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العالم

يمرر «اتفاقية العار»

ض ـمــن أراض ـ ــي ال ـح ـجــاز ق ـبــل ق ـيــام اململكة
ّ
ال ـس ـعــوديــة» .وتعتبر ال ــدراس ــة أن اتفاقية
ترسيم الحدود الشرقية بني مصر والدولة
العثمانية في عام  ،1906التي استند إليها
املدافعون عن مصرية الجزيرتني ،تتضمن
تحديد الحدود بخط يبدأ من ساحل البحر

خالد علي :هنيئًا
لكم منح إسرائيل نصرًا
وشرفًا ال تستحقه

امل ـت ــوس ــط إلـ ــى نـقـطــة ع ـلــى خـلـيــج الـعـقـبــة،
ت ـقــع ب ــن ش ــرق ط ــاب ــا وغـ ــرب أم ال ــرش ــراش
(إيالت حاليًا) ،وهو ترسيم للحدود البرية،
ول ــم يـتـطــرق «إط ــاق ــا» إل ــى تعيني الـحــدود
البحرية.
وت ـكــرر ال ــدراس ــة أن ــه بـعــد اح ـتــال إســرائـيــل
األراض ـ ـ ـ ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ع ـ ــام  ،١٩٤٨ق ــرر
امللك عبد العزيز طلب الحماية العسكرية
ل ـل ـج ــزي ــرت ــن وج ـع ـل ـه ـمــا ق ــواع ــد عـسـكــريــة
مـ ـص ــري ــة ،خ ــوف ــا مـ ــن اسـ ـتـ ـي ــاء إس ــرائـ ـي ــل
عـلـيـهـمــا .وتـشـيــر ه ــذه ال ــرواي ــة إل ــى برقية
من محفوظات وزارة الخارجية األميركية،
وهي موجهة من وزير الخارجية األميركي
دين راسك ،إلى السفارة اإلسرائيلية في ١٧
كانون الثاني عام  ،١٩٦٨وتتناول «مشكلة
تـيــران» .وقــد عــرض الــوزيــر األميركي فيها
نتيجة نـقــاش جــرى بــن السفير األميركي
في السعودية مع امللك فيصل ،أوضــح فيه
األخـيــر أنــه يعتبر الـجــزيــرة سـعــوديــة ،وأن
حكومته ال تنوي تزويدها بوسائل دفــاع
ع ـس ـكــريــة أو اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ل ـعــرق ـلــة حــريــة
املالحة في مضيق تيران .وتتحدث الدراسة
أيضًا عن خريطة صادرة عن األمم املتحدة
في  ،١٩٧٣وتضع جزيرتي تيران وصنافير
ضمن النطاق السعودي ،مشيرة أيضًا إلى

مــا نـصــت عـلـيــه مـعــاهــدة كــامــب ديـفـيــد في
عام  ،1978بشأن خضوع الجزيرتني ملراقبة
قوات دولية متعددة الجنسيات.
ّ
فإن ما ّ
قدمته الحكومة املصرية
في املقابل،
إلثـبــات سـعــوديــة تـيــران وصنافير ،تقابله
مجموعة كبيرة من الوثائق ،التي جمعها
فــريــق الــدفــاع عــن مصرية الـجــزيــرتــن ،وقد
شكلت األس ــاس ال ــذي استند إلـيــه القضاء
اإلداري ،وال سيما املحكمة اإلداريــة العليا،
فــي حكمها الـتــاريـخــي ،فــي كــانــون الثاني
املـ ــاضـ ــي ،وال ـ ـ ــذي أك ـ ــد ت ـب ـع ـيــة ال ـجــزيــرتــن
ملـصــر ال لـلـسـعــوديــة .وتـجــاهـلــت الحكومة
امل ـصــريــة ،ومـعـهــا مـجـلــس الـ ـن ــواب ،وثــائــق
أخــرى رسمية ،طرحت إلثبات ملكية مصر
ت ـي ــران وص ـنــاف ـيــر ،إذ م ـنــع رئ ـيــس مجلس
ال ـن ــواب عـلــي عـبــد ال ـع ــال ،ع ــرض مجموعة
وث ــائ ــق كــانــت ت ـنــوي ال ـخ ـب ـيــرة الـجـغــرافـيــة
هايدي فــاروق ـ التي سبق أن عملت ضمن
فريق مدير املخابرات الراحل عمر سليمان
ـ بحجة أنه ال يجوز عرض وثائق تركية أو
بريطانية (م ــع الـعـلــم ب ــأن وثــائــق مشابهة
سبق أن استخدمت في الثمانينيات إلثبات
ملكية طابا).
ّ
فــي غضون ذلــك ،علق املحامي خالد علي،
املعروف بكونه محامي الدفاع عن مصرية
ّ
الـ ـج ــزي ــرت ــن ،ب ــال ـق ــول إن م ـج ـلــس الـ ـن ــواب
«م ـ ـ ــرر ات ـف ــاق ـي ــة الـ ـ ـع ـ ــار» ،وتـ ــوجـ ــه إل ـ ــى مــن
وصـفـهــم بــأنـهــم «رج ــال الـحـكــم ِّوالـسـلـطــة»،
بالقول« :مررتم أحقر اتفاقية ُوقعت باسم
مـصــر ول ــم يــوافــق عليها إال أن ـتــم ،فهنيئًا
ل ـك ــم بـسـعـيـكــم إن ـ ـ ــزال ع ـل ــم م ـص ــر م ــن عـلــى
الـ ـج ــزر ،وم ـن ــح إس ــرائ ـي ــل ن ـص ـرًا وش ــرف ــا ال
تستحقه» .وأض ــاف« :نـحــن ،وكــل املؤمنني
بـمـصــريــة ال ـج ــزر لـنــا طــريـقـنــا ،ول ــن نـيــأس
أو نـسـتـسـلــم ،وامل ـعــركــة بــالـنـسـبــة إلـيـنــا لم
تـنـتــهِ » .وفــي الـسـيــاق ،كتب امل ــؤرخ املصري
املعارض والرافض لالتفاقية خالد فهمي،
على صفحته على «فايسبوك»« :سيسجل
التاريخ أن عبد الفتاح السيسي أول رئيس
مصري يتنازل طواعية عــن أرض مصرية
بموافقة املؤسسة العسكرية املصرية التي
هــو ج ــزء منها وال ـتــي ال يستقر حكمه إال
بدعمها».
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تيران وصنافير :ماذا بعد؟
عبدالله السناوي *
إذا مـضــت األزم ــة إل ــى آخــرهــا بتسليم جــزيــرتــي تـيــران
وصنافير إلــى السعودية ،فإننا أمــام مرحلة جديدة من
ّ
التاريخ املصري الحديث .هذا النوع من األزمات ال تلخصه
مشاهد ينقضي أثرها بالوقت وال ينسحب بال ثمن قاس
إلى دفاتر الذكريات.
أخطر ما يتخلف عن الصورة العامة ،التي بدا عليها األداء
الرسمي في إدارة أزمة بمثل هذه الدرجة من الحساسية
والخطورة ،زعزعة جذور الثقة بمؤسسات الدولة والذين
يـتــولــون مسؤولية إدارت ـهــا فــي لحظة حــرب ضــاريــة مع
اإلرهاب وأوضاع اقتصادية خانقة.
ألول مرة في تاريخ أي أزمة مماثلة في أي مكان في العالم،
تتطوع دولة إلثبات أحقية دولة أخرى في أراض تخضع
لسيادتها الكاملة وتتعلق باستراتيجية أمنها القومي.
طــوال شهور األزمــة ،لم تتقدم السعودية بمستند واحد
يثبت أحقيتها في امللكية والسيادة على تيران وصنافير،
بينما تكفلت السلطات املصرية بعرض ما تصورت أنها
وثائق تثبت «سعودية الجزيرتني» وأخفت ّأي وثائق تثبت
العكس ،حاربت بكل الوسائل املشروعة وغير املشروعة
لتسليم الجزيرتني حتى بدا مسؤولون رسميون ونواب
برملان أكثر حماسة من السعوديني أنفسهم.
امل ــوق ــف الـ ـسـ ـع ــودي واض ـ ــح وم ـ ـشـ ــروع ف ــي ط ـل ــب نـقــل
الجزيرتني إلى عهدته ،لكن ما جرى على الجانب اآلخر
يفتقد أي وضوح وأي مشروعية .اتهامات التفريط تشيع
في الفضاء العام املصري بصياغات عدة تؤسس لقطيعة
مع الحاضر ونزيف سياسي داخلي ال أحــد يعرف إلى
أين ينتهي؟ ال يمكن أن يساعد ذلك مجتمعًا منهكًا على
التماسك وال دولة مستهدفة على ّ
صد األخطار .األسوأ أن
الضمير العام قد يتعرض لضربة مؤملة محبطة وعميقة.
ّ
إنـ ــه اع ـت ــرض ول ــم يـسـمــع ل ــه أحـ ــد ،حـ ــاول وق ــف تسليم
الجزيرتني بالوسائل الدستورية والقانونية لكنه جرى
العصف بكل قاعدة وأي أصول.
بدأ يتسلل إلى املشاعر العامة شيء من الكآبة الجماعية:
«لقد فشلنا في الوفاء بواجب الدفاع عن أراض مصرية».
الشعور بالعجز هو واحد من أسوأ األمراض االجتماعية
التي تصيب األمم والشعوب.
بعد هزيمة  ١٩٦٧مباشرة ،قال الفريق عبد املنعم رياض،
الــذي أسندت إليه رئاسة أركــان القوات املسلحة ،لجمال
عبد الناصر« :أرجوك يا سيادة الرئيس أال تقبل أي صلح
أو سالم حتى لو عادت سيناء كاملة قبل أن نحارب .إذا
لم نحارب فإن كرامة بالدنا تهدر وشرف نسائنا يمرغ».
كانت تلك نظرة عميقة ألثر الهزيمة على األخالق العامة
إذا لم تكن مصر قد نهضت لتحرير أرضها املحتلة بقوة
السالح.
ب ــأث ــر تـسـلـيــم ال ـجــزيــرتــن ع ـلــى ال ـن ـحــو ال ـ ــذي ت ـج ــري به
الحوادثّ ،
فإن التصدع األخالقي سوف ترتفع وتيرته بما
يتجاوز أي كابوس ،والجريمة الجنائية مرشحة للتزايد.
ّ
يصب فــي طاحونة اإلره ــاب ويــوفــر بيئات إضافية
ذلــك
ّ
حاضنة ،لكن ال أحد يتحسب للتداعيات الخطيرة.
ال يمكن أن تمر أزم ــة تسليم الـجــزيــرتــن كأنها شريط
سينمائي قصير ،ضغوط وإج ــراءات يمضي كل شيء
بعدها طبيعيًا .التداعيات االجتماعية واألخالقية ال تقل
خطورة عن السياسية واالستراتيجية.
لقد عـ ّـبــرت «طــاقــة غـضــب» عــن نفسها فــي احتجاجات
بعضها عــاصــف ،تلتها اعـتـقــاالت مــن أجــل إثـبــات الحق
املصري ومنع تسليم الجزيرتني ،غير أنه لم يتوافر لها
التحول إلى «طاقة تعطيل» للمشروع كله.
بقوة الغضب توقفت إجراءات التسليم لنحو سنة ،أصدر
ال ـق ـضــاء اإلداري خــالـهــا حـكـمــن تــاريـخـيــن بمصرية
الجزيرتني وفق ما توافر من وثائق ومستندات وخرائط
لعب املصريون في الـخــارج دورًا جوهريًا في الحصول
عليها من مكامنها في املكتبات الدولية ،غير أنه في نهاية

املـطــاف جــرى العصف بــأي قــواعــد دسـتــوريــة وقانونية
وحجية األحكام القضائية.
هناك ما يدعو إلــى الرهان على حيوية املجتمع وأجياله
الجديدة ونوابه الشجعان الذين قاتلوا في أصعب الظروف
ضد تسليم الجزيرتني .غير أن أحد التداعيات الخطيرة
لـتـمــريــر ات ـفــاق ـيــة تــرس ـيــم الـ ـح ــدود ال ـب ـحــريــة ب ــن مصر
والـسـعــوديــة ،رغ ــم الـحـكــم الـقـضــائــي الـنـهــائــي ببطالنها،
ضــرب أي تطلع لبناء دول ــة مــؤسـســات حديثة وعصف
بدولة القانون من عند الجذور ،فال النصوص الدستورية
التزمت وال حجية األحكام القضائية احترمت.
كــان مستغربًا أن يصف رئيس مجلس النواب األحكام
القضائية التي صدرت عن املحكمة اإلدارية العلياّ ،ببطالن
االتفاقية ،بـ«إنها والعدم سواء» .ذلك التصريح املتفلت من
أي قيد قانوني وسياسي وأخالقي ال سابق له وال مثيل،
وآثاره الوخيمة لن تمحى كما تطارد الكوابيس أصحابها.
في مثل هــذه األج ــواء التي تقارب بعض ألعاب السيرك،
تتهدد الدولة في وجودها وتضرب املؤسسات في عمق
دورها وتتبدى في األفق املغلق أشباح املجهول .ال يشك
عاقل واحد في أن الشرعية قد أصابها ضرر بالغ ،واألداء

ّ
يوسع التسليم
«كامب ديفيد» بإدخال
السعودية طرفًا مباشرًا
الــرسـمــي أوص ــل الـبـلــد إل ــى طــريــق غـيــر مـعـ ّـبــد ال يصلح
للسير اآلمــن وال عليه إشــارات تحدد إلى أين نذهب من
هنا ،كأنه التيه.
هناك أخطاء يمكن تصحيحها وتصويبها وأخطاء أخرى
يختلف بعدها كــل ُشــيء .تسليم الجزيرتني يـنــدرج في
النوع الثاني .إذا ما أنـ ِـزل العلم املصري من فوقهما ،فال
سبيل إلىّ استعادتهما مرة أخرى ،إذ هناك وثائق دولية
سوف توقع وتــودع في األمــم املتحدة تنتقل بمقتضاها
وف ــق مـعــاهــدة ال ـســام املـصــريــة اإلســرائـيـلـيــة االلـتــزامــات
األمنية ّ املصرية في تيران وصنافير إلى السعودية.
ً
أي تطلع السـتـعــادة الجزيرتني مستقبال تجديف ضد
ال ـح ـقــائــق وامل ـص ــال ــح ،ك ـمــا أن ــه م ـش ــروع ح ــرب مـفـتــوحــة
مــع إسرائيل وحلفائها .بصياغة أخ ــرى ،فــإن إسرائيل
املستفيد األول من تسليم الجزيرتني للسعودية.
ً
التسليم يفضي ـ أوال ـ إلى توسيع «كامب ديفيد» بإدخال
الـسـعــوديــة طــرفــا مـبــاشـرًا فــي مـعــاهــدة الـســام املصرية
اإلسرائيلية ،بما يعني اعترافها بالدولة العبرية ،تطبيعًا
أمنيًا وعسكريًا واستخباراتيًا واقتصاديًا ،من دون أي
الـتــزام باملعاهدة العربية للسالم ،التي تقضي بالتطبيع
الشامل مقابل االنسحاب الكامل حتى حدود  ٤حزيران/
يونيو .١٩٦٧
الـتـسـلـيــم يـفـضــي ـ ـ ثــانـيــا ـ ـ إل ــى ض ــرب أي استراتيجية
م ـص ــري ــة فـ ــي ال ـب ـح ــر األح ـ ـمـ ــر ،ويـ ــؤثـ ــر ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــدرات
الدفاعية عن سيناء .إذا ما نشبت مواجهات ســاح في
املستقبل ،وهذه مسألة ال يمكن استبعادها ،فإن الوضع
االستراتيجي يكون أكثر حرجًا ،باعتبار مضيق تيران
مياهًا دولية ال مصرية كما هي الحال اآلن.
والتسليم يفضي ـ ثالثًا ـ إلى إفساح املجال أمام إسرائيل
لــإقــدام على مـشــروعــات ّ
تهمش قـنــاة السويس عبر ما
ســوف تصبح مياهًا دولـيــة؛ املـشــروعــات معلنة والـقــدرة
على منعها محدودة.
ب ـن ـصــوص االت ـفــاق ـيــة فــإن ـهــا م ــع ال ـس ـعــوديــة .بمقتضى
امل ـصــالــح فــإنـهــا م ــع إس ــرائ ـي ــل .ه ـكــذا ب ــوضــوح م ــن دون
مـســاحـيــق أو ّادع ـ ـ ــاء ،ف ــإن تـسـلـيــم ال ـجــزيــرتــن يخضع
لــاع ـت ـبــارات وال ـتــرت ـي ـبــات اإلقـلـيـمـيــة ،ال ـتــي يـطـلــق عليها
القرن».
«صفقة ّ
البرملان خط فرعي في األزمة ،األداء الحكومي خط فرعي
آخر؛ ال هم أبطال العرض وال العبوه الرئيسيون ،وسوف
يخضعون في النهاية لحساب عسير أمام التاريخ .بعد
وقــت لــن يـطــول ،ســوف يخرجون مــن املشهد كله وتظل
ال ـح ـقــائــق مــاث ـلــة :مـضـيــق ت ـي ــران االس ـتــرات ـي ـجــي ض ــاع،
وإســرائ ـي ــل تـمـكـنــت مــن الـسـيـطــرة عـلــى الـبـحــر األح ـمــر،
والقضية الفلسطينية دخلت على املذبح األخير.
*كاتب وصحافي مصري

