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تكليف احلريري اخلميس.. والتأليف بعد االنتخابات األميركية

بيروت ـ عمر حبنجر

فــي امللف احلكومــي ثمة 
جديد مفيد، لقد شــجع املوفد 
األميركي ديڤيد شينكر كل من 
التقاهم في لبنان على السير 
الفرنســية، وآخر  باملبــادرة 
من التقاهم ســليمان فرجنية 
رئيــس املردة، والــذي أكد له 
من خالل الزيارة ان العقوبات 
األميركيــة على وزيــر املردة 
السابق يوسف فنيانوس، ال 

تستهدف املردة.
انتقــد تأجيــل  فرجنيــة 
عــون  ميشــال  الرئيــس 
امللزمة  النيابية  االستشارات 
بناء على طلب جبران باسيل، 
وأبلغ شينكر بأن عون يتذرع 
بامليثاقية لتبرير التأجيل رغم 
أنــه جتاهلهــا، يوم تشــكيل 
حكومة حســان دياب، وسأل 
هل املعارضون لعون يفتقرون 
الى امليثاقية؟ وتقول املصادر 
املتابعة ان باريس دخلت على 
خط االتصاالت وحاولت إقناع 
سعد احلريري بالتواصل مع 
باســيل، كما تواصل مع وليد 
جنبالط، وكان رد احلريري انه 
اتصل بجنبالط، شاكرا موقفه 
بعد اعالن اللقاء الدميوقراطي 
تسميته لتشــكيل احلكومة، 
بينما اليزال باسيل على موقفه 
قبل وبعد االستشارات. وقالت 
املصادر: ان عون عندما اتصل 
باحلريــري ليبلغــه تأجيــل 
االستشارات تذرع بامليثاقية، 
وكان رد احلريري بأن التأجيل 
البلــد وان  ليــس ملصلحــة 
هناك ضرورة إلنقاذ املبادرة 
الفرنسية. واتصل عون مجددا 
باحلريــري وقال انه يســعى 
لتأمــني أوســع مشــاركة في 
تكليفه، وتبني ان هذا االتصال 
جاء بإصرار من باسيل الذي 
حضر الى بعبدا، بعد أن تعذر 
عليــه إقناع عدد مــن النواب 
اعضــاء تكتل «لبنان القوي» 
بجدوى التأجيل، فكان ان جلأ 
الى «املجلس السياسي» للتيار، 
بعدما ورط كتلة نواب األرمن 

املرفوع  العقوبــات األميركي 
فــوق عنقــه، وبالتالــي هــو 
يصعد على احملور احلكومي 
ليحصل على ضمانات أميركية 
وفرنسية، بأن العقوبات التي 
طالت وزيرين محسوبني على 
«الثنائي الشــيعي»، ال تطاله 

في أي وقت.
ومــا وفرتــه االتصــاالت 
حتى اليوم شــجع على توقع 
حصول االستشارات النيابية 
في موعدها الثاني، اي اخلميس 
املقبل، وتسمية سعد احلريري 
كرئيــس مكلــف، مبعزل عن 
موقف جبران باسيل ونواب 
تياره، لندخل في طور التأليف، 
املستبعد قبل إجراء االنتخابات 
األميركية، وفق توقيت ثنائي 
أمــل وحــزب اهللا، املتصــل 

بالرؤية اإليرانية.
ويبدو أن مسألة التكليف 
مغطــاة دوليا وعربيا ويبقى 
علــى األطــراف الداخليــة أن 
تســتوعب املوقــف، وإال فإن 
تأجيــل االستشــارات للمرة 
الثانيــة، يعنــي املزيــد مــن 
الضغوط على أعناق اللبنانيني 

ماليا.
وقــد ســبق وأن أجــرت 

في هــذا الوقت البطريرك 
املاروني بشارة الراعي لم يبرئ 
أحدا من دم لبنان النازف، وقد 
دعا في عظة األحد من بكركي 
أمــس الــى رفــع األيــدي عن 
احلكومــة اللبنانية واإلفراج 
عنها، محمال املسؤولني جرم 

رمي البلد في الشلل الكامل.
وقال: املسؤولية جماعية 
واحلســاب جماعي، واســأل 
من منكم ايها املسؤولون من 
ميلك طــرف الوقت ليؤخروا 
االستشارات النيابية، وبالتالي 
تأليــف احلكومــة واللعــب 
بالدستور وامليثاق والطائف 
والنظام؟، مســجال لثورة ١٧ 
أكتوبــر جناحها فــي توحيد 
جيل لبناني متعدد االنتماءات 
الدينيــة والثقافية واحلزبية 

واملناطقية.
بــدوره، املطــران إليــاس 
عــودة، متروبوليــت بيروت 
للروم األرثوذكس تساءل في 
عظتــه أمس بقوله «أال تثبت 
املماطلــة في اتخــاذ القرارات 
املهمة ان دولتنا ميتة ومميتة، 
اآلن لــم كل هــذه املماطلة في 
تأليــف حكومة تنقــذ الوطن 
اجلريح والشعب الكسيح؟».

املصارف «بروڤــة» ملثل هذه 
اإلجراءات االسبوع املاضي، من 
خالل تقليص عمليات السحب 
بالليرة اللبنانية، ناهيك عن 
العقوبات األميركية اجلاهزة 
للتنفيذ، والتي حددت جوالت 
املوفد ديڤيد شينكر احداثياتها 
ومن هو في مرماها، ومن هو 
مبنــأى عنهــا، وال شــك، أن 
شكوك النائب جبران باسيل 
في محلها، فشينكر لم يكتف 
بتجاهله على صعيد اللقاءات، 
امنــا تعمــد زيــارة منافســه 
الرئاســي ســليمان فرجنية، 
ليس فقط لنفي أن العقوبات 
على الوزير الســابق يوسف 
فنيانوس، ال تستهدف املردة، 
وال حتــى لتوجيه غمزة عني 
منه لدمشــق، بل أيضا إلبالغ 
الرئيس ميشــال عــون، عبر 
مقاطعة باسيل، رسالة إضافية 
إلى رســالة التوضيــح التي 
أصدرتها السفارة االميركية ردا 
على املعلومات الرئاسية التي 
نسبت إلى شينكر امس االول، 
ويتداول املتابعون تلويحات 
أميركية بإجراءات أشد حسما، 
وهي ليســت ملصلحــة العهد 

حكما.

تلويح أميركي بإجراءات حاسمة.. ورئيس التيار يريد ضمانات بعدم تعريضه للعقوبات

(محمود الطويل) جانب من عظة البطريرك بشارة الراعي في بكركي امس 

في طلب تأجيل املوعد األول.
لبنــان  «اذاعــة  وتقــول 
احلر» الناطقة بلسان القوات 
اللبنانيــة، ان «القــوات» لــم 
تســتجب لرغبــة وســطاء 
بتوافــق باســيل وجعجــع 
على تســمية غيــر احلريري 
لتشــكيل احلكومة، وبالتالي 
فإن «القوات» ليست طرفا في 

تأجيل االستشارات.
املستجد بحســب مصادر 
«األنبــاء» وســاطة يقوم بها 
رجل أعمال واسع االتصاالت، 
لتأمني التواصل بني صديقيه 
املتباغضني، ســعد احلريري 
وجبران باسيل، بالتزامن مع 
حركــة اتصاالت تســتعد لها 
الســفيرة الفرنسية اجلديدة 
في لبنان، ضمن إطار مبادرة 
الفرنســي اميانويل  الرئيس 

ماكرون.
الدخــول علــى  ويجــري 
ســعد احلريري من بــاب ان 
باسيل ليس متشوقا للعودة 
الى احلكومــة، وال هو بعيد، 
بخالف الظاهر من تصرفاته 
املســيئة اليه والى العشــرة 
القدميــة، بقــدر ما هــو قلق 
على مســتقبله املهدد بسيف 

هل وصل لبنان إلى االنهيار 
باملصادفة أم نتيجة قرار؟

بيروت - د.ناصر زيدان

ثمة اعتقاد لدى نخب واسعة من املتابعني 
وأصحاب الــرأي، أن ما وصل إليه لبنان من 
انهيار مالي واضطراب سياســي، كان نتيجة 
رؤى مختلفة لقوى متحالفة في العلن، ولكن 
لكل منها مشروعه املختلف عن اآلخر، والتخبط 
وقلة اخلبرة أديا إلى ضياع البالد في حلظة 
سياسية مفصلية تعيشها املنطقة برمتها، وسط 
انكفاء للدور العربي، وشراهة لدى الطامعني 

في توسيع رقعة نفوذهم في اإلقليم.
ال ميكن اعتبار ما حصل في لبنان مصادفة 
سياسية، أو حتى جراء أخطاء تتعلق بركاكة 
األداء لدى الفئة املتحكمة بزمام األمور، ومنذ ٧ 
سنوات يالحظ املراقبون أن شيئا من املكابرة 
تغلب على طريقة عمل فريقني أساسيني باملعادلة 
القائمــة، ويتأكد مع الوقت أن لدى كل منهما 
أجندة للوصول إلى لبنان مختلف عن لبنان 
احلالــي، وال ميكن أن يكون هؤالء على عدم 
دراية بالنتائج الكارثية لسياسة تعطيل غالبية 
مؤسسات الدولة - ومنها الرئاسة األولى - كما 
باالستهتار بكل املرافق اإلنتاجية واخلدماتية 
وخلــق عداء مع املظلة التــي حتمي مصالح 
اللبنانيني في الداخل واخلارج. بل على العكس 
من ذلك، فإن هذه النخب ترى أن القيمني على 
أمور الدولة منذ ٧ ســنوات، كانوا يخططون 
القائم، وتبديل احلالة  اللبناني  الواقع  لتغيير 
التوافقية الهشة وفرض مقاربات مختلفة لها 
أبعاد حزبية وطائفية، وحتمل ارتباطات خارجية 

واضحة.
واخلطاب السياسي األخير لطرفني رئيسيني 
في املعادلة السياسية اللبنانية، يؤكد وجود نية 

لتغيير الواقع اللبناني. 
وقد أعلن رئيس التيار الوطني احلر النائب 
جبران باسيل مثال: أن الدستور اللبناني «تافه» 
ويجب اعتماد المركزية موسعة - وأكيد أن 
املوسعة تخفي تفسيرات تقسيمية عديدة - كما 
أن حزب اهللا وعلى لسان أكثر من مسؤول 
سياســي وديني يدور في فلكه، أعرب عن 
رغبة واضحة في إرساء معادلة جديدة، تأخذ 
بعني االعتبــار فائض القوة التي يتمتع بها 

على املستوى العسكري واملالي والطائفي.
واالقتراحات املتداولة في السر - وأحيانا 
في العلن - ترسم صورة عن نية إلنهاء صيغة 
لبنان الكبير الذي ولد قبل ١٠٠ عام، وبالتالي 
االنسحاب من العقد الوطني الذي يجمع بني 
اللبنانيني، فأحد فرقاء احلكم يعتبر أن ضم 
األقضية األربعة (من البقاع والشــمال) إلى 
متصرفية جبل لبنان في العام ١٩٢٠ أخل مع 
الوقت بالتوازن الدميوغرافي لصالح املسلمني، 
والطرف الثانــي في املعادلة يعتبر أن صيغة 
ميثاق العام ١٩٤٣ وتسوية الطائف للعام ١٩٨٩ لم 
تعد ترضي طموحاتها امليثولوجية والسياسية، 
والطرفان شــريكان في معادلة قامت منذ ٧ 

سنوات، ولكن لكل منهما أهداف مختلفة. 
أما باقي القوى واألحزاب األخرى، فعاشت 
على فتات التسوية القائمة، إما خوفا من السالح 
الذي ميتلكه حزب اهللا، وإما لتجنب خســارة 
محكمة، ألن اتفاق الطائف فرض على القوى 
السياسية ضرورة الدخول في جنة السلطة، 
ألنها أصبحت في يد مجلس الوزراء مجتمعا، 
وكي ال تصبح هذه األحــزاب خارج املعادلة 
الطائفية نهائيا. لكن الواقع اللبناني سيفاجئ 
املخططني لتغيير الوضع القائم، على اعتبار أن 
أي معادلة أخرى ال ميكن أن تفرض بسهولة، 
ولبنان أكبر من أن يتحكم فيه طرفان، أقوياء 
اليوم، ورمبا سيكونان األضعف في املستقبل 
القريب. بني هذه وتلك من الرؤى التي غيرت 
لبنان، وجعلته بكامله ضحية فقر وبؤس في 
محيط مضطرب، يتم الترويج ملفاهيم جديدة 
مبناسبة تشكيل احلكومة، بعد أن فشل مصطفى 
أديب في تشكيل حكومة طوارئ من مستقلني. 
ورغبة الرئيس سعد احلريري في العودة لترؤس 
احلكومة، بعد أن ســقطت حكومته السابقة 
أمام انتفاضة ١٧اكتوبر ٢٠١٩، قد تكون فرصة 
لترميم ما تبقى، أو رمبا استعادة بعض الثقة، 
لكن احلريري يواجــه بعراقيل غريبة، منها 
تعطيل االستشارات بحجة عدم وجود ميثاقية 
مناطقية، ومنها إثارة مخاوف املسيحيني من 
إنشاء حلف رباعي جديد يضم كل املسلمني، 
وكل ذلك تهويل ال أســاس له، ورمبا يخفي 

نوايا انتحارية أو تقسيمية جديدة.

مصادر لـ «األنباء»: وسيط جديد بني احلريري وباسيل.. والراعي يدعو إلى رفع األيدي عن تشكيل احلكومة

مصر تدعو التفاق ملزم حول «سد النهضة» 
اإلثيوبي يحقق املصالح املشتركة

مناشدات إلنقاذ النازحني 
شمال غرب سورية قبل حلول الشتاء

القاهرة - هالة عمران 

أكــد د.مصطفى مدبولي 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
املصــري، ضرورة التوصل 
التفاق قانوني ملزم، حول 
قواعد ملء وتشــغيل ســد 
النهضة مبا يحفظ احلقوق 
واملصالح املشتركة، مع عدم 
اتخــاذ أية قــرارات أحادية 
مــن شــأنها التأثير ســلبا 
علــى االســتقرار باملنطقة، 
مضيفــا أن مصــر حريصة 
كل احلرص على اســتمرار 
عملية التفاوض مع كل من 
السودان وإثيوبيا للوصول 

إلى ذلك االتفاق امللزم.
جــاء ذلــك خــالل كلمة 
د.مصطفــى مدبولي رئيس 
مجلــس الوزراء املســجلة، 
أســبوع  افتتــاح  خــالل 
 ،٢٠٢٠ للميــاه  القاهــرة 
امــس حيث نقــل للحضور 
الرئيس عبدالفتاح  حتيات 
السيسي، ومتنياته بالتوفيق 
والنجاح للفعاليات، معربا 
عن سعادته بافتتاح أسبوع 
القاهرة للمياه للعام الثالث 
علي التوالــي، بعد النجاح 
الذي حتقق في النســختني 
السابقتني لعامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.
أن  مدبولــي  وأوضــح 
األسبوع يعقد حتت شعار 
(األمن املائي من أجل السالمة 
والتنمية باملناطق القاحلة) 
وتتضمن اجللســات طرح 
مجموعة من أهــم القضايا 
اإلقليميــة للمناطــق التــي 

تعاني من ندرة املياه.
واجلديــر بالذكر أن هذا 
األسبوع يعد متهيدا للمنتدى 
العاملــي للميــاه بالعاصمة 
السنغالية داكار٢٠٢١، الذي 
تستضيفه أفريقيا بعد فترة 
انقطاع دامت أكثر من عشرين 
عامــا، منذ انعقــاد املنتدى 
العاملــي األول للميــاه فــي 
املغرب عام ١٩٩٧، مما سيعزز 

وكاالت: ناشــد فريــق 
«منسقو استجابة سورية»، 
املنظمات واجلهات الدولية 
املعنية، لتقدمي املســاعدة 
العاجلة والفورية للنازحني 
القاطنــني فــي املخيمــات 
العشــوائية  والتجمعــات 
الواقعــة في شــمال غربي 
ســورية، مع اقتراب فصل 
أعــداد  الشــتاء وارتفــاع 
اإلصابات بڤيروس كورونا 
املستجد والتي جتاوزت الـ 
١٠٠ حالة يوميا في الفترة 

األخيرة. 
ولفت الفريق في بيان إلى 
اقتراب فصل الشتاء احلالي 
لعــام ٢٠٢٠ مــع اســتمرار 
نزوح عشــرات اآلالف من 
املدنيــني مــن مناطق ريف 
حلب وحماة وإدلب باجتاه 
«املناطق اآلمنة نسبيا» في 
شمال غربي سورية، وبقاء 
اآلالف منهم ضمن املخيمات 
والتجمعات العشوائية في 
املنطقة، ومع تعرض املنطقة 
في الشتاء املاضي ألكثر من 
ست عواصف مطرية أدت 
إلى أضرار كبيرة ضمن تلك 

املخيمات.
وحتــدث الفريــق عــن 
أعــداد املخيمــات  ازديــاد 
وخاصة خالل فترة النزوح 
األخيــرة إلــى ١٢٩٣ مخيما 
يقطنها ١٫٠٤٣٫٦٨٩ نسمة، 
بينهم أكثر من ٣٨٢ جتمعا 
عشوائيا غير مخدم مطلقا 
بأبسط املقومات األساسية.

وطالب من كل املنظمات 
والهيئات اإلنسانية املساهمة 
الفعالــة بتأمني احتياجات 
الشــتاء للنازحــني ضمــن 
املخيمات بشكل عام، والعمل 
على توفير اخلدمات الالزمة 
للفئات األشد ضعفا، ودعاهم 
للمســاهمة بشــكل عاجل 
وفوري ملتطلبات احتياجات 
الشتاء للنازحني ضمن تلك 

املخيمات والتجمعات.

مصر ٢٠٣٠ على املســتوى 
اإلقليمي والدولي.

وأكد رئيس الوزراء - في 
كلمته - أن الدولة وضعت 
رؤيــة مصــر ٢٠٣٠، بهدف 
جعل مصر في مصاف الدول 
املتقدمة على مستوى العالم، 
من خــالل مضاعفة الرقعة 
العمرانية الستيعاب الزيادة 
السكانية الكبيرة املتوقعة، 
معاجلــة  ذلــك  ويشــمل 
املشكالت الناجمة عن زيادة 

الكثافات السكانية في العديد 
من املدن، عبر انشاء مجموعة 
مــن املشــروعات القوميــة 
الكبرى، ســواء مشروعات 
املدن اجلديدة، واالستصالح 
الزراعي، ومشروعات حتلية 
مياه البحــر ومعاجلة مياه 
الصرف الصحي والزراعي، 
ومشروعات الطرق الرئيسية 
والسريعة، مع توفير املرافق 
والبنيــة األساســية لهــذه 

املشروعات.

كلمة مسجلة لرئيس الوزراء املصري د.مصطفى مدبولي خالل افتتاح أسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢٠

من اجلهود الدولية الرامية 
إليجــاد حلــول ومقترحات 
املائــي،  األمــن  لتحقيــق 
والذي سيكون له بالغ األثر 
في جتنيــب العالم مخاطر 
الصراعات الدولية، ويسهم 
بشــكل كبيــر فــي حتقيق 
السالم ويعمل على تسريع 
وتيرة التنمية.، الفتا إلى أن 
أســبوع القاهرة للمياه في 
نسخته الثالثة يأتي ليسهم 
بشكل كبير في تعزيز رؤية 

احلكومة متنع السيارات العمومية 
والبيك آب من تعبئة بنزين «٩٥» في دمشق

«االقتصاد»: سورية بحاجة 
الستيراد نحو ٢٠٠ ألف طن قمح شهريًا

وكاالت: منعــت احلكومة الســورية، 
الســيارات العمومية والبيك ٓاب من تعبٔية 
بنزين من نوع «ٔاوكتان ٩٥» في العاصمة 
دمشق، بحجة منع عمليات املتاجرة بهذه 
املادة، التي تشهد منذ شهور أزمة في عموم 

مناطق سيطرتها.
وأصدرت جلنة محروقات محافظة دمشق 
أمس األول، قرارا يسمح للسيارات السياحية 
اخلاصة فقط التزود مبــادة البنزين من 
محطتي «أالوكتان ٩٥»، مشددا على منع 
الســيارات العمومية التكاسي والبيك ٓاب 
والدراجات النارية التزود من احملطتني منعا 

لـ«املتاجرة باملادة».
ونص القــرار أيضا على التعميم على 

جميع محطات الوقود اخلاصة، والطلب منها 
االستمرار بالعمل لغاية انتهاء مخصصاتها 
من مادة البنزين، والتشــدد مبنع التعبئة 
بالعبوات البالستيكية و«البيدونات» في جميع 
احملطات مع اتخاذ عقوبات بحق املخالفني.
أزمة  النظام  وتشهد مناطق ســيطرة 
محروقات كبيرة تسببت بإحداث طوابير 
طويلة أمام محطات الوقود في شــوارع 
الرئيســية، حيث يضطر  وساحات املدن 
أصحاب السيارات للوقوف ساعات طويلة 
قد متتد إلى أيام من أجل تعبئة السيارات 
باحملروقات. وكان وزير النفط بسام طعمة 
وعد بانفراج األزمة مع بداية شهر اكتوبر 
اجلاري بعد انتهاء صيانة مصفاة بانياس.

عواصم - وكاالت: قال وزير االقتصاد 
والتجارة اخلارجية السوري أمس إن سورية 
بحاجة إلى استيراد ما بني ١٨٠ و٢٠٠ ألف 
طن من القمح شــهريا. ونسبت صحيفة 
الوطن إلى الوزير محمد ســامر اخلليل 
قوله إن الواردات أصبحت ضرورية بسبب 
«ميليشيات» متنع املزارعني من بيع القمح 
إلى الدولة، في اشارة الى ميليشيات قوات 
سوريا الدميوقراطية «قسد» التي يهيمن 
عليها األكراد وتسيطر على أجزاء واسعة 

من محافظة احلسكة التي تعتبر سلة غذاء 
سورية.

وتزامنت التصريحــات مع أزمة خبز 
متفاقمة حيث عمدت احلكومة الى توزيع 
السوريني الى شرائح وفق عدد افراد كل 
عائلة ويتم تسليم مخصصاتهم من اخلبز 

عبر البطاقة الذكية. 
وقد تناقل ناشطون على مواقع التواصل 
االجتماعي صورا تظهــر طوابير طويلة 
أمام األفران بانتظار احلصول على اخلبز.

وأكد ضرورة العمل على 
إصالح األضرار الســابقة، 
ضمن تلك املخيمات وإصالح 
شــبكات الصرف الصحي 
العوازل  واملطري وتأمــني 
الضرورية ملنع دخول مياه 
األمطار إلــى داخل اخليام 

والعمل على رصف الطرقات 
ضمن املخيمات والتجمعات 
احلديثة والقدمية بشــكل 

عام.
وطالب بتخفيض أعداد 
القاطنني ضمن املخيمات من 
خالل حتقيق االستقرار في 

املدن والقرى التي شــهدت 
عمليــات النــزوح األخيرة 
وتأمني عودة سكانها إليها، 
بحيــث تنخفــض املخاطر 
املتعلقة بانتشــار العدوى 
بڤيروس كورونا املستجد 

.١٩-COVID

املستشار عبدالوهاب عبدالرازق.. رئيسًا لـ «الشيوخ»
القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أعلن رئيس اجللسة اإلجرائية ملجلس الشيوخ النائب جالل 
هريدي (أكبر األعضاء ســنا) أمس فوز املستشار عبدالوهاب 
عبدالرازق برئاســة املجلس. وأوضح هريدي أن عبد الرازق 
حصل على ٢٨٧ صوتا من أصل ٢٩٩، الفتا إلى وجود ١٢ صوتا 
باطال من إجمالي عدد األصوات التي قامت اللجنة املشرفة على 

انتخاب رئيس املجلس برئاسة النائب سامح عاشور بفرزها.
يشار إلى أن املستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس احملكمة 
الدستورية العليا األسبق، رئيس حزب مستقبل وطن أعلن ترشحه 
لرئاسة مجلس الشيوخ فور بدء اإلجراءات، وقدم عرضا لسيرته 

املستشار عبدالوهاب عبدالرازقالذاتية، فيما لم يتقدم أي نائب آخر للترشح لرئاسة املجلس.


