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العالم

على الغالف
َ َ
« ...وقد وق َر واستقر في
عقيدة المحكمة ،أن سيادة
على جزيرتي تيران وصنافير
مصر ٌ
مقطوع بها ،وأن دخول
الجزيرتين ضمن األراضي المصرية
ما انفك راجحًا رجحانًا يسمو إلى
اليقين ...وأن الحكومة لم تقدم
ثمة وثيقة أو أي شيء آخر ّ
يغير
أو ينال من هذا األمر» .العبارة
التي نطق بها رئيس المحكمة
اإلدارية العليا أحمد الشاذلي،
أمس ،كانت كفيلة بإشعال
قاعة مجلس الدولة ،بالهتافات
والزغاريد ،بعد ساعات طويلة
من الترقب ،سبقت انعقاد
الجلسة الحاسمة للنظر بالطعن
المقدم من جانب الحكومة
المصرية ضد قرار قضائي سابق
قضى بإلغاء اتفاقية الحدود
البحرية بين مصر والسعودية،
والمعروفة إعالميًا باسم
«اتفاقية تيران وصنافير».
الحكم القضائي ،والذي جاء
في نحو  ٦٠صفحة ،أجابت فيه
المحكمة اإلدارية العليا عن كل
األسئلة والدفوع التي أبديت
خالل جلسات الطعن ،منهية
بذلك معركة قضائية خاضتها
«الحملة الشعبية للدفاع عن
تيران وصنافير» ،استغرقت ٢٣٥
يومًا ،منذ بدء النظر في أولى
الدعاوى المقدمة إلبطال
االتفاقية ووقف تنفيذها
في  ٢٧أيار عام  .٢٠١٦ويأتي
قرار المحكمة اإلدارية العليا،
التي عقدت جلستها في ظل
إجراءات أمنية مشددة شملت
منع الصحافيين والشخصيات
العامة من دخول مقر مجلس
الدولة ،ليغلق الباب أمام
إجراءات التقاضي األخرى ،التي
ُيمكن أن تلجأ إليها الحكومة
المصرية ،برغم تلويحها
بإمكانية اللجوء الى المحكمة
الدستورية ،التي يرى معظم
فقهاء القانون الدستوري أنها
ليست محكمة اختصاص في
هذا النوع من المنازعات (في
ما عدا حالة واحدة مرتبطة
بتناقض حكم يوم أمس مع
حكم سابق صادر عن محكمة
أخرى) .ومهما يكن اإلجراء الذي
ستواجه فيه الحكومة المصرية
تلقتها
التي
الصفعة القضائية ّ
ً
أمس ،فإن ما جرى يمثل تحوال
جذريًا في المعركة المفتوحة
بين نظام الرئيس عبد الفتاح
السيسي ومعارضيه ،الذين
كادوا ينسون فرحة االنتصارات،
بعد سلسلة االنتكاسات التي
تكبدوها خالل األعوام الثالثة
الماضية

ُ
قضي األمر...
هزيمة أولى للسيسي
القاهرة ــ األخبار
املحكمة اإلداري ــة العليا أغلقت ،يوم
ّ
«بالضبة واملفتاح»
أمس ،باب القضاء
أم ــام امل ـن ــاورات الـتــي انتهجها نظام
الرئيس عبد الفتاح السيسي إلضفاء
الطابع القانوني على اتفاقية ترسيم
الحدود بني مصر والسعودية ،والتي
ت ــم تــوقـيـعـهــا خ ــال ال ــزي ــارة املـلـكـيــة
التي قــام بها سلمان بن عبد العزيز
للقاهرة في نيسان عام .٢٠١٦
وبـ ــرفـ ــض ال ـط ـع ــن ال ـ ـ ــذي ت ـق ــدم ــت بــه
الحكومة املصرية على قــرار املحكمة
اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وب ــالـ ـت ــال ــي ت ــأيـ ـي ــد ح ـكــم
الـ ـقـ ـض ــاء اإلداري ب ـب ـط ــان ات ـفــاق ـيــة
تــرسـيــم ال ـح ــدود الـبـحــريــة بــن مصر
وال ـس ـعــوديــة ،وال ـتــأك ـيــد ،تـبـعــا لــذلــك،
ع ـل ــى س ـ ـيـ ــادة م ـص ــر ع ـل ــى ج ــزي ــرت ــي
ت ـ ـيـ ــران وصـ ـن ــافـ ـي ــر ،يـ ـك ــون مـعـسـكــر
«ثورة  25يناير» قد حقق أول انتصار
فعلي على نظام السيسي ،في الحرب
الــام ـت ـكــاف ـئــة املـعـلـنــة ض ــده م ــن قبل
أجهزة النظام السيساوي ،بما رافق
ذلك من تضييق الخناق على املجال

الـ ـع ــام ،ال ـح ــزب ــي واإلعـ ــامـ ــي ،والـ ــزج
بمئات الناشطني املطالبني بالحرية
والديموقراطية في السجون.
األج ـ ـ ــواء االح ـت ـفــال ـيــة ال ـت ــي تـفـجــرت
داخل قاعة املحكمة ،وخارج مبناها،
ف ــي ح ــي ال ــدق ــي الـ ـق ــاه ــري ،وس ـي ــول
التغريدات والتدوينات على مواقع
ّ
لتعبر عن
التواصل االجتماعي ،أتت
شعور بفرحة ندر أن انتابت املعسكر
ال ـث ــوري ،مـنــذ الـثــالــث مــن ت ـمــوز عــام
 ،٢٠١٣حــن أفـضــى تـقــاطــع املصالح
النادر ،بني الثوار والعسكر والفلول،
إلــى إسقاط الفاشية الدينية املمثلة
ب ـح ـك ــم «اإلخ ـ ـ ـ ـ ــوان املـ ـسـ ـلـ ـم ــن» ،بـمــا
أســس لفاشية عسكرية ،سعت ،منذ
اللحظة األول ــى ،إلــى االنتقال بمصر
إل ـ ــى ن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة ع ـس ـك ــري ــة ،ت ـكــاد
تـكــون األولـ ــى مــن نــوعـهــا فــي العالم
العربي ،قوامها استحواذ املؤسسة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ع ـ ـلـ ــى ك ـ ــام ـ ــل م ـف ــاص ــل
االقتصاد الوطني ،ويديرها رئيس
بـ ّ
ـزي مــدنــي ذي خلفية عـسـكــريــة ...ال
بل استخبارية!
ال يـمـكــن ال ـف ـصــل ب ــن قـضـيــة ت ـيــران

السيسي :نحو تعديل حكومي
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزامه إجــراء تعديل وزاري وشيك ،وسط
تكهنات بأن يشمل التعديل رئيس الحكومة املهندس شريف إسماعيل.
ُ
وأضــاف السيسي في خالل حــوار مع رؤســاء تحرير الصحف القومية ،ينشر
على أج ــزاء ،أنــه بحلول  30أيــار/مــايــو  ،2018وهو
موعد انتهاء مدته الرئاسية األولــى ،سيكون هناك
«مشروعات كبيرة قد تم االنتهاء منها( ...إضافة)
إلى استعادة األموال التي تم إنفاقها في املشروعات
ً
الضخمة» ،قائال« :أقسم بالله إن ما يتم على أرض
مصر كان يصعب إتمامه فى  ٣٠عامًا ،فما ننجزه
يـتــم بــإمـكــانــات م ـصــر ،واع ـت ـمــادهــا عـلــى الـ ــذات مع
االحتفاظ بالكرامة الوطنية» .ووعد السيسي بضبط
األسـعــار وخفض سعر ال ــدوالر أمــام الجنيه خالل
األشهر الستة املقبلة.

وص ـن ــاف ـي ــر ع ــن ذل ـ ــك الـ ـت ــوج ــه ال ــذي
س ـعــى إل ـي ــه ع ـبــد ال ـف ـت ــاح الـسـيـســي،
ذل ـ ـ ــك أن ال ـ ـت ـ ـح ـ ـ ّـوالت ال ـ ـتـ ــي ق ــاده ــا
الـجـنــرال الحاصل على رتـبــة مشير،
اف ـت ـقــرت إل ــى عـنـصــر ج ــوه ــري ،وهــو
وج ــود اقـتـصــاد ق ــوي ،أو عـلــى األقــل
ب ـن ـيــة اق ـت ـص ــادي ــة ق ــاب ـل ــة ل ـل ـت ـطــويــر،
باملفهوم الرأسمالي ،وبالحد األدنى
مـ ــن ال ـش ـك ـل ـي ــات «ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة»
التجميلية ،التي من شأنها حفظ ماء
وجه النظام الحاكم.
ت ـج ــاه ــل ال ـس ـي ـس ــي ك ــل ذلـ ـ ــك ،فـسـلــك
طــري ـقــا خ ـط ـي ـرًا ،وان ـت ـه ــج سـيــاســات
م ـت ـخ ـب ـطــة ،اس ـت ـغ ــل ف ـي ـهــا تـفــويـضــا
شعبيًا غير مسبوق في تاريخ مصر
ال ـح ــدي ــث ـ ـ ـ ل ــم ي ـن ـلــه ح ـت ــى الــرئ ـيــس
الـ ـ ــراحـ ـ ــل ج ـ ـمـ ــال عـ ـب ــد ال ـ ـنـ ــاصـ ــر فــي
ذروة صـعــوده ـ ـ لخنق املـجــال العام
بسلسلة قــوانــن؛ كــان أبــرزهــا قانون
التظاهر السيئ الصيت ،واستكملها
ب ـت ـش ـك ـيــل م ـج ـل ــس نـ ـي ــاب ــي فـ ّـص ـل ـتــه
األجهزة األمنية على مقاسه ،وحجم
أي دور آخ ـ ــر ،ح ـتــى ل ـج ـهــاز ال ــدول ــة
ال ـب ـيــروقــراطــي ،عـلــى سـ ّـيـئــاتــه ،حتى
ص ـ ــارت الـ ـب ــاد ت ـ ــدار بـكـلـمــة واحـ ــدة
م ــن م ــدي ــر مـكـتـبــه ع ـب ــاس ك ــام ــل ،من
دون خطة واضـحــة ،وصــار الخطاب
ال ـس ـي ــاس ــي ق ــاصـ ـرًا ع ـل ــى ه ـلــوســات
«الدروشة» املصطنعة ،و«العسكرة»
الفظة ،التي دفعت الرئيس /املشير
ذات يوم إلى مقاربة قضية حساسة
على غــرار تيران وصنافير بعبارات
من قبيل «أنا ّأمي قالت لي ما تبصش
للي في إيد الناس» و«مش عايز كالم
تاني في موضوع الجزيرتني».
ف ــي ظ ــل ه ــذا ال ـت ـخ ـبــط ،ل ــم ي ـكــن أم ــام
السيسي ســوى طريق واحــد يسلكه
لتجنب الفشل ،أو بعبارة أكثر دقة،
ت ــأخ ـي ــر الـ ـك ــارث ــة ،وه ـ ــو املـ ـس ــاع ــدات
الخليجية التي أغرقته بها دول مثل
ال ـس ـع ــودي ــة واإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،كــاسـتـثـمــار
إقليمي فــي حليف «سـنــي» محتمل،
م ــن خ ـ ــارج مـ ـج ـ ّـرة م ـج ـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي ،وال سيما في ظل املواجهة
املفتوحة بني الخليجيني وإيــران في
بؤر عدة ملتبهة ،مثل سوريا واليمن.
لـكــن «الـشـيــك الـخـلـيـجــي» ال ــذي ُمنح

لـلـسـيـســي «ع ـلــى ب ـي ــاض» أيـ ــام املـلــك
الراحل عبدالله بن عبد العزيز لم يعد
كــذلــك فــي ظــل خليفته املـلــك سلمان،
وخ ـصــوصــا ب ـعــد بـ ــروز الـطـمــوحــات
الجامحة الى حد الجنون لولي ولي
ال ـع ـهــد مـحـمــد ب ــن س ـل ـم ــان ،ودخ ــول
اململكة النفطية فــي أزمــة اقتصادية
ومــالـيــة غـيــر مـسـبــوقــة ،فــرضــت على
األسـ ــرة املــالـكــة االسـتـغـنــاء عــن فكرة
«الـ ــدعـ ــم ب ــاملـ ـج ــان» ،وط ـل ــب األث ـم ــان
ال ـس ـيــاس ـيــة ل ـكــل ب ـ ـتـ ــرودوالر يـخــرج
م ــن خــزيـنـتـهــا إلـ ــى م ـص ــر ،ولـ ــم تعد
بالتالي عـبــارات مثل «كبير العرب»
كافية لصدور أمر ملكي «بدعم مصر
الشقيقة» باملليارات.
م ـ ــن ب ـ ــن تـ ـل ــك األثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ،ك ـ ـ ــان ط ـلــب

الجنود المجهولون ...آن لهم أن يفرحوا
القاهرة ــ محمد الخولي
روح يناير كانت تتمشى في شوارع
القاهرة أمس .تلك الروح التي غابت
ً
ط ــوي ــا ،عـ ــادت م ــن شـ ــارع مـ ــراد في
مـحــافـظــة ال ـج ـيــزة (ج ـنــوب الـقــاهــرة
الكبرى) ،حيث مقر محكمة مجلس
الـ ــدولـ ــة ،لـتـنـتـشــر ف ــي أرجـ ـ ــاء مـصــر
كلها.
مع فرحة الحكم بمصرية جزيرتي
ت ـ ـيـ ــران وصـ ـن ــافـ ـي ــر ،كـ ـ ــان ال ـش ـب ــاب
يهتفون ملــن قــادوا املعركة ،وكانوا
فــي أول الصفوف ،كاملحامي خالد
ع ـ ـلـ ــي ،رئ ـ ـيـ ــس ه ـي ـئ ــة الـ ـ ــدفـ ـ ــاع عــن
الـجــزيــرتــن ،وكــذلــك املـحــامــي مــالــك
ع ــدل ــي ،ال ـ ــذي ق ـبــض ع ـل ـيــه ألش ـهــر،
وه ـ ـ ــو أي ـ ـضـ ــا أح ـ ـ ــد أعـ ـ ـض ـ ــاء ف ــري ــق
الــدفــاع عــن القضية .هتف الشباب
املتهمني،
باسميهما وبــاســم باقي
ُ
وهـتـفــوا لـكــل الـشـبــاب الــذيــن قبض
عـلـيـهــم ف ــي امل ـعــركــة م ـنــذ بــداي ـت ـهــا،
فــي نـيـســان (أبــريــل) املــاضــي ،حتى

نهايتها أمس.
ّ
غ ـي ــر أن هـ ـن ــاك جـ ـن ــودًا م ـج ـهــولــن،
كــانــوا بــالـفـعــل أب ـطــال تـلــك املـعــركــة،
خــاضــوهــا ب ـشــرف رغ ــم كــل الـقـيــود،
وال ـض ـغ ــوط ال ـتــي م ــورس ــت عـلـيـهــم،
ّ
إن أحدهم ّ
عرض نفسه الحتمال
بل
ترك منصبه كرئيس تحرير إصدار
صحافي قومي.
بخالف كل رؤســاء تحرير الصحف
الـ ـق ــومـ ـي ــة ،بـ ــل الـ ـصـ ـح ــف ال ـخ ــاص ــة
ّ
أيـ ـض ــا ،فـ ـ ــإن ع ـ ــاء الـ ـعـ ـط ــار ،رئ ـيــس
ت ـحــريــر م ـج ـلــة «األهـ ـ ـ ــرام ال ـع ــرب ــي»،
أح ــد إص ـ ــدارات مــؤسـســة «األه ـ ــرام»
الـ ـق ــومـ ـي ــة ،خـ ـ ــاض مـ ـع ــرك ــة طــوي ـلــة
إلثبات مصرية الجزيرتني .فعل ذلك
ِّ
ر ّغــم مــوقــف الــدولــة الــرسـمــي املــؤكــد
أن ـه ـم ــا س ـع ــودي ـت ــان ،ورغ ـ ــم مــوقــف
رئـ ـي ــس ت ـح ــري ــر ج ــري ــدة «األهـ ـ ـ ــرام»
اليومية ،محمد عبد الـهــادي عــام،
الذي كتب افتتاحية يوم  26تشرين
األول (أكـ ـ ـت ـ ــوب ـ ــر)  2015بـ ـعـ ـن ــوان:
«وعادت الوديعة إلى أهلها» ،يدافع

فيها عــن مــوقــف الــدولــة فــي تسليم
ال ـج ــزي ــرت ــن إل ـ ــى امل ـم ـل ـك ــة ال ـعــرب ـيــة
السعودية.
كـ ــان عـ ــاء ف ــارس ــا ح ـق ـي ـق ـيــا ،خ ــاض
معركة مهنية قوية .مع الحكم األول
بـمـصــريــة ال ـجــزيــرتــن ،ج ــاء ع ـنــوان
«األه ـ ــرام ال ـعــربــي»« ،الـحـكــم عـنــوان
الحقيقة  ...مصرية بحكم الشعب».
وفـ ــي الـ ـع ــدد األخ ـ ـيـ ــر ،ن ـش ــر وث ــائ ــق
تــؤكــد مـصــريــة الـجــزيــرتــن ،ولعلها
املــؤس ـســة ال ـقــوم ـيــة ال ــوح ـي ــدة الـتــي
فـعـلــت ذلـ ــك ،بـيـنـمــا ب ــاق ــي الـصـحــف
كـ ــانـ ــت تـ ـسـ ـي ــر ف ـ ــي رك ـ ـ ــب ال ــرئـ ـي ــس
والحكومة.
وعلى صفحته على فايسبوك ،نشر
ع ــاء ال ـع ـطــار صـ ــورًا ل ـفــريــق الـعـمــل
في «األهــرام العربي» وهم يوزعون
«ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــات» فـ ـ ــرحـ ـ ــا واب ـ ـت ـ ـهـ ــاجـ ــا
ب ــالـ ـحـ ـك ــم .وعـ ـل ــى ص ـف ـح ـت ــه أيـ ـض ــا،
استقبل عبارات التهنئة ،واملباركة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ،ووص ـ ـ ـفـ ـ ــه ب ـع ـض ـهــم
«بــاملـسـتـبـيــع» أو «املـسـتـغـنــي» كــون

معركته على مصرية الجزيرتني قد
تكون تذكرة إنهاء رئاسته لتحرير
مجلة «األهرام العربي».
وأم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس أيـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــا ،ت ـ ـ ـ ــم االح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاء
بالصحافي إبراهيم عيسى ،رئيس
تـحــريــر جــريــدة «امل ـق ــال» ،ال ــذي كــان
مـ ـع ــارض ــا ش ــرس ــا الت ـف ــاق ـي ــة ت ـي ــران
وصـنــافـيــر مـنــذ ال ـيــوم األول ،وكــان
مدافعًا قويًا وصلبًا عن مصريتهما.
وت ـعـ ّـد الـصـحــافـيــة فــي «امل ـق ــال» رنــا
ممدوح أحد أسباب الحكم ببطالن
االتفاقية ،إذ استعانت املحكمة في
حـكـمـهــا األول بـمــا أوردت ـ ــه مـمــدوح
مــن مـعـلــومــات فــي مـقــال نـشــرتــه في
«املـ ـق ــال» .وك ــان ــت ه ــذه امل ــرة األول ــى
التي تستعني فيها محكمة مجلس
الدولة بمقال صحافي ،في حيثيات
حكمها.
ولم يكن عيسى معارضًا لالتفاقية
في صحيفته فحسب ،بل أيضًا في
برنامج «مع إبراهيم عيسى» (قناة
القاهرة والناس) الذي أوقف بداية

