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طيب!!!

شرفاء روما (٢)
في قراءة ســريعة ملســودة مشروع 
تقريــر البرملان األوروبــي حول حقوق 
اإلنسان في مصر، ومشاهدة مقاطع من 
اجللسة املخصصة لذلك وتبني الدعوة 
إلعادة تقييم العالقة مع القاهرة في ظل 
ما وصفه «بعــض» األعضاء بـ «التقدم 
احملدود للغاية في الســجل احلقوقي».. 
بزغ أمامي سؤال وجودي: ما صفة البرملان 
األوروبي التي متنحه حق تقييم وتقومي 
سلوك الدول خارج االحتاد األوروبي؟.. 
وما هي صالحياته في التدخل في شؤون 
الدول األخرى؟.. وما قيمة تقرير البرملان 

األوروبي حول مصر؟
فيمــا أعلم، مصــر لم تتقــدم بطلب 
عضوية لالحتاد األوروبي؟! وما يربطنا 
بدوله هــي عالقــات اقتصاديــة بحتة، 
وسياســية بحكــم أن جمهوريــة مصر 
العربية دولة مستقلة ذات سيادة (شاء 
البرملان األوروبي بدوله الـ ٢٧ أو أبى).

وأســتعبر هنا كلمات رئيس االحتاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) السويســري 
جيانــي إنفانتينو وهــو ينتقد منتقدي 
تنظيم قطر لكأس العالم: «أوروبا متارس 
النفــاق في تقييم األوضاع، وما قمنا به 
بوصفنا أوروبيني على مدى ٣ آالف عام 
ســابقة يتعني علينا االعتــذار عنه على 
مــدى ٣ آالف عام مقبلــة قبل أن نعطي 
دروسًا لآلخرين فهذه الدروس األخالقية 

تنم عن النفاق».

شكراً على صراحتك سيد إنفانتينو، 
ولســت هنــا بصــدد التذكيــر مبذابــح 
األوروبيني في أفريقيا، وما أكثر فظائعها، 
وإمنــا فقط أذكر «شــرفاء روما» اجلدد 
في البرملان األوروبــي مبا يحدث داخل 
معسكرات الالجئني في قلب عاملكم «احلر» 
اآلن وليس قبل ١٠٠ عام، واحلرب الكالمية 
التي تصاعدت بني إيطاليا وفرنسا منذ 
بداية شــهر نوفمبر اجلاري - ومازالت 
جارية - عقب رفض روما استقبال سفينة 
إنقاذ حتمل ٢٣٠ مهاجراً.. وقبلت باريس 
استقبالهم - بشكل استثنائي قبل أن يفتح 
«شرفاء باريس» النار على «شرفاء روما» 
مطالبني إياهم باحترام قوانني البحار!!

ومصــر يا ســادة - لــو تعلمون - 
تستضيف أكثر من ٥٫٥ ماليني «ضيف» 
يعيشــون بني أهلها الـ ١٠٠ مليون، لهم 
نفــس حقوق املصريــني وأكثر، دون أن 
يكون على أرضنا معســكر إيواء واحد، 
ودون أن نطلب من دول االحتاد األوروبي 

«يورو واحداً» مقابل استضافتهم.
ومصر يا ســادة - لــو تعلمون - قام 
شعبها بثورتني قبل عقد واحد لإلطاحة بحكم 
«شاخ على كرسيه»، وحكم جماعة يصنفها 
القانون املصري «إرهابية»، ومازلنا نعاني 
من محاوالت اإلرهاب األسود حتى اليوم.. 
فمــن حق مصــر حفظ أمنها واســتقرارها 

والدفاع عنه.. استحيوا يرحمكم اهللا.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي يوجه باالستغالل األمثل للتمويالت اإلمنائية
«Copالتي مت حشدها خالل قمة املناخ «٢٧

القاهرة - خديجة حمودة 

وجه الرئيس عبدالفتاح 
السيسي باالستغالل األمثل 
للتمويالت اإلمنائية التي مت 
حشدها خالل مؤمتر الدول 
األطراف التفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغير املناخ 
(COP٢٧) بشرم الشيخ في 
كافة احملاور لصالح التنمية.
جــاء ذلك خــالل اجتماع 
الرئيــس السيســي، امــس 
مع رئيس مجلــس الوزراء 
د.مصطفى مدبولي، ووزيرة 
الدولــي د.رانيــا  التعــاون 

املشاط.
وصرح املتحدث الرسمي 
باســم رئاســة اجلمهورية 
الســفير بســام راضــي بأن 
االجتماع تناول استعراض 
نتائــج قمة املنــاخ العاملية 
(COP٢٧) في حشد التمويالت 
للمشــروعات  اإلمنائيــة 
الوطنية للتحــول األخضر 
فــي إطــار منصــة «نوفي» 
الوطنيــة، مشــيرا الــى أن 
املنصة القت دعما وإشــادة 
كبيرة من الشركاء الدوليني 
خالل قمــة املناخ باعتبارها 
منوذجا رائدا مصريا يدمج 
جهود التنمية وأجندة العمل 
املناخــي مــن خالل حشــد 
التمويل املتنوع للمشروعات 

املتقدمة للتكيف مع التغيرات 
املناخية وتعظيم االستفادة 

من املوارد املائية املتاحة.
ومن جهتها، استعرضت 
د.رانيا املشاط نتائج القمة 
 (COP٢٧) العامليــة للمنــاخ
فيما يتعلق بحشد التمويالت 
اإلمنائيــة امليســرة لصالح 
املنصة الوطنية للمشروعات 
اخلضــراء «نوفــي»، حيث 
بلغت التمويالت قيمة ١٠٫٣

مليــارات دوالر مــن خــالل 
التمويل  االتفاقيات وحــزم 
لقطاعات احلكومة من شركاء 
التنميــة متعــددي األطراف 
الثنائي،  وكذلك في اإلطــار 
والتي تهدف إلى تنفيذ عدد 
مــن املشــروعات الوطنيــة 

على زيادة إنتاجية احملاصيل 
وتوفيــر املياه الســتصالح 
املزيــد مــن األراضــي، مبــا 
يخــدم أكثر مــن ٥٠ مليون 
مواطن في منطقة وادي النيل 
والدلتا، الذين سيستفيدون 
من مشروعات األمن الغذائي 
واملائي لدعمهم في مواجهة 
تداعيات التيارات املناخية.

أما بشــأن محور الطاقة، 
فقالــت د.رانيا املشــاط «إن 
التمويالت تســتهدف تنفيذ 
محطات لطاقة الرياح والطاقة 
والهيدروجــني  النظيفــة 
األخضر، باإلضافة إلى توفير 
االنبعاثات وتقليل االعتماد 
علــى الوقــود التقليدي من 
احملطــات». وعرضت كذلك 
نتائج املؤمتر االقتصادي فيما 
يخص دور التعاون الدولي 
والتمويل اإلمنائي في حتفيز 

مشاركة القطاع اخلاص.
كما وجه الرئيس السيسي 
باإلســراع قدمــا فــي تنفيذ 
املشــروعات قيــد التعــاون 
مع شركاء التنمية والقطاع 
اخلــاص التــي مت التعاقــد 
عليها خالل قمة شرم الشيخ، 
وتشــكيل فــرق عمــل فنية 
متخصصة بكل وزارة معنية 
لتوفير مسار سريع لالنتهاء 
من كافة اإلجراءات واملوافقات 

املرتبطة بتلك املشروعات.

املتنوعــة في إطــار احملاور 
الرئيســية لـ«نوفي»، وهي 
امليــاه والغذاء والطاقة، إلى 

جانب قطاع النقل.
وفيمــا يتعلق مبحوري 
امليــاه والغــذاء، أوضحــت 
وزيرة التعــاون الدولي أن 
التمويالت اجلديدة ستؤدي 
إلى التوســع في مشروعات 
الطاقــة  الــري باســتخدام 
النظيفة لتقليل االنبعاثات 
الضــارة وتعزيز األنشــطة 
الزراعية املستدامة، وإنشاء 
محطات لتحلية مياه البحر 
باســتخدام الطاقة النظيفة 
وحتديــث نظــم الــري فــي 
األراضي الزراعية، مما سيقلل 
من الهدر في املياه ويساعد 

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل اجتماعه مع رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي ووزيرة التعاون الدولي د.رانيا املشاط

التنموية اخلضراء في إطار 
برنامج وطني واحد.

ووجه الرئيس السيسي 
باالســتغالل األمثــل لتلــك 
التمويــالت اإلمنائيــة التي 
مت حشدها في كافة احملاور 
لصالــح التنميــة واالرتقاء 
بأحوال املواطنني، السيما في 
القرى بالتكامل مع املبادرات 
الصلــة،  ذات  الرئاســية 
خاصــة ما يتعلــق بقطاعي 
الــري والزراعــة، وذلك من 
أجل دعــم املزارعني وزيادة 
إنتاجية احملاصيل وتنويع 
الزراعيــة ومن  احملاصيــل 
ثم زيادة العائد االقتصادي 
والدخــل، إلى جانب نشــر 
األســاليب والتكنولوجيــا 

لبنان في قمة واشنطن ووفد من الكونغرس في بيروت

وميقاتي يقرر دعوة احلكومة لالنعقاد عند الضرورة
بيروت ـ عمر حبنجر

اللبنانية ليست  الرئاسة 
أولوية دولية، لكنها ستكون 
حاضــرة فــي لقــاء الرئيس 
االميركي جو بايدن والرئيس 
الفرنســي اميانويل ماكرون 
اليــوم، كمــا حضــرت فــي 
محادثات البطريرك املاروني 
الراعــي فــي رومــا  بشــارة 

والفاتيكان امس.
مبوازاة ذلك، زار وفد من 
الكونغرس االميركي بيروت، 
إلجراء محادثات استطالعية 
مع رئيس مجلس النواب نبيه 
بري، ورئيس حكومة تصريف 
االعمال جنيب ميقاتي ووزير 
اخلارجيــة عبداهللا بوحبيب 
وقائد اجليش جوزاف عون، 
ثــم عقــد لقــاء موســعا مع 
شخصيات سياسية. ويضم 
النائب مــارك تاكاتو  الوفــد 
وعضوية النائبني كولن الريد 
وكاتي بورتر برفقة السفيرة 
االميركية دوروثي شيا. ويقول 
النائب غسان حاصباني، نائب 
رئيس حزب القوات اللبنانية، 
الذاعة «صوت كل لبنان» ان 
الزيارة وان كانت استطالعية 
في ظاهرها، ال انها ذات دالالت 
في توقيتها ولقاءاتها، وذلك 
في اطار السياســة االميركية 

حيال لبنان.
في هــذه االثناء، يســعى 
الكتــل  بــري مــع  الرئيــس 
النيابية، لوضع الئحة تضم 
ثالثة اسماء، خلوض السباق 

الرئاسي يوم اخلميس.
لكن حاصباني، اشار الى 

الصحيح. وقال: ان االستحقاق 
الرئاسي معلق بني سلبيتني 
«االولــى قرار ايرانــي ينفذه 
الرئيس بري لتعطيل انتخاب 
رئيــس جلمهوريــة لبنــان، 
النواب  والثاني عــدم قــدرة 
اللبنانيني على كسر التعطيل 

االيراني».
وأضــاف إلذاعــة «صوت 
لبنان» أن صاحب القرار ايران، 
و«يجب االعتراف بالفم املآلن، 
أن لبنان يقع حتت االحتالل 

االيراني».
مصــادر متابعة اشــارت 
الــى ان جتارب احلــوار على 
اكثريتهــا مــع حــزب اهللا لم 
تكن ناجحة، بل كانت مجرد 
محطات تهدئة ظرفية يحتاجها 
احلزب اللتقاط االنفاس تارة 
الــرأي العام تارة  ولتضليل 
أخــرى، ولــم يلتــزم احلزب 
وحلفاؤه بأي منها، كما حصل 
في حوار صيف ٢٠٠٦، وحوار 

الــوزراء، الســيما اذا طــرأت 
امور مالية تقتضي االجتماع 
التخاذ القرارات ومنها توقيع 
املراسيم، مشيرا الى ترقيات 
الضباط في اوائل السنة املقبلة 
فضال عن امور مالية تتعلق 

باملستشفيات.
ودافع ميقاتي عن تأييده 
لسليمان فرجنية مشيرا الى 
ان النواب السنة ليسوا تابعني 
ألحد. وعن مشكلة الكهرباء مع 
وزير الطاقة وليد فياض الذي 
يتصرف من دون العودة اليه 
احيانا، قال انه طالبه بتعيني 
هيئة ناظمة بحسب القانون 
من خمســة أشخاص، رئيس 
وأعضاء بحسب القانون، اال ان 
فياض يصر على ستة اعضاء 

بداعي التوازن الطائفي.
والمــت بعض االوســاط 
رئيس احلكومة ألنه لم يكن 
عليه مكاتبة وزير في حكومته، 
بــل كان عليه دعــوة مجلس 
الــوزراء مكبــرا او مصغــرا 
واتخــاذ القرارات املناســبة، 
لقــد ضاعــت الفــرص حتت 
اقــدام احلكام، كما تقول قناة 
«اجلديد»، وحتولت القرارات 
الى كرات من عدم املسؤولية، 
بعدما تعــذر اجتماع مجلس 
الوزراء لتأمني التغطية املالية، 
وبالنتيجــة تبخــر احتمــال 
مشــاهدة اللبنانيني مباريات 
كأس العالــم، وعوضا عليهم 
مبجزرة ضرائبية بحق موظفي 
الدولة والشــركات عبر رفع 
دوالر اجلمــارك الــى ١٥ ألف 
ليرة، مبوافقة نواب عاجزين 
عن انتخاب رئيس للجمهورية.

بعبدا في عهد الرئيس ميشال 
سليمان.

مــن جهتــه بــدا ميقاتــي 
مقتنعا بضرورة عقد مجلس 
األمــور  ملعاجلــة  الــوزراء 
الطارئــة وامللحــة، بعد تردد 
خشــية من اثارة احلسابات 
السياســية، وجتاوبــا مــع 
االوساط السياسية املؤثرة، 
التي أثارت هذا املوضوع عبر 
«األنباء» معتبــرة ان التردد 
في هذا املجال، ميكن اعتباره 
اذعانا ملرسوم قبول استقالة 
احلكومة، الذي وقعه الرئيس 
الســابق ميشــال عون قبيل 

مغادرته قصر بعبدا.
وفــي حديث لقناة «ال بي 
سي» قال ميقاتي، انه ال يأخذ 
مكان رئيس اجلمهورية، وانه 
مؤمتــن علــى دوره وموقعه 

كرئيس للحكومة.
واعلن ميقاتي انه سيدعو 
الــى عقــد جلســة ملجلــس 

ال أولوية خارجية ملتطلبات لبنان الرئاسية.. وتقليل من جدوى حوار بري

رئيس احلكومة جنيب ميقاتي مستقبال وفداً من الكونغرس بحضور السفيرة دوروثي شيا         (محمود الطويل)

ان القوات واملعارضة «ليسا 
في وارد تقدمي أسماء متتالية 
الى رئاسة اجلمهورية ليختار 
الطــرف اآلخر،  واحــدا منها 
فإذا كانت هناك نية النتخاب 
رئيس، فليتم وضع األسماء 
في جلسات االنتخاب، طارحا 
اســم املرشح ميشال معوض 
الــذي عليــه اجمــاع من عدد 
كبير من ممثلي املعارضة في 
مجلس النواب وليس مرشح 

فئة واحدة.
ويبدو ان كالم البطريرك 
الراعي من روما، الذي حتدى 
فيــه معطلــي االنتخابــات 
الرئاسية بالكشف عن نياتهم، 
كان له رجع صدى لدى املراجع 
النيابية والسياسية فضال عن 
الدينيــة، حيث اعتبر النائب 
السابق فارس سعيد، «رئيس 
املجلس الوطني لرفع االحتالل 
االيراني عن لبنان»، ان كالم 
البطريــرك الراعي في مكانه 

النائب سليم الصايغ لـ «األنباء»: حزب اهللا 
يريد أن يأتي برئيس يتوافق مع مصاحله

بيروت - احتاد درويش

رأى النائــب عــن كتلــة 
الكتائب د.سليم الصايغ أن 
كل الدالئل تشير مبا ال يقبل 
الشك إلى أنه ال جدية حقيقية 
في التعاطي مع االستحقاق 
الرئاسي بعد سبع جلسات 
أخفق فيها املجلس في انتخاب 
رئيس للبالد. فال يجوز في 
حلظــة رهيبــة، ينتظرهــا 
اللبنانيون ويعلقون عليها 
آماال كبيرة، أن نستبدل هذه 

اللحظة مبسرحية ونشعر عند خروجنا من 
جلســات االنتخــاب باحلزن على مــا آل إليه 
لبنان. ولفت د.الصايغ في حديث لـ «األنباء» 
إلى أن مجلس النواب ال يستطيع أن ينتخب 
رئيسا للجمهورية بسبب علة واحدة أال وهي 
أن حزب اهللا يريــد أن يأتي برئيس يتوافق 
مع مصاحله هو، وهذا أمر واضح وال يخفيه 
احلزب. وما قاله السيد حسن نصراهللا أعطى 
اجلواب بأنه يريد رئيسا تطمئن إليه املقاومة 
ويحمي ظهرها. وطالب د.الصايغ بأن يوضح 
حزب اهللا جدية تطور املوقف بعد الكالم الذي 
قاله نائب األمني العام للحزب الشــيخ نعيم 
قاسم، الذي حمل بعض املرونة في املوضوع 
الرئاسي، والذي أشار فيه إلى أنه حاضر ألن 
يتكلم في هذا املوضوع. لكن اخلشــية عندنا 
أن يكون يريد رئيس تســوية أو توافقي، أي 
حول اسم هو يختاره، مبعنى االلتفاف على 
اســم من عنده. وهذا األمر ال يصح أبدا، كأن 

املطلوب من البقية االستسالم لطروحاته.
وعن رفض فريق ٨ مارس وحلفائه لرئيس 
جمهوريــة يكــون في موقع التحــدي لفرقاء 
سياســيني، قال د.الصايغ: نعم هم يعتبرون 
ميشــال معوض رئيــس حتــد، ويواجهونه 
بالعدمية بالورقة البيضاء، فإذا نحن حقيقة 
نتحــدى فليــردوا علــى التحــدي بالعملية 
الدميوقراطية. هناك شــيء اســمه االنتخاب 
واملنافسة والتصويت واألخذ والرد. والعملية 
عندهم ليســت كذلك، ألنهم اعتــادوا تعليب 

األمور خارج مجلس النواب 
وخارج املؤسســات، ليأتوا 
برئيس، هكذا ومن دون نقاش 
حول البدائل، ويذهبون إلى 
العواصــم ليناقشــوا معها 
البدائل. نحن كحزب كتائب 
خيارنــا لبنانــي ١٠٠٪ وهو 
املرشــح ميشــال معــوض، 
مع اإلشــارة الى أن عددا من 
نواب التغيير قد منح صوته 
ملعوض. وأشار د.الصايغ الى 
أن االنتخابات النيابية األخيرة 
حققت إجنازا من خالل إعادة 
التوازن الى املجلس النيابي. وما خيارنا ميشال 
معوض إال لتثبيت هذا التوازن والتعادل بشكل 
ال يســتطيع الفريق اآلخر أو فريق املنظومة 
احلاكمــة فرض إرادته علينــا. ال بل عليه أن 
يقابل هذه اخلطوة بخطوة أخرى لكي تتحرر 

العملية الدميوقراطية.
ورأى د.الصايــغ أنــه بصــرف النظر عن 
املرشح ميشال معوض، فلو اجتمعت املعارضة 
كلها ونالت ٦٠ صوتا، بعد ذلك ماذا سيحصل، 
سيبقى الفريق اآلخر يعطل اجللسات. وتعطيله 
هذا له هدفان: األول لفرض شروطه بأن علينا 
أن نستســلم في مكان معني، والهدف الثاني 
تكتيكي، أي لتغطية االنقسامات والتناقصات 
في قلب فريق املنظومة أي حزب اهللا وحلفائه، 
مؤكدا أن التيار الوطني احلر كان أول من رفض 
احلوار قبل أن نعلن نحن موقفنا منه، فإذا هم 
ال يجلسون على الطاولة فماذا ينفع احلوار؟. 
وردا على ســؤال حول الســجال الدستوري 
الــذي قاده نواب الكتائب واملتعلق بالنصاب 
القانونــي املطلوب إلمتام عمليــة االنتخاب، 
أوضــح د.الصايغ أن املعركة ليســت معركة 
نصاب، بل هي استعمال مواد الدستور لتعطيله، 
إذ ال يجوز االختباء وراء الدستور واالجتهادات 
التي تعطى له ملنع قيام الدميوقراطية واكتمال 
عمليــة انتخاب رئيس للجمهورية، الفتا الى 
أنه ال دستور في العالم يقول إن لدى النائب 
إمكانية ملنع تنفيذ الدستور، وال دستور يقتل 

نفسه وينتحر مبواده.

أكد أن الرد على الرئيس التحدي باملنافسة ال بالتعليب

النائب سليم الصايغ


