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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

مصر تبحث إنشاء جيش أفريقي موحد من دول الساحل

القاهرة - خديجة حمودة و أ.ش.أ

عقدت فعاليــات اجتماع 
رؤســاء أركان حرب القوات 
املسلحة لدول جتمع الساحل 
 (G٥) اخلمــس  األفريقــي 
الــدول األوروبية  وممثلــي 
املانحة، والذي اســتضافته 
القاهرة خالل الفترة من ٩ إلى 
١١ فبراير اجلاري، وشاركت 
فيه مصر بوفد رفيع املستوى 
ترأســه الفريق محمد فريد 
رئيــس أركان حرب القوات 

املسلحة.
وبدأت فعاليات االجتماع 
بتهنئــة رئيس أركان حرب 
القوات املسلحة لنجاح القمة 
األفريقيــة الثالثة والثالثني 

إنشاء قوة أفريقية ملكافحة 
اإلرهاب في دول الســاحل، 
مؤكــدا أن القوات املســلحة 
تسير وحتقق إستراتيجية 
الدولة املصريــة في دورها 
الداعم لكل القضايا األفريقية.
مت  االجتمــاع  وخــالل 
التباحث حول الوضع األمني 
في منطقة الســاحل وسبل 
العســكري  التعاون  تعزيز 
والتنســيق املســتمر فــي 
القضايــا محــل االهتمــام 
املشترك، كما مت عرض الرؤية 
املصرية لدعم قــدرات دول 
الســاحل األفريقي اخلمس، 
ومناقشة مقترح تدريب كوادر 
مــن تلك الــدول بجمهورية 
مصــر العربيــة فــي مجال 

الســاحل  دول  لقــوات 
اخلمــس (G٥) مــن أجــل 
مواجهــة التهديدات األمنية 
عابرة احلــدود الناجتة عن 
اجلماعــات املتطرفــة بدول 
الســاحل االفريقي، موضحا 
ضرورة تشــجيع املبادرات 
التنموية باملناطق املهمشة 
فــي دول الســاحل اخلمس 
لدعم استقرار املنطقة ومنع 
اجلماعات املتطرفة من جتنيد 

عناصر جدد.
ويأتــي ذلــك فــي إطــار 
احلرص على تبادل اخلبرات 
والتجارب في مجاالت األمن 
والدفاع لتحقيق االستقرار 
بهــذه املنطقــة احليوية من 

القارة األفريقية.

مكافحة اإلرهــاب، وتعزيز 
العالقات األمنية والعسكرية 
بني اجلانــب املصري ودول 

الساحل األفريقي اخلمس.
ونقل الفريق محمد فريد 
رئيــس أركان حرب القوات 
املســلحة حتيــات وتقديــر 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
القائد  رئيــس اجلمهوريــة 
األعلــى للقــوات املســلحة، 
وحتيــات وتقديــر الفريــق 
أول محمد زكي القائد العام 
للقوات املسلحة وزير الدفاع 
واإلنتاج احلربي للحضور.

وأكد رئيس أركان حرب 
القــوات املســلحة، خــالل 
االجتمــاع، علــى ضــرورة 
التدريب والتأهيل املســتمر 

خالل اجتماع لرؤساء أركان دول جتمع الساحل اخلمس (G٥) ترأسه رئيس األركان

(G٥) جانب من اجتماع رؤساء أركان الدفاع ملصر ودول الساحل األفريقي اخلمس

والتــي أقيمــت بالعاصمــة 
اإلثيوبية أديس أبابا برئاسة 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
- رئيس اجلمهورية ورئيس 

االحتاد األفريقي.
وأشار رئيس أركان حرب 
القوات املسلحة إلى أن القمة 
أتت بظاللهــا اإليجابية من 
خالل فوز مصــر بعضوية 
واألمــن،  الســلم  مجلــس 
ومناقشــة عدد من القضايا 
ذات األهمية الكبرى للقارة 
األفريقية، على رأسها األزمة 
الليبيــة مبا يحفــظ حقوق 
الشعب الليبي الشقيق، فضال 
عن مبادرة الرئيس السيسي 
الكامــل  الســتعداد مصــر 
الستضافة قمة افريقية لبحث 

النواب: ال تصالح في البناء على األراضي الزراعية

ضمن اليوم الثاني لـ «إيجبس ٢٠٢٠»..
توقيع ٣ اتفاقيات تعاون مع شركات بترول عاملية

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

شدد د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب 
على أنه ال تصالح في البناء على األراضي 

الزراعية حتت أي مسمى.
وأشار في تصريحات له الى أن قانون 
التصالح في مخالفات البناء الصادر مؤخرا 
ال يشمل األراضي الزراعية، ودعا أعضاء 
مجلس النواب الى استخدام أدواتهم الرقابية 
التي منحها الدســتور لهم وانتقد د.علي 
عبدالعــال، قيام وزيــر التموين، د.علي 
املصيلحــي، بتجاهل منتجات أخرى من 
قصب السكر أثناء عرضه امللف على رئيس 
مجلس الوزراء لتحديد سعر شراء قصب 
السكر من املزارعني وقال علي عبدالعال، 
ردا على طلب بعض النواب بإعادة النظر في 

أسعار طن قصب السكر: هناك مخرجات 
أخرى لقصب السكر ينسى وزير التموين 
عرضها على مجلس الوزراء ويتم بيعها 

بأسعار غالية.
وأشــار عبدالعال، إلى أن العرض على 
احلكومة من جانب وزير التموين مغلوط، 
ألنه يتم حساب سعر السكر فقط، بينما هناك 
مخرجات أخرى للقصب ويتم بيعها بأسعار 
عالية. وشدد على ضرورة إعادة الدراسة في 
شأن أسعار قصب السكر، وفقا للحد األدنى 
الذي يجبر الضرر، مشيرا إلى أن الدراسة 
التي قامت بها وزارة الزراعة جتاهلت أيضا 
حساب إيجار فدان األرض. وقال: الدراسة 
املعروضة في هذا الشأن تعاملت وكأن كل 
املزارعني ميتلكون األراضي، علما أن قرابة 

٩٠٪ من الفالحني مستأجرين.

القاهرة - ناهد إمام

شهد م.طارق املال وزير البترول والثروة 
املعدنية، ضمن فعاليات اليوم الثاني ملؤمتر 
ومعرض مصر الدولــي للبترول «ايجبس 
٢٠٢٠»، التوقيع على ٣ اتفاقيات للتعاون مع 
شركتي «بكتل» األميركية، و«شلمبرجير» 
العاملية. ووقع االتفاقية األولى م.وليد لطفي مع 
الرئيس التنفيذي لشركة «بكتل بريندن بكتل» 
للتعاون بني اجلانبني في تنفيذ املشروعات 
البترولية والغازية في مصر والشرق األوسط 
وشمال أفريقيا.. كما وقع م.أشرف بهاء رئيس 
شركة «إنبي» اتفاقا آخر مع «بكتل» للتعاون 
في خدمات إدارة املشروعات والتصميمات 
الهندسية لها وخدمات التصميمات الهندسية 
والتوريدات واإلنشاءات وإدارة اإلنشاءات، 

باإلضافة إلى االستفادة من إمكانيات شركة 
بكتل عامليا من خالل مكاتبها. كما مت توقيع 
اتفاق بني وزارة البترول وشركة «شلمبرجير» 
العاملية، تلتزم شلمبرجير بتقدمي الدعم لوزارة 
البترول وشركاتها املشتركة بشأن التوعية 
وتنفيذ مبادرة تتعلق باستراتيجية للتنمية 
املستدامة من خالل التعاون مع الوزارة لتشكيل 
جلنة استدامة متثل قطاع البترول. كما تتضمن 
االتفاقية تقدمي الدعم الالزم في إعداد الهيكل 
الداخلي ودعم مبادرات االستدامة داخل قطاع 
البترول وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تتعلق 
بالتنمية املســتدامة لزيادة الوعي وتثقيف 
العاملني في قطاع البترول. وقد قام بتوقيع 
االتفاق م.عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي 
لهيئة البترول، وم.كرمي بدوي رئيس شركة 

«شلمبرجير» مبصر وشرق املتوسط.

دريان استقبل دياب في دار الفتوى: رئيس وزراء كل لبنان ونتمنى له التوفيق
بيروت ـ عمر حبنجر

أول زيارة بعد الثقة لرئيس 
احلكومة د.حسان دياب كانت 
الى دار الفتوى بعد ظهر امس 
مســبوقة باتصال تهنئة من 
مفتي لبنان عبداللطيف دريان 
هــو االول بينهما منذ صدور 
مرسوم تكليف دياب بتشكيل 

احلكومة.
في بداية اللقاء، كرر املفتي 
دريان تهنئــة دياب على نيل 
حكومته الثقة، مؤكدا ان دياب 
رئيس وزراء كل لبنان ونتمنى 

له التوفيق.
مــن جانبه، قــال الرئيس 
حسان دياب بعد لقائه املفتي: 
بعد ان حصلت احلكومة على 
ثقة املجلــس النيابي، اتصل 
ســماحة مفتــي اجلمهوريــة 
لتهنئتــي واتفقنــا علــى هذا 
الــى دار  اللقــاء، فزيارتــي 
الفتــوى طبيعية جــدا، وانا 
في دار املسلمني جميعا، هكذا 
كانــت دار الفتــوى تاريخيا، 
وهكــذا هــي اليوم مســتمرة 
برعايــة ســماحته الــذي هو 
مرجع جلميع املسلمني، وهو 
يقوم بدور جامع يحفظ موقع 
هذه الدار، وفي الوقت نفسه 
ســماحته صديــق وأخ عزيز 
واني واثق بحكمته، ونراهن 
عليها لوحدة الصف واملوقف، 

جميع املخلصني من اجل جتاوز 
هــذه املرحلة الصعبــة التي 
مير بهــا لبنــان، ومت االتفاق 
علــى اســتمرار التواصل من 

لبنــان عافيتــه وريادته بعد 
معاجلة أسباب األزمة الراهنة، 
مشــيرا إلى أن حــل األزمتني 
املاليــة واالقتصادية يتطلب 

معه ال نعلم ما الذي سيطلبه 
بعــد وقــد ال يعجبــه أي من 
اإلجــراءات التــي ســتتخذها 

احلكومة».
وأعلن أن مقولة «كلن يعني 
كلــن» (التي يطلقهــا احلراك 
الشعبي مطالبا مبحاسبة من 
توالوا على السلطة في لبنان 
منذ ٣٠ عاما) يتخفى وراءها 
السارقون وناهبو املال العام، 
وهي تشــمل اجلميــع وحتى 

مطلقيها.
وأعاد الرئيس عون التأكيد 
«على العبء الذي يتكبده لبنان 
جراء النزوح السوري والذي 
وصل حتــى اآلن إلى حوالي 
٢٥ مليار دوالر بحسب أرقام 
البنك الدولي وصندوق النقد 

الدولي».
وشدد على أن «كل من مد 
يــده إلــى اخلزينة ســيحاكم 
مبوجــب القانــون وفــي ظل 
محكمــة خاصــة متخصصة 
للجرائــم املالية الواقعة على 

املال العام».
الى ذلك، قال مصدر حكومي 
لـــ «رويترز» امــس ان لبنان 
ســيطلب من صنــدوق النقد 
الدولي مســاعدة فنية لوضع 
خطــة لتحقيــق االســتقرار 
فيمــا يتعلــق بأزمتــه املالية 
واالقتصاديــة، مبــا فــي ذلك 
كيفية إعادة هيكلة دينه العام.

اجل مصلحة لبنــان ووحدة 
املسلمني.

إلــى ذلــك، أكــد الرئيــس 
اللبناني ميشال عون استعادة 

إجــراءات قاســية بالنســبة 
للبنانيني.

وقال عون، خالل استقباله 
امس في قصر بعبدا القنصل 
العام لســنغافورة في لبنان 
جوزف حبيس على رأس وفد 
مــن القناصــل الفخريني، ان 
«مرحلة جديدة بدأت بعد نيل 
احلكومة الثقة في ظل األزمات 
التي يعانيها لبنان، الســيما 
املاليــة واالقتصاديــة منهــا 
واللتان لم يعد باإلمكان حلهما 
بســهولة وباتتا تســتلزمان 
إجراءات قاسية نسبيا بالنسبة 
للبنانيني، األمر الذي يتطلب 
التوعيــة الضرورية  حتقيق 

على ذلك».
وأضاف أن جلوء املواطنني 
إلى ســحب ودائعهم بســبب 
خوفهــم عليهــا زاد من حدة 
االزمــة املصرفية فــي البالد، 
اللبنانــي  مطالبــا الشــعب 
بالتضحيــة بالقليــل كــي ال 

يخسر الكثير.
وتابــع رئيس اجلمهورية 
«إننا جميعا مســؤولون عن 
توعيــة املواطنني، خاصة في 
ظــل مــا نشــهده مــن تعميم 
املتظاهرين لصفة الفساد على 
جميع املسؤولني»، مشيرا إلى 
أن «قسما كبيرا من املتظاهرين 
بات يشــكل فريقــا راديكاليا 
رافضا ألي مقترح بحيث بتنا 

وقال املصدر «هناك تواصل 
مع صندوق النقد الدولي لكن 
لبنان سيرســل طلبا رسميا 
خالل الساعات املقبلة ليكون 
لديه فريق مخصص للتعامل 

مع املساعدة الفنية».
وقــال املصــدر احلكومي 
ان لبنــان يســعى ملشــورة 
مــن صنــدوق النقــد الدولي 
«بشــأن مــا إذا كان سيســدد 
استحقاقات السندات الدولية 
في ظل مخاوف من أن أي إعادة 
صياغة لديون لبنان يجب أن 
تتم بطريقــة منظمة لتجنب 
إحلاق أضرار بالنظام املصرفي 

للبالد».
وقالــت جمعيــة مصارف 
لبنان ان من الضروري سداد 
السندات الدولية في موعدها 
«حمايــة ملصالــح املودعــني 
ومحافظة على بقاء لبنان ضمن 
العاملية  املالية  إطار األسواق 
وصونا لعالقاته مع املصارف 

املراسلة».
وأضافــت اجلمعيــة فــي 
بيــان أن إعــادة هيكلة الدين 
حتتــاج وقتا ومســاعدة من 
مؤسســات دولية وأن الفترة 
املتبقية قبل موعد استحقاق 
السندات الدولية في ٩ مارس 
قصيرة جدا «ال تتيح التحضير 
والتعامــل بكفــاءة مــع هذه 

القضية».

عون: حّل األزمتني املالية واالقتصادية يتطلب إجراءات قاسية

(محمود الطويل) مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان خالل استقباله رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في دار الفتوى 

وقد تداولت مع ســماحته في 
شــؤون املســلمني وايضا في 
الوضع العام والظروف املالية 
واالجتماعية وضرورة تضافر 

«حكومة دياب» محكومة مبهمة ُمحددة وسقف زمني.. جلسة استثنائية وثقة أقل من عادية
مرحلة سياسية جديدة بدأت مع نيل 
حكومة حسان دياب الثقة لتصبح حكومة 
«دستورية» قادرة على أن جتتمع وتقرر. 
السرايا  أغلب اجتماعاتها ستكون في 
احلكومي، حيث يتمركز ويقيم رئيسها.. 
وأغلب قراراتها ستكون قرارات صعبة 
في مهمة محددة بـ «إدارة االنهيار املالي 
واالقتصادي»، ومحكومة بسقف زمني 
محدد يقاس بأشــهر قليلة. احلكومة 
االستثنائية في تركيبتها التي خلت من 
رموز الطبقة السياسية، االستثنائية في 
الظروف التي أوجدتها وتعمل من ضمنها، حصلت 
على ثقــة أقل من عادية، ثقة هزيلة لم تبلغ عتبة 
النصف زائد واحد (وإمنا النصف ناقص واحد). 
أخذت الثقة بـ «شق النفس» وبـ «القوة».. القوة 
األمنية «الفظة» التي حالت دون متكن املتظاهرين 
من إقفال الطرقات ومنع وصول النواب إلسقاط 
احلكومة في الشارع، والقوة السياسية «الناعمة» 
التي أظهرها الرئيس نبيه بري وعمل للمرة الثانية 
(بعد جلسة املوازنة) «السبعة وذمتها» لتمرير جلسة 

الثقة بيوم واحد.
الثقة عادية واجللسة اســتثنائية في مناخها 
وانعقادها، وغير مسبوقة في كثير من النواحي 

واألشياء التي حتدث للمرة األولى:

٭ للمرة األولى تنعقد «جلسة ثقة» على وقع شارع 
مشتعل و«ثائر»، ويكون املجلس النيابي محاصرا 
بتظاهرات وصدامات وجدران فاصلة وتدابير أمنية 
مشددة.. وتأتي الثقة مضرجة بدماء في الشارع، 
حيث يتراجع زخم وحجم الثورة، وتتعاظم قساوة 

وشراسة «السلطة».
٭ للمرة األولى تنتهي جلسة الثقة في يوم واحد.. 
بعدما كانت «جلسات الثقة» متتد على أيام ثالثة، 
ويأخــذ النــواب وقتهم في الــكالم ويصولون 
ويجولون.. وقد جنح الرئيس بري في إدارة حازمة 
للجلســة وفرض تقنينا في الكالم وأقنع الكتل 

بخفض عدد املتحدثني باسمها.
٭ للمــرة األولى تنطلق جلســة نيابية من دون 
توافر النصاب القانوني. وما حصل أن بري أعلن 
عن بدء اجللســة بحضور ٥٨ نائبا بعد تبلغه أن 
٨ نواب قد أصبحوا داخل نطاق املجلس النيابي، 
بينهم نواب اللقاء الدميوقراطي، وأربعة قادمني من 
املطار. وبينما رفض كل من نواب تكتل «اجلمهورية 
القوية» وتيار املســتقبل الدخول الى القاعة لعدم 
تأمني النصاب، دخل نواب اللقاء الدميوقراطي الى 
قاعة املجلــس، ليتحملوا وحدهم تأمني النصاب، 

ارضاء من جنبالط لبري.
إذا كان النائب جنبالط قد وفى بوعده للرئيس 
بري، فإن عالمات اســتفهام طرحت لدى رئيس 

املجلس حول تردد الرئيس سعد احلريري، الذي 
وعده فــي اتصال هاتفي معه باحلضور، لكنه لم 
يحضر. وعلقت مصادر بري على أنها ليست املرة 
األولى التي يتصرف فيها احلريري على هذا النحو. 
كذلك أبدى بري استياء من نواب القوات اللبنانية 
الذين كانوا متواجدين داخل املجلس لكنهم أحجموا 

عن تأمني النصاب.
٭ للمرة األولى يكــون رد رئيس احلكومة على 
مداخالت النواب مقتضبا ومختصرا.. مع مالحظة أن 
دياب «املتهيب للموقف» رسم لنفسه معادلة صعبة 
وهي التوفيق بني االنتفاضة التي ال تريد الثقة، وبني 
ثقة مجلس النواب، وأعطى حلكومته أدوارا كبيرة 
من غير املعروف عما إذا كانت ستتمكن من القيام 
بها، خصوصا أن معظم هذه األدوار «انتحارية» 
بحسب تعبيره، فضال عن عبارات أخرى مؤثرة، 
مثل «الزلزال» الذي أحدثته االنتفاضة، و«كرة النار» 
التي حتملها احلكومة، مشــددا على أن احلكومة 
محكومة بحمل مطالب اللبنانيني وإطالق مســار 
اإلنقاذ، معتبرا أن التحديات التي تواجه البلد تكاد 

تكون كارثية، بينما القدرة على جتاوزها هشة.
أما في املالحظات السياســية حول اجللسة، 

فأبرزها:
١ ـ تبلــور جبهة املعارضــة النيابية اجلديدة 
التي تضم ثالث كتل وازنة هي املستقبل والقوات 

واالشتراكي، وقد كانت على موجة واحدة وموقف 
«متناغم وإن غير منســق» في احلضور وتأمني 

النصاب وعدم منح الثقة.
٢ـ  اجللسة كشفت عن تشققات داخل فريق ٨ 
آذار، هي أيضا من نتاج وتداعيات ثورة ١٧ اكتوبر 
وما بعدها. هذا ما أمكن مالحظته من خالل عدم 
التزام كتلة القومي (٣) مبنح الثقة. واخلالف الطارئ 
بــني فيصل كرامي وجهــاد الصمد ضمن اللقاء 
التشاوري (الصمد حجب الثقة وأصبح عمليا في 
املوقع الذي يقف فيه نائب صيدا أسامة سعد امللتزم 
استراتيجيا مبحور ٨ آذار املختلف معه تكتيكيا)..
إضافة الى ذلك، تبرز حالة البلبلة داخل «تكتل 
لبنان القــوي» الذي ـ وبعد خروج النائبني نعمة 
افرام وشــامل روكز منه ـ يأخذ النائبان ميشال 
ضاهر وميشال معوض مســافة ويظهران أكثر 

فأكثر نزعة متايز واستقاللية.
٣ـ  صدر عن حزب اهللا والتيار الوطني احلر ما 
يفيد أنهما غير متحمسني لهذه احلكومة ووافقا عليها 
و«مشيا» بها على مضض وعن قناعة اضطرارية.. 
النائب محمد رعد قال ان هذه احلكومة ال تشــبه 
فريقها السياســي إال أنه وبهدف تسهيل مهمة 
التأليف ارتضينا بها، والنائب جبران باسيل قال 
ان الســؤال ليس هل نعطي الثقة بل هل نعطي 
فرصة؟ ألنه ال بديل أمامنا إال املراوحة والفراغ، 

ما قد يأخذنا الى مزيد من االنهيار.
٤ ـ إذا كان املضمون االقتصادي املالي طغى 
في كلمــات ومداخالت النواب، وإذا كانت كلمات 
نواب املعارضة اجلديدة، خصوصا املستقبل، ركزت 
في تسديد ضرباتها للحكومة على بيانها الوزاري 
وطريقة تأليفها، فإن املضمون السياسي ظهر عند 
القوات اللبنانية، وحتديدا في الكلمة التي ألقتها 
النائب ستريدا جعجع، وذهبت فيها الى أبعد من 
البيان الوزاري.. جعجع التي استعرضت كل املرحلة 
الســابقة متوقفة عند إجنازات القوات فيها وأداء 
وزرائها واملنحــى العام الذي اعتمدته في عملها، 
ومذكرة بالتحذيرات املتكررة التي أطلقتها حيال 
الوضع املالي االقتصادي ومطالبتها السباقة بحكومة 
اختصاصيني مستقلني.. برز في كلمتها موقفان:
ـ األول: تأييد إجراء انتخابات نيابية مبكرة.. 
ولكن على أساس القانون احلالي ألنه قانون جديد 
أمضينا عشــر ســنوات للوصول إليه، وألننا ال 
نريد للبالد أن تدخل، وهي في أصعب أيامها، في 

متاهة جديدة.
ـ الثانــي: الدعوة الى النــأي بالنفس عن كل 
الصراعــات احلاصلة في املنطقــة «ألن احلكمة 
تقتضي منا جميعا تركيز كل جهودنا حلل مشاكلنا 
الداخليــة».. هذه الدعوة موجهة ضمنا وأوال الى 

حزب اهللا.
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