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العالم

ُندر أن انتابت الفرحة المعسكر الثوري كما حصل فور صدور قرار المحكمة (أ ف ب)

الـ ـسـ ـع ــودي ــة مـ ـش ــارك ــة مـ ـب ــاش ــرة مــن
الـ ـجـ ـي ــش امل ـ ـص ـ ــري ف ـ ــي امل ـ ـغـ ــامـ ــرات
ال ـج ــاري ــة ف ــي س ــوري ــا وال ـي ـم ــن ،وهــو

ثمة اعتقاد في
القاهرة بأن ما يجري
ليس سوى هدوء ما
قبل العاصفة

ما لم يكن السيسي قــادرًا على فعله،
العتبارات عدة.
فــي ذل ــك امل ـنــاخ ،أت ــت ال ــزي ــارة امللكية
لـسـلـمــان ب ــن ع ـبــد ال ـعــزيــز مل ـصــر في
ن ـيـســان ع ــام  ،٢٠١٦وم ــا راف ـق ـهــا من
توقيع اتفاقيات ثنائية ،كان أشدها
خـ ـط ــورة ،ات ـفــاق ـيــة تــرس ـيــم ال ـح ــدود
البحرية ،التي تضمنت التنازل عن
تـ ـي ــران وص ـن ــاف ـي ــر ،بـ ـ ـم ـ ــوازاة حــزمــة
مساعدات اقتصادية جديدة ملصر.
ال أحــد يعلم مــا الــذي كــان يجول في
ذهن السيسي ،حينما أقدم على تلك
الخطوة على حافة الهاوية ،ومن غير
املعروف ما إذا كان أحد من مساعديه
قــد لـفــت انـتـبــاهــه ال ــى أن للسعودية
ً
بــاعــا طــويــا فــي اسـتـغــال األوض ــاع

الصعبة التي تعانيها هذه الدولة أو
تلك ،للحصول على اتفاقية حدودية
ه ـ ـنـ ــا ،واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــواذ عـ ـل ــى ج ــزي ــرة
هناك ...كل ما فكر فيه السيسي ،على
األرجـ ــح ،هــو الـجــرعــة الـجــديــدة التي
س ـتــرفــد ب ـهــا ال ـس ـع ــودي ــة االق ـت ـصــاد
املصري ،واالطمئنان إلى أن الشعب
امل ـص ــري امل ـش ـغــول بـلـقـمــة عـيـشــه لن
يتحرك من أجل الدفاع عن جزيرتني
ال تحتالن ســوى نقطتني صغيرتني
ع ـلــى خ ــري ـط ــة ال ـق ـط ــر املـ ـص ــري ،وأن
الـقــوى السياسية املـعــارضــة لــم تعد
ت ـم ـل ــك الـ ـه ــام ــش الـ ـ ـ ــذي ي ـس ـم ــح لـهــا
بــال ـت ـحــرك وح ـشــد ال ـ ــرأي ال ـع ــام ضد
االتفاقية مع السعودية.
ثمة عامل آخــر راهــن عليه السيسي،

إلم ـ ـ ــرار ال ـص ـف ـقــة الـ ـكـ ـب ــرى ،ويـتـمـثــل
فــي الـتـحــوالت اإلقليمية فــي مرحلة
«الـ ـ ـس ـ ــام ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي» بـ ــن الـ ــواليـ ــات
املتحدة وإيران ،والحديث عن «عقيدة
أوب ـ ـ ــام ـ ـ ــا» ،الـ ـت ــي ت ـض ـم ــن ان ـس ـح ــاب ــا
أميركيًا مــن مشاكل الـشــرق األوســط
وف ـ ــق ت ــرت ـي ـب ــات ش ــامـ ـل ــة ،م ـح ــوره ــا
الـسـعــوديــة وإســرائ ـيــل ،وال ـتــي يبدو
أن الــرئ ـيــس ال ـجــديــد دون ــال ــد تــرامــب
ل ــن ي ـشــذ ع ـن ـهــا .وث ـم ــة خ ـط ــوط عــدة
يـمـكــن الـتـقــاطـهــا ل ـلــربــط ب ــن قضية
ال ـجــزيــرتــن وال ـتــرت ـي ـبــات اإلقـلـيـمـيــة
املحتملة ،وأبرزها التسريبات بشأن
توجه اإلدارة االميركية نحو تقليص
وجودها في شبه جزيرة سيناء في
أواخــر عــام  ،٢٠١٣وخطوات التقارب
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ـ ـ الـ ـسـ ـع ــودي ،وصـفـقــة
َ
ت ــزوي ــد ال ـج ـيــش امل ـص ــري بـحــامـلــتــي
طائرات الـ«ميسترال» ...الخ.
فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،فـ ـ ــإن ث ـم ــة نـقـطــة
ج ــوه ــري ــة فـ ــي االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ،ربـ ـم ــا لــم
يتطرق إليها كثيرون في ظل الجدل
السائد حــول هــويــة الـجــزيــرتــن ،هي
أن انتقال ملكية جزيرة تيران بالذات،
تعني تـحـ ّـول مضيق تـيــران مــن ممر
مائي بني شاطئني لدولة واحدة إلى
ممر بني شاطئني لدولتني ،ما ُيسقط
ع ــن م ـصــر م ـمــارســة ال ـس ـي ــادة عـلـيــه،
ويمنعها من إقفاله في حــال نشوب
حــرب ،ألنها ستخالف بذلك القانون
الدولي.
كل ذلك ،يعني أن ثمة عوامل داخلية
(ت ــوج ـه ــات ال ـس ـي ـســي االق ـت ـص ــادي ــة)
وخارجية (الترتيبات اإلقليمية) قد
تـقــاطـعــت إلمـ ــرار صفقة ال ـت ـنــازل عن
ّ
تيران وصنافير .ولعل هذا ما يفسر
الحملة األمنية الشديدة واملحاوالت
املـسـتـمـيـتــة م ــن قـبــل ن ـظــام السيسي
للتصدي للحملة الشعبية املضادة
الـتــي حققت أول انـتـصــار لها أمــس،
م ــع ص ـ ــدور ال ـح ـك ــم ال ـن ـه ــائ ــي ب ـشــأن
مصرية تيران وصنافير.
وإذا كان النظام املصري قد استقبل
صدمة قــرار املحكمة اإلداري ــة العليا
بهدوء ،فإن ثمة اعتقادًا بأن ما يجري
ليس ســوى هــدوء مــا قبل العاصفة،
الـتــي قــد تستغرق أشـهـرًا ،ومــن أبــرز
مالمحها خطوة غريبة لجأت إليها
ال ـح ـكــومــة امل ـص ــري ــة ق ـبــل أيـ ـ ــام ،عبر
إحالة االتفاقية الحدودية إلى مجلس
الـنــواب ،في تجاهل واضــح لألحكام
ال ـق ـضــائ ـيــة ال ـســاب ـقــة ال ـت ــي أجـمـعــت
كلها على مصرية تيران وصنافير،
وهــو أمــر مــن شــأنــه أن ُيــدخــل البالد
في مرحلة خطيرة عنوانها العريض
«تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــازع الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــات» ،فـ ـ ــي سـ ـي ــاق
مـعــركــة طــويـلــة األمـ ــد ،اكـتـســب فيها
املـعــارضــون جــرعــة منشطات عالية،
بعد الحكم القضائي األخيرُ ،
ويرجح
أن ي ـقــاب ـهــا نـ ـظ ــام ال ـس ـي ـســي بـنــزعــة
عــدوانـيــة مفرطة ،بعدما ّ
تكبد أمس
أولى هزائمه.

بعدما غابت «روح
ً
يناير» طويال ،عادت إلى
القاهرة أمس (أ ف ب)

هناك جنود
مجهولون كانوا
بالفعل أبطال معركة
تيران وصنافير

الـ ـع ــام الـ ـح ــال ــي ،ف ـك ــان ي ــؤك ــد دوم ــا
ع ـ ــدم حـ ــق رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة أو
الحكومة فــي التفريط بشبر واحــد
مــن األراضـ ــي امل ـصــريــة .مــوقــف دفــع
ثـمـنــه ،وم ــن امل ـتــوقــع أن يــدفــع ثمنه
في الفترة املقبلة ،لكن هذا الثمن ال
يــوازي الفرحة التي كانت في نبرة
عيسى بعد الحكم أمــس؛ نبرة فرح

ممزوجة بدموع االنتصار.
ويـمـكــن ال ـق ــول إن إبــراه ـيــم عـيـســى،
وعالء العطار ،ورنا ممدوح ،هم من
أب ـطــال تـلــك امل ـعــركــة ال ـتــي انـتـصــرت
ف ـي ـهــا امل ـح ـك ـم ــة لـ ـل ــرأي ال ـ ـعـ ــام .ك ــان
ّ
املعبرين بقوة عنه،
الثالثة من بني
ّ
بل في أحيان كثيرة من املحرضني
ع ـ ـلـ ــى تـ ـشـ ـكـ ـيـ ـل ــه ،وامل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــن فــي
توعيته ،وهو ما ظهر في التعاطي
مـ ــع الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ،إذ ك ــان ــت ص ـف ـحــات
مواقع التواصل االجتماعي ساحة
ت ـظــاهــر ف ــرح ــا بــال ـح ـكــم ،واب ـت ـهــاجــا
بــالـنـصــر ،بــل حـتــى الـنـطــق بالحكم،
إذ ان ـت ـش ــر «هـ ــاش ـ ـتـ ــاغ» «#ت ـ ـيـ ــران_
وص ـن ــاف ـي ــر_م ـص ــري ــة» ق ـب ــل ان ـع ـقــاد
ج ـل ـس ــة الـ ـحـ ـك ــم .وتـ ـف ــاع ــل ك ـث ـي ــرون
م ــع ه ــذا «ال ـه ــاش ـت ــاغ» .بـعــد إص ــدار
ال ـح ـكــم ،ت ـحــولــت ح ــال ــة ال ـق ـلــق الـتــي
ك ـ ــان ـ ــت سـ ـ ــائـ ـ ــدة إل ـ ـ ــى ث ـ ـقـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة،
ب ـ ـ ــل م ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــة بـ ـمـ ـح ــاكـ ـم ــة رئـ ـي ــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة وال ـح ـك ــوم ــة وك ـ ــل مــن
دافع عن سعودية الجزيرتني.
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تقرير

المعركة القضائية
تــم تــوقـيــع اتـفــاقـيــة تعيني ال ـح ــدود الـبـحــريــة بني
ج ـم ـه ــوري ــة م ـص ــر ال ـع ــرب ـي ــة وامل ـم ـل ـك ــة ال ـعــرب ـيــة
الـسـعــوديــة رسميًا فــي الـقــاهــرة فــي  18نيسان
 ،2016وأرفق بها بيان ملواقع نقاط خط الحدود
البحرية ،وقد نصت على أن يتم التصديق عليها
وفقًا لــإجــراءات القانونية والدستورية في كال
البلدين وتــدخــل حيز التنفيذ مــن تــاريــخ تبادل
وثائق التصديق عليها.
في  ٢١حزيران  ،٢٠١٦أصدرت محكمة مصرية
حكمًا قـضــى بــ«بـطــان تــوقـيــع ممثل الحكومة
املصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية…
مع ما يترتب على ذلك من آثارّ ،
أخصها استمرار
هاتني الجزيرتني ضمن اإلقليم البري املصري
وض ـم ــن ح ــدود
الــدولــة املصرية
واسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرار
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــة
ع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا
وحـ ـظ ــر تـغـيـيــر
وص ـف ـه ـمــا بــأي
ش ـكــل ملصلحة
أي ــة دول ــة أخــرى
وذلــك على النحو املبني باألسباب وألــزمــت جهة
اإلدارة باملصاريف».
في  ٢٢حزيران  ،٢٠١٦طعنت الدولة ممثلة بكل
من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب
وال ـ ــوزراء ووزراء الــدفــاع والـخــارجـيــة والداخلية
بالحكم السابق أمام املحكمة اإلدارية العليا.
في  ٣آب  ،٢٠١٦استشكل أحــد املحامني ،نيابة
عن الــدولــة أمــام محكمة األمــور املستعجلة غير
املـخـتـصــة دسـ ـت ــورًا وق ــان ــون ــا بــالـنـظــر ف ــي مثل
هــذه الــدعــاوى ،وطلب وقــف تنفيذ حكم محكمة
القضاء اإلداري بمصرية الجزيرتني وحكمت
املحكمة في  29سبتمبر  2016بما نصه «وقف
تنفيذ الحكم املستشكل فيه».
فــي  ٨آب  ،٢٠١٦اسـتـشـكــل فــريــق ال ــدف ــاع أمــام
القضاء اإلداري على عدم تنفيذ الدولة املصرية
لحكم محكمة الـقـضــاء اإلداري وص ــدر الحكم
في  8تشرين الثاني قضى «بــإلــزام املستشكل
ضدهم بصفاتهم باالستمرار في تنفيذ حكم
محكمة القضاء اإلداري».
في  ١٤آب  ،٢٠١٦أقامت الدولة منازعة تنفيذ أمام
املحكمة الدستورية العليا ،تطلب فيه ،وبصفة
مستعجلة ،وقــف تنفيذ حكم محكمة القضاء
اإلداري فــي جلسة  21حــزيــران  ،2016وال ــذي
يــؤكــد مـصــريــة الـجــزيــرتــن فــي مــا تضمنه من
اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر املنازعة.
في  ١٥آب  ،٢٠١٦استشكلت الدولة أمام محكمة
ال ـق ـضــاء اإلداري ع ـلــى ح ـكــم ال ـق ـضــاء اإلداري
طالبة وقــف تنفيذ الحكم بمصرية الجزيرتني
لـيـتـسـنــي ل ـهــا ع ــرض االت ـفــاق ـيــة ع ـلــى ال ـبــرملــان،
وحكمت املحكمة فــي  8تشرين الـثــانــي «بعدم
قبول اإلشكال بالنسبة إلى رئيس مجلس النواب
إلقامته من غير ذي صفة… وبقبول اإلشكال
ً
شكال ،ورفضه في املوضوع».
في  5تشرين الثاني  ،٢٠١٦أقامت الدولة منازعة
تنفيذ جــديــدة أم ــام املحكمة الــدسـتــوريــة العليا
تكرر فيه طلبها السابق بوقف تنفيذ ،وبصفة
مستعجلة ،حكم محكمة الـقـضــاء اإلداري في
جلسة  21يــونـيــو  2016وال ــذي يــؤكــد مصرية
الجزيرتني في ما تضمنه من اختصاص محاكم
مجلس الــدولــة بنظر املنازعة ،وال تــزال القضية
تحت النظر حتى اآلن.
استأنف الــدفــاع حكم األم ــور املستعجلة ـ ـ رغم
َ
عدم مشروعيته لغلق كل الثغر أمام عرض األمر
عـلــى ال ـبــرملــان ـ ـ إال أن حـكــم محكمة مستأنف
األمور املستعجلة في  31كانون األول  ،2016أيد
«وقف تنفيذ الحكم املستشكل فيه».
في  ٣٠كانون األول  ،٢٠١٦وبقرار من الحكومة
املـصــريــة ،تمت إحــالــة اتفاقية تـيــران وصنافير
إلى مجلس النواب لتدخل بذلك االتفاقية املثيرة
ل ـل ـجــدل ال ـشــديــد ف ــي م ـصــر ف ــي مــرح ـلــة ت ـنــازع
السلطات.
في  ١٦كانون الثاني  ،٢٠١٧ردت املحكمة اإلدارية
العليا الطعن املقدم من الحكومة املصرية ضد
الحكم الـســابــق املــؤكــد ملصرية جــزيــرتــي تيران
وصنافير ،مقفلة بذلك باب التقاضي أمام الدولة
املصرية بشأن بطالن االتفاقية الحدودية.

