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طيب!!!

املصافحة.. واملصاحلة.. واملسامحة (١)
شخصيًا أمتنى - وليس كل ما يتمنى 
املــرء يدركــه - أن تكــون عالقات مصر 
اخلارجية مع «جميع» جيرانها وكل دول 
اإلقليــم، بل وكل دول العالــم ومنظماته 
في أحســن حال، حتى نركز كل جهودنا 
على مواجهة التحديات الداخلية، وإعادة 
بناء الوطــن، وحتقيق التنمية احلقيقية 
لإلنســان املصري واملجتمــع واالقتصاد 
وكافــة مناحي احلياة حتــى ال يعود في 
مصر.. جاهــل وال فقير وال مظلوم.. وال 
مريض ال يجد الرعاية اإلنسانية املطلوبة.

أما عــن «املصافحــة احلميمــة بكلتا 
اليدين» التي متت بني الرئيس عبدالفتاح 
السيســي والرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغــان، خالل حضورهما افتتاح كأس 
العالم الذي جنحت في تنظيمه دولة قطر، 
فأعتقد أن أي مراقب منصف يجب أال يقلل 
من أهميتها وأهمية تعليقات الرئيســني 
عليهــا، ولكن أيضًا ومــن باب «احلكمة» 
يجب أال نسرف في التفاؤل حول توابعها!!

شــخصيًا - أيضــًا - حتتــل تركيــا 
(األرض والشــعب واحلضــارة) مكانــة 
خاصة في نفســي، ســبق أن كتبت عنها 
كثيراً، وأعرف متامًا موقع الدولة التركية 
جغرافيًا وسياسيًا و«جيوبولتيكيًا» كقوة 
فاعلة والعب أساســي في اإلقليم، ميكن 
أن تكون حليفًا قويًا ملصر، كما ميكن أن 
تكون منافسًا قويًا أيضًا، وكمصري أدعو 
اهللا أن تصبح حليفًا ال منافسًا، وإن كانت 

معطيات املصالح واالقتصاد والسياسة ال 
تؤيد دعائي!!

عقب «املصافحة» صرح املتحدث باسم 
الرئاســة املصرية بأن الرئيس السيسي 
تصافح مع الرئيس أردوغان ومت التأكيد 
املتبادل علــى عمق الروابــط التاريخية 
التــي تربط البلدين والشــعبني املصري 
والتركي، وأنه مت «التوافق» على أن تكون 
تلك املصافحة «بداية» لتطوير العالقات 

الثنائية بني اجلانبني.
انتهى التصريح «الهادئ» للسفير بسام 

راضي، دون زيادة أو نقصان.
وعلى الطائرة الرئاسية التركية وأثناء 
عودته إلــى أنقرة، قال الرئيس أردوغان 
للصحافيني: إن لقاءه بالرئيس السيسي 
خطــوة أولى مت اتخاذهــا من أجل إطالق 
مســار جديد بني البلديــن، والروابط بني 
الشعبني مهمة جداً بالنسبة لنا، فما الذي 
مينــع ان تعود كذلك مجــددا، وقد قدمنا 
مؤشــرات بهذا االجتــاه، وآمل أن منضي 
إلــى نقطة جيدة «الحقــًا» عبر محادثات 
«رفيعة» املســتوى، ونحن نريد إرســاء 

السالم في املنطقة.
فهل يعني ذلك توّقع محادثات «رئاسية» 

قريبًا؟
وما الـ «مؤشرات» التي قدمتها تركيا 

ملصر؟
وللحديث بقية.. إن كان في العمر بقية..
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

احلكومة تنفي اعتزامها تقليص الدعم التمويني
القاهرة ـ هالة عمران

نفى املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء املصري ما انتشر من معلومات بشأن 
اعتزام احلكومة تقليص الدعم التمويني، تزامنا مع األزمة االقتصادية العاملية.

وأوضح املركز اإلعالميـ  في بيان امسـ  أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين 
والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك األنباء، مؤكدة أنه ال صحة العتزام احلكومة 

تقليص الدعم التمويني تزامنا مع األزمة االقتصادية العاملية.
وشــددت الوزارة على انتظام صرف املقررات التموينية ألصحاب بطاقات 
الدعم التمويني بشكل كامل، ومبا يعادل القيمة املخصصة لهم من الدعم، والبالغ 
قيمتها ٥٠ جنيها شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، دون أي اقتطاع أو 
انتقاص، باإلضافة إلى االستمرار في تقدمي حزمة احلماية االجتماعية االستثنائية 
التي تتراوح بني ١٠٠ و٣٠٠ جنيه واملستفيد بها ١٠٫٥ ماليني أسرة مقيدة على 
البطاقات التموينية حتى ٣٠ يونيو املقبل، مع منح املســتفيد احلرية الكاملة 
في اختيار احتياجاته من الســلع التموينية التــي يتم صرفها على البطاقات 
دون اإلجبار على شراء سلعة بعينها، مناشدة املواطنني بالتقدم بشكاوى حال 
عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف القيمة املخصصة للفرد على 

بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل أو حال طرح السلع بأسعار مرتفعة.

وزيرة الهجرة تلتقي بأكبر جالية مصرية باخلارج في السعودية اليوم
القاهرة ـ ناهد إمام

عقدت السفيرة سها جندي وزيرة 
الدولــة للهجــرة وشــؤون املصريني 
باخلــارج اجتماعــا مــع وفــد وزارة 
الهجرة وممثلي الــوزارات والهيئات 
واملؤسســات الوطنية املشاركني في 
أول زيارة خارجية، بعد توليها حقيبة 
وزارة الهجرة، والتي تستهلها اليوم 
باململكة العربية السعودية للقاء أبناء 
اجلاليــة املصرية في اململكة العربية 
الســعودية، والتي تعــد أكبر جالية 

مصرية باخلارج.
ومــن ناحيتها، أوضحــت وزيرة 

الهجرة أن جدول أعمال الزيارة مبدينتي 
الرياض وجدة سيتضمن لقاءات مع 
العديد من كبار املسؤولني السعوديني، 
لبحث القضايا املشتركة وامللفات ذات 
الصلة املتعلقة باجلالية املصرية، ومبا 
يعكــس العالقات التاريخية املتميزة 

والوثيقة للبلدين الشقيقني.
وصرحت وزيرة الهجرة أنها تشهد 
خــالل الزيارة افتتــاح أحد املعارض 
العقاريــة، وذلــك بحضور الســفير 
أحمد فاروق، سفير مصر لدى اململكة 
العربيــة الســعودية، م.خالد عباس 
رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة 
اإلدارية للتنمية العمرانية، وعدد من 

كبار املطورين العقاريني وذلك تنفيذا 
لتوجيهات القيادة السياسية بالترويج 
للعقار املصري باخلارج، بجانب تنامي 
الطلب من األشــقاء باململكة العربية 
السعودية أيضا على العقارات املصرية 
السكنية واخلدمية وخاصة بالعاصمة 
اإلدارية اجلديدة والســواحل وشرق 
القاهــرة، ويضم املعــرض نخبة من 
الشركات الرائدة في املجال العقاري، 
بجانب الكثير من الفعاليات، التي تقوم 
على الترويج للفرص االستثمارية التي 
تتيحهــا الدولة املصريــة للمصريني 
باخلارج، وتعريف أبناء اجلالية بتلك 

الفرص. 

وتابعت وزيــرة الهجرة حرصها 
على الترتيب خالل الزيارة بالتنسيق 
مــع الســفارة املصريــة والقنصلية 
العامة الرســال جلان في أقرب وقت 
الســتصدار بطاقــات الرقــم القومي 
وجتديد اجلــوازات وانهاء املعامالت 
التجنيدية، موضحة أن الزيارة التي 
تنطلق بدءا من األربعاء ٢٣ نوفمبر، 
تأتي اســتجابة لرغبــة املصريني في 
اململكــة العربية الســعودية، والذين 
طالبوا بذلك خالل لقاءات «ساعة مع 
وزيرة الهجرة»، ضمن سلسلة اللقاءات 
التي يتم عقدها مع اجلاليات املصرية 

باخلارج.

«استقالل» بال احتفال.. وقيادة اجليش وحاكمية املصرف على طريق الفراغ
بيروت - عمر حبنجر

مرت أمس، ذكرى االستقالل 
التاســعة والســبعون، بــال 
مظاهر استقاللية، تبعا لغياب 
رئيــس اجلمهوريــة، ومعه 
مقومات االستقالل وشروطه، 
فال عرض عسكريا في وسط 
العاصمــة، وال تقبل التهاني 
في القصر اجلمهوري املغلق، 
وإمنا اقتصر مظهر االحتفاء 
باملناسبة على وضع أكاليل 
الزهور علــى أضرحة رجال 
االســتقالل، وتوجيه رسائل 
استقاللية، من قادة اجليش 
واألجهــزة األمنيــة. وأكثــر 
مــن هذا غيــر ممكن، في ظل 
شغور رئاســة اجلمهورية، 
وعجــز مجلس النــواب عن 
القيام بواجب انتخاب رئيس 
جديد، ومحاصرة عمل حكومة 
تصريف األعمال باحلد األدنى 
من الصالحيات. ومع تتالي 
األيام، ستتضاعف الشواغر 
األساســية فــي الدولــة، في 
السنة الطالعة، أبرزها قيادة 
اجليش، مــع إحالــة العماد 
جوزاف عون وحاكم مصرف 
لبنان املركزي رياض سالمة 
فــي النصــف األول من هذه 
السنة، وعندما تهتز السلطة 

الشــغور في موقع الرئاسة، 
وعلــى قلــق مشــروع على 
احلاضــر واملســتقبل»، آمال 
«أن يتعاون النواب النتخاب 
رئيــس جديد للبــالد». فهل 
سيستجيب النواب إلى دعوات 
الرئيس ميقاتي في جلستهم 

لبنان ليفاجأ بزيارة مسؤول 
االرتباط في حزب اهللا وفيق 
صفا إلى قائد اجليش العماد 
جوزاف عون في وزارة الدفاع، 
هذه الزيارة غيرت الكثير من 
قواعد اللعبة اللبنانية، السيما 
إذا تبعتها لقاءات أخرى. ولكن 

باريس على بري وســليمان 
فرجنية؟

لكن قنــاة «اجلديد» التي 
نقلت خبر الزيارة عن الوزير 
الســابق وئام وهاب، عادت 
لتقول إن اللقاء الذي حصل 
األربعــاء املاضي هــدف إلى 
التنســيق األمني واستمرار 
التعاون بني القيادة العسكرية 
وحــزب اهللا، إال ان إعطــاء 
اللقــاء طابع رئاســي «غير 
دقيق» وبالتالــي فإن الكالم 
عــن ترشــيح قائــد اجليش 

للرئاسة سابق ألوانه.
املصــادر املتابعــة، ترى 
ان الرئاسة اللبنانية رهينة 
احتماالت عدة أبرزها، حصول 
تسوية داخلية كبرى تعزل 
تأثير األزمات اخلارجية على 
الداخلي،  الواقع املؤسساتي 
وهذا ميكــن ان يحصل على 
صــورة «تهريبــة» خــالل 
القــوى اخلارجية  انشــغال 
الكبــرى بصراعاتهــا، عــن 
بالــدول الصغرى،  االهتمام 
أو من خالل تســوية دولية 
إقليميــة تفرض على القوى 
الداخليــة رؤيتها ملســتقبل 

لبنان.
فعلى املستوى األول، تبدو 
القوى اللبنانية الداخلية في 

النيابية االنتخابية السابعة 
غدا اخلميس؟

السياســية،  املؤشــرات 
ليســت واعــدة، فــي ضــوء 
التأزم السياســي املســتمر، 
وقد عــاد رئيس التيار احلر 
النائــب جبران باســيل الى 

ما مدى جديــة انفتاح حزب 
اهللا على العماد جوزاف عون؟ 
قناة «أم تي في» تساءلت: هل 
القصد منه توجيه حتذير إلى 
باسيل، خصوصا بعد الزيارة 
امللتبســة التي قــام بها إلى 
الرئيس بري، ثم هجومه من 

حالة عجز عن التوحد، في ظل 
التوازنات النيابية التي أفقدت 
حزب اهللا طاقته السياسية 

على الفرض واإلنهاء.
أما على مستوى التدخل 
الدولــي فاحلراك الفرنســي 
مستمر، لكن االبتعاد األميركي 
عن املشهد يقلل من فاعليته، 
برغم الضغــوط الڤاتيكانية 

املساعدة.
وهــذا االبتعــاد األميركي 
أكدته مساعدة وزير اخلارجية 
األميركية لشــؤون الشــرق 
األدنى باربارا ليف باألمس، 
إذ حذرت من ان عدم انتخاب 
رئيس للجمهورية ســيؤدي 
إلــى فــراغ سياســي غيــر 
مســبوق، ما ينــذر بانهيار 
الدولــة مجتمعيا. وأشــارت 
إلــى فشــل مجلــس النواب 
بانتخــاب رئيــس، وكأنهــا 
استبقت احلديث عن اعتزام 
الرئيس الفرنســي إميانويل 
ماكرون مناقشة ملف لبنان مع 
الرئيس األميركي جو بايدن 
خالل لقائهما في واشــنطن 
أوائل ديسمبر املقبل بقولها: 
«هــذا الشــيء، أي انتخــاب 
رئيس للبنان، ال يســتطيع 
ان نفعل به شيئا، فهم عليهم 

أن يفعلوا ذلك».

بري جلعل الذكرى نهج حياة وميقاتي يتحدث عنها بُغصة.. والرهان الرئاسي على الضوء األميركي األخضر

وسط بيروت بدون أي احتفاالت أو عرض عسكري في ذكرى االستقالل بسبب الشغور الرئاسي  (محمود الطويل)

العسكرية والسلطة املالية، قد 
تغدو العواقب وخيمة.

رئيس مجلس النواب نبيه 
بري، سأل عن االستقالل الذي 
بدأ قبل ٧٩ سنة، وأين نحن 
اليوم؟ فأجابت قناة «املنار» 
الناطقــة بلســان حزب اهللا 
بالقول: «سؤال اجلواب عنه 
مؤســف في بلد انتصر على 
االنتداب وعلى أعدى األعداء، 
أبنائه  اليوم صريــع  ولكنه 
املتخبطــني والتائهــني بــني 
حسابات شخصية ومشاريع 

خارجية».
وكي ال يتحول االستقالل 
إلــى ذكــرى، كما هــو احلال 
ظرفيا اآلن، دعا الرئيس بري 
الى وجوب بقاء االســتقالل 
نهج حياة وفعال يوميا إلرادة 
وطنيــة واحــدة، مــن خالل 
إعــادة فتح أبــواب االتصال 

بني اجلميع.
أما رئيس حكومة تصريف 
األعمال جنيــب ميقاتي، فقد 
اعتبر هذه املناسبة «محطة 
عابــرة في تاريخ وطن بنته 
ســواعد أبنائه منذ أمد بعيد 
وحتميه من العواصف التي 
تتكرر في كل فترة». وأضاف 
متحدثا عن «غصة على واقع 
دســتوري منقوص بســبب 


