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حمليات � /إعالنات
ّ
وهاب خالل تكريمه في كفرحيم:
ال رئي�س من دون ت�سوية �شاملة

�أو�ضاع مخيمات ال�شمال

قمرالدين مستقبال وفد «فتح»
استقبل رئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية
طرابلس المهندس أحمد قمر الدين ،في مكتبه في القصر
البلدي ،وفدا ًمن منظمة التحرير الفلسطينية «فتح» ،ضم
مسؤول «فتح» في الشمال محمد فياض أبو جهاد ،امين
سر شعبة طرابلس جمال كيالي وأعضاء لجنة منطقة
الشمال محمد غنيم ابو خالد ،عبد الحافظ كنعان أبو
مروان ومصطفى ابو حرب ،في حضور اعضاء المجلس

البلدي احمد البدوي ،أحمد المرج وأحمد حمزة.
وتحدّث فياض عن واقع مخيمات الشمال ،فتطرق
إلى «تدني خدمات أونروا والمنظمات المانحة ،وانعدام
أية تقديمات اجتماعية او تنموية من قبل االدارات
اللبنانية» ،وأمل «أن يسارع اتحاد بلديات الفيحاء
إلى تزفيت مدخل مخيم البداوي لجهة الريفا في القبة
والمنكوبين».

«دفر�سوار» حلب ( ...تتمة �ص)1
وهذا الدفرسوار ليس سوى «دبوس صغير في دائرة
محكمة ال يمكنهم اختراقها مهما فعلوا ،واآلن يت ّم التعامل
معها لهدمها تماماً.»...
بهذه العبارة يصف أحد أبطال أسطورة تبديد أحالم
مخططي «ملحمة حلب الكبرى»!...
ويضيف:
لقد خسر المسلحون أكثر من ألفي مقاتل خالل اسبوع
ليعبروا جدار كلية التسليح...
ثم ليدخلوا في مصيدة...
ومن ثم ليت ّم هدم البناء الذي احتموا به كليا ً على مَن
فيه مِن عشرات م ّمن صاروا تحت األنقاض...
وعليه فإنهم ليس فقط لم يحصلوا على شيء ،بل ولن
يم ّروا من هذه الثغرة الى أيّ مكان آمن او مستق ّر...
وكما يؤكد متابعون مخضرمون قاتلوا في حروب
غوار سابقة فإن ما حصل من خرق ليلة أمس االول هو من
بنات أفكار الجنراالت «اإلسرائيليين» في غرفة عمليات
حريتان...
تذكروا ثغرة الدفرسوار في حرب رمضان المبارك عام
.1973
ولكن هذه المرة قد ت ّم التعامل مع الثغرة بس ّد ناري
ج��وي وأرض��ي متواصل من أج��ل القضاء عليها بشكل
كامل...
هم أرادوه���ا جائزة عشية لقاء السلطان العثماني
بالقيصر حتى ال يذهب الى بطرسبورغ خالي الوفاض...
وقد أتت في إطار قرار وأمر عمليات أميركي عبر غرفة
عمليات حريتان ايضاً...
القرار األميركي كان يقضي بتوجيه ضربه استراتيجية
للجيش العربي السوري وحلفائه لحين لقاء السلطان مع
القيصر يوم غد الثالثاء...
هذا القرار االستراتيجي المتخذ من قبل اإلدارة األميركية
بهذا الشأن ،ت ّم إبالغه لك ّل أذنابهم في اإلقليم ،التركي
والسعودي والقطري...
ولتنفيذ أمر العمليات هذا ،فقد كانت زيارة قائد الجيوش
األميركية األخيرة إلى أنقرة ،والتي لم يبحث خاللها كما
يؤكد متابعون سوى هذا البند ،وك ّل ما عدا ذلك لم يكن
سوى إعالم وعالقات عامة...
وما تس ّرب لصحيفة «حرييت» التركية يوم أمس ،من
أنّ جاسوسة أميركية جريحة قد ت ّم العثور عليها على
الحدود السورية التركية ،كان فريق أميركي تركي يبحث
عنها خالل الثماني واألربعين ساعة الماضية ربما ليس

بعيدا ً عن مجريات حرب حلب!...
في هذه األثناء فقد قدّم رجال الله ومغاوير الجيش
العربي ال��س��وري أداء متميّزا ً ومتفاوتاً ،اذ لم يمهلوا
المسلحين وال حتى لحظة واحدة...
فقد قاموا فورا ً باستبدال تكتيكاتهم العسكرية وبدأوا
في عمليات تدمير وإبادة لك ّل ما يتحرك حول الثغرة فال
يت ّم تثبيت أيّ موقع جديد من جهة ،ومن جهة أخرى قاموا
بتدمير:
 مخازن األسلحة... غرف العمليات في مناطق المسلحين كافة... مراكز القياده والسيطرة..وقد تفانى نسور سالح الجو في مطاردة أرتال إمداداتهم
على محاور الطرق كافة باتجاه الجبهة الجديدة التي ت ّم
فتحها...
وذلك لقطع اإلمدادات عنهم ،ما أدّى إلى خنقهم تماماً،
وبالتالي مهما تقدّموا وأينما تقدّموا فإنّ مصيرهم بات
اإلبادة أو األسر...
لقد ت� ّم حتى اآلن تدمير مقارهم األساسية في خان
طومان /خان العسل /وأرتال عدة من العربات المد ّرعة
على محاور سراقب  -حلب وتفتناز  -والزربه ووو...
خسائرهم في الكليات هائلة والمصيدة كانت معدّة
جيداً...
الكمائن الثالثية الرؤوس ،كانت لهم بالمرصاد والصيد
كان جيدا ً جداً..
ك ّل الكليات العسكرية في العالم لن تستطيع استيعاب
تجربة ما أنجزه تالحم رجال الله في المقاومة ومغاوير
وأبطال الجيش العربي السوري...
لقد شكلوا جسما ً مشتركا ً لجيش نظامي يقاتل بتكتيك
دمج األساليب والوسائل القتالية للجيش التقليدي مع
أساليب حرب العصابات...
إنهم أذهلوا العالم من جديد كما فعلوا طوال السنوات
الخمس الماضية م��ن ال��ح��رب الكونية المفتوحة
ضدّهم...
وأضافوا اليها ستالين غراد سورية عربية إسالمية
تجعل أذناب أوباما يجثون على ركبهم على بوابات الشام
طالبين تأشيرة دخول الى قصر الشعب السوري.
ومثل هذا لم يعد بعيد المنال...
وما النصر إال صبر ساعة...
بعدنا طيّبين قولوا الله..

محمد صادق الحسيني

«ملحمة حلب» ( ...تتمة �ص)1
مديدة وأنها تتح ّول ّ
باطراد الى مشهد إقليمي لحرب باردة
عالمية تؤثر فيها او تتأثر بها دول وحكومات تمت ّد من الواليات
المتحدة غربا ً الى الصين شرقا ً م��رورا ً ببريطانيا وفرنسا
وألمانيا ،في أوروبا ،وتركيا وسورية والعراق ولبنان واألردن
و«إسرائيل» ومصر وص��وال ً الى أفغانستان وباكستان ،في
آسيا.
الشواهد في هذا المجال كثيرة:
ـ الواليات المتحدة ما زالت متمسكة بثنائية راسخة :هزيمة
«داعش» بالتزامن مع «تغيير النظام» في دمشق .الناطق باسم
البيت األبيض جوش ارنست قالها بصراحة منتقدا ًالعسكريين
ال��روس الذين «يولون ج��زءا ً كبيرا ً من اهتمامهم ومواردهم
ووقتهم وطاقتهم لدعم نظام األسد» .الرئيس األميركي باراك
اوباما أكد ما قاله ارنست ،بعد اجتماعه بأركان مجلس األمن
القومي والقادة العسكريين في وزارة الدفاع «البنتاغون»،
مضيفا ً بأنه قلق من تحركات روسيا في سورية .أوباما ال
يبدو مستعدا ً للتسليم بحسم الصراع في بالد الشام قبل
انتهاء االنتخابات الرئاسية وتسلّم الرئيس الجديد مقاليد
السلطة في  20كانون االول /ديسمبر المقبل .إلى ذلك ،يشير
الدعم العسكري والسياسي األميركي المتواصل لـ ِ «قوات
سورية الديمقراطية» الكردية إلى أنّ واشنطن ما زالت متمسكة
بمخططها الرامي إلى إعطاء الكرد في شمال سورية الشرقي،
وربما غيرهم في أجزاء أخرى من البالد ،حكما ً ذاتيا ً األمر الذي
يتطلّب استمرار الصراع وعدم حسمه في الوقت الحاضر على
األق ّل.
ـ روسيا ما زالت متمسكة بثنائية معاكسة للواليات المتحدة:
استئصال «داع��ش» وأقرانه من التنظيمات اإلرهابية ودعم
سورية في حربها على اإلرهاب واستثمار فترة تباطؤ المبادرة
األميركية خالل االنتخابات الرئاسية لدعم الجيش السوري
وحلفائه لتحقيق مكاسب ميدانية يُصار الى ترجمتها مكاسبَ
سياسية إذا ما جرى استئناف مفاوضات الح ّل السياسي في
جنيف .من الواضح أنّ دوافع موسكو الى التمسك بثنائيتها
ال��م��ا ّر ذكرها روسية بالدرجة األول���ى :منع انتقال عدوى
«داعش» الى ماليين مواطنيها المسلمين في الداخل ،والحؤول
دون استخدام واشنطن للتنظيمات اإلرهابية ضدّها في الداخل،
كما في دول آسيا الوسطى ما يح ّد من طموحها الى العودة قطبا ً
دوليا ً بنفوذ عالمي مؤثر.
ـ تركيا بعد االنقالب الفاشل على رج��ب طيب أردوغ��ان
وانقالبه الشامل على جميع خصومه غي ُرها قبلهما .أمور كثيرة
سيتناولها التغيير في الداخل والخارج ،لكن ليس بينها ما
يشير الى تغيير في موقفه من سورية ،رئيسا ً ونظاماً .قد يُضطر
بسبب انهماكه بإعادة ترتيب بيته الداخلي إلى التخفيف
من دعمه للتنظيمات اإلسالموية المعادية لدمشق ،لكن ذلك
لن ي��ؤدّي بالضرورة الى مصالحة سياسية وايديولوجية
مع سورية« .ملحمة حلب» ما كانت لتندلع لوال دعمه الوازن
لجبهة «فتح الشام» .مشاربه «اإلخوانية» ما زالت تتحكم
بممارساته السابقة لالنقالب عليه وانقالبه المضادّ .مع ذلك

ثمة بين المراقبين مَن يؤ ّمل بحدوث تغيير ما في سياسته
على هذا الصعيد بعد قمته الوشيكة مع فالديمير بوتين في
بطرسبرغ.
ـ «إسرائيل» ترى مصلحتها في استمرار الصراع وصوال ً الى
تجزئة سورية .هي تدرك أنّ واشنطن ماضية في هذا السبيل.
كانت حاولت الضغط على إدارة أوباما لمضاعفة مساعداتها
العسكرية السنوية تعويضا ً لها عن إقرار االتفاق النووي مع
إي��ران ،لكنها عادت وسلّمت بما جرى تخصيصه لها ،معلّلة
النفس بأنّ تعويضها األجدى لقاء إقرار االتفاق النووي هو في
التزام واشنطن مخططها الرامي الى تجزئة سورية.
ـ إيران ما زالت مثابرة على دعم سورية باالتفاق مع روسيا،
وما زالت مراهنة على قدرة الجيش السوري وحلفائه على
دحر التنظيمات اإلرهابية .لعلها تراهن أيضا ً على تغيير مقبل
في سياسة أردوغ��ان إزاء سورية بسبب خشيته من نجاح
الكرد السوريين ،المدعومين أميركياً ،من السيطرة على شمال
سورية من الحسكة في الشرق إلى عفرين في الغرب .ذلك من
شأنه خدمة الكرد الثائرين على سلطة أنقرة في جنوب تركيا
الشرقي .إلى ذلك ،تخشى طهران من تحرك الكرد اإليرانيين في
شمالها الغربي بدع ٍم من أميركا شأن أقرانهم السوريين .هذا
االحتمال يع ّزز التقارب بين طهران وأنقرة وقد ينعكس إيجابا ً
على دمشق.
ـ الصين تزداد نفورا ً من الواليات المتحدة بسبب سياسة
األخيرة وممارساتها في بحر الصين .هي تشعر بأنّ واشنطن
و«الحجر» عليها في الشرق
ممعنة في سياسة تطويقها
ْ
األقصى .أل ْم تبادر إلى زيادة قطع أسطولها في بحر الصين؟ أل ْم
تنشر المزيد من طائراتها المتط ّورة والبعيدة المدى في قاعدة
«غ��وام» البحرية غير البعيدة عن شواطئها الجنوبية؟ إلى
ذلك ،تخشى الصين من تداعيات مشاركة المزيد من مواطنيها
المسلمين ذوي األصول التركية المعروفين بإسم «اغور» في
الجيش التركستاني الذي يقاتل في سورية تحت امرة جبهة
«النصرة» («فتح ال��ش��ام») .ه��ؤالء سيعودون يوما ً ما إلى
بالدهم ويباشرون عمليات إرهابية ض ّد الحكومة والمواطنين.
يتحصل من مجمل هذه المعطيات والتطورات انّ العالقات
ّ
بين أميركا وحلفائها اإلقليميين من جهة ،وبين روسيا والصين
وحلفائهما اإلقليميين من جهة أخرى آخذة في التوتر الذي يجد
متن ّفسا ً له في دول غرب آسيا ،أيّ في سورية والعراق وتركيا
وإيران ،وانّ الصراعات الدائرة في بالد الشام وبالد الرافدين
هي أحد مشاهد الحرب «ال��ب��اردة» ذات الفصول الساخنة
والمتجهة ،على ما يبدو ،الى ظواهر أكثر حماوة.
إزاء هذه الحال ،ال حسم سريعا ً في حلب ومحيطها في الوقت
الحاضر ،ذلك أنّ الصراعات المديدة في العراق وسورية واليمن
وليبيا أصبحت مرتبطة ،في كثير أو قليل ،بمستقبل العالقات
بين الدول األقطاب وممارساتها في الحرب «الباردة» المتزايدة
الحماوة وانعكاساتها على حلفائهم اإلقليميين المشتبكين في
صراعات مديدة دخلت سنتها السادسة.

د .عصام نعمان

أكد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب أنه «من الصعب
اليوم الخروج في لبنان من دون تسوية شاملة ،والتي تستلزم أمورا ً عدة منها
انتخاب رئيس للجمهورية» ،معتبرا ً أن «ال إمكانية النتخاب رئيس للجمهورية
من دون تسوية شاملة».
وأوضح خالل تكريمه في بلدة كفرحيم الشوفية ،في حضور الشيخ أبو علي
سليمان أبو ذياب وعدد من المشايخ ورؤساء بلديات ومخاتير القرى المجاورة
وشخصيات وعدد من أهالي كفرحيم ،أن «ما يطرحه الرئيس نبيه بري في
موضوع السلة المتكاملة هو طرح ممتاز ،ومن الممكن أن يشكل مخرجا ً يكون
فيه رئيس الجمهورية هو العماد ميشال عون ألنه ال إمكان لتخطي ترشيح
العماد عون ألي سبب كان».
وتابع« :ليكن الرئيس سعد الحريري رئيسا ً للحكومة بعد الحوار مع
العماد ميشال عون ولنذهب في اتجاه انتخاب مجلس نيابي على أساس
النسبية وبعيدا ً من القيد الطائفي وفي اتجاه تشكيل مجلس شيوخ يكون فيه
ضمانة لكل الطوائف» ،مؤكدا ً أن «هذه هي التسوية الشاملة التي من الممكن
القيام بها والتي كانت قد انطلقت خالل اليومين الماضيين واليوم هناك من
يضع في وجهها بعض العراقيل في طرح البعض لالمركزية ،والبعض اآلخر
للفدرالية».
وإذ لفت الى فشل مشروع تقسيم لبنان منذ  15عاماً ،أكد وهاب «أن تعزيز
الصالحيات اإلدارية أي تعزيز الالمركزية اإلدارية ال يمكن أن يتم ألن الالمركزية
اإلداري��ة لها شروطها وفي هذا الوضع القائم يصبح هناك أوالد يتحكمون
بمصالح الناس» ،موضحا ً أنه «مع الدولة المركزية التي تشكل ضمانة للجميع
وبالتالي أرحم من أن نعين أوالدا ً في بعض المناطق ليصبحوا حكاما ً فيها
ويتحكمون في المواطنين على مزاجهم».
وحيّا وهّ اب الجيش اللبناني على «العملية النوعية التي قام بها في جرود
عرسال والتي أثبت خاللها أنه لن يترك أحدا ً من الذين قتلوا عناصره وضباطه
يهرب من القصاص» ،داعيا ً الجميع الى «الوقوف الى جانب الجيش واألجهزة
األمنية واالستثمار كدولة باألجهزة األمنية ودعمها في المرحلة المقبلة ألننا
مقبلون على وضع خطير يستدعي التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري
بخاصة في موضوع الحدود ألن المعركة في سوريا مستمرة وستتصاعد».
وأشار وهاب إلى «الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها المدير العام لألمن
الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص لمنعه من أن يكون في خدمة الناس» ،داعيا ً
من يقوم بتلك الضغوط الى «القيام باألشياء التي تهم حياة المواطنين وعدم
التلهي بالصغائر والوشوشات».

متط ّوعو الدفاع المدني
يوا�صلون تح ّركهم حتى تثبيتهم

(رانيا العشي)

جانب من الوقفة االحتجاجية في مرجعيون
ن ّفذ متطوعو الدفاع المدني وقفة أمام سراي مرجعيون
الحكومي في جديدة مرجعيون ،لتجديد مطالبتهم بإقرار
قانون تثبيتهم في مالك الدولة ،في حضور النائب قاسم
هاشم وممثلي عدد من األح��زاب ومن البلديات ومخاتير
المنطقة.
بعد النشيد الوطني ،ألقى ممثل الجنوب في لجنة المتابعة
لمتطوعي الدفاع المدني المتطوع إبراهيم الديراني ،كلمة
شدد فيها على أحقية المطالبة بالتثبيت «ألن الدفاع المدني
يقدم أرواح �ا ً على مذبح الوطن ،من دون تفرقة أو تمييز،
ليبقي على لبنان األخضر».
كما تحدث النائب هاشم فأكد أحقية إق��رار المراسيم
المتعلقة بتثبيت المتطوعين «ومن حقهم الدفاع من اجل إقرار
هذا الحق ،وال يمكن التذرع بأن ليس هناك من موازنات».

كما نفذ متطوعون في الدفاع المدني اعتصاما ً عند مدخل
مدينة بعلبك الجنوبي ،لمدة عشر دقائق للمطالبة بتنفيذ
قرار تثبيتهم.
وتحدث باسم المعتصمين عمر صلح ،فجدد مطالب
المتطوعين ،مؤكدا ً «استمرارهم بالتحركات حتى تنفيذ قرار
تثبيتهم الذي اتخذ منذ خمسة أشهر ،بعد التحركات التي
نفذت في كل المناطق اللبنانية».
وقال صلح« :اليوم نك ِّرر تحركنا من جديد واالعتصام
ف��ي ال��ش��ارع لنقول إن م��ا حصل ق��رار وه��م��ي .ونطالب
المعنيين بإنهاء ه��ذه القضية ال��ت��ي ل��ن نتركها ولو
اضطررنا إلى أن نلجأ لوقف المهمات ،فسوف نقوم بذلك
آسفين .واعتصامنا اليوم هو رسالة ،أما في المرة المقبلة
فسنقطع طرقات».

هل تعا َدل الو�ضع ( ...تتمة �ص)1
خسرت القلعة بتعابير الشطرنج ،بينما خسر الجيش
والحلفاء ال��ح��ص��ان ،وك��ان��ت ال��خ��س��ارة لتعادل خسارة
الوزير لو تم ّكنت الجماعات المسلحة من تحقيق ما حلمت
أي تأمين مم ّر آمن بديل للكاستيلو إلى األحياء الشرقية
بهّ ،
المحاصرة ،وإحكام طوق مقابل على األحياء الغربية ،لكن
الثابت واألكيد أنّ هذا لم يحدث ،وطريق األحياء الغربية
البديل عن الراموسة عامل وآمن من بني زيد والكاستيلو،
بينما طريق جنوب وش��رق حلب عبر الراموسة فليس
عامالً وال آمناً ،رغم تالقي النظر ،وفرضية تسلل عناصر
مشاة ليالً تحت خطر التع ّرض للنار.
 المبالغة في تقييم ما أنجزته الجماعات المسلحة،ينطلق أوالً م��ن اف��ت��راض أن��ه��ا ستستسلم بعد إحكام
الحصار من جهة الكاستيلو ،وفشل الهجمات الخمس
بف ّكه هناك ،وهذا تقدير في غير مكانه ،ألنه بقدر ما هي
معركة حلب مفصلية ومصيرية إقليميا ً ودول��ي��اً ،فهذا
يعني أن ترمى في أتونها ك ّل المقدّرات وتختبر فيها ك ّل
الفرضيات ،والسذاجة وحدها توصل للقول إنّ معركة
واح��دة تحسم حربا ً وتوصل الخصم للتسليم بالعجز
وال��ف��ش��ل ،خ��ص��وص��ا ً عندما ت��ك��ون للنصر والخسارة
مترتبات بحجم م��ا ترمز إليه وتختصره وستختزنه
نتائج معارك حلب .أما الصدمة فمصدرها عدم توقع
خسارة الجيش السوري وحلفائه مواقع بأهمية التي
خسرتها ،رغم توقع حدوث هجمات بضراوة ما حدث،
وفي هذا رومانسية مبالغ بها أيضا ً لثالثة أسباب على
األق ّل ،أولها أنّ العلم العسكري يقدم تفريقا ً بين شروط
الهجوم والدفاع ،تمنح المهاجم فرصة تحشيد ما يلزم
بالقياس لهدف الهجوم ،وتحجب ع��ن المدافع فرص
تأمين ك�� ّل مواقعه دفعة واح���دة وبالمستوى ذات��ه بما
أي هجوم مهما بلغت الحشود التي ترصد
يلزم لص ّد ّ
له ،واالنتصار في الكاستيلو والليرمون يقول هذا في
صورة معاكسة .وثانيا ً أنّ ثمة تخيّالً افتراضيا ً يحكم
الصدمة مستم ّدا ً من فترة الهدنة وما قبلها ،وقوامه أنه
عندما يقدّم الطيران الروسي المساندة الالزمة تتدحرج
االن��ت��ص��ارات ،وعندما ال تتدحرج فالمشكلة ه��ي هنا،

ونصف الشهر ،والتي تزيد عن مئات الرجال ،بينما ال
تزيد خسائر الجيش والحلفاء عن عشرات الشهداء.
 بالعودة إلى الذاكرة القريبة قبل عشر سنوات ،مثلهذه األيام دخل الجيش «اإلسرائيلي» في حرب تموز إلى
بنت جبيل ،وتقدّمت دباباته في وادي الحجير وسهل
الخيام ،فكيف تعاملت المقاومة؟ ألم تدعه يتو ّغل إلى
حيث يسهل التعامل معه وأبادت القوة المهاجمة ،وتركت
االنطباع األول ُيوحي بانتصاره ،ولم تهت ّز الركب وال
األقدام وال األصابع ارتجفت على الزناد؟ وفي الذاكرة
البعيدة ،عندما نقول إنّ حلب ه��ي ستالينغراد القرن
الحادي والعشرين ،فلنتذكر أنّ ستالينغراد اخترقت
حتى باتت تسقط كلياً ،وأنّ الهجوم المعاكس لتحريرها
الذي حمل اسم اورانوس تع ّرض للحصار من األلمان،
حتى ت ّم اختراق الحصار بهجوم ثانٍ اسمه زحل ،تع ّرض
للتشتيت فكان هجوم ثالث هو زحل الصغير الذي نجح
بتحقيق اإلطباق ،وانقلب معه مسار الحرب ،واستهلك
هذا بعد ثالث سنوات حرب ،ثالثة شهور حاسمة ،من
ضمنها أكثر من مئة هجوم والتفاف ،لكن بعدما رجحت
الكفة وثبتت ،ب��دأ التدحرج ،وان��دف��ع الجيش الروسي
حتى أبواب برلين.
 ما يجري في حلب هو اليوم الرابع والثالثون منحرب تموز  2006وقد تأخر عشر سنوات ،لتخوضه
بالنيابة عن الجيش «اإلسرائيلي» قوة االحتياط األكفأ
منه في تح ّمل بذل الدم وتقديم الضحايا ،ومن حولها
ك ّل المال والسالح من حلف يبدأ من الرياض وينتهي
ب��واش��ن��ط��ن ،ح��ي��ث ت��خ��وض ه���ي�ل�اري ك��ل��ي��ن��ت��ون حرب
التمهيد لمشروعها الرئاسي في المدة الباقية من عهد
باراك أوباما ،والحسم قادم حكماً ،والنصر آتٍ حكماً،
والمعادلة واضحة حكماً ،وقبل انتهاء آب ،ومع االحتفال
بعيد النصر ف��ي ح��رب ت��م��وز ،ف��ي ال��راب��ع عشر م��ن آب
سيتذكر ال��ن��اس معنى ال��وع��د ال��ص��ادق ،وخ��ط��اب سيد
المقاومة ،ومعنى كالمه الخالد« ،كما وعدتكم بالنصر
دائما ً أعدكم بالنصر مجدّداً».
ناصر قنديل

وه��ذا غير صحيح .ف��ال��ف��ارق كبير بين معركة م��ا قبل
الهدنة والمعركة الحالية ،فتلك كانت التمهيد وهذه هي
الفاصلة ،أما الطيران ففعله أساسي ،لكن هل كان قادرا ً
على تأمين نصر الجيش الروسي نفسه في أفغانستان،
وه��ل أ ّم��ن لألميركيين ق��درة الخرق في الرقة باعتماد
ق��وة برية هي «ق��وات سورية الديمقراطية»؟ أم��ا ثالثاً،
ف��إنّ التكامل بين المشاة والطيران ال يتحقق بمعارك
االل��ت��ح��ام ،واالل��ت��ح��ام وسيلة ال��ذي ال يملك س�لاح جو
لتعطيل قدرة من يملكه ،وخوض الدفاع بالتنسيق مع
الطيران من جهة ،وبتعطيل فرص تمكن الكثرة العددية
المهاجمة من إب��ادة القلة المدافعة ،يستدعي االنكفاء
إلى خطوط دف��اع متينة ،تحتمي فيها القوة المنسحبة
وتحفظ قدراتها ،وتتيح للطيران والقوة النارية التعامل
مع المهاجمين المتمركزين حديثا ً في مواقع لم يتم ّكنوا
منها بعد ،تمهيدا ً لهجوم معاكس.
 بالمقارنة بين ما أنجزته الجماعات المسلحة وماأن��ج��زه ال��ج��ي��ش ال��س��وري وح��ل��ف��اؤه ،أو ع��م�لاً بقواعد
الشطرنج ودروس الملك ،بين خسائر الفريقين ،وليس
االنفعال بلحظة الخاسر وال��راب��ح ،وتقييمهما معا ً منذ
ب���دأت ه��ذه ال��ج��ول��ة ،ي��ب��دو أنّ الجيش والحلفاء حققوا
حصارا ً حقيقيا ً مطبقا ً على األحياء الشرقية من حلب
عبر اإلمساك بالكاستيلو ،بينما ال زال طريق األحياء
الغربية سالكا ً للسيارات والمحروقات والمؤن والذخائر
والجيش واإلمداد ،رغم قطع طريق الراموسة ،عن طريق
بديل هو الكاستيلو ـ ـ بني زيد ،ويبدو في المقابل أنّ قطع
أي
طريق الراموسة ت ّم على الفريقين ،حيث ال يتمكن ّ
طرف على األق�� ّل حتى اآلن من اعتماده لإلمداد وتنقل
الناس والمؤن والمحروقات والذخائر واآلليات بشكل
آمن وسلس ،وسقف استعماله هو بتسلل عدد محدود
من األف��راد مشيا ً على األق��دام ليالً في مناطق محفوفة
بالمخاطر وتحت النيران .وبالتالي خسر الجيش حصانا ً
وخسرت الجماعات المسلّحة وزي��راً ،بلغة الشطرنج،
أما بخسائر القوات ،فيكفي ما تؤكده مواقع الجماعات
المسلحة ع��ن خسائر ه��ذه المعارك الممتدة م��ن شهر

احتفاالت الن�صرة ( ...تتمة �ص)1
«ب��ع��ض السياسيين على الطاولة
كانوا يعلنون شيئا ً ويتصرفون شيئا ً
آخر وعطلوا السلة المتكاملة وتلطوا
وراء ف��زاع��ات منها مؤتمر تأسيسي
ون��س��ف ال��ط��ائ��ف وح�� ّرض��وا مذهبيا ً
وطائفياً» .ولفتت المصادر الى جدية
ب��ري ف��ي ال��وص��ول إل��ى ح��ل��ول «لكن
المبادرات تتع ّرض للتصويب ونجاح
أي م��ب��ادرة ب���ات م��ره��ون �ا ً ب��أح��داث
المنطقة وتطوراتها لرهان البعض على
تغييرات في اإلدارة األميركية وتطورات
المشهدين ال��س��وري وال��ع��راق��ي أم�لاً
بتعديل الموازين الداخلية».
وت�����رى ال���م���ص���ادر أن «ال��ف��س��اد
ف��ي ال��م��ؤس��س��ات ب��ات وب���ا ًء تصعب
مكافحته» ،لكنها ش���دّدت على أن
«ب��ري سيدفع بالتعاون م��ع رئيس
الحكومة تمام سالم إلى تفعيل عمل
الحكومة كحل أخير لتخفيف وطأة
االزمة في المرحلة الحالية» ،مضيفة
أن «الحكومة أصبحت أشبه بمتاريس
سياسية ،لذلك قال رئيسها إنها أسوأ
الحكومات».

الجميل وفرنجيه :انسجام
سياسي؟

وعشية الجلسة الـ 43النتخاب
ال��رئ��ي��س ب���رزت زي���ارة رئ��ي��س حزب
الكتائب النائب سامي الجميل الى
رئيس تيار ال��م��ردة النائب سليمان
فرنجيه السبت الماضي.
وإذ رفضت مصادر كتائبية التعليق
على ال��زي��ارة ،قالت مصادر في تيار
المرده لـ «البناء» إن «الزيارة تأتي في
إطار الزيارات واللقاءات واالتصاالت
الدائمة بين الجميل وفرنجيه ال سيما
أن العالقة الشخصية بين الطرفين
ج��ي��دة ،لكن ل��م يخرج موقف رسمي
بتأييد الجميل لفرنجيه للرئاسة ،بيد

أن الصداقات الشخصية الجيدة تجعل
االنسجام السياسي أفضل وأي إعالن
عن التأييد لفرنجيه يخرج بموقف
رسمي من الكتائب وليس من المرده».

حظوظ فرنجيه مرتفعة

وترى المصادر أن «أسهم فرنجيه
م��ازال��ت مرتفعة رغ���م أن توصيف
الوضع في لبنان هو ال رئاسة وليس
ال رئيس ،فالطبّاخ موجود لكن ال يوجد
مطبخ ،وهذا ما ظهر على طاولة الحوار،
حيث لم تخرج باتفاق على الرئاسة،
رغ��م أن ال��ح��وار بح ّد ذات��ه أفضل من
عدمه ال سيما في أنه ينعكس ارتياحا ً
على المواطن وعلى الوضع األمني
واالقتصادي».
وتعتبر المصادر أن «المسيحيين
خص الرئاسة ،فكل
منقسمون في ما
ّ
قطب م��ن األق��ط��اب األرب��ع��ة ي��ري��د أن
يكون ه��و الرئيس وي��رف��ض اآلخ��ر».
وتعتبر أن «حظوظ فرنجيه مسيحيا ً
كحظوظ غ��ي��ره م��ن المرشحين ،فال
أحد يعارض وصوله إال مَن يريد أن
يكون هو الرئيس» .وتستبعد «االتفاق
ع��ل��ى رئ��ي��س وس��ط��ي وال ح��ت��ى على
رئيس من األقطاب في الوقت الراهن
لغياب االهتمام الخارجي بالرئاسة».
وت��ب��دي ال��م��ص��ادر استغرابها لعدم
ت��ط��رق ال��س��ف��راء خ�لال ل��ق��اءات��ه��م مع
المسؤولين بجدية الى الملف الرئاسي
بانتظار المبادرات الخارجية المفقودة
حالياً» .وتوضح المصادر أن��ه «في
حال تع ّذر انتخاب رئيس من األقطاب
األربعة ورأى الخارج ضرورة حصول
ان��ت��خ��اب��ات رئ��اس��ي��ة وب���ات التوافق
الداخلي على رئيس وسطي واجباً،
حينها يبحث فرنجيه إمكان سحب
ترشيحه ،لكن في الفترة الماضية لم
يطلب أحد من حلفائه ذلك».

العالقة مع حزب الله جيدة

وتلفت إلى أن «فرنجيه لن ينزل إلى
المجلس النيابي في الجلسة المقبلة،
فهو ملتزم بكالمه منذ فترة بأنه يربط
مشاركته ب��أي جلسة بفريق  8آذار
وليس بحزب الله فقط» ،وتهزأ المصادر
من «كالم البعض عن قطيعة أو خالف
أو ط�لاق بين ح��زب الله وفرنجيه»،
مؤكدة أن «العالقة جيدة مع قيادة
الحزب ومع االمين العام السيد حسن
نصرالله ال سيما وأن الخط السياسي
واح��د والتواصل مستمر بينهما ،لكن
هناك بعض التباين في القناعات في
ملف الرئاسة ،وهذا ال يؤثر على العالقة
اإلستراتيجية بين الحليفين».

متمسك
الحريري
ّ
بترشيح فرنجيه

وتشدّد المصادر على أن «العالقة
بين فرنجيه والرئيس سعد الحريري
ج��ي��دة وال��ت��واص��ل بينهما مستمر
وال��ح��ري��ري ي��ج �دّد تمسكه بترشيح
فرنجيه في كل لقاءاته وتواصله معه؛
والحديث عن أن الحريري يفكر بالسير
بالعماد ميشال ع��ون تحت ضغوط
خ��ارج��ي��ة غير ص��ح��ي��ح» ،متسائلة:
«كيف يحصل ذلك وال رئاسة أصالً في
المدى المنظور؟» .وعن العالقة بين
الرابية وبنشعي أج��اب��ت المصادر:
«التواصل موجود ،لكنه بارد».

الراعي من المختارة:
انتخاب الرئيس
هو الباب إلى الدولة

وحضر الملف الرئاسي في كلمة
البطريرك الماروني الكاردينال مار
ب��ش��ارة ب��ط��رس ال���راع���ي ال����ذي زار

المختارة أول من أمس ،حيث استقبله
رئ��ي��س ال��ح��زب التقدمي االشتراكي
النائب وليد جنبالط في الذكرى الـ15
للمصالحة التاريخية في الجبل.
وأشار الراعي إلى أننا «نتطلّع الى
المصالحة بين  8و 14آذار والوسطيين،
فكما أعادت مصالحة الجبل الحياة إلى
المجتمع ففي المصالحة السياسية
إحياء للدولة ومؤسساتها ب��دءا ً من
انتخاب رئيس للجمهورية وهذا الباب
إل��ى ال��دول��ة ،فعبثا ً ن��ح��اول التسلّق
الى الدولة من مكان آخ��ر» .متسائالً:
«ما الجدوى من طرح المواضيع قبل
ان��ت��خ��اب رئ��ي��س وه��و وح���ده الكفيل
بطرحها والنظر فيها عبر البرلمان
وبسلطة للتشاور والتداول؟ وبأي حق
ي َّ
ُعطل انتخاب رئيس ويعطل المجلس
النيابي وتعثر الحكومة ،وتتوقف
التعيينات وتستسهل ع��ادة التمديد
وينطبق خناق الفقر على المواطنين
وت��ت��ن��اق��ص ف���رص ال��ع��م��ل ونخسر
المئات من قوانا الحيّة بسبب الهجرة
ويغرق البلد بالنازحين الذين أصبحوا
نصف سكانه؟» .داع��ي�ا ً لـ «الذهاب
إلى مصالحة وطنية تضع يدها على
الجرح الحقيقي في ال��ح��وار وتحمي
الدولة من االنهيار».
وتمنى جنبالط «مع تدشين الكنيسة
انتخاب رئيس لنحفظ جميعا ً لبنان
من الرياح العاتية» ،راجيا ً «أن تد ّر
علينا األي��ام المقبلة حلوال ً لمشكالتنا
فتستعيد المؤسسات المعطلة دورها
وت��ع��ود عجلة ال��دول��ة إل��ى ال���دوران
بانتظام».

باب بكركي
مفتوح للجميع

وقالت مصادر بكركي لــ «البناء»
(ال��م��ط��ران ص��ي��اح) إن «ال��زي��ارة

ض��روري��ة لتجديد المصالحة بين
أب��ن��اء الجبل» ،ونقلت ع��ن الراعي
انزعاجه من عدم توصل السياسيين
الى حلول جدية على طاولة الحوار
أو ف��ي المؤسسات ال��دس��ت��وري��ة ال
س��ي��م��ا ف��ي ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ،رغ��م
تقديره ألهمية الحوار بين اللبنانيين
وهو سيواصل دعوته للسياسيين
ل�لات��ف��اق ان��ط�لاق �ا ً م��ن مسؤوليته
التاريخية وال��وط��ن��ي��ة ،خصوصا ً
عندما تمر البالد ب��أزم��ات ويعتبر
أن انتخاب الرئيس هو مفتاح الحل
في البلد ،وهو يريد رئيس يخدم كل
لبنان ويحظى بحيثية مسيحية
ووطنية ،ألنه رئيس لكل اللبنانيين
وليس للمسيحيين فقط».
وع��م��ا إذا ك��ان ل��دى ال��راع��ي أي
م��ب��ادرة ج��دي��دة ،أجابت المصادر:
«الراعي قدّم كل ما عنده من مبادرات
لجمع األقطاب وحثهم على االتفاق
على انتخاب رئيس وب��اب بكركي
مفتوح لمن لديه أي شيء ليقوله أو
ليقدم اقتراحات وعالقة البطريرك
م��ع األق��ط��اب األرب��ع��ة ج��ي��دة ،وال
مشكلة مع أحد».

�إعالنات ر�سمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري بعلبك  -الهرمل
طلبت ربى طارق خليل بصفتها وكيلة
عن محمد علي الحلباوي سندي تمليك بدل
بحصته بالعقارين رقم 1496
عن ضائع
ّ
و 1598النبي شيت.
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
أمين السج ّل العقاري المعاون
مايا شريف

