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العالم

مصر ألغت المحكمة الدستورية سلطة وزارة الداخلية في حق
التظاهر ،في الوقت الذي صدر فيه تقرير قضائي يؤكد مصرية
جزيرتي تيران وصنافير وسط اتجاه لدراسة إلغاء اتفاقية ترسيم
الحدود البحرية بين القاهرة والرياض ،في خطوتين تتسمان بجرأة
عاكست مشيئة الرئاسة

توصية بمصرية تيران وصنافير وبطالن قانون التظاهر

القضاء يعارض
مشيئة السيسي
القاهرة ــ جالل خيرت
أع ـل ـنــت املـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة بـطــان
م ـ ــواد م ــن ق ــان ــون ال ـت ـظ ــاه ــر ،ق ـب ــل أن
يلي ذلك تقرير هيئة مفوضي الدولة
أم ـ ــس ،بــال ـتــوص ـيــة ب ـب ـطــان اتـفــاقـيــة
تــرسـيــم ال ـح ــدود الـبـحــريــة بــن مصر
وال ـس ـعــوديــة ال ـتــي تـتـنـقــل بموجبها
تبعية جزيرتي تـيــران وصنافير من
السيادة املصرية إلى السعودية.
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـح ـكــم األول بــإبـطــال

لم تعترض السعودية
على دخول الجزيرتين ضمن
معاهدة «كامب ديفيد»
املحكمة مواد من قانون التظاهر لعدم
دستوريتها ،فإن القانون الذي أعدته
وزارة الدفاع إبان تولي الرئيس عبد
الفتاح السيسي منصب وزير الدفاع،
ج ـ ــرى إم ـ ـ ـ ــراره مـ ــن ط ــري ــق ال ـح ـكــومــة
ورئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة امل ــؤق ــت آنـ ــذاك
املـسـتـشــار عــدلــي م ـن ـصــور .وسـيــدفــع
الحكم الـصــادر الحكومة إلــى تعديل
الـقــانــون ال ــذي يقضي مـئــات الشباب
فـتــرة سجنهم بـمــوجـبــه ،كــذلــك ألغت
امل ـح ـك ـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة س ـل ـطــة وزارة

الــداخـلـيــة فــي الـسـمــاح بــالـتـظــاهــرات،
وهــي خـطــوة وإن كــانــت لــن تـفــرج عن
املعتقلني على ذمــة القضايا ،إال أنها
ً
س ـت ـل ـغــي س ـل ـطــات ـهــا م ـس ـت ـق ـبــا عـلــى
تنظيم الـتـظــاهــرات ،وهــي صالحيات
واس ـعــة م ــررت بــالـقــانــون ال ــذي هــدف
إل ـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــد م ـ ــن ت ـ ـظـ ــاهـ ــرات ج ـم ــاع ــة
«اإلخوان املسلمني» آنذاك ضد النظام.
أمـ ــا ال ـخ ـط ــوة ال ـث ــان ـي ــة ،فـ ـج ــاءت يــوم
أم ـ ــس ،م ـتــوق ـعــة م ــن ه ـي ـئــة م ـفـ ّـوضــي
الدولة في املحكمة اإلدارية العليا التي
أوصــت فــي تقريرها ببطالن اتفاقية
تــرسـيــم ال ـحــدود الـبـحــريــة وبمصرية
جزيرتي تيران وصنافير اللتني روج
الـنـظــام لهما بــاعـتـبــارهـمــا جزيرتني
سعوديتني «كانتا تخضعان للوالية
املصرية ألسباب مرتبطة بأهميتهما
االستراتيجية وعدم وجود تجهيزات
لــدى الـقــوات السعودية لتولي مهمة
تأمينهما».
وب ــرغ ــم أن ال ـت ـقــريــر الـ ــذي ق ــدم خــال
ج ـل ـســة ال ـط ـع ــن ع ـل ــى ح ـك ــم ال ـب ـطــان
األول الـ ـص ــادر ع ــن مـحـكـمــة الـقـضــاء
اإلداري غير مـلــزم للمحكمة اإلداري ــة
العليا الـتــي تنظر الـطـعــن ،فقد جرت
الـعــادة بتأييد املحكمة لتقرير هيئة
املفوضني بأحكامها ،في الوقت الذي
ظ ــل فـيــه مـحــامــي الـحـكــومــة متمسكًا

بسعودية الجزيرتني.
وفــي حــال تأييد املحكمة بعد انتهاء
املرافعات لحكم محكمة الدرجة األولى
ببطالن االتفاقية باعتبارها مخالفة
للدستور الذي ينص على عدم جواز
ال ـت ـن ــازل ع ــن أي قـطـعــة م ــن األراضـ ــي
امل ـصــريــة ،ف ــإن ال ـق ـضــاء اإلداري وهــو
الجهة املختصة قانونيًا ودستوريًا،
سيكون قــد أصــدر حكمًا نهائيًا غير
قــابــل للطعن أم ــام أي جـهــة قضائية
أخـ ــرى ،بـيـنـمــا تـسـعــى الـحـكــومــة إلــى
إمـ ــرار االت ـفــاق ـيــة بــالـلـجــوء للمحكمة
الــدس ـتــوريــة بـسـبــب إصـ ــدار حـكــم من
محكمة األمور املستعجلة وهي جهة
غير مختصة قانونًا بتأييد االتفاقية.
ّ
وق ــال تقرير مفوضي الــدولــة إن «من
ً
غـيــر املـتـصــور ع ـقــا أن تـتـنــازل دولــة
عــن سـيــادتـهــا عـلــى جــزء مــن إقليمها
ب ـم ـجــرد اتـ ـف ــاق ش ـف ـهــي ،ال تستطيع
ً
إثـبــاتــه مـسـتـقـبــا» ،مـشـيـرًا إلــى أنــه ال
م ـج ــال ل ـل ـقــول ب ـمــا ج ــاء ف ــي م ــذك ــرات
الــدفــاع املقدمة من الحكومة املصرية
من أن خروج الجزيرتني من األراضى
املصرية ودخولهما اإلقليم السعودي
«ج ـ ـ ــاء ن ـت ـي ـجــة ط ــري ـق ــة حـ ـس ــاب خــط
الــوســط فــي تــرسـيــم ال ـح ــدود ،مــا أدى
إلـ ــى وق ـ ــوع ال ـج ــزي ــرت ــن ف ــي ال ـجــانــب
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ،إذ تـ ـن ــاس ــت ال ـح ـك ــوم ــة

في حال تأييد
المحكمة
لبطالن
االتفاقية،
سيكون
القضاء
اإلداري قد
أصدر حكمًا
نهائيًا غير
قابل للطعن
أمام أي جهة
قضائية أخرى
(إي بي إي)

املـ ـص ــري ــة أن ت ـط ـب ـيــق ت ـل ــك ال ـطــري ـقــة
م ــره ــون ب ـع ــدم وج ـ ــود اعـ ـتـ ـب ــارات أو
ظ ـ ـ ــروف خ ــاص ــة تـ ـح ــول دون األخـ ــذ
بها ،وأهم تلك االعتبارات هي نظرية
الـظــروف التاريخية ،التي ّ
ثبتت حق

الــدولــة املـصــريــة بــاسـتـقــرار سيادتها
على الجزيرتني».
ّ
وأضاف التقرير أن الثابت باألوراق
هـ ـ ــو أن ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة لـ ـ ــم ت ـع ـت ــرض
عـ ـل ــى مـ ــا ذك ـ ـ ــره م ـ ـنـ ــدوب مـ ـص ــر فــي

زيادة جديدة في أسعار المحروقات تمهيدًا لتحريرها
تدرس الحكومة المصرية زيادات جديدة
في أسعار المحروقات وتحرير سعرهاعلى
مراحل ،وسط توقعات بأن تكون الزيادة
الجديدة بنسبة  %100من األسعار الحالية،
في وقت تواصلت فيه أزمة نقص الدواء
مع رفض الحكومة زيادة االسعار ،مثلما
تطالب الشركات
القاهرة ــ األخبار
لـ ــم ي ـ ـمـ ـ ّـر شـ ـه ــر واحـ ـ ـ ــد عـ ـل ــى ت ـحــريــك
ال ـح ـك ــوم ــة أس ـ ـعـ ــار امل ـ ـحـ ــروقـ ــات بـعــد
ق ـ ـ ــرار ت ـح ــري ــر س ـع ــر الـ ـ ـص ـ ــرف ،حـتــى
ب ــدأت دراس ــة زي ــادة جــديــدة قــد تصل
إلـ ــى  %100ق ـبــل ن ـهــايــة الـ ـع ــام املــالــي
الحالي ،بسبب ارتفاع أسعار البترول
عامليًا بعد اتفاق منظمة «أوبــك» على
ت ـخ ـف ـيــض االن ـ ـتـ ــاج وارتـ ـ ـف ـ ــاع أس ـع ــار
الـنـفــط لـتـتـجــاوز حــاجــز ال ـ ــ 50دوالرًا.
وأع ـ ـ ـ ــدت الـ ـحـ ـك ــوم ــة فـ ــي هـ ـ ــذا ال ــوق ــت
مــوازنــة الــدولــة على أســاس  45دوالرًا
وب ـس ـعــر صـ ــرف  9ج ـن ـي ـهــات ل ـل ــدوالر
ال ــواح ــد ،وه ــو ال ـس ـعــر الـ ــذي ق ـفــز إلــى
ال ـض ـع ــف ت ـقــري ـبــا ب ـع ــد ت ـح ــري ــر سـعــر
الـ ـص ــرف وت ـ ــرك ح ــري ــة ت ـح ــدي ــد قـيـمــة
الجنيه أمام الدوالر من دون تدخل من
البنك املركزي.
ال ـح ـكــومــة حــركــت أس ـع ــار امل ـحــروقــات
مـ ـس ــاء الـ ــرابـ ــع مـ ــن ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي/
نــوف ـم ـبــر امل ــاض ــي ،فـ ــور ت ـحــريــر سعر
الصرف ،لتعويض الفارق من انخفاض

قيمة الجنيه ،علمًا بأن التقدير األولي
ل ـت ـحــريــر ال ـس ـعــر كـ ــان ال ي ـت ـج ــاوز 14
جنيهًا مقابل ال ــدوالر الــواحــد ،بينما
تجاوز  18جنيهًا في معامالت البيع
ً
ّ
بعد ذلــك .هــذا فضال عــن أن البرنامج
اإلص ــاح ــي لـلـحـكــومــة الـ ــذي حصلت
بموجبه على قرض من صندوق النقد
الدولي يتضمن خفضًا لفاتورة الدعم
املوجه للمواد البترولية ،والذي تعتزم
الحكومة رفعه بحلول عام  2018وفق
خطة جــرى البدء بتنفيذها قبل ثالث
سنوات تتضمن رفع الدعم عن الطاقة
والكهرباء.
وب ـح ـســب م ـع ـلــومــات حـصـلــت عليها
«األخ ـب ــار» ،فــإن رئـيــس ال ـ ــوزراء ،وهــو
ّ
وزيـ ــر ال ـب ـت ــرول ال ـس ــاب ــق ،شــكــل لجنة
غ ـيــر م ـع ـلـنــة م ــن أجـ ــل دراس ـ ــة كـيـفـيــة
الـتـعــامــل مــع ق ـ ــرارات مـنـظـمــة «أوب ــك»
األخـ ـي ــرة ،وال ـت ــي س ـت ــؤدي إل ــى زي ــادة
عجز املوازنة على الحكومة ،ودراســة
جميع االقتراحات ،ومــن بينها زيــادة
األسعار على املواطنني ،ألن الحكومة
لن تستطيع ّ
تحمل فارق فاتورة الدعم
في مــوازنــة العام الحالي التي تهدف
إلــى تقليص عجز املــوازنــة فيها عبر
اإلجــراءات االقتصادية التي اتخذتها
أخيرًا.
وس ـت ـق ــوم ال ـل ـج ـنــة ب ـم ـتــاب ـعــة أس ـع ــار
الـبـتــرول عــاملـيــا وإع ــداد تـقــريــر بقيمة
الـ ــرفـ ــع امل ـت ــوق ـع ــة وط ــريـ ـق ــة الـتـمـهـيــد
ً
لها إعــامـيــا ،فـضــا عــن دراس ــة اآلثــار
السلبية للقرار على األسعار وكيفية
اح ـ ـت ـ ــواء آث ـ ــاره ـ ــا عـ ـل ــى األسـ ـ ـ ــر األقـ ــل
احتياجًا ،مع دراســة تفعيل منظومة

يقود رئيس الحكومة تيارًا يدعم وضع أسعار مختلفة للوقود بحسب نوع السيارة
وقوتها والغرض من استخدامها (أ ف ب)

الـبـطــاقــات الــذكـيــة الـتــي تــم تجهيزها
قـبــل أش ـهــر ول ــم تــدخــل حـ ّـيــز التنفيذ
حتى اآلن.
وبـ ــالـ ــرغـ ــم م ـ ــن أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة أع ـ ـ ّـدت
م ـن ـظــومــة ال ـب ـط ــاق ــات م ــن أجـ ــل ضبط
التوجه ّ
ّ
األولي
عمليات التهريب ،إال أن
لـلـجـنــة يـتـجــه نـحــو تـقـنــن الحصص
الـتــي يحصل عليها املــواط ـنــون ،وأن
تكون هناك حصص ثابتة ألصحاب
ال ـس ـي ــارات ،وم ــن ي ـت ـجــاوزهــا يحصل
ع ـلــى ال ـب ـنــزيــن ب ـس ـعــره ال ـح ــر املـتـغـيــر
يــوم ـيــا ،وك ــذل ــك م ـنــح سـ ـي ــارات الـنـقــل
كوتة محددة ،ومن يتجاوزها يحصل
ع ـل ــى الـ ـ ـس ـ ــوالر ب ـس ـع ــره الـ ـع ــامل ــي فــي
يــوم ال ـشــراء ،على أن يتم اإلس ــراع في
التطبيق خالل األسابيع املقبلة.
وتواجه الحكومة أزمة أخرى مرتبطة
بـتـمــويــل صـفـقــات ال ـش ــراء بـعــد توقف

«أرامـكــو» السعودية عن تزويد مصر
بــاحـتـيــاجــاتـهــا وتــأج ـيــل الـ ـس ــداد ،إذ
سـيـتــم االتـ ـف ــاق م ــع ش ــرك ــات ال ـب ـتــرول
على إتاحة أجل للسداد في املناقصات
الـتــي تـقــوم ب ـشــراء ال ـب ـتــرول منها في
األسواق العاملية.

سيمتد رفع األسعار إلى
األدوية في ثاني زيادة
في أقل من ستة أشهر

وف ــي مــوازنــة ال ـعــام املــاضــي ،خفضت
الحكومة دعــم الـبـتــرول مــن  75مليار
جـنـيــه إل ــى  51م ـل ـيــار ج ـن ـيــه ،وكــانــت
تـهــدف إلــى خفض الــرقــم إلــى النصف
فــي مــوازنــة ال ـعــام الـحــالــي ،لـكــن حتى
اآلن يـبــدو هــذا صعبًا فــي ظــل ارتـفــاع
أسعار البترول.
وي ـقــود رئ ـيــس الـحـكــومــة ت ـيــارًا يدعم
وضع أسعار مختلفة للوقود بحسب
ن ــوع ال ـس ـيــارة وقــوت ـهــا وال ـغ ــرض من
استخدامها بحيث يكون سعر الوقود
ح ـ ّـرًا ،ارتـفــاعــا وانـخـفــاضــا ،للسيارات
الـخـصــوصـيــة األك ـثــر مــن « 1600سي
سي» باإلضافة إلى سيارات السفارات
والـهـيـئــات الــدبـلــومــاسـيــة والـسـيــارات
الـسـيــاحـيــة ،فــي مـقــابــل تـحــديــد حصة
ت ـخ ـت ـل ــف م ـ ــن مـ ـح ــافـ ـظ ــة إل ـ ـ ــى أخ ـ ــرى
للمواطنني مالكي السيارات الخاصة
ول ـل ـم ـي ـكــروبــاصــات وسـ ـي ــارات الـنـقــل
ت ـض ـمــن ل ـهــا س ــاع ــات ع ـمــل يــوم ـيــة ال
تزيد على عشر ساعات.
ويـتــوقــع أن تلجأ الـحـكــومــة إل ــى عــدد
من النواب الداعمني لها لتمرير قرار
زيادة أسعار املحروقات ،بالتزامن مع
إج ــراءات رفــع الدعم التي بــدأ البرملان
دراسة آلياتها .الالفت أن رفع االسعار
سيمتد أيـضــا إلــى األدويـ ــة ،فــي ثاني
زيادة في أقل من ستة أشهر ،إذ تعتبر
األدوي ـ ـ ـ ــة ال ـس ـل ــع ال ــوحـ ـي ــدة امل ـس ـع ــرة
جبريًا ،بينما قــام عــدد من الصيادلة
برفع األسعار بسبب زيــادة الشركات
ألسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار م ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات ـ ـهـ ــا ،خـ ـص ــوص ــا
مستحضرات التجميل التي ال تخضع
للتسعير اإلجباري.

