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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

بني «ترسيم» احلكومة و«ترسيم» احلدود.. دوافع عديدة لتأجيل االستشارات
بيـروت ـ عمــر حبنجــر 

وأحمـد عز الدين

قــد يكون قــرار الرئيس 
بتأجيــل  عــون  ميشــال 
االستشارات النيابية امللزمة 
موجهــا ضد الرئيس ســعد 
الوحيد  احلريري، املرشــح 
حتى األمس، لتشكيل حكومة 
اإلنقــاذ، بســبب اســتباقه 
الرئاســية  االستشــارات 
باستطالعات سياسية ملواقف 
الكتل النيابية أو أقله المتناع 
احلريري عن «بوسة تيريز»، 
أي التواصل مع الصهر املميز 
جبران باســيل، ورمبا كان 
موجها ضد الثنائي الشيعي 
احلليف، ردا على االعتراض 
بوجه تشكيلة الوفد اللبناني 
ترســيم  مفاوضــات  الــى 
احلدود، أو لكل هذه األسباب 
مجتمعة، لكن البد من األخذ 
بعني االعتبار وجود رئاسة 
اجلمهورية فــي كل قرار أو 
خطوة للرئيس ميشال عون، 
ولكل شخصية مارونية في 
نفسها أهلية وأحقية الوصول 

الى بعبدا!
الرئيس نبيه بري الذي 
تلقــى اتصــاال مــن بعبــدا 
باعتزام الرئيس عون تأجيل 
االستشــارات، قبــل إعالنه 
رســميا، ســارع الى رفض 
التأجيــل «ولــو كان ليــوم 
واحــد»، لكن القــرار صدر، 

لالستشــارات، غرد ساخرا 
«من كان يتفلســف ويتكهن 
ويراهن، مع احترامنا لقرار 
رئيس اجلمهورية، فهذا لن 

يغير في موقفنا».
بــدوره النائــب التقدمي 
االشتراكي هادي أبو احلسن 
غرد قائال «ظنوا اننا سنقاطع، 
وحاولوا االختباء وراء موقفنا 

وحتى السفير البريطاني 
كريــس رامبليــغ علق على 
التأجيــل بهاشــتاغ  قــرار 
«استشــارات» مرفق بوجه 

تعبيري متجهم.
نائــب حزب الطاشــناق 
األرمني هاغوب بقرادونيان 
أعلــن من جهتــه انه اتصل 
برئيس اجلمهورية وطالبه 

التقــاء ســمير جعجــع  ان 
وجبــران باســيل على عدم 
تسمية احلريري ومسارعة 
الرئيــس عون الــى تأجيل 
االستشارات، عكس شعور 
كتلتــني  أكبــر  رئيســي 
نيابيتــني مســيحيتني هما 
باســيل وجعجع باإلحباط، 
نتيجــة توفيــر ســليمان 
فرجنية والنواب املسيحيني 
املســتقلني، أو األعضاء في 
تكتالت أخــرى وعددها ٢٢ 
نائبا، توفير الغطاء امليثاقي 
املطلــوب حلكومة يشــكلها 
احلريري، األمر الذي ستكون 
له ارتداداته على استحقاق 

رئاسة اجلمهورية املقبلة.
لكن مصادر بعبدا أشارت 
الحقــا الى ان هناك اســبابًا 
للتأجيل يجب ان تدرس قبل 
االستشــارات حتى ال نكون 
امام تكليف من دون تأليف، 
أو تأليــف من دون ثقة، وال 
يوجد اي ســبب أو شخص 
يتحكم مبوقف الرئيس عون، 
ومن هذه األسباب ان أحدا من 
نواب جبل لبنان املسيحيني 

لم يكن ليسمي احلريري!
واملالحظ ضمن هذا كله 
أن رقعة الشقاق تتسع بني 
رئيس اجلمهورية ورئيس 
مجلــس النواب بعــد تراكم 
املواضيــع اخلالفيــة وفــي 
هــذا االطــار جــاءت زيارة 
املوفدين والديبلوماســيني 

ليسقطوا تسمية احلريري، 
متناسني اننا نضع مصلحة 

البلد قبل مصلحتنا».
لكن النائب طالل أرسالن، 
املتحالف مع باســيل، سأل 
عما اذا كان الرئيس الفرنسي 
طلب من احلريــري فحص 
دم الكتل ملعرفة موقفها من 

املبادرة الفرنسية.

بتأجيل االستشــارات «ألن 
التــي ستســمي  األصــوات 
احلريري (٦٠ نائبا) لن تؤمن 
الدعــم السياســي املطلوب 
حلكومة انقــاذ، وقال ملوقع 
«لبنان ٢٤»: لعل االتصاالت 
توفر دعما أكبر في استشارات 

اخلميس املقبل.
والحظت مصادر متابعة 

الى عني التينــة لتجنب اي 
تعطيــل للمســعى الدولــي 
داخليــا لتشــكيل احلكومة 
وعلى احلدود جلهة مســار 
املفاوضــات حــول ترســيم 
احلدود بني لبنان واسرائيل.
وامس زار عني التينة كل 
من مساعد وزير اخلارجية 
األميركية لشــؤون الشــرق 
االدنى ديڤيد شينكر وممثل 
االمم املتحــده في لبنان يان 
كوبيتش والسفير البريطاني 
فــي بيــروت رامبلينغ على 
التوالي فــي محاولة دخول 
علــى خــط التهدئة وعرض 
مســار مفاوضــات ترســيم 
ان  خصوصــا  احلــدود، 
الوفــد اللبنانــي املفــاوض 
عاد مــن الناقورة الى قصر 
بعبدا الطــالع الرئيس على 
املفاوضــات دون اآلخرين، 
االمــر الــذي يعرقــل هــذه 
لــو اعلن  املفاوضــات فيما 
الفريق الشيعي املعني اكثر 
مــن غيــره اعتراضــه على 

احملادثات.
بدوره، غرد رئيس حزب 
القوات اللبنانية سمير جعجع 
عبر تويتر قائال: «يوما بعد 
يوم يتأكد بالدليل احلســي 
القاطع انه مع هذه األكثرية 
النيابيــة، وهــذه املجموعة 
احلاكمة، «فالج ما تعالج». 
احلل الوحيد انتخابات نيابية 

مبكرة».

الهوة تتسع بني «عني التينة» و«بعبدا».. ودخول ديبلوماسي على خط املعاجلة

رئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبال في عني التينة مساعد وزير اخلارجية األميركي لشؤون الشرق األدنى ديفيد شينكر  (محمود الطويل)

وكانــت اول خطوة لرئيس 
املجلس دعوة مجلس النواب 
الى االجتماع الثالثاء املقبل.
واخلطوة الثانية رسالة 
مفتوحــة من النائــب أنور 
اخلليل، العضو الدرزي في 
كتلة التنمية والتحرير، الى 
الرئيس ميشال عون قال فيها 
«كن مع لبنان الوطن، ال مع 
فريق يخصك بشكل واضح 
وفاضح، تأجيل االستشارات 
طعنة في قلب وطن يصرخ 
أملــا، ان تأجيلك للدســتور 
هو انحيــاز واضح وفاضح 
لرغبــات أهــل البيــت، لقد 
ضيعــت ٤٥١ يوما من أصل 
١٤٥٢ يوما مضت من واليتك 
بالتأخير والتسويف، ارحم 

لبنان».
الرئيس احلريري بدوره، 
علم بالقرار قبل إعالنه أيضا، 
وهــو كان لوح بانســحابه 
مــن امليــدان احلكومــي في 
حــال تأجيل االستشــارات، 
لكن أجواءه ال توحي بذلك، 
والكل اآلن بانتظار رد فعله 
على الفرصــة التي أضاعها 
قــرار عــون، لكــن نصائح 
الناصحني أقنعته، كما يبدو 
على جتنــب ردات فعل من 
ذات العيــار، حتى ال يحقق 

مقاصد القاصدين.
رئيس التيار احلر جبران 
باسيل، الذي ظهرت بصماته 
في قرار التأجيل الرئاســي 

مصر تطلق أول سنداتها اخلضراء في بورصة لندن

قراءة عامة في البرامج االنتخابية 
ملرشحي مجلس النواب

القاهرة ـ ناهد إمام

أطلقــت مصر في حدث افتراضي، 
امــس، إصدارها األول من الســندات 
 ،«LSE» اخلضراء في بورصــة لندن
وهي ســندات سيادية حكومية تبلغ 
قيمتها ٧٥٠ مليون دوالر أميركي ألجل 
خمس سنوات، ويعد األكبر مبنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، واألول 

من نوعه في بورصة لندن.
وذكر بيان صحافي صادر عن وزارة 
املالية، أن وزير املالية د.محمد معيط 
ووزير الشــرق األوســط البريطاني 
جيمس كليفرلــي، واملدير التنفيذي 
املؤقت لبورصة لندن دينزل جنكينز، 
وجهوا رســالة حلفل افتتاح السوق 
االفتراضي، أعربوا خاللها عن دعمهم 
لهــذه اخلطــوة، والتي ستســهم في 
تعزيــز الطموحات املشــتركة ملصر 
واململكة املتحدة والعمل معا من أجل 
التعافي األخضر من ڤيروس «كورونا 
املســتجد»، ودعم أولويات املناخ في 
الفترة التي تسبق مؤمتر األمم املتحدة 
املعني بتغير املناخ «COP٢٦» وما بعده، 
ما يبرهن على التزام مصر بالتنمية 

املســتدامة ودورها كقائــد مبتكر في 
املنطقة.

وأوضــح وزيــر املاليــة د.محمــد 
معيط، في كلمته، «يسعدنا االنضمام 
ملجموعــة الدول املصدرة للســندات 
اخلضراء الســيادية التي تلعب دورا 
قياديــا في التنمية اخلضراء، ونثمن 
اإلقبال الكبير من املستثمرين على هذا 
اإلصدار الناجح، الذي يوضح دعمهم 
وثقتهم بجهــود احلكومة في تنويع 
التمويل الالزم لتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة».
وأضــاف أن حصيلــة «الســند 
األخضر» سوف تستخدم في متويل 
النفقات املرتبطة مبشروعات خضراء 
صديقة للبيئة، وحتقيق خطة مصر 
للتنمية املســتدامة في مجاالت النقل 
النظيف والطاقة املتجددة واحلد من 
التلوث والسيطرة عليه، والتكيــــف 
مع تغير املناخ ورفع كفاءة الطاقـــــة، 
واإلدارة املســتدامة للمياه والصرف 
الصحــي، علــى ضوء «رؤيــة مصر 
٢٠٣٠»، التي تعطي األولوية ملشروعات 

االستثمـــار األخضـــر.
وأشار إلى أن هذا اإلصدار شهد إقباال 

كبيرا من املستثمرين، حيث جتاوزت 
طلبات الشــراء حجم اإلصدار املعلن 
٥٠٠ مليون دوالر مبا يعادل ٧٫٤ مرات، 
وتخطــت احلجم املقبول ٧٥٠ مليون 
دوالر مبا يعادل ٥ مرات، مشــيرا إلى 
أن هــذا اإلصدار جــذب قاعدة جديدة 
من املســتثمرين بأوروبا، والواليات 
املتحدة األميركية، وشرق آسيا والشرق 
األوسط بنســب ٤٧٪، ٤١٪، ٦٪، ٦٪، 

على التوالي.
وأفاد بأن االكتتاب القوي جدا على 
طرح الســندات اخلضراء الســيادية 
احلكوميــة، املعلن عنه مــن القاهرة 
الذي وصــل ألكثر مــن ٣٫٧ مليارات 
دوالر، ساعد وزارة املالية على خفض 
سعر الفائدة على السندات املطروحة 
بنحو ٥٠ نقطة أساس، مقارنة باألسعار 
االفتتاحية املعلن عنها عند بداية عملية 
الطرح، مبــا يعكس تزايــد الطلبات 
على السندات الدولية اخلضراء التي 
تطرحها مصر ألول مرة في تاريخها، 
وتزايد ثقة املستثمرين في األوضاع 
االقتصادية واملالية والنقدية ومستقبل 
مصر وااللتــزام بسياســات التنمية 

املستدامة ملصر.

أحمد سليمان

كشــفت برامج مرشحي مجلس النواب املصري عن 
تطابق الى حد بعيد في التوجهات حول القضايا الداخلية، 
خاصة املوضوعات املتعلقة بتحسني املناخ االستثماري 
وجذب رؤوس أموال جديــدة وتعديل النظام الضريبي 

والتوسع في مجال الرعاية الصحية وغيرها.
ورغم أهمية املرحلة التي تأتي فيها االنتخابات التشريعية 
في ظل وجود العديد مــن التحديات التي تواجه الدولة 
ومهام كثيرة أمام النواب اجلدد إال أن احملللني وجدوا أن 
برامج األحزاب واملستقلني على املقاعد الفردية قد ال تعبر 
بشكل كبير عن تطلعات وآمال الناخبني، امنا تلعب على 
وتر االحتياجات اليومية امللحة، واملشاكل التي يعاني منها 
املجتمع بشكل عام لكي تربط الناخب بالشعار وباملرشح 

بعد ذلك، مما يدفعه للتصويت لصاحله.
صعوبة االختيار

بدأت حتالفات املرشحني تظهر في الدعائية االنتخابية 
خالل األســبوع املاضي بشكل ملحوظ سواء لألحزاب 
الرئيسة املتحالفة في القوائم التي تطرح برنامجها باعتبارها 
متتلك رؤية سياسية إلى ما يجب أن تكون عليه الدولة 
في املرحلة املقبلة أو بني املرشحني على املقاعد الفردية 
ما جعل تطابق األهداف الرئيســية والفرعية لكثير من 
البرامج إشكالية حقيقية أمام حسم الناخب الختياراته، 
ما قد يدفع باحتمالية صعود «مرشح غير متوقع» ومن 
خالل حتليل البرامج االنتخابية املختلفة من خالل احلمالت 

الدعائية التي أطلقها األحزاب املرشحون تبني التالي:

١ ـ حظيــت القضايا االقتصادية وتوســيع آفاق 
االستثمار بنصيب عال من االهتمام على حساب معاجلة 

القضايا االجتماعية.
٢ ـ تعزيز النمــو االقتصادي وخلق وظائف كانا 

القاسم املشترك في أغلب البرامج االنتخابية.
٣ـ  اتسمت برامج املرشحني ذوي االنتماءات املعارضة 
بنقد بعض القوانني، باعتبارها مثلت مسار جدل مجتمعي 

في الفترة األخيرة.
٤ ـ افتقدت الكثير مــن برامج األحزاب للوضوح 
والعمق وسعة األفق فيما غلب طابع الشعارات والندوات 

على برامج املرشحني املستقلني.
٥ـ  رغم أهمية السياسة اخلارجية بالنسبة للبرملان 
ـ كونــه يصيغ األهداف القوميــة للبالدـ  إال أنها لم 
تستحوذ على االهتمام املطلوب وفي كثير من البرامج 
كانت غير حاضرة متاما في الدعاية االنتخابية سواء 

لألحزاب أو املستقلني.
ويرى احملللون أن غالبية خطابات املرشحني خالل 
حمالت شرح برامجهم متيل للشعبوية لكسب األصوات 
واستقطاب الرأي العام في حني أن القضايا الرئيسية 
تتشابه في طرحها وأســلوب حلها، إضافة إلى عدم 
ربطها بتوقيتات زمنية محددة، ما يضع الناخب أمام 
اختياريــن اما التصويت العشــوائي أو العزوف عن 
املشــاركة وهنا تكمن املعضلة الرئيسية التي ترافق 
أي استحقاق دستوري في مصر، كما ظهر نوع جديد 
من الدعاية للمرشحني مدفوعة األجر تعرف املواطن 
بحقوقه وطريقة التصويــت وحتثه على اداء واجبه 

الوطني، يغلب على ألوانها علم البالد.

«األكبر بالشرق األوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دوالر أميركي ألجل ٥ سنوات»

حتليل إخباري

نقطة عسكرية تركية «إستراتيجية» تطل على «الغاب»

وكاالت: أفــادت تقاريــر إعالمية بأن 
اجليــش التركــي بدأ أمس إنشــاء نقطة 
عسكرية جديدة في منطقة «جبل شحشبو» 
الواصــل بني ريف إدلب اجلنوبي وريف 
حماة الغربي. وانتشرت عناصر من اجليش 
التركي، فــي قرية قوقفني بجبل الزاوية 
جنوبــي إدلب، بعد ســاعات على إدخال 
رتــل تركي يحوي مدافــع ثقيلة وآليات 

عسكرية أمس األول.
وأوضح موقع «زمان الوصل» أن النقطة 
العسكرية اجلديدة التي أنشأها اجليش 
التركي في بلدة «قوقفني» في منطقة «جبل 
شحشبو» تصل بني بلدة «كفرعويد» بريف 
إدلب اجلنوبي، وبلدة «العنكاوي» بسهل 
الغــاب، وتطل على معظم نقاط اجليش 
السوري وامليليشيات املوالية له في السهل.

وعمل اجليــش التركي علــى تدعيم 
النقطة بعربات مصفحة، وعدد من اجلنود، 
ورفع ســواتر ترابية، مع العلم أن الرتل 
الذي متركز فــي النقطة اجلديدة انطلق 
من معسكر «املسطومة» غرب إدلب أكبر 

قاعدة تركية في «منطقة خفض التصعيد 
الرابعة» (إدلب وما حولها).

وقــال قائــد عســكري ميدانــي فــي 
«اجلبهة الوطنيــة للتحرير» املنضوية 
ضمن «اجليش الوطني» املعارض، طلب 
عدم الكشف عن هويته، إنه من املقرر أن 
يسير اجليش التركي في املرحلة املقبلة 
دوريات بني معســكر املسطومة جنوبي 
إدلب وقوقفني مبحاذاة نقاط التماس مع 
قوات النظام، بعد إنشائه نقطة في القرية، 

بحسب ما نقل موقع «عنب بلدي».
وذكر املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
من جهته، أن قوات النظام حاولت مرارا 
وتكرارا التقدم والسيطرة على قرية قوقفني 
الواقعة بالقسم الغربي من جبل الزاوية 
بريف إدلب اجلنوبي. وأضاف انه بذلك، 
يرتفــع عدد النقاط التركيــة في منطقة 

«خفض التصعيد» إلى ٦٩.
ويشــار إلــى أن اجليــش التركــي 
أرســل أمس األول رتال عســكريا ضخما 
من معبر «كفرلوســني» العســكري، إلى 

خطوط التماس في منطقة «جبل الزاوية» 
جنــوب إدلب، ومتركز في تلة «الشــيخ 
متام» بالقــرب من بلدة «معراته» والتي 
تكشف عدة مناطق بريف إدلب اجلنوبي 
أبرزها مدينة «معرة النعمان»، وضم الرتل 
مدافع ثقيلة وشاحنات ذخائر وصهاريج 
وقــود وناقالت جنــد وعربات مصفحة. 
ونشر ناشطون، ڤيديوهات أظهرت الرتل 

العسكري التركي.
وأنشأ اجليش التركي منذ مارس املاضي 
عدة نقاط عســكرية جديدة، بعضها في 
مناطق استراتيجية، كالنقطة العسكرية في 
تل «النبي أيوب» بجبل الزاوية، والنقطة 
العسكرية في منطقة تالل احلدادة في جبل 
األكراد بريف الالذقية في أغسطس املاضي، 

عقب هجوم فاشل للنظام على املنطقة.
وتخضع منطقة شمال غربي سورية 
التفــاق «موســكو» املوقع بــني الرئيس 
التركي، رجب طيــب أردوغان، ونظيره 
الروســي، فالدميير بوتني، وبدأ سريانه 

في ٦ من مارس املاضي.

ترصد مواقع اجليش السوري ويرفع عدد مواقعها في إدلب إلى ٧٠

سوريون يراقبون رتال عسكريا تركيا يعبر قرية املسطومة باجتاه جنوب إدلب  (أ.ف.پ)

«رايتس ووتش»: هجمات إدلب «جرائم ضد اإلنسانية» 
رويترز ـ أ.ف.پ: قالــت منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
املعنية بحقوق اإلنســان في تقرير لها أمس إن قصف القوات 
املسلحة السورية والروسية ملدنيني خالل هجوم على آخر معاقل 
املعارضة في شمال غرب سورية قد يرقى لدرجة اجلرائم ضد 

اإلنسانية، مطالبة مبحاسبة املسؤولني عنها.
وذكرت املنظمة أنها حتقق في عشــرات الضربات اجلوية 
والبرية «غير املشروعة» على أهداف مدنية في املنطقة احمليطة 
مبدينة إدلب بني أبريل ٢٠١٩ ومارس ٢٠٢٠ أودت بحياة مئات 

املدنيني وتسببت في تشريد ما يربو على ١٫٤ مليون.
ووثقت املنظمة في تقرير من ١٦٧ صفحة نشــرته بعنوان 
«اســتهداف احلياة في إدلب»، ٤٦ هجوما جويا وبريا «شملت 
استخدام الذخائر العنقودية، وأصابت مباشرة أو أحلقت أضرارا 
باملدنيني والبنى التحتية في إدلب، في انتهاك لقوانني احلرب» 
و«شــكلت جرائم حرب على ما يبدو، وقــد ترقى إلى جرائم 

ضد اإلنسانية».
وقالت املنظمة إن تقريرها، استند إلى مئات الصور ولقطات 
مصورة باألقمار االصطناعية وسجالت رصد الطائرات لتحري 
٤٦ واقعة قصف وهي جزء يسير من الضربات اجلوية والقصف 
الذي اســتهدف املنطقة. وانها قابلت أكثر من مئة من ضحايا 
الهجمات والشهود عليها. واضافت أنها لم جتد «أي دليل على 

وجود أهداف عســكرية» في املواقع املستهدفة، ما يشير إلى 
أن «هذه الهجمات غير القانونية كانت متعمدة». وقال كينيث 
روث املديــر التنفيذي للمنظمــة لتلفزيون رويترز «قصفوا 
املستشفيات واملدارس واألسواق واملناطق السكنية. ليس عن 
غير قصد فحســب وليس أثناء محاولة استهداف من يطلق 
عليهم إرهابيون وإمنا عن عمد أيضا». وأضاف أن «الهجمات 
املتكررة كانت جزءا من استراتيجية عسكرية متعمدة لتدمير 
البنية التحتية املدنية وطرد الســكان، ما يسهل على احلكومة 

السورية استعادة السيطرة على املنطقة».
وحدد التقرير أسماء عشرة مسؤولني روس وسوريني منهم 
الرئيس السوري بشار األسد والروسي فالدميير بوتني وكبار 
قادتهما العسكريني وقال إنهم «مسؤولون من الناحية القيادية». 
ودعت املنظمة اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلى تبني قرار أو 
بيان يدعو إلى فرض عقوبات محددة الهدف على هؤالء القادة 
العسكريني واملدنيني الضالعني بشكل موثوق في جرائم احلرب 
واجلرائم احملتملة ضد اإلنسانية والتجاوزات اخلطيرة األخرى.
وقال روث «يجب أن تتضافــر اجلهود الدولية إلثبات أن 
الهجمات غير القانونية لها عواقب، وردع الهجمات املستقبلية، 
وإظهار أنه ال ميكن ألي أحد اإلفالت من املساءلة عن اجلرائم 

اجلسيمة بسبب رتبته أو منصبه».

املنتقدون يعتبرون باسيل وراء التأجيل.. ومصادر بعبدا تتحدث عن امليثاقية وتنفى العامل الشخصي


