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العالم
على الغالف

«كاتالوغات»
السيسي
وسام متى
ثمة في مصر من ال يريد قراءة التاريخ واستخالص دروسه ...أو
ربما ُيمعن ّ
ّ
ويصر على تكراره!
جيدًا في قراءته
في الواقع ،ال يمكن وضع سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي
إال في سياق أحــد هذين االحتمالني .يتجاهل «املشير» تجارب
مئتي عام ،على األقل ،حفل بها تاريخ مصر الحديث ،حتى ليخال
لك أنه يهوى االنزالق إلى الحفر ذاتها التي سقط فيها أسالفه ،من
«عهد الخديوي» ...إلى «حكم املرشد».
ّ
لعلها الخبرة السياسية املفقودة لرئيس آت من خلفية عسكرية
هــي الـتــي تجعله راغ ـبــا فــي تسيير ش ــؤون ال ـبــاد والـعـبــاد وفــق
«كاتالوغات» أسالفه ،بكل تناقضاتها ،مجتمعة.
ليس التقليد عيبًا ،بطبيعة الحال ،فالحكم استمرارية ،وما هو إال
تراكم لخبرات سابقة ...ولكن ذلك التقليد قد ينقلب كارثة ،إذا ما
ّ
جرى في سياقه تجاهل تداعيات خطيرة ترتبت على الخيارات
السابقة لهذا الحاكم أو ذاك.
يوم ارتدى «املشير» بزته العسكرية املزدانة باألوسمة والنياشني،
واعـتـلــى يـخــت «امل ـحــروســة» املـلـكــي ،فــي افـتـتــاح «ق ـنــاة السويس
الـجــديــدة» ،بــدا أشـبــه بالخديوي إسماعيل وهــو يفتتح املـشــروع
التاريخي الذي رسم مستقبل مصر منذ القرن التاسع عشر حتى
يومنا هذا :هدر الخديوي أموال الخزينة على مظاهر البذخ ،وهو ما
قام به السيسي ،بحيثية مختلفة هذه ّ
املرة ،وهي الرغبة في تنفيذ
أوامــره بإتمام املشروع خالل عام واحــد؛ استوحى فكرة القاهرة
الخديوية فــي مـشــروع ُسـ ّـمــي العاصمة الـجــديــدة ...ثــم ســار على
خطى الخديوي نفسه في جعل مصر رهينة رأس املال الخارجي
بنسخته الحديثة ،واألكثر توحشًا ،أي صندوق النقد الدولي.
ويوم أمعن السيسي في تضييق املجال العام أمام القوى السياسية
– حتى تلك املنضوية فــي سـيــاق مــا كــان يـعــرف بــ«ائـتــاف 30
يونيو» – بدا كأنه يغرف من «كاتالوغ» الرئيس جمال عبد الناصر
بعد «ثــورة  23يوليو» ،إلى اتخاذ قــرارات ذات تأثير
الــذي ســارعّ ،
مشابه ،ليس أقلها حل األحزاب وفرض االحكام العرفية ،وحصر
ّ
الـقــرار السياسي بــ«الـحــزب الــواحــد» ،مــا شــكــل اللبنة األول ــى في
عملية بناء «دولة املخابرات» ،التي أعلن «الزعيم» نفسه سقوطها
بعد هزيمة عام .1967
ويوم انتشى السيسي بفوز دونالد ترامب ،بدا كأن صدى العبارة
الشهيرة ألنــور الـســادات ،وهــي أن « 99في املئة من أوراق اللعبة
في يد أمريكا» ،قد راح يتردد مجددًا في أروقة قصر االتحادية...
وبقية الحكاية معروفة!
ويــوم اختار السيسي أن يصير ملصر بــرملــان ،وظيفته الوحيدة
أن يكون «واجـهــة» لتمرير الـقــرارات ،كــان بذلك يقتدي ببرملانات
حسني مـبــارك ،ولكن هــذه امل ـ ّـرة ،وبرئيس يتجاوز أحمد فتحي
سرور بأشواط في استخفافه بمبادئ الدستور!
ولـيــس آخـ ـ ـرًا ...حــن جـعــل الـسـيـســي مـصــر تـسـيــر خـلــف الـقــرار
السعودي ،لم يختلف بذلك عن سلفه محمد مرسي ،حني جعل
ّ
وصية على شؤون «األهل والعشيرة».
قطر
كل ما سبق يتكثف اليوم في ملف واحد هو تيران وصنافير.
ّ
اتـخــذ السيسي ق ــرار الـتـنــازل عــن الـجــزيــرتــن للسعودية ،وجند
لتمرير الصفقة كــل أجـهــزة الــدولــة ،مــن الــداخـلـيــة إلــى الخارجية
واإلعالم ...ومستخدمًا كل «كاتالوغات» العهود السابقة.
ّ
سيجر على مصر ـ وقناة السويس
«كاتالوغ» الخديوي إسماعيل
تحديدًا ـ كارثة حتمية ،لن تستفيد منه سوى إسرائيل ،بمشاريعها
املعنلة ّ
تحذير لم يعد مقتصرًا على معارضني مثل
واملبيتة ،وهو
ّ
خالد علي ،بل صار محط حديث شخص من النظام القديم ،مثل
أحمد شفيق.
ّ
و«كاتالوغ» جمال عبد الناصر في شقه املتعلق بتضييق املجال
العام ،وخنق الصوت املعارض ،سيجعل اتفاقية تيران وصنافير
مفتقدة للشرعية الشعبية ...وستتحول «دولــة املـخــابــرات» التي
مجرد ّ
َمنعت باألمس ّ
تجمع شعبي صغير «دفاعًا عن األرض»،
ّ
مقدمة لهزيمة ثانية.
و«كــاتــالــوغ» أنــور الـســادات القائم على التفريط بالسيادة خدمة
مل ـشــاريــع ال ـخ ــارج سـي ـحـ ّـول األرض امل ـصــريــة م ـحــورًا ملخططات
إقليمية ،عنوانها العريض «كامب ديفيد .»2
و«كــاتــالــوغ» حسني مـبــارك /فتحي ســرور لــن يــؤدي فــي النهاية
سوى إلى تصادم بني السلطات الدستورية من املؤكد أن مصر
في غنى عنه.
ّ
 ...وأم ــا «كــاتــالــوغ» محمد مــرســي فسيكرس انـتـقــال مصر من
الوصاية القطرية إلى الوصاية السعودية ،وحينها لن يعجب أحد
إن تـكــرر معها سيناريو «الـعــزلــة الـقـطــريــة» ،فــي حــال ق ــررت في
يوم من األيام أن تتحرر من قيد «طويل العمر» ...أو ربما خليفته
الجاري إعداده ُ
للملك.

السعودية تكسب :برلمان مصر
القاهرة ـ جالل خيرت
ن ـك ـســة ث ــان ـي ــة ح ـل ــت ب ـم ـصــر أمـ ـ ــس .ال ــدول ــة
العربية املركزية التي خسرت وخسر العرب
معها حــرب  ،1967فــي نكسة اعتقدنا أنها
األولـ ــى واألخـ ـي ــرة ،ب ــدا حـكــامـهــا ال ـجــدد في
ال ـســاعــات املــاض ـيــة ،مـســرعــن نـحــو تسليم
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ج ــزي ــرت ــي ت ـ ـيـ ــران وص ـن ــاف ـي ــر
االستراتيجيتني عند مدخل خليج العقبة.
وفــي أقــل مــن  30دقـيـقــة ،مــرر الـبــرملــان أمس
اتـ ـف ــاقـ ـي ــة ت ــرسـ ـي ــم ال ـ ـح ـ ــدود الـ ـبـ ـح ــري ــة مــع
ً
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،م ـت ـج ــاه ــا املـ ــوقـ ــف ال ـش ـع ـبــي
ال ــراف ــض لـلـتـنــازل عــن الـجــزيــرتــن ملصلحة
األخ ـي ــرة ،واألح ـك ــام الـقـضــائـيــة ال ـتــي أكــدت
سيادة مصر عليهما .واستند البرملان إلى
تـقــاريــر حكومية داع ـمــة لــاتـفــاقـيــة ،رافـضــا
مـنــاقـشــة أي وث ــائ ــق مــداف ـعــة ع ــن ال ـس ـيــادة
ً
املـ ـص ــري ــة ،ومـ ـتـ ـج ــاه ــا م ـط ـل ــب امل ـع ــارض ــة
بضرورة أن يكون التصويت على االتفاقية
من خالل النداء باسم كل نائب.
وم ــا ب ــدا أمـ ــس ،رض ــوخ ــا بــرملــانـيــا للسلطة
السياسية بالتصويت على االتفاقية ،قابله
ّ
رد فعل غاضب في نقابة الصحافيني ،التي
اسـتـعــاد درج ـهــا الـخــارجــي ذكــريــات «ث ــورة
 25يـنــايــر» ،خــاصــة ّبـعــدمــا اقتحمته قــوات
األمن في محاولة لفض اعتصام املئات من
الصحافيني والناشطني وشخصيات مثل
حـمــديــن صـبــاحــي وخــالــد عـلــي .األم ــر الــذي
ً
أدى إلى أن تعيش النقابة يومًا كامال تحت
«الحصار» .وردد الصحافيون واملحتشدون
ه ـتــافــات ت ــرف ــض ال ـت ـن ــازل ع ــن ال ـجــزيــرتــن،
وأخرى مناهضة للسيسي ،داعني إلى التزام
األحكام القضائية ،بينما أكد صباحي أن ما
حدث هو بمثابة «حنث» بالقسم الذي أداه
الرئيس ون ــواب الـبــرملــان ،مشيرًا إلــى أن ما
يجري في البرملان يعكس ضغوطًا ممنهجة
مارستها أجهزة الدولة على النواب.
ّ
وب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى ال ـج ـل ـســة ال ـب ــرمل ــان ـي ــة ،ف ــإن
رئيس مجلس النواب ،علي عبد العال ،بدا
وكأنه نجم ما وصفه البعض بـ«املسرحية
الـهــزلـيــة» الـتــي استمر عرضها أربـعــة أيــام
تحت قبة البرملان قبل الوصول إلى املشهد
ٌ
ال ـخ ـتــامــي« :تـ ـن ــازل بـثــاثــن دق ـي ـقــة» .ورأى
ّ
عبد العال أن برملانه «ليس لديه ما يخفيه»
بخصوص االتفاقية ،نظرًا إلى أن «الجميع
حريص على املصلحة العام» .وبرر املوافقة
بأنها جــاءت «بـعــد االط ــاع على مــا قدمته
الـلـجـنــة ال ـقــوم ـيــة ال ـت ــي شـ ــارك فـيـهــا رج ــال
القوات املسلحة ...والقاعدة الحاكمة للقوات
املـسـلـحــة أن ال ــذي ح ــارب وضـحــى مــن أجــل
الوطن ،ال يمكن أن يعرف (معنى) التفريط».

استعادت نقابة الصحافيين ذكريات «ثورة  25يناير» ضد مبارك (أ ف ب)

من جهة ثانية ،جدد ممثل الحكومة ،وزير
شؤون مجلس النواب ،عمر مــروان ،تأكيده
ّ
أن اتـفــاقـيــة تــرسـيــم ال ـح ــدود «لـيـســت فيها
ُ
ّ
مـخــالـفــة لـلــدسـتــور ،أو ت ـع ــرض أم ــن الـبــاد
ل ـل ـخ ـطــر» ،ب ــل رأى أن ـه ــا «ت ـح ـقــق املـصـلـحــة
ـأت بجديد
العليا للبالد» .ورأى أنها «لــم تـ ِ
عما ورد فــي قــرار الرئيس األسـبــق حسني
مـ ـب ــارك ف ــي عـ ــام  ،1990وامل ـ ـ ــودع ف ــي األم ــم
املتحدة».
وفـ ــي م ـج ــري ــات ال ـج ـل ـســة ،ف ـقــد جـ ــاء تـمــريــر

أحمد شفيق :الجزر مصرية

ب ـي ـن ـمــا الـ ـت ــزم ج ـم ـيــع ال ـ ـقـ ــادة ال ـع ـس ـكــريــن
املـ ـع ــارض ــن ال ـص ـم ــت أمـ ـ ــام ال ـ ـقـ ــرار ،فـ ّـجــر
امل ــرش ــح الــرئــاســي األس ـب ــق ،ال ـفــريــق أحـمــد
شفيق ،حالة من الجدل بعد مداخلة هاتفية
في أحد البرامج التلفزيونية ،شـ ّـدد خاللها
ع ـلــى م ـصــريــة الـ ـج ــزر .وقـ ــال شـفـيــق وهــو

آخر رئيس وزراء في عهد مبارك ،إنه أحد
الطيارين الذين كلفهم الرئيس الراحل جمال
عبد الناصر ،املشاركة في سرب الطيارين
ال ــذي ــن أغ ـل ـقــوا مـضـيــق ت ـي ــران ف ــي  15أي ــار
عــام  ،1967ملواجهة التحركات العسكرية
اإلســرائـيـلـيــة .وأشـ ــار إل ــى أن ه ــذه الـخـطــوة
تعطي حوافز إضافية لشق قناة إسرائيلية
بديلة تربط البحرين األحمر واملتوسط ،وقد
يقام مشروع لسكة حديدية للهدف ذاته.
ُوي ـع ـ ُّـد شـفـيــق م ــن ب ــن الـشـخـصـيــات الـتــي
يـجــري الـحــديــث عنها بــاعـتـبــارهــا منافسًا
ً
محتمال للسيسي فــي انتخابات الرئاسة
فــي ال ـعــام املـقـبــل ،وه ــو يقيم فــي اإلمـ ــارات،
ويـحـتـفــظ ب ـعــاقــات ج ـيــدة م ــع ال ـس ـعــوديــة،
ح ــرص ع ـلــى إظ ـه ــاره ــا ف ــي مــداخ ـل ـتــه ،في
ساعة متأخرة من مساء أول من أمس.
ج ــدي ــر ب ــالــذك ــر أن ــه ب ـعــد م ــواف ـق ــة ال ـبــرمل ــان،
تصبح االتـفــاقـيــة أم ــام رئـيــس الجمهورية
الــذي عليه التصديق عليها كــي تنشر في
ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة ،وه ــذا أم ــر يـبـقــى رهنًا
بـ«أجندات الرئاسة» السياسية ،وبالتالي من
غير املعروف متى يحصل.

االتفاقية بتأييد مــن «ائـتــاف دعــم مصر»،
«ح ــزب املصريني األحـ ــرار» ،و«ح ــزب الـنــور»
ّ
السلفي ،مــع العلم بــأن موقف األخـيــر شكل
مـ ـف ــاج ــأة ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى الـ ـبـ ـع ــض ،ول ـك ـنــه
ك ــان طبيعيًا بــالـنـظــر إل ــى ال ــرواب ــط املتينة
ال ـتــي تـجـمــع ب ــن ال ـت ـيــار الـسـلـفــي ف ــي مصر
والـحــاضـنــة الـسـعــوديــة الـتـقـلـيــديــة .وجــديــر
ّ
بالذكر أن غالبية نــواب «حــزب الوفد» الذي
ُي ُّ
عد جزءًا من «ائتالف دعم مصر» ،لم تلتزم
ق ـ ــرار ال ـه ـي ـئــة ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـحــزب الـ ـص ــادر قبل
ســاعــات مــن التصويت ،والــداعــي إلــى رفض
االتفاقية.
وقبل الجلسة العامة ببضع ساعات ،كانت
االتفاقية قد ُم ِّر َرت عبر لجنة الدفاع واألمن
القومي ،التي أنهت مناقشتها في أقل من 90
دقـيـقــة ،مكتفية باملناقشات الـتــي جــرت في
اللجنة التشريعية ،في ما بدا إجـ ً
ـراء شكليًا
فحسب .تزامنًا ،أرســل رئيس «ائـتــاف دعم
مصر» ،رسالة إلى أعضاء ائتالفه ،يطالبهم
فـيـهــا بـ ـض ــرورة ح ـضــور جـلـســة الـتـصــويــت
«إعـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء ل ـل ـم ـص ـل ـحــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» ،وم ـش ـي ـدًا
بتحملهم االن ـت ـقــادات والـضـغــوط الشعبية
التي يتعرضون لها لرفض االتفاقية.
ُ
وي ـ ـ َـع ـ ـ ّـد ت ــرس ـي ــم ال ـ ـحـ ــدود ال ـب ـح ــري ــة مـطـلـبــا
سعوديًا منذ نحو  10سـنــوات ،فيما جرت
م ـن ــاق ـش ــات م ــوس ـع ــة لــات ـفــاق ـيــة ع ـل ــى م ــدى
ست سنوات ،تضمنت  11جولة اجتماعات
لـلـجـنــة تــرس ـيــم الـ ـح ــدود ال ـب ـح ــري ــة ،وال ـتــي
كثفت اجتماعاتها بالتزامن مع املنح املادية
السعودية في أول عامني من حكم الرئيس
عبد الفتاح السيسي.
ّ
وفـ ـ ــي مـ ـعـ ـل ــوم ــات «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،ف ـ ـ ــإن «ج ـه ــة
سيادية» استندت في الدراسة التي أعدتها
ل ـتــأك ـيــد س ـع ــودي ــة ال ـج ــزي ــرت ــن ،إلـ ــى «قـ ــرار
ال ــرئ ـي ــس األسـ ـب ــق ح ـس ـنــي مـ ـب ــارك رق ـ ــم ٢٧
لسنة  ١٩٩٠ح ــول تعيني ال ـحــدود البحرية
املـصــريــة ،واملـنـشــور فــي الـجــريــدة الرسمية
العدد  ٣في  ١٨كانون الثاني  ،»١٩٩٠والذي
ج ــرى «إث ـبــاتــه رسـمـيــا ف ــي األمـ ــم امل ـت ـحــدة».
وت ـش ـيــر الـ ــدراسـ ــة إلـ ــى «تـ ـط ــور م ـفــاوضــات
التبعية منذ نهاية القرن التاسع عشر ،من
خ ــال وثــائــق تــاريـخـيــة ،مــن بينها خــرائــط
تعود لعام  ،١٨٩٧تقول إن الجزيرتني تقعان

