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جنبالط يكمل حلقة »احلصار السياسي« ملوقف حزب اهلل
بيــروت: إذا كان موقف الرئيس ميشــال 
عون شــكل نقطة التحــول األول واملهم في 
مسار »العقدة الُسنية« التي قفزت فجأة الى 
الصدارة وعشــية الــوالدة املقررة للحكومة 
)التي حمل الرئيس املكلف ســعد احلريري 
صيغتها النهائية الى قصر بعبدا، ولكن من 
دون أســماء بعدما رفض حــزب اهلل إعطاء 
أسماء وزرائه قبل موافقة احلريري على متثيل 
ُسنة ٨ آذار(، فإن موقف الزعيم الدرزي وليد 
جنبالط يشــكل نقطة حتول إضافي ويدعم 
موقــف رئيس اجلمهوريــة ويكمله ويفوقه 
وضوحا، ألنه ميلك هامشا أوسع في التعبير 

واملوقف.
قال جنبالط )في حديث خاص الى صحيفة 
»اجلمهوريــة«( مــا يلــي: ان عرقلة تشــكيل 
احلكومة من باب افتعال العقدة الُسنية تأتي 

في إطار رد فعل إيران وحزب 
اهلل على العقوبات األميركية 
األخيرة. وبالتالي، فإن عملية 
تأليف احلكومة أصبحت ورقة 
ضمن إطار النزاع األميركي ـ 
اإليرانــي.. إيران تعاقبنا من 
خالل التأخير في اإلفراج عن 
احلكومة في إطار املواجهة مع 
الواليات املتحدة، وأخشى ما 
أخشاه هو أن يؤدي استمرار 

األزمــة احلاليــة الى تدهــور الليــرة وخراب 
اقتصــادي. ويتوجه الى احلــزب بالقول: أنا 
بصراحــة مطلقة ال أفهم خطــة حزب اهلل أو 
استراتيجيته ألنني حتى اللحظة لم أفهم قصة 
العقدة السنية في ظل تراكم التحديات، من أزمة 
الكهرباء العالقة منذ سنوات، الى االستحقاق 
املهــم الذي من املمكن أن يســاعد في تخفيف 
وطأة الدين )أي ســيدر( لكنه مهدد بأن يطير 
أيضا. ويتساءل: هل يظن حزب اهلل أن االنهيار 
االقتصــادي، إذا حصل، فســتتوقف مفاعيله 
عنــد حدود الضاحية اجلنوبية ولن تتأثر به 
بيئته الشعبية؟ اجلميع سيدفع الثمن. لسنا 

أفضل من اليونان.
ويتمنــى جنبالط أن يتفهــم احلزب دقة 
الوضــع ويتخلى عن مطلــب توزير النواب 
الســنة الســتة، خصوصا أن وزيرا بالزائد 
أو بالناقص ال يقدم وال يؤخر بالنســبة الى 
احلزب الذي ميلــك النفوذ األقوى والقدرات 
األكبر، »وكذلك قصة الثلث املعطل كلها صارت 
وراءنا.. كل هيدا ما بيفيد هّلق«، وإنني ألفت 
انتبــاه احلزب الى أن هنــاك رأيا عاما يضع 

عليه املالمة في مسألة تأخير تشكيل احلكومة، 
بينما وطأة األزمة االقتصادية تشتد.

ليســت املــرة األولــى التي يخالــف فيها 
جنبالط موقفا للرئيس نبيه بري. فهو يعلم 
أن بــري في العمق ليــس بعيدا عنه في هذا 
املوقف ويتفهم ظروفه. ولكنها املرة األولى منذ 
سنوات يأخذ جنبالط موقفا صريحا ومباشرا 
ضد حزب اهلل في مسألة داخلية بعدما كان 
التعارض محصورا في امللف السوري، ويوجه 
إليه انتقادا سياسيا الذعا، فيساهم في إكمال 
حلقة احلصار السياسي ملوقف احلزب. فإذا كان 
احلريري مدعوما من الرئيس املاروني والزعيم 
الدرزي وتقف وراءه الطائفة السنية.. ال يلقى 
حــزب اهلل إال دعما خجوال من بري وتأييدا 
صامتا من ســليمان فرجنية.. وهذا الوضع 
املستجد يعيد الى األذهان املشهد السياسي 
الــذي كان في العــام ٢٠٠5 
عندما كان املوقف الشيعي 
في مكان وموقف الطوائف 

األخرى في مكان آخر.
د جنبالط أن يوجه  تقصَّ
رســالة علنية الى الســيد 
حســن نصــراهلل عشــية 
اخلطاب الذي سيلقيه وينظر 
إليه كثيرون على أنه سيكون 
حاســما في حتديــد وجهة 
األزمة احلكومية، ورسالة جنبالط هي مزيج 
من »النصح والتحذير«. هو ينصح احلزب 
بتصحيــح موقفه اخلاطــئ وعدم »توقيف« 
البلد من أجل مقعد ُسني، ويحذر من انهيار 
اقتصادي سيتحمل احلزب مسؤوليته بسبب 

عرقلة احلكومة.
جنبالط واضح في اعتبار أن العقدة السنية 
مفتعلة وأدت الى انهيار بنيان حكومي كان 
قــد أجنز، وأن حزب اهلل يتحمل مســؤولية 
التعطيل والعرقلة، وهو املسؤول في إيجاد 
حل للمشــكلة، ولذلك فإنــه يدعو نصراهلل 
الى التدخل وأخــذ مبادرة إنقاذية للحكومة 

واالقتصاد والبلد.
عندما يقول جنبــالط انه ال يفهم موقف 
حزب اهلل مــن هذا املوضوع، فــإن كثيرين 
من السياســيني يشــاطرونه هــذا الرأي وال 
يفهمــون ملــاذا يصر حزب اهلل علــى القتال 
السياسي وخوض معركة مكلفة، الربح فيها 
إذا حتقق ســيكون هزيال واخلسارة فيها إذا 
وقعت ســتكون كبيرة. مبعنــى أن تكاليف 
هــذه املعركة ليســت فــي حجم ومســتوى 

مردودها، وملاذا يعــرض احلزب عالقته مع 
رئيس اجلمهورية احلليف األول واالستراتيجي 
الى خطر االهتزاز ويواجه خطر خروج سعد 
احلريري، األفضل واألنسب له في هذه املرحلة 
في رئاسة احلكومة؟ وبعد خروجه أو إخراجه 
هل يضمن احلزب إيجاد من يقبل ومن يقدر 
على تشكيل احلكومة؟ واآلن يواجه جنبالط، 
والتهمة التي وجههــا إليه بعرقلة احلكومة 
وحتمل مسؤولية وضع اقتصادي مقبل على 
االنهيار. فعلى احلزب أن يعترف بواقع أنه لم 
يكن موفقا في إدارته ملعركة التمثيل الُسني، 
وأنه خسرها واقعيا، وأنها من املرات القالئل 
التي يتســلق فيها الى أعلى الشجرة وعليه 
أن يجــد طريقــة للنزول بانتظــار أن يضع 
له الرئيس عون الســلم للنزول، بعدما كان 
احلزب دائما هو الذي يضع الســلم، وغيره 

من يتسلق ويتورط.
وحتــى لــو كان احلــزب 
محقا في دعمه حللفائه السنة 
ومنســجما مــع موقفه العام 
بشأن حكومة وحدة وطنية 
وترجمة نتائــج االنتخابات 
ووحدة املعايير وكسر أحادية 
التمثيل الُسني، وحتى لو كان 
صادقا في ما يقوله جلهة أنه 
لم يفتعل هــذه العقدة وأنه 

ســبق له أن طرح املوضوع ألكثر من مرة مع 
الرئيس املكلف الذي لم يأخذه على محمل اجلد 
وأعطى جوابا مواربا، وبالتالي فإن احلريري هو 
الذي غير وافتعل الرفض املطلق اآلن ويجب أن 
يسأل عن سبب هذا التغيير. حتى لو صح كل 
ذلك، فإن معركة املقعد الُسني السادس خسرها 
حزب اهلل بالنقاط ووصل فيها الى نقطة دقيقة 
وحساســة، بحيث بات يصعب عليه التراجع 
الى الوراء، وهو لــم يعتد التراجع والتنازل، 
وإذا فعل فإنه يخلق سابقة، كما يصعب عليه 
التقدم الى األمام لفرض موقفه، ألن ذلك رمبا 
يكون ممكنــا في نهاية األمر ولكنه ســيكون 

مكلفا والنتائج ال تساوي التكاليف.
حزب اهلل مدرك لصعوبة الوضع واإلحراج 
الــذي يواجهه. داخل احلزب حركة نقاش ال 
يخلو من التســاؤالت من نوع هل التوقيت 
كان ســليما وملاذا انتظر احلزب حتى انتهاء 
حلحلة كل العقد ليعلن عن العقدة السنية، 
حيث سمح خلصومه بأن يوجهوا إليه اتهام 
العرقلة، ماذا عن موقف الرئيس عون وملاذا 
حصل ســوء التفاهم والتنسيق معه، وملاذا 

أعلن عبر اإلعالم رفضه لطلب نصراهلل ولم 
يفعل عبر القناة املعتمدة »جبران باســيل ـ 
وفيق صفا«. حزب اهلل يستشــعر أيضا أنه 
محاصر بضغوط سياســية من الداخل أبرز 
ما فيها »التهويل االقتصادي«، وضغوط من 
اخلارج تأخذ شكل التهويل باخلطر اإلسرائيلي 
ونقل رســائل ديبلوماسية ساخنة، ووسط 
كل هذا الوضع امللبد بالغيوم والتســاؤالت 
واحليرة والغموض، يطل الســيد نصراهلل 
اليوم إللقاء خطاب لن يكون مفاجئا في أنه 
ال يتضمن أي تراجع وأي مبادرة حل، وفي أن 
األهمية املعطاة ملسألة التمثيل السني توازي 
ال بــل تفوق األهمية التي يعطيها للحكومة، 
وأن املشــكلة ليســت عنده واالنتظار ليس 

مشكلة لديه وال عامل الوقت.
في الواقع، ليس حزب اهلل لوحده في املأزق 
احلكومي، الــكل في املأزق 
ومتساوون في ذلك، الرئيس 
عون الذي كان ينتظر بفارغ 
الصبر حكومة عهده األولى 
ال يناســبه االنتظار أطول 
والتآكل املتزايد في صورة 
»العهد القــوي«، والرئيس 
احلريري ليس مرتاحا الى 
حد أنه يستطيع انتظار فراغا 
حكوميا يطول بقدر ما طال 
الفراغ الرئاسي، وهو في حاجة الى أن يصبح 
رئيس حكومة جتتمــع وتقرر وتدير أموال 
ومشــاريع »سيدر«، فال يظل رئيس حكومة 
تصريف أعمال، والبلد كله في مأزق ولم تعد 
أوضاعه االقتصادية االجتماعية حتتمل املزيد 
من االنتظار والتوتر واملشاكل. ولو كان البلد 
متحررا مــن تعقيدات وقيــود طائفية لكان 
انفجر شعبيا واجتماعيا، وهذا التساوي في 
املأزق يدفع في اجتاه نتيجة مؤكدة، عاجال أم 
آجال، إذا كانت املشكلة محض داخلية ولم يكن 
هنــاك من عقد وقطب إقليمية مخفية. وهذه 
النتيجة هي البحث عن حل لهذه املشكلة غير 
املستعصية على احلل واإلفراج عن احلكومة، 
ونقــل البلد من حال التــأزم التصاعدي الى 
حــال االنفراج التدريجي. واحلل ال يكون إال 
بتنازالت من اجلميــع فيقبل احلريري مبدأ 
متثيل الســنة من خارج املســتقبل، ويقبل 
النواب الســنة بتمثيل من خارجهم، ويقبل 
الرئيس عون بأخذ السني السادس في حصته 
ويكــون توافقيا، أقرب الــى ٨ آذار ولكنه ال 

يشكل حتديا واستفزازا للحريري.

قضية »ليسيه عبدالقادر« تتفاعل 
بني الوجدانيات والقانون

بيروت - جويل رياشي

هز خبر انتقال مدرســة ليســيه عبدالقادر من منطقة 
زقــاق البالط غرب العاصمــة بيروت الــى منطقة بعبدا 
)حيث مركز محافظة جبل لبنان( الرأي العام اللبناني من 
خالل مواقع التواصل االجتماعي. واتخذت القضية وجها 
اعتراضيــا مزدوجا، اولهما: رفض حتول مبنى املدرســة 
التراثي الى مجمع جتاري، والثاني خشية معلمي ومعلمات 
وتالمذة مدرسة اآلباء االنطونيني في بعبدا التي ستعتمد 
مقرا جديدا لليسيه عبدالقادر من صرفهم واقفال املدرسة.

في الشق االول، بادر رئيس احلزب التقدمي االشتراكي 
وليد جنبالط من خالل تغريدة عبر تويتر الى املناشــدة 
مبا سماه »ايقاف املشروع االجرامي التجاري لهدم ليسيه 
عبد القادر وحتويلها الى مول شبيه باملوالت البشعة في 
فــردان او غيرهــا«. ودعا الى احلفاظ »علــى ما تبقى من 
تراث.. وهــذه مهمة بلدية بيروت في اســتمالكه وجعله 
متحفا. لقد استملكت تلك البلدية عقارات عدة ومنها ارض 

ملسلخ خارج بيروت. كفى هدما لذاكرة بيروت«.
وتظاهر عدد من متخرجي املدرسة وأساتذتها وكذلك 
مواطنون وجمعيات، مطالبني باحلفاظ على املدرسة التابعة 
للبعثة العلمانية الفرنسية التي تعتبر واحدة من اعرق 
مدارس بيروت مطلع القرن العشــرين قبل ان يشــتريها 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري وترمم مؤسسته ابنيتها 
وجتدد مختبراتها لتؤول بعد رحيله ملكيتها الى ابنته هند.
وفي التفاصيل ان الوريثــة تعتزم عدم جتديد ايجار 
املبنى للبعثة العلمانية الفرنسية واسترداده متهيدا للدخول 
فــي بناء مجمع جتاري مكانه. واعتبر البعض االعتراض 
اكثر منه وجدانيا كون املبنى غير مدرج في الئحة اجلرد 
التراثية التي اعتمدتها وزارة الثقافية. وارتفعت الدعوات 
لتملك الدولة للمبنى ســواء عبــر وزارة الثقافة او بلدية 
بيروت، االمر الذي يبدو حساسا وصعب التحقيق نسبة 
الى هويــة املالكة. من جهته، صرح رجــل االعمال محمد 
أنس القــاروط زوج هند احلريري نافيــا من جهته خبر 

هدم القصر القدمي.

في المنطقة المنزوعة السالح بإدلب

هجوم للنظام في ريف حماة.. ومقتل وإصابة العشرات من املعارضة
عواصــم- وكاالت: قتــل 
٢3 عنصرا واصيب اكثر من 
35 مــن فصيل معارض ليل 
امس االول إثر هجوم شنته 
قوات النظام في املنطقة التي 
الروســي -  حددها االتفاق 
التركي مبنزوعة السالح في 
محافظة إدلب ومحيطها، آخر 
معاقل الفصائل املعارضة في 

سورية.
وتعد هذه احلصيلة، وفق املرصد السوري 
حلقوق اإلنسان، األكبر في هذه املنطقة منذ 
إعالن االتفاق الروســي ـ التركي بشأنها في 
١7 سبتمبر والذي لم يستكمل تطبيقه عمليا 
بعــد، في وقت يؤكد فيه الطرفان الضامنان 

له أنه قيد التنفيذ.
وقال مدير املرصد رامي عبدالرحمن »شنت 
قوات النظام ليل امس االول هجوما ضد موقع 
عبارة عن مبنى مطل لفصيل جيش العزة في 
منطقة اللطامنة في ريف حماة الشمالي لتندلع 
إثره اشتباكات عنيفة استمرت طوال الليل«، 
وقتل في الهجوم واالشــتباكات ٢3 عنصرا 
من فصيل جيش العزة وأصيب 35 آخرين.
 وأوضــح عبدالرحمن أن »قوات النظام، 
التي نصبت كمائن عدة طوال الليل للتعزيزات 
التي أرســلها جيش العزة، انســحبت الحقا 

من املوقع«.
 وال يزال السبب خلف هذا التصعيد غير 
واضح، لكن ال يبدو أنه ينذر بهجوم أوســع 
يهدد اتفاق املنطقة املنزوعة السالح، خصوصا 
أن قوات النظام انسحبت الحقا، وفق املرصد، 

من موقع فصيل جيش العزة.
 وتوصلت روسيا وتركيا قبل نحو شهرين 
إلى اتفاق على إقامة منطقة منزوعة السالح 
في إدلب ومحيطها بعمق يتراوح بني ١5 و٢٠ 
كيلومتــرا، بعدما لوحت دمشــق على مدى 

أسابيع بشن عملية عسكرية 
واسعة في املنطقة، التي تعد 
آخر معقل للفصائل املعارضة 

واجلهادية في سورية.
 وتقــع املنطقة املنزوعة 
السالح على خطوط التماس 
بني قوات النظام والفصائل 
املعارضــة، ومــن املفترض 
أن تشمل جزءا من محافظة 
إدلب مع مناطق في ريف حلب 
الغربي وريف حماة الشمالي وريف الالذقية 

الشمالي الشرقي.
ورغم االتفاق، تشــهد املنطقة بني احلني 
واآلخر مناوشــات وقصفا متبادال بني قوات 
النظام والفصائل املعارضة، واستهدفت قوات 
النظــام باملدفعية امس، وفق املرصد، بلدات 

وقرى عدة في ريف إدلب اجلنوبي. 
 ووثق املرصد الســوري منذ ســبتمبر، 
مقتل 43 شخصا، بينهم ١٨ مدنيا، في قصف 
لقوات النظام واشتباكات في املنطقة املنزوعة 
الســالح. كمــا قتل ثالثة مدنيــني في قصف 

للفصائل املعارضة.
في سياق آخر، قال املرصد السوري حلقوق 
اإلنسان إن النظام أصدر أحكاما قضائية بحق 
١١ معتقال في سجن حماة املركزي لتنفيذ حكم 

اإلعدام بحقهم.
وأكد املرصد أن األحكام جاءت على خلفية 
مشاركة املعتقلني في تظاهرات مبناطق سورية 

مختلفة طالبت بإسقاط النظام.
ومن املفترض أن يجري اقتياد املعتقلني 
إلى صيدنايا لتنفيذ احلكم القضائي وســط 
دعوات ونداءات اســتغاثة من قبل السجناء 
احملكومني إلنقاذهــم واحليلولة دون تنفيذ 
أحكام اإلعدام على الرغم من الوعود الروسية 
باإلفراج عن املعتقلني تزامنا مع إصدار النظام 

لقرار اإلعدام.

تدشني معبر »غصن الزيتون«
التركي احلدودي مع عفرين

أنقرةـ  األناضول: أعلنت وزيرة التجارة 
التركية روهصار بكجان، دخول معبر »غصن 
الزيتــون« اجلمركي احلــدودي مع منطقة 
عفرين شمالي سورية حيز اخلدمة اعتبارا 

من ٨ نوفمبر اجلاري.
جاء ذلك في كلمة أمس أمام جلنة التخطيط 
واملوازنة فــي البرملــان التركي بخصوص 

ميزانية وزارتها لعام ٢٠١9.
ولفتــت بكجــان إلــى اســتمرار الوزارة 
في اســتثماراتها املتعلقــة بتحديث املعابر 

اجلمركية وتطوير أدائها، فضال عن افتتاح 
معابر جديدة.

وأعلنت دخــول معبر »غصن الزيتون« 
احلــدودي مع منطقة عفريــن حيز اخلدمة 

اعتبارا من أمس األول اخلميس.
وفــي ٢4 مارس املاضــي متكنت القوات 
التركية وقوات اجليش الســوري احلر في 
عملية »غصن الزيتون«، من حترير منطقة 
عفرين بالكامل من قبضة تنظيم »ي ب ك/بي 
كا كا« اإلرهابي، بعد 64 يوما من انطالقها.

بيروتـ  أ.ف.پ: وصل املختطفون الدروز 
احملررون من أيدي تنظيم داعش ليل امس 
االول إلى محافظة السويداء حيث تبني أن 
عددهــم هو ١7 شــخصا وليس ١9 كما أفيد 
سابقا، وأن ثالثة رهائن آخرين قتلوا قبيل 

حتريرهم، وفق ما أفاد مصدر محلي.
وفي ٢٠ اكتوبر املاضي، أفرج التنظيم عن 
ستة من الرهائن، هم امرأتان وأربعة أطفال، 
مبوجــب اتفاق نص على إفــراج احلكومة 
الســورية عن معتقــالت لديها مقربات من 

التنظيم.
وتولت روســيا بالتنسيق مع احلكومة 
السورية، منذ أشهر، التفاوض مع التنظيم 
كما شــكلت عائالت املخطوفني مع ممثلني 
للمرجعيات الدينية وفدا محليا للتفاوض، 
وفيما حتدث اإلعالم السوري الرسمي عن 
أن حتريــر املختطفــني مت في اطــار عملية 

عســكرية، قالت مصادر أخــرى إن عملية 
اإلفراج عنهم أتت استكماال التفاق مع التنظيم 

برعاية روسيا.
واعلــن االعــالم الســوري الرســمي ان 
جيش النظام متكن امس االول من حترير 
الرهائن الدروز من نساء وأطفال بعد نحو 
ثالثة أشــهر ونصف على خطفهم من قبل 
التنظيــم االرهابــي الذي أعدم عــددا منهم 
خالل احتجازهم، مشيـــــرا إلى أن عـــــدد 

احملرريــن ١9.
وأمــس قال مدير شــبكة الســويداء ٢4 
احمللية لألنباء نور رضوان لفرانس برس: 
»وصل ١7 مخطوفا بعدما كنا ننتظر عشرين 
بني امرأة وطفل، ليتبني لنا أن داعش أعدم 

سيدة مطلع شهر أكتوبر«.
وقتــل طفــالن آخــران، وفق مــا نقلت 
الســويداء ٢4 عــن ســيدة محــررة، أثناء 

محاولتهما الهرب من شــاحنة احتجزهما 
التنظيم فيها، خالل اشتباكات اندلعت مع 

عناصر اجليش السوري.
وأحدهما في السابعة من عمره والثاني 
يبلغ ١3 عاما، وفق رضوان الذي أشار إلى 
أن جثتي الطفلني نقلتا إلى مشفى السويداء 

الوطني.
من جهته، أكد املرصد السوري حلقوق 
اإلنسان مقتل سيدة وطفلني من املخطوفني، 
موضحا أنه »مــن غير املعروف ما إذا كان 
مت إعدامهم أو قتلــــــوا جـــــراء عمليــات 

القصف«.
ومنذ خطفه الرهائن، أبلغ التنظيم أهالي 
املختطفني بإعدام شــاب جامعي )١9 عاما( 
وشــابة في اخلامسة والعشرين من العمر 
كمــا بوفاة ســيدة مســنة )65 عاما( جراء 

مشاكل صحية.

)أ. ف. پ( صورة رسمية للرهائن الدروز أصدرتها »سانا« عقب وصولهم مسقط رأسهم مبحافظة السويداء 

النظام يصدر أمراً 
قضائيًا بإعدام 11 
معتقاًل في سجن 

حماة

رسالة علنية عشية 
خطاب نصر اهلل 

احلاسم في حتديد 
وجهة األزمة

حل األزمة 
احلكومية ال يكون 

إال بتنازالت من 
اجلميع

الرهائن الدروز يصلون السويداء.. و3 منهم قتلوا قبيل حتريرهم


