االستخبارية 
عن حزب اهلل انه مت اكتش���اف خلية ارهابية 
تابع���ة حلزب اهلل في تايلند، وأورد أس���ماء 
وصور اعضاء اخللية وهم: يوسف عياد الذي 
ينتمي إلى وحدة العمليات اخلارجية ويعمل 
في منطقة ش���رق آسيا، وداود فرحات وبالل 

بحسون.

بيروت: أش���ار تقرير صحافي إلى بوادر 
أزمة مالية تظهر من خ���الل أداء حزب اهلل 
الذي يتأثر بعدة عوامل تصيب موارده املالية 
وتؤثر على ماليته العامة، أبرزها تزايد تكلفة 
تدخله العسكري في األزمة السورية، والتقشف 
الرسمي اإليراني بعد وصول الرئيس حسن 
روحاني إلى السلطة، باإلضافة إلى املالحقة 
احلثيثة التي تقوم بها الواليات املتحدة والدول 
األوروبية ملصادر متويله اخلارجية في أميركا 
الالتينية والواليات املتحدة وأفريقيا، باإلضافة 

إلى أوروبا.
وتقول املصادر إن اجلزء املخصص للحزب 
من »األموال الشرعية« التي يصرفها مكتب 
املرشد األعلى آلية اهلل علي خامنئي مستمرة، 
فيما توقفت كليا مساعدات احلكومة اإليرانية 

)عبر وزارة اخلارجية( منذ خمس أشهر.
وأكد التقرير أن متويل »اجلهد العسكري« 
للحزب في سورية يأتي من إيران مباشرة، 
لكن ضغوط االنتشار العسكري الكبير في 
املناطق اللبنانية وعمليات املراقبة اخلاصة 
مبواجه���ة التفجيرات الت���ي ضربت مناطق 
احلزب ضغطت على موازنة احلزب، كما أن 
املدفوعات لعوائل قتلى احلزب ساهمت إلى 
حد كبير في هذا الضغط، حيث يدفع احلزب 
50 ألف دوالر لعائلة كل قتيل، يضاف إليها 
ثمن منزل ملن ال ميتلك منهم منزال وهي أرقام 
كبيرة، ودفعت هذه اإلجراءات باحلزب إلى 
عملية »شد حزام« كبيرة كانت أولى ضحاياها 
مؤسس���اته املدنية، باإلضافة إلى مؤسسات 

إعالمية تابعة حللفائه.

رئيس »القوات« 
اللبنانية يضرب 

احلديد وهو حاٍم 
بإعالن برنامجه 

الرئاسي اليوم


