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العالم

مصر

تسوية «مؤلمة» مع السيسي:
نحو
«اإلخوان»
ّ
الحفاظ على ما تبقى من التنظيم
في الوقت الذي ينافي فيه الخطاب اإلعالمي لـ«اإلخوان المسلمين»
مساعيها للتصالح أو التسوية مع الدولة المصرية ،تتكرر لقاءات
الجماعة خارج مصر بقيادات استخبارية مصرية للبحث عن تسوية
ترضي الطرفين ،وهو ما قد تفاجئ به الجماعة الرأي العام المصري
خالل األيام المقبلة
اسطنبول ــ محمود علي
اض ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرت جـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــة «اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
امل ـس ـل ـم ــن» إل ـ ــى الـ ـب ــوح ب ـق ـل ـيــل مــن
الـتـفــاصـيــل ح ــول هــويــة االت ـصــاالت
ال ـت ــي ت ـجــري ـهــا ال ـس ـل ـطــات امل ـصــريــة
معها مـنــذ أســابـيــع ،فــي ظــل الـجــدل
الـ ــذي ق ــام ب ـعــد ت ـصــري ـحــات ســابـقــة
األسـ ـ ـب ـ ــوع املـ ــاضـ ــي لـ ـن ــائ ــب م ــرش ــد
«اإلخــوان» ابراهيم منير .فالقيادي
املـقـيــم فــي ل ـنــدن ك ــان قــد ش ــدد على
أن ــه «ال تـصــالــح مــع نـظــام السيسي
ال ــذي قـتــل اآلالف م ــن اإلخـ ـ ــوان ،وال
تـنــازل عــن عــودة محمد مــرســي إلى
ً
ال ـس ـل ـطــة ،ف ـضــا ع ــن عـ ــودة مجلس
ّ
ال ـش ــورى وال ـش ـعــب املـنـحــلــن بـقــرار
مــن وزي ــر الــدفــاع آن ــذاك عبد الفتاح
السيسي».
لـ ـك ــن «اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» ،نـ ـش ــرت أول مــن
أمـ ــس ،ت ـقــري ـرًا أقـ ــرب إل ــى ب ـي ــان ،في
أحد املواقع املقربة من مكتب لندن،
ق ــال ــت ف ـيــه إن ـه ــا «ت ـت ـل ـقــى ات ـص ــاالت
م ـ ــن قـ ـب ــل شـ ـخـ ـصـ ـي ــات ق ــريـ ـب ــة مــن
النظام ،وأخــرى من داخله ،ملحاولة

بـتــوجـيـهــات مـكـتــب «اإلخ ـ ـ ــوان» في
ل ـنــدن وف ــي مـقــدمـهــم ابــراه ـيــم منير
املحسوب على جبهة محمود عزت
في مصر.

فـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ،ق ـ ــال ـ ــت م ـ ـصـ ــادر
ح ـكــوم ـيــة م ـصــريــة إن ه ـن ــاك نــزاعــا
بني أطراف أمنية داخل النظام حول
التسوية مع «اإلخوان» .فعلى الرغم
م ــن األوضـ ـ ــاع ال ـس ـيــاس ـيــة الـصـعـبــة
وإغ ــاق املـنــاخ السياسي الـعــام في
م ـص ــر ،تـ ــرى أطـ ـ ــراف أم ـن ـي ــة مـقــربــة
م ــن الـسـيـســي أن «اإلخ ـ ـ ــوان» ســوف
ينصاعون في النهاية للسلطة وال
مجال ملحاوالت التسوية معهم .في
امل ـق ــاب ــل ،ت ــرى أط ـ ــراف أم ـن ـيــة أخ ــرى
أن م ـل ــف «اإلخـ ـ ـ ـ ــوان» ي ـج ــب إغ ــاق ــه
بـتـســويــة فــي ظــل الــوضــع الــداخـلــي،
ً
فـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــن ضـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــوط أوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
وأمـ ـي ــركـ ـي ــة عـ ـل ــى ال ـس ـي ـس ــي ل ــدم ــج

«اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» فـ ــي املـ ـل ــف ال ـس ـي ــاس ــي
ً
م ــرة أخ ـ ــرى ،م ـش ـي ــرة إل ــى أن إل ـغــاء
اإلع ــدام ــات عــن «اإلخـ ـ ــوان» ومحمد
مــرســي ك ــان ن ـتــاج ض ـغــط أم ـيــركــي،
وخـ ـص ــوص ــا م ــن وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
جـ ـ ــون ك ـ ـيـ ــري إلدخ ـ ـ ـ ــال «اإلخـ ـ ـ ـ ــوان»
فــي الـحـيــاة الـسـيــاسـيــة ،مثلما كــان
ال ــوض ــع ع ـل ـيــه أيـ ـ ــام نـ ـظ ــام حـسـنــي
مبارك.
وم ــع اش ـت ـع ــال ردود أف ـع ــال قــواعــد
«اإلخ ـ ـ ــوان» ح ــول ال ـل ـقــاء الـ ــذي أخــذ
حـ ـيـ ـزًا م ــن الـ ـنـ ـق ــاش وم ـ ــن ال ـش ـتــائــم
ً
املــوجـهــة لـلـقـيــادات الـقــديـمــة ،فضال
ع ـ ــن ال ـ ـت ـ ـخـ ــويـ ــن ،رأت الـ ـسـ ـع ــودي ــة
أن ت ـس ــري ــب ال ـخ ـب ــر يـ ـس ــيء إل ـي ـه ــا،

رحّبت قواعد «اإلخوان» بأخبار المفاوضات من أجل التسوية مع اشتراط اإلفراج عن المعتقلين (إي بي إي)

أرسلت الرياض ّجمال
الخاشقجي لجس نبض «اإلخوان»
حيال التسوية مع القاهرة
الـبـحــث عــن رؤي ــة مــا إلن ـهــاء األزم ــة
ب ـش ـك ــل أو بـ ــآخـ ــر ،أو عـ ـل ــى األقـ ـ ــل،
ال ــوص ــول إل ــى ت ـهــدئــة ب ــن مختلف
األط ـ ـ ــراف» .وق ــال ــت ف ــي ال ــرس ــال ــة إن
ه ــذه االتـ ـص ــاالت ج ــرت م ــع ق ـيــادات
إخوانية بــارزة داخــل مصر ،وكذلك
مــع بعض الـقـ ًيــادات الكبيرة خــارج
ال ـب ــاد ،كــاش ـفــة أن ه ـنــاك ات ـصــاالت
ق ــام ــت بـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــات ع ـس ـكــريــة
سابقة وحالية في هذا الصدد.
وقــد سـعــى نــائــب مــرشــد «اإلخ ــوان»
والقائم بأعماله محمود عزت ،طوال
األي ــام املــاضـيــة إل ــى وأد الـتـحــركــات
املعارضة التي قادها مكتب الخارج
ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـت ـن ـظ ـيــم ،وأجـ ــرى
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات اسـ ـتـ ـط ــاع مـ ــن خــال ـهــا
تزكية كــل املحسوبني عليه والذين
يـ ّ
ـرجـ ـح ــون أف ـض ـل ـي ــة ال ـت ـس ــوي ــة مــع
السلطة ،في مقابل التهدئة وخروج
امل ـع ـت ـق ـلــن وإن ـ ـهـ ــاء ح ــال ــة الـ ـص ــراع
الصفرية الحالية.
أكثر من قيادي من «اإلخوان» كشفوا
ل ـ ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ت ـف ــاص ـي ــل الـ ـلـ ـق ــاء ات
واالت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـمـ ــت خـ ــال
األي ـ ــام املــاض ـيــة مـعـهــم داخـ ــل مصر
وخــارج ـهــا .فــوفـقــا لـقـيــادي إخــوانــي
فــي مكتب «اإلخ ــوان» املصريني في
مدينة جــدة السعودية ،أن مسؤول
مـكـتــب «اإلخـ ـ ــوان» فــي ال ــري ــاض هو
من التقى وفدًا من املخابرات العامة
املصرية فــي األي ــام القليلة املاضية
للحديث عن تسوية سياسية.
وعلى الرغم من عدم نشر السعودية
أي ت ـف ــاص ـي ــل عـ ــن تـ ـل ــك ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ات،
أوضــح القيادي اإلخــوانــي أن اللقاء
ت ــم بــرعــايــة امل ـخ ــاب ــرات ال ـس ـعــوديــة،
ف ـي ـمــا ت ـش ـكــل ال ــوف ــد اإلخـ ــوانـ ــي مــن
ثالثة أعضاء؛ على رأسهم مسؤول
مـ ـكـ ـت ــب ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ،وال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ــأت ـم ــر

مخاوف من تسريب بيانات الجيش
إلى «جماعات إرهابية»
القاهرة ــ األخبار
بعد دعوتها إلــى ترشيد االنفاق على الدعم وإخــراج غير
املستحقني ممن يتلقون رواتــب كبيرة في جهات عملهم
فــي الــدولــة ،والـبــدايــة بهم كمرحلة أول ــى مــن دون استثناء
لـضـبــاط الـجـيــش وال ـشــرطــة وال ـق ـضــاة ،واج ـهــت الحكومة
املصرية مشكلة مرتبطة بقواعد البيانات الخاصة بهم التي
ال يمكن تسليمها ألي جهة حكومية .وكــان الرئيس عبد
الفتاح السيسي قد ّ
وجه بضرورة تطبيق إجراء التقشف
الحكومي الرامي لخفض ميزانية الدعم باملوازنة على الفئات
ُ
التي كانت تستثنى من أي إجراءات من هذا النوع.
وبـحـســب م ـصــادر تـحــدثــت إل ــى «األخـ ـب ــار» ،ف ــإن قــاعــدة
ال ـب ـيــانــات ال ـخــاصــة بــالـقـضــاة م ـتــوافــرة بــالـفـعــل ويمكن
العمل عليها إلزالة هؤالء من الدعم بسهولة ،إذ سيجري
تسليمها من وزارة العدل إلى الوزارات املعنية بامللف ،لكن
ْ
جهازي الشرطة
املشكلة األكبر تكمن في قاعدة بيانات
والجيش التي ال يمكن تسليمها ألي جهة مدنية سواء
ورقيًا أو إلكترونيًا .ويشير املصدر إلى ّأن األزمة الحقيقية
في هذا األمر هي التخوف من تسريب القاعدة التي تضم
األسماء الخماسية للضباط والقضاة وعناوين منازلهم
وحاالتهم االجتماعية إلى موظفني مدنيني «قد يضعف
أحدهم أمام رشوة مالية تقدم إليه من جماعات إرهابية أو
يجري تسريبها بسبب خلل في األنظمة الحكومية التي
ُيعمل بها» ،وخصوصًا أن األسماء باآلالف وهو ما يعني
اتساع قاعدة املوظفني التي ستعمل على إزالة األسماء.
ويلفت إلــى أن االق ـتــراح املـقــدم فــي الــوقــت الحالي كبديل

لتسليم قــاعــدة الـبـيــانــات ،هــو أن تـجــري تنقية األسـمـ َّـاء
عبر وزارة اإلنتاج الحربي ،وهي وزارة عسكرية ستسل ُم
قــاعــدة بـيــانــات املستحقني .هــذا األم ــر جــرى بالفعل في
ُ َ
سيسند لعسكريني
الوقت الحالي ،لكن جزء إزالة األسماء
ً
سيكون عــددهــم مـحــدودًا ،ويـجــري اختيارهم بـنــاء على
مـعــايـيــر م ـح ــددة ،وب ـمــراج ـعــة دقـيـقــة وي ـقــومــون بتنقية
الجداول وإعادتها مرة أخرى.
أم ــا االق ـت ــراح اآلخ ــر ،فمرتبط بـتـقــدم الـقـضــاة والـضـبــاط
بأنفسهم على دفـعــات وبشكل منظم مــن جهة عملهم
إلزال ــة أنفسهم شـهــريــا ،أو أال يـجــري تـجــديــد البطاقات
بشكل تلقائي لهم مع انتهاء صالحية البطاقات الحالية،
بحيث ال يـتــوجـهــون إل ــى أي سـجــات رسـمـيــة مــن أجــل
تقديم األوراق الخاصة بهم.
بخالف ذلك تعمل الحكومة في الوقت الحالي على تنقية
الحاصلني على الدعم من املسافرين واملتوفني ،وهــو ما
يتوقع أن يجري فــي غضون الشهور الثالثة املقبلة ،إذ
منحت مهلة للمواطنني لإلبالغ عن حاالت السفر والوفاة
اعتبارًا من أول كانون األول /ديسمبر مع إعفائهم من
أي غرامات وهــي خطوة يتوقع أن توفر بشكل أولــي 10
مليارات جنيه.
إل ــى ذل ــك ،أع ـلــن وزي ــر املــالـيــة ع ـمــرو ال ـجــارحــي أم ــس ،أن
الحكومة ستطرح سندات بــالــدوالر في األس ــواق الدولية
خــال شهر كانون الثاني /يناير بقيمة تتراوح بني 3.5
و 4مليارات دوالر ،وهي الخطوة التي تأجلت من الشهر
الحالي لبداية العام املقبل على خلفية اضطراب االسواق
العاملية بعد فوز الرئيس دونالد ترامب ،باالنتخابات.

وخ ـص ــوص ــا أن ـه ــا أدرج ـ ـ ــت جـمــاعــة
«اإلخ ـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـم ــن» ع ـل ــى ق ــوائ ــم
اإلرهــاب منذ أكثر من عــام ،وهــو ما
دف ــع املـمـلـكــة إل ــى ت ـهــديــد ال ـق ـيــادات
اإلخوانية في السعودية بالترحيل
في حال تكرار مثل هذه التسريبات
مساع سعودية لرعاية تسوية
عن
ٍ
إخوانية مع النظام في مصر ،وذلك
وفقًا للقيادي في مكتب جدة.
قواعد «اإلخــوان» في الداخل لم تكن
بعيدة عن التفاصيل املتناثرة حول
األزمة ومساعي القيادات التاريخية
ل ـل ـب ـحــث ع ــن ت ـس ــوي ــة س ـيــاس ـيــة مــع
نظام السيسي .فمع وصول خبر لقاء
ق ـيــادات «اإلخـ ــوان» بــوفــد املـخــابــرات
الـعــامــة املـصــريــة فــي الــريــاض ،أبــدت
قطاعات كبيرة من قواعد «اإلخوان»
فــي وس ــط الــدلـتــا وال ـقــاهــرة الـكـبــرى
وب ـع ــض م ـح ــاف ـظ ــات ال ـص ـع ـيــد مـثــل
املنيا وقنا وســوهــاج ترحيبها ،مع
اشتراط اإلفراج عن املعتقلني وإنهاء
حالة املعاناة الحالية التي يعانيها
املـ ـط ــاردون والـتـنـظـيــم بـشـكــل كــامــل،
وفقًا لرواية قيادي إخواني في قطاع
وسط الدلتا شمال مصر لـ«األخبار».
ويـ ـ ـ ــذهـ ـ ـ ــب ق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادي إخـ ـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ـ ــي ف ــي
اسطنبول إلى أبعد من ذلك بقوله إن
اإلعالمي السعودي جمال خاشقجي
التقى بقيادات إخوانية في تركيا في
األشهر املاضية بتكليف من الرياض
لجس نبض اإلخ ــوان حـيــال تسوية
مع النظام .ذلــك إلــى جانب نصيحة
سعودية لــ«اإلخــوان» باالختفاء من
ت ـصــدر املـشـهــد الـسـيــاســي بــالـكــامــل
والـسـمــاح لــوجــوه ليبرالية أو حتى
إســام ـيــة مـسـتـقـلــة ل ـت ـصــدر املـشـهــد
الـسـيــاســي ف ــي مـصــر حـتــى يتجنب
«اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» اس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــزاز األط ـ ـ ـ ـ ــراف
اإلقليمية والدولية.
وفـ ـيـ ـم ــا يـ ـمـ ـك ــن اعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاره م ـس ــاع ــي
إيجابية من جانب قيادات التنظيم
التاريخية لحلحلة األزم ــة الحالية،
ثمة عوائق بني «اإلخــوان» والسلطة
س ــوف تـكــون كــالـبــؤر الـتــي ستبتلع
أي م ـ ـحـ ــاوالت ت ـس ــوي ــة ف ــي ال ـقــريــب
العاجل ،إال إذا كــان لــدى «اإلخ ــوان»
ال ـقــدرة عـلــى اب ـتــاع ه ــذا الـحـجــم من
ال ـخ ـس ــائ ــر؛ وع ـل ــى رأسـ ـه ــا بطبيعة
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال االن ـ ـ ـس ـ ـ ـحـ ـ ــاب م ـ ـ ــن املـ ـشـ ـه ــد
ً
السياسي ،فضال عن قبول السيسي
في السلطة ،باإلضافة إلى السكوت
عـ ــن ق ـت ـل ــى «راب ـ ـع ـ ــة» و«الـ ـنـ ـهـ ـض ــة»،
وامل ــوق ــف الـشــائــك مــن قـضـيــة محمد
مرسي.
وح ـ ـ ـ ــول الـ ـت ــوقـ ـي ــت الـ ــدق ـ ـيـ ــق ل ـل ـق ــاء
القيادات اإلخوانية بوفد املخابرات
املصرية فــي الـسـعــوديــة ،قــال قيادي
إخ ــوان ــي م ــن امل ـنــوف ـيــة ش ـمــال مصر
ل ــ«األخ ـبــار» ،إن اللقاء كــان فــي عــزاء
األمير تركي بن عبد العزيز ،شقيق
املـلــك الـسـعــودي سلمان ال ــذي توفي
ف ــي  12م ــن ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي ،كــاشـفــا
ع ــن أن ال ــوف ــد امل ـص ــري طــالــب الــوفــد
اإلخواني بإبالغ القيادات التاريخية
بــرغـبــة الـجـهــاز األم ـنــي امل ـصــري في
ال ـج ـلــوس مـعــا وال ـب ـحــث ع ــن صيغة
تــرضــي كــل األطـ ــراف ،وه ــو مــا رحــب
به الوفد اإلخواني ،مشيرًا في الوقت
نفسه إلى أن األخير ذهب إلى العزاء
ب ـت ـك ـل ـيــف مـ ــن ابـ ــراه ـ ـيـ ــم م ـن ـي ــر بـعــد
تواصل مع املخابرات السعودية.
ومــع الـغـيــاب الــواضــح ملكتب األزمــة
فــي ال ـخــارج واملـحـســوب على التيار
الشبابي داخــل «اإلخـ ــوان» فــي ملف
الـتـســويــة مــع الـنـظــام فــي مـصــر ،بــدا
أن ابراهيم منير ماض نحو تسوية
مؤملة لـ«اإلخوان» في سبيل الحفاظ
ع ـلــى م ــا ت ـب ـقــى م ــن ال ـت ـن ـظ ـيــم داخ ــل
مصر وضـمــان عــودة املـطــارديــن إلى
ديارهم ،من دون مالحقة من النظام
في مصر.

