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مصر

السيسي يفتح باب مصالحة مع «اإلخوان»؟
ّفي وقت ُيقال فيه
إن قطر مطالبة بسحب
«اإلخوان
البساط من تحت ّ
المسلمين» ،يبدو أن العودة
إلى «مصالحة» مصرية ّتراود
سلطات القاهرة ،باعتبار أن
الظرف مناسب
القاهرة ــ جالل خيرت
لـلـمــرة األول ــى مـنــذ وص ــول الــرئـيــس
املـصــري ،عبد الفتاح السيسي ،إلى
سـ ــدة ال ـس ـل ـطــة ق ـب ــل ثـ ــاث س ـن ــوات،
ي ـب ــدو أن ــه ق ــرر ف ـتــح ب ــاب مـصــالـحــة
م ــع ج ـم ــاع ــة «اإلخ ـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن»،
بتصريحات أكد فيها الترحيب بأي
صــاحــب رأي دون م ـصــادرة رأي ــه أو
تـغـيـيــر قـنــاعــاتــه ،شــريـطــة أال يــؤدي
ُ
فكر ُه إلى القتل.
ً
ويـ ـعـ ـك ــس ه ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـص ــري ــح تـ ـح ــوال
فـ ــي آراء ال ـس ـي ـس ــي ال ـس ــاب ـق ــة ال ـتــي
كـ ــان ي ـت ـح ــدث ف ـي ـهــا ب ــرف ــض حــاســم
للمصالحة مع «اإلخ ــوان» بصفتها
«جماعة إرهــابـيــة» ،وهــو التصنيف
الذي صدر بقرار من مجلس الوزراء
وبحكم قضائي الحق.
ولـ ـ ــم يـ ـب ـ ِـد الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،ال ـ ـ ــذي شـ ــارك
فـ ــي م ــؤت ـم ــر ع ـ ــرض ن ـت ــائ ــج «ح ـم ـلــة
اس ـ ـتـ ــرداد األراض ـ ـ ـ ــي» أمـ ـ ــس ،م ــزي ـدًا
مــن التفاصيل حــول طريقة احـتــواء
أصـ ـح ــاب ال ـف ـكــر امل ـ ـعـ ــارض ،مـكـتـفـيــا
بــاإلشــارة إلــى الترحيب باملعارضة
الفكرية ملا يقوله دون أن تسبب أذى
للمجتمع الذي يعيش فيه.
وكـ ـ ــان ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري ق ــد رف ــض
مرارًا عروض وساطة عدة للتصالح
مع الجماعة ،وجرت بعضها بجهود
عربية ،بل كان يؤكد أنه «ال تصالح
على ال ــدم» ،وأن مــن «ارتـكــب جريمة
عليه تحمل تبعتها».
وخ ـ ـ ــال س ـ ـنـ ــوات ح ـك ـم ــه امل ــاضـ ـي ــة،
ص ــدرت أح ـك ــام قــاسـيــة بـحــق أع ــداد

كان السيسي قد رفض مرارًا عروض وساطة للتصالح مع الجماعة (أرشيف)

كبيرة من أعضاء «اإلخ ــوان» ،يصل
عددهم وفق إحصاء ات غير رسمية
إلـ ـ ـ ــى أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن  30ألـ ـ ـ ــف شـ ـخ ــص،
ب ـع ـض ـهــم ت ـم ـك ــن مـ ــن ال ـ ـهـ ــرب خـ ــارج
البالد.
لـكــن حــديــث السيسي عــن املصالحة
ـاس ،ك ـ ـمـ ــا يـ ــرى
اخ ـ ـت ـ ـلـ ــط بـ ـ ـك ـ ــام قـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
املــواطـنــون ،خــال املؤتمر ،إذ تحدث
عــن رغـبـتــه فــي زيـ ــادة مـ ــوارد الــدولــة
عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب املـ ــواط ـ ـنـ ــن وانـ ـ ـت ـ ــزاع
األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال مـ ـنـ ـه ــم ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة خـ ــزانـ ــة
الـحـكــومــة ال ـتــي تـعــانــي ع ـج ـزًا كبيرًا
ً
في املــوازنــة ،قائال« :اللي عــاوز يقنن
يدخل بشنط الفلوس».
وج ـ ـ ــاءت ت ــوج ـي ـه ــات ال ـس ـي ـســي إل ــى
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ح ــاسـ ـم ــة بـ ـش ــأن انـ ـت ــزاع
األم ـ ــوال م ــن املــواط ـنــن ب ــأي طــريـقــة،

وم ـن ــع ت ـقــديــم أي ت ـس ـه ـيــات ف ــي ما
يتعلق بملف األراضي غير املسجلة،
وك ـ ــذل ـ ــك الـ ـ ـح ـ ــال ب ـ ـش ـ ــأن الـ ـعـ ـقـ ـب ــات
القانونية التي حرمت آالف العائالت

أمر السيسي الحكومة
بالحزم في ملف
األراضي غير المسجلة
م ــن تــوث ـيــق وج ــوده ــا ع ـلــى األرض،
م ـك ـت ـف ـي ــة بـ ــوضـ ــع اسـ ـتـ ـم ــر سـ ـن ــوات
طويلة.
وب ـخ ــاف اس ـت ـع ــادة ال ـح ـكــومــة آالف
األفـ ــدنـ ــة م ــن امل ــواطـ ـن ــن وال ـش ــرك ــات

«حماس» ّ
ترد
على الجبير
بـعــد تـصــريــح وزي ــر الـخــارجـيــة الـسـعــودي عــادل
الـجـبـيــر ،ال ــذي طــالــب فـيــه دول ــة قـطــر بــوقــف دعــم
ً
املنظمات اإلرهــابـيــة ،معطيًا مـثــاال عليها حركة
«ح ـمــاس» ،أعلنت الـحــركــة فــي بـيــان أم ــس« ،بالغ
األسـ ـ ـ ــف واالس ـ ـت ـ ـه ـ ـجـ ــان مل ـ ــا صـ ـ ــدر ع ـ ــن وزي ـ ــر
ُ
الـخــارجـيــة ال ـس ـعــودي مــن تـصــريـحــات تـحــرض
على حركة حماس ...والتي نعتبرها غريبة على
مــواقــف اململكة العربية السعودية التي اتسمت
بدعم قضية شعبنا وحقه في النضال».
وقالت الحركة إن هذه التصريحات «تمثل صدمة
لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية واإلسالمية
ال ـت ــي ت ـع ـت ـبــر ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة قـضـيـتـهــا
املــركــزيــة ،وتنظر إلــى حـمــاس باعتبارها حركة
مقاومة مشروعة ضد االحتالل الصهيوني الذي
يمثل العدو املركزي لألمتني العربية واإلسالمية».
ورأى ال ـب ـي ــان أن الـ ـع ــدو س ـي ـس ـت ـغــل م ـث ــل ه ــذه
الـتـصــريـحــات «الرت ـك ــاب املــزيــد مــن االنـتـهــاكــات
وال ـج ــرائ ــم ب ـحــق شـعـبـنــا وأرض ـن ــا ومـقــدســاتـنــا
وبحق القدس واملسجد األقصى املـبــارك» .كذلك
دع ــت «ح ـم ــاس»« ،األش ـق ــاء فــي املـمـلـكــة العربية
ال ـس ـعــودي ــة إلـ ــى وقـ ــف هـ ــذه ال ـت ـصــري ـحــات الـتــي
تسيء إلى اململكة ومواقفها تجاه قضية شعبنا
وحـقــوقــه امل ـش ــروع ــة» .فــي ه ــذا ال ــوق ــت ،أص ــدرت
فصائل املقاومة الفلسطينية بيانات أعلنت فيها
رفـضـهــا وص ــف الجبير الـحــركــة بــأنـهــا «تنظيم
إرهابي».
(األخبار)
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ال ـتــي وض ـعــت يــدهــا عـلــى مـســاحــات
شــاسـعــة فــي الـصـحــراء واملـ ــدنّ ،
وجــه
الرئيس بـنــزع ملكية األراض ــي التي
تـ ــم الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـي ـهــا ب ــوض ــع ال ـيــد
واستثمارها لسنوات في حال رفض
املنتفع بها س ــداد سعر البيع الــذي
تحدده الحكومة.
وكــانــت ال ـ ــوزارات املعنية قــد طالبت
املخالفني بتسديد سعر املتر في عدد
كبير من املناطق بسعر اليوم ،وهو
ما رأى فيه املقيمون إجحافًا بحقهم
بعد عمر طويل مــن استثمارهم في
املـكــان ،لكن السيسي أمــر بإخراجهم
منها وبيعها ملستثمرين آخرين في
حال تطلب األمر ذلك.
السيسي أعـلــن أن الــدولــة استعادت
 65مـلـيــون مـتــر مــن األراضـ ــي ،وأنـهــا

صـ ـ ــارت م ـس ــؤول ــة ع ــن إدخ ـ ـ ــال بـنـيــة
أســاسـيــة لها وص ــرف صحي ومياه
شــرب وكهرباء وخــدمــات كثيرة بما
يـكـلــف  65م ـل ـيــار ج ـن ـيــه ،م ـش ـي ـرًا في
الوقت نفسه إلى أن التجاوزات التي
حدثت خــال إزالــة التعديات سببها
الحماسة أو التضارب أو التداخل.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك دافـ ـ ـ ـ ـ ــع عـ ـ ـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ف ــي
تصرفاتها بحق عشرات الحاالت من
الـشـبــاب الــذيــن تــم التسليط الـضــوء
عـ ـل ــى هـ ـ ــدم م ـش ــاري ـع ـه ــم ال ـص ـغ ـي ــرة
بـ ـسـ ـب ــب م ـ ـش ـ ـكـ ــات فـ ـ ــي أوضـ ــاع ـ ـهـ ــا
الـقــانــونـيــة .واس ـت ــدرك بــأنــه حريص
عـ ـل ــى م ـس ــاه ـم ــة الـ ـشـ ـب ــاب ف ـ ــي ه ــذه
ال ـح ـمــات بـمـســاعــدة رج ــال الـشــرطــة
والجيش واملحافظني وذلــك «بهدف
املشاركة وتحمل املسؤولية».
ف ــي ش ـ ــأن م ـت ـص ــل ،ط ــال ــب الـسـيـســي
بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة الـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـجـ ــزر
امل ــوج ــودة ف ــي الـنـيــل وتـجـنــب إقــامــة
عشوائيات عليها ،ألن «التعدي على
حرم النيل يؤدي إلى تلويث مياهه»،
ما يكلف الدولة ماليني الجنيهات من
أجل إقامة محطات تنقية وترشيح.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى م ـن ــح األول ـ ــوي ـ ــة إلزال ـ ــة
ً
ال ـت ـعــديــات عـلــى ه ــذه ال ـج ــزر ،قــائــا:
«ال ـت ـج ــاوز غ ـيــر م ـق ـبــول ب ــامل ــرة ،ولــن
ن ـس ـم ــح ب ـ ــأي تـ ـع ـ ٍّـد ل ـي ــس ف ـق ــط عـلــى
النيل ،وإنما أيضًا على أي ترعة أو
مـصــرف ...لــذا ال بد من خــروج سكان
هذه املناطق املتعدى عليها وتدبير
حلول أخرى لهم».
وفـيـمــا وج ــه حــديـثــه إل ــى املحافظني
وم ـس ــؤول ــي الـ ـ ـ ـ ــوزارات ،ق ـ ــال« :ه ـنــاك
بـ ـع ــض ال ـ ـجـ ــزر فـ ــي نـ ـه ــر الـ ـنـ ـي ــل مــن
املـ ـفـ ـت ــرض أال ي ـس ـك ـن ـهــا أحـ ـ ــد طـبـقــا
للقانون ،فهي إما محميات وإما من
غـيــر امل ـس ـمــوح وج ــود أح ــد عـلـيـهــا»،
الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن إحـ ـ ــدى ال ـ ـجـ ــزر ،ال ـتــي
ب ـل ـغ ــت م ـس ــاح ـت ـه ــا أكـ ـث ــر مـ ــن 1250
ف ـ ــدان ـ ــا ،شـ ـه ــدت إقـ ــامـ ــة ع ـش ــوائ ـي ــات
وب ـنــاءات عبر وضــع الـيــد ،ثــم «تلقي
هذه املباني الصرف الخاص بها في
نهر النيل الــذي نشرب منه ،ثم تبدأ
امل ـطــال ـبــات بــإن ـشــاء م ـح ـطــات صــرف
ومحطات معالجة».

