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طبق االصل

تراجع قطاع السياحة يف مرص
بسبب هجامت طابا

مؤيد نعمة
(ام املـــــــولـــــــدات) حلـل ازمـــــــة الـكـهـــــــربـــــــاء

السري ببطء اىل االمام ،قطعة اخرى يف بناء العراق
بقلم -جيمس كالنز

بـ ــإمك ــانـك ان تعـتـب ــره ــا الـن ــسخ ــة
العــراقـيــة مـن قـصــة سـبــاق االرنـب
والـسلحفــاة ،ففي رحلـة دامـت ستـة
ايـام مت نـقل اكثــر من  500طـن من
اج ــزاء اس ــاسـيـ ــة كل مــنه ــا بـحجـم
ب ـيــت ت ـ ـ ــزحـف يف ط ـ ـ ــريـقـه ـ ـ ــا ال ـ ـ ــى
العــاصـمــة عـبــر محــافـظــة االنـبــار،
مـنـطقــة حــدوديــة كــاحل ــة ومهـلكــة
بسـرعـة مـضطـربـة ال تـزيـد علـى الـ
 15-10م ــيالً يف الـ ـ ـسـ ـ ــاع ـ ـ ــة .يقـ ـ ــوم
بحماية املوكب اسطول من طائرات
الهليكوبتـر ،دبابات بـرادلي ،سيارات
هـ ـمـف ــي و سـ ـيـ ـ ـ ــارات الـالنـ ـ ـ ــدكـ ـ ـ ــروز
املـصفحــة .يبــدو املــوكب وكــأنه نــوع
من اعمال بـرامج الفضاء ،ولكن يف
احلـقيقــة انهـا عـمليـة لـنقل اجـزاء
من مـولـدات هـائلـة ممـولـة من قبل
دافع الـض ــرائـب االمـ ــريكـي ل ــزي ــادة
ال ـط ــاق ــة الـكه ــرب ــائـيـ ــة يف الع ــراق،
بعـملـي ــات مـثل ه ــذه ،يـتـم الـتق ــدم
ببـطء الى االمـام نحـو اعادة اعـمار
العراق.
لكـن يـصـطف ض ــد جهــود االعـمــار
االخ ـطـ ــار املفـ ــاجـئـ ــة الـتـي تـن ـطـلق
ضدها بصورة يبدو ان ال مفر منها
يف ط ـ ـ ــول العـ ـ ــراق وع ـ ـ ــرضه .اطـلق
النـار علـى سـائـقني اردنيـني يعمالن
للـ ـش ــرك ــة الـتـي تـنـقل ش ــاحـنـ ــاته ــا
املولدات يف موكب مماثل.
تتــزايــد الـضغــوط علــى ادارة بــوش
لكـي تـثـبـت ان جه ــود اع ــادة اعـم ــار
العـراق سوف تـؤتي ثمـارها ،بـالرغم
مـ ــن ان ال ـ ـبـع ـ ــض مـ ــن املـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــاريـع
العــديــدة الـتـي تــأخــر تـنفـيــذهــا او
تـركـت بصـورة مـؤقتـة سـوف حتـسن
حيـاة العـراقـيني ،ومتـنحهـم اسبـابـاً
لــوضع ثقـتهـم يف احلكـومـة ورفـض
الفوضى التي يسببها املتمردون.
يـضع املـســؤولــون آمــاالً كـبــاراً علــى
حتــسني الـشـبكــة الكهــربــائيــة اكثــر
مــن أي قـ ـطـ ـ ــاع اخـ ـ ــر مــن ال ـب ـنـ ـ ــى
الــتحـتـيـ ــة ،صحـيـح ان كل م ـش ــروع
من مـشاريع الطـاقة الكـهربائـية هو
متـأخـر عن مـوعـد االجنــاز والقليل
مـن االه ـ ــداف مت حتقـيـقه ـ ــا .لـكـن
املـسـؤولـني املعنـيني بـاعــادة االعمـار
بـ ــذلـ ــوا جهـ ــوداً ع ـظـيـمـ ــة لــتعـ ــديل
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االفـ ــراط يف الــتفـ ــاؤل يف اخل ـطــط
امل ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع ـ ـ ــة مــن ق ـبـل سـل ـ ـط ـ ـ ــات
االح ـتـالل االم ـ ـ ــريـكــي يف االشـه ـ ـ ــر
املــاضيــة ،ولكـن هنــالك يف الـنهــايــة
قــدرات كهــرب ــائي ــة اكثــر يف الـشـبكــة
ممــا كــان قـبل الغ ــزو ،مع عــدد مـن
املشاريع الكبيـرة التي ال تزال حتت
الـتـنفـي ــذ خلف سـتــار مـن ال ـســريــة
ويقول املسؤولون انها البداية.
يقـ ــول سـ ــاميـ ــون سـتـ ــولـب ،مـ ــديـ ــر
بـرنـامج الكهـربـاء يف دائـرة املشـاريع
والعق ــود الـتـي ت ــدي ــر الـباليـني مـن
ال ـ ـ ــدوالرات اخمل ـ ـص ـ ـص ـ ـ ــة مــن ق ـبـل
الك ــونغــرس العــادة االعـم ــار ،يقــول
(نحــن نحـ ـ ــاول وضع االزم ـ ــة حتــت
ال ـ ـس ـيـ ـط ـ ــرة م ـ ــرة اخ ـ ــرى ،ه ـن ـ ــالـك
مج ـم ـ ــوع ـ ــة كـ ـ ــامل ـ ــة مــن االش ـي ـ ــاء
االيج ــابـي ــة الـتـي ميكـن تلـمــسه ــا).
تـ ــدهـ ــورت شـبـكـ ــة الـكهـ ــربـ ــاء حتـت
ضغــوط احلصـار واالهمـال منـذ ان
اعيـدت مـرة ثــانيــة بعـد ان دمــرتهـا
الـطـائــرات املقــاتلـة االمـريـكيـة عـام
 1991.يقـ ــول الـ ـسـيـ ــد سـتـ ــولـب(ان
هــذه امل ـش ــاكل ســوف تـصـبح قــريـب ـاً
ش ـي ـئـ ـ ـاً مــن امل ـ ــاضــي ،س ـ ــوف تـك ـ ــون
هـن ــالك طــاق ــة كهــربــائـيــة اكـثــر يف
الـشبكـة يف الصيـف القادم ممـا كان
يف أيـة فتـرة من الـزمـان منـذ حـرب
اخلليج).
لكـن خبــراء الكهـربـاء العـراقـيني ال
يحـملــون االنـطـب ــاع نف ــسه  .يقــول
العالـم الذي يـقود الفـريق العـراقي
الع ــامـل يف الع ــدي ــد مــن مح ـط ــات
الـطـاقــة ،انه ال يــزال منـدهـش ـاً من
ان حيـهم ال ــراقي نـسـبي ـاً يف بغــداد
م ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ــزال يـ ـتـع ـ ـ ـ ــرض لـلـ ـتـعـ ـتـ ـي ــم
الـن ـظ ــامـي :س ــاعـتـني مـن الـتـ ــوقف
واربعــة ســاعــات مـن العـمل ،يقــول:
(ان الفصل من السنـة الذي يطفئ
كل النـاس اجهزة التـكييف وال احد
ي ـسـتعـمل املــدفــآت ،ال ب ــد ان يكــون
ه ـن ـ ــاك ف ـ ــائ ــض) .يج ـيــب ال ـ ـس ـي ـ ــد
ستــولب :ان العـراقـيني مع احلـريـة
املـكتــسبــة حــديث ـاً ،يــشتــرون اجهــزة
كهـربــائيــة اكثــر واكثـر ويـسـتنـزفـون
الشبكة.
الـتـحق احـ ــد ال ـصـحفـيـني مبـ ــوكـب

املـ ـ ــولـ ـ ــدات مــن االردن يف االم ـيـ ـ ــال
اخلـم ـس ــة وال ـسـبعـني االخـي ــرة مـن
اصل ال ــرحل ــة الـتـي ط ــوله ــا ()340
مـيالً ،وشــاهــد تـصـمـيـم االم ــريكــان
عل ـ ــى دفع املـ ـش ـ ــاريع الـكهـ ــربـ ــائـيـ ــة
ال ـكـ ـب ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـ ـ ــى االم ـ ـ ـ ــام .عـ ـب ـ ـ ـ ــرت
االرسـ ـ ـ ــالـ ـيـ ـ ـ ــة يف مـجـ ـ ـ ــال مـعـ ـ ـ ــاقـل
املـتـمــرديـن يف الــرم ــادي والفلــوجــة
قبل ان يـصل املـوكـب املكــون من 42
م ــركـب ــة الـ ــى بغـ ــداد ،تق ــدم امل ــوكـب
خل ـس ــة يف الـط ــريق عـب ــر ال ـش ــوارع
احمليـطــة بــامل ــدينــة يف جــوف اللـيل
الــبهـيـم .تـ ــسلـق العـمـ ــال الـ ــساللـم
ل ـ ـ ــرفع خـ ـطـ ـ ــوط الـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــة ال ـتــي
اعـتـ ــرضــتهـم ،ازالـ ــوا امل ـ ــواقع الـتـي
وج ـ ــدوهـ ـ ــا عل ـ ــى االرض وصـلح ـ ــوا
دبـ ــاب ـ ــة تع ــطلـت يف ال ـط ـ ــريق .دوت
طلقـات الـرصـاص بـصـورة مـتكـررة،
ب ــال ــرغـم مـن ان معـظـمهـ ــا اطلقـت
من قبل اجلنود االمريـكان لتحذير
العربات من االقتراب من املوكب.
يقـول جـون بــورستـون عـضـو ســابق
يف الق ــوات البــريـط ــانيــة اخلــاصــة
ومديـر العملـيات يف العـراق لشـركة
اوليف االمـنيــة وهي شـركـة خـاصـة
ق ــامـت ب ــإدارة الـ ــرحل ــة ابـت ــداءً مـن
اسـت ــطالع ال ـط ـ ــريق الـ ــى حتـ ــديـ ــد
مواقع الدبابات .يقول (هذه واحدة
مــن املـه ـم ـ ـ ــات ال ـتــي تـك ـ ـ ــاد تـك ـ ـ ــون
مستحيلة).
يطـلق العسكـريون علـى املهمـة اسم
(ام املـ ــولـ ــدات) وصلـت ام املـ ــولـ ــدات
اضـ ــافـ ــة الـ ــى احملـ ــرك ـ ــات الغـ ــازيـ ــة
(التـوربيـتيـة) الهـائلـة الـتي تـزودهـا
ب ـ ـ ــالـق ـ ـ ــوة احمل ـ ـ ــرك ـ ـ ــة وش ـ ـ ــاح ـن ـتــني
ضخمـتني اخــريني ملـيئـة بـاملعـدات
واالجهـزة وصلت سـاملة الـى محـطة
لتـوليد الطاقـة يف جنوب بغداد مع
بزوغ الـفجر .مت تصنيـع املولدة من
قـبل شــركــة جنــرال الـكتــريـك ،وهي
واحدة من اثنتني هيئتا للنصب يف
احملـطــة كجــزء من مـشـروع اضـافـة
( )200مـيغ ــا واط لل ـشــبك ــة ،وعـن ــد
ن ـصــبهـ ــا سـ ــوف ت ـض ـ ــاعف الـ ــسعـ ــة
احل ــالـيـ ــة للـت ــوربـيـن ــات الــبخ ــاري ــة
القـدميــة وتسـاهـم بصـورة جـوهـريـة
يف االقـتــراب مـن حتقـيق اخلـم ـســة

آالف م ــيغـ ـ ــا واط ال ـتــي ي ـن ـتـجهـ ـ ــا
الق ـطـ ــر كـله يف الـ ــوقـت احلـ ــاضـ ــر.
يق ــول م ــدي ــر احملـط ــة (م ــا تـنــتجه
ه ـ ــذه الـت ـ ــوربـيـن ـ ــات ه ـ ــو ج ـ ــوه ـ ــري
لبغــداد ،الننـا يف قـلب بغـداد سـوف
تـ ــصل الــكهـ ـ ــربـ ـ ــاء م ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة الـ ـ ــى
املـسـتهلك اجلـائـع للطـاقـة من دون
ان ي ـتـ ـ ـش ـتــت ع ـبـ ـ ــر خـ ـطـ ـ ــوط نـقل
الطاقة الطويلة).
يقول دافيـد ديفوس املتـحدث باسم
الوكـالة االمريكـية للتنميـة الدولية
والـتـي ت ـ ــدي ـ ــر الـتـم ـ ــويـل يق ـ ــول ان
الكلفـة االوليـة للمـشروع كـانت 162
مليـون دوالر .تـديـرهـا شـركـة بـكتل
الهـنــدسـي ــة العــاملـي ــة والعـمالقــة يف
قطـاع االنـشـاءات .حــدد يف البـدايـة
شهــر كــانــون االول كـمــوعــد النـتــاج
الـكهـ ــربـ ــاء ولـكـن املـ ــولـ ــدات االن ال
يـتـ ــوقع لهـ ــا ان تك ــون ج ــاه ــزة قـبل
حـزيــران .ابطـأ انـدالع الـتمــرد عبـر
القـط ــر يف نـي ـس ــان امل ــاضـي س ــرع ــة
الــتق ـ ــدم وارتـفعــت كـلف ـ ــة ت ـ ــداب ـي ـ ــر
احلـمايـة ،بعـد شهـرين مـن ذلك ثم
قــتل ثالث ــة م ـسـتخ ــدمـني مـن قـبل
مهـ ــاجـم انــتحـ ــاري بـيـنـمـ ــا كـ ــانـ ــوا
منطلقني يف موكبهم يف بغداد.
يـ ـ ـش ـبـه م ـ ـ ــوقـع الـع ـمـل االن ف ـ ـ ــورت
نوكـس ( مستـودعات ذهـب اخلزيـنة
الفـيــدرالـيــة االم ــريكـيــة :املـتــرجـم)
ويــستخـدم  260عــراقي ـاً ،كمـا يقـول
احـد مـظفي شـركـة بكتل خـوفـاً من
االنتقـام  ،سئلت الـشركـة ان ال يتم
اعطـاء اسمـاء املـستخـدمني ،وال ان
تـ ــدل أي مـن ال ـصـ ــور الـتـي تـ ــأخـ ــذ
داخل املـ ـ ــوقـع علـ ـ ــى املعـ ـ ــالــم ال ـتــي
ميكن ان يستدل مـنها على املكان).
يحيط املـوقع جدار كـونكريـتي عالٍ
حلمـايته من الهجـمات وهنـالك ما
يـشـبه الغــرف احملــصن ــة يف احمليـط
ال ـ ـ ــداخـلــي ح ـيــث يـع ـمـل م ـ ـ ــدي ـ ـ ــرو
املـشروع .كلمـا يغامـر احد الغـربيني
ب ـ ــاخل ـ ــروج مــن احمل ـيــط الـ ـ ــداخلــي
ويخــتلــط مـع العـم ـ ــال العـ ــراقـيـني
ي ــرافقه حــرس مـن حـملــة الـبـنــادق
من شـركـة ارمـور كــروب وهي شـركـة
امنية اخـرى ،اضافة الى ذلك يقوم
م ـ ـ ــا يقـ ـ ــارب الـ ( )80مــن احلـ ـ ــراس

النـيباليني املعروفني باسم الكيركرز
بحـمـ ــايـ ــة امل ـ ــوقع ،حـيــث يعــملـ ــون
كحراس لالبراج يف نقاط التفتيش
وملء اكـي ــاس الـ ــرمل حلـم ــايــته يف
حـ ــالـ ــة الـهجـ ــوم بـ ــواس ـطـ ــة مـ ــدافع
الهاون.
يـتـم اطعـ ــام واسكـ ــان كل امل ــدي ــريـن
واملهـنـ ــدســني الغـ ــربـيـني يف امل ـ ــوقع،
اض ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــى كـل امل ـ ـ ـ ـ ــوظـفـ ــني
واملـستخـدمني يف الـشركـات االمنـية
يقـول مـسـؤول من شـركـة بكـتل من
الـع ـ ـ ـ ــامـل ــني داخـل امل ـ ـ ـ ــوقـع (الـق ــت
الـكـلف االم ـن ـيـ ـ ــة املـ ـ ـشـ ـ ــروع خـ ـ ــارج
الـكـلف ال ــتقـ ـ ــديـ ـ ــريـ ـ ــة) .ل ـي ـ ــس كل
الزيـادات يف الكلـف ميكن ان تنـسب
الـ ـ ـ ـ ــى ال ـكـلـف االم ـ ـن ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة ،يـقـ ـ ـ ـ ــول
ال ـ ــرس ـم ـي ـ ــون الع ـ ــامل ـ ــون يف اع ـ ــادة
االعمـار انهم يتفاوضون مع جنرال
الـكتــريك حــول الــزيــادة يف الـكلف.
يقــول ال ـسـي ــد ديف ــوس :انه لـي ـسـت
ل ــديه معلــومــات حــول كـم ستـلتـهم
الـكـلفـ ـ ــة االم ـن ـيـ ـ ــة مــن م ـيـ ـ ــزان ـيـ ـ ــة
امل ـشـ ــروع ،ولكـن م ـس ــؤولـني اخ ــريـن
يقـولون ان النـسبة ستـرتفع الى 30
بـاملـائــة واكثـر يف مـشــاريع ممــاثلـة.
مـع ذلــك ،ي ـ ـبـ ـ ـ ـ ــدو انـه مـ ــن غ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــر
احملـتمل ان يـتم تقـديـر احلـسـابـات
الــصحـيح ــة للحـمــايــة االمـنـيــة يف
مـ ـشـ ــروع ام املـ ــولـ ــدات .مت حـمـ ــايـ ــة
املـواكب يف اوقـات مـختلفـة مـن قبل
ف ــرق ــة الف ــرس ــان االولـ ــى ،الكـتـيـب ــة
الث ــانيــة ،الفــوج احلــادي عـش ــر من
مـ ـش ــاة الــبح ــري ــة ويف االقـل ثالث ــة
وح ــدات ع ــسك ــري ــة اخـ ــرى .يخـمـن
الك ــابنت تـش ــارلي ف ــون بيــرجـن من
مـ ـ ـش ـ ـ ــاة ال ـبـح ـ ـ ــري ـ ـ ــة ان ( )500مــن
اجلـن ــود ق ــد س ــاهـم ــوا بـط ــريق ــة او
بـأخــرى يف عمليـات احلمـايـة ولكنه
يـ ــسلــم انه لـي ــس هـنـ ــالـك تخـمـني
راسخ ،بـ ـ ــالـ ـ ــرغــم م ــن كل شــيء (ام
امل ـ ــول ـ ــدات) ال ت ـ ــزال ت ـ ـس ـيـ ـ ــر عل ـ ــى
الطـريق يف صنـاديق مكتـوب عليهـا
عـبـ ــارة قـ ــابـل للـكـ ـس ـ ــر مع الـ ــشعـ ــار
الع ـ ــاملــي لـالجه ـ ــزة ال ـتــي ميـكــن ان
تكسر بسهولة-قدح النبيذ!

يعزو احملللـون املهتمون بـالعالقات املـصرية -االسـرائيلية االسـباب التي
ادت الى وقوع احملاولة االرهابية يف فندق هيلتون طابا وذلك يف السابع
من تشرين االول احلـالي ،التي اسفرت عن مقتل اسـرائليني ومصريني
وسـي ــاح ايـط ــالـيـني وروس .ال ــى ان اجله ــات امل ـس ــؤول ــة عـن تـنفـي ــذ ه ــذه
العـمليـة كــانت حتـاول اصـابـة هـدف مــزدوج من خالل ضــربهـا الــسيـاح
االسرائليني يف سيناء وهو تكبيد (العدو) اخلسائر ،ومعاقبة دولة مصر
علـى العالقات السلمـية التي تقيمهـا مع الدولة العبـرية .ومع ذلك فإن
اســرائـيل تــأمل بــأن تكــون هــذه اجملــزرة (صــدمــة كهــربــائيــة) لـلحكــومــة
املـصــريــة وان تــسمـح بتــوثـيق عالقــات الـتع ــاون بني الـبلــديـن يف مجــال
مـك ـ ـ ــافحـ ـ ــة االرهـ ـ ــاب .ح ـيــث جتـعل حـكـ ـ ــومـ ـ ــة شـ ـ ــارون ص ـ ـ ــراعه ـ ـ ــا مع
الـفلسـطيـنيني مـشمـوالً بهـذا اجملـال ،ويـشيـر احملللـون انفـسهم بـالقـول
انه قـبل وقــوع احملــاوالت يف ه ــذه املنـطقــة ،ف ــإن املنــاطق الــسي ــاحيــة يف
سينـاء والتي يـؤمها سـياح اسـرائيليـون وعرب ،كـانت تبـدو وكأنهـا (شرق
اوسط جـديد) يحلم به العديـد من القادة االسرائلـيني كما يحلمون ان
تـتـم يف داخـله عــملـيـ ــات الـتـبـ ــادل الــتجـ ــاري عـبـ ــر احلـ ــدود ،وعــملـيـ ــات
االسـتـثـمـ ــار الـكـبـ ــرى والـ ـسـيـ ــاحـ ــة بـ ــدالً مــن العـ ــداء واحلـ ــرب غـيـ ــر ان
االرهـابـيني علـى حـد تعـبيـر هـؤالء احملـللني سـددوا ضـربـة جـديـدة الـى
(العالقـات املـصـريـة االســرائيـليـة) املــريحـة وســوف يجـب علـى الــسيـاح
االسرائـيليني االنتظار لـعدة سنوات قبل زيـارة سيناء مرة ثـانية ،وضمن
هـ ــذا االطـ ــار حــث اريل شـ ــارون رئـي ــس وزراء اسـ ــرائــيل مـ ــواطـنـيـه علـ ــى
الـتوقـف مؤقـتاً عـن زيارة مـنطقـة سينـاء يف داخل مـصر ،كـما هـو احلال
بع ــد وقـ ــوع هجـمـ ــات ( )11ايل ــول ي ــرى ق ـسـم مـن الـ ــرأي الع ــام ان ه ــذه
احملـاوالت ضـربـة جـديـدة مـزعجـة للـدوائـر االســرائيليـة استهـدفت هـذه
املرة ايقاع الضرر بصناعة السياحة املصرية.
وثمـة من يـنظـر بعني نـاقـدة عـودة اجلنـود االسـرائيـليني بـزيهم املـوحـد
الـى سـينـاء بعـد اكثـر من عـشـرين عـامـاً علـى انـسحـاب قــوات االحتالل
االسرائيلية.
وعلـى الرغم من كل شـيء فإن اسرائيـل ترى ان هذه احملنـة سوف تسمح
بـتحــسني الـتعــاون االس ــرائيـلي املـص ــري ملكــافحــة االرهــاب ويف اتـصــال
هــاتـفي بـني أريل شــارون وال ــرئيـس حــسنـي مب ــارك ،عبــر مـكتـب رئيـس
ال ــوزراء عـن ارتـي ــاحـه لالتف ــاق بـني الـبل ــديـن علـ ــى تكـثــيف جه ــودهـم ــا
وقــواهمـا للحـرب علـى االرهــاب ،واالعتـراف بـإن االرهـاب (هــو التهـديـد
االول الــذي يـضغـط علــى الع ــالم احلــر ،ويجـب مح ــاربتـه يف كل مكــان
وحيثما وجد).
ومنـذ بدايـة االنتفـاضة الـثانـية ،كـانت احلكـومة االسـرائيلـية قـد طلبت
من الـسلطــات املصـريـة الـتصـدي الفــاعل لتهــريب االسلحـة الــى قطـاع
غزة-حـسبما قالت -انطالقاً من سينـاء ولغياب االدلة الكافية يف الوقت
احلــالي ،وان احلكـومـة االسـرائليـة لم تـتمكـن من القــاء مسـؤوليـة هـذه
الهـحمات علـى مجموعـات فلسـطينيـة غير ان دوائـر االمن االسرائـيلية
اك ــدت مع ذلـك عل ــى ان اره ــابـيـي سـيـن ــاء اسـتف ــادوا مـن نفــس شـبك ــات
تهــريب االسلحـة الـتي يـعمل بهـا نـشطـاء من غـزة ،ويقـول البـروفيـسـور
(هليل فـريـش) االستـاذ يف مـركـز البحـوث الـستـراتـيجيـة يف جـامعـة بـار
ايالن ان نوع االرهـاب الذي رايناه يف سينـاء يهدد املصالح الـستراتيجية
ملصـر ،وان مصـر ستخـسر اذا رفـضت التعـاون مع اسرائـيل الن السيـاحة
يف مصر هي املصدر االساسي للعمالت الصعبة فيها.
ويف اعقـاب هـذه احملـاوالت خـطت دوائـر االمـن املصـريــة خطـوة اولـى يف
هـذا االجتـاه عنـدمـا طلبـت من احلكـومـة االسـرائـيليـة الـسمـاح بـإرسـال
قـوات اضافيـة الى سينـاء ،ملنع تهريـب االسلحة نحـو قطاع غـزة ،غير ان
هـذا يـتطـلب تعــديالت علـى اتفــاقيـة الـسالم املـوقعـة مع اســرائيل عـام
 ،1979التـي تنص علـى ان سينـاء منـطقة مـنزوعـة االسلحـة ال ميكن ان
ينتشر فيها اال الشرطة واجلنود املسلحون باالسلحة اخلفيفة.
وضـمن خطته لفك االرتبـاط مع قطاع غـزة ،كان ارييل شـارون قد طلب
مـسـاعـدة مـصــر من اجل الــسيـطــرة علـى احلــدود مع غــزة ،اثنــاء وبعـد
االنسحاب االسـرائيلي واقتـرحت القاهـرة تشكيل قـوات امن فلسـطينية
ل ـس ــد الف ــراغ يف غ ــزة ح ــال رحـيل امل ـسـت ــوطـنـني واجلـيــش وك ــرر رئـيــس
االستـخبــارات املـصــري ــة عمــر سلـيمــان زيــاراته الــى رام اهلل يف محــاولــة
للحصـول علـى تعـاون الـسلطـات الفلـسطـينيـة ولكن بـالنـسبـة للقـاهـرة
فإن التـوازن ال يزال هشاً ،الن مصر ال ميكن ان تـسمح لنفسها بالظهور
علـ ــى انهـ ــا مـكــملـ ــة لـلجـي ــش االسـ ــرائــيلـي وتـكــملـ ــة مهـمـ ــات اجلـي ــش
االســرائـيلـي يف غ ــزة بعــد انــسحــاب االخـيــرة وي ـشـيــر مــطلعــون الــى ان
التحقيق حـول هذه الهجـمات يـتقدم بـشكل بطيء جـداً ،وان السلـطات
االسـرائـيليـة تــرجح قيــام مجمـوعـة تـرتـبط بـالقـاعـدة بهـذه الـهجمـات
ويـعمل معهـا متـواطئـون مصـريـون او فلـسطـينيـون يف حـني ال تسـتبعـد
الـسلطـات املصـريـة من جـانبهـا حـاليـاً قيـام مجمـوعـة مصـريـة مـسلحـة
مناهضة السرائيل بهـذه الهجمات على الرغم من ان احلركات املسؤولة
عـن الهـجمــات الـتي ض ــربت مـص ــر يف التـسـعيـنيــات تخـلت رسـميـ ـاً عن
الكفـاح املسلح منذ اكثـر من خمسة اعـوام ،وكانت السلطـات نفسها هذه
قـ ــد القــت القـبــض عل ــى اح ــد الـب ــدو املــتهـمـني بـبــيع مـتـفج ــرات ال ــى
محـرضني على العمليات االرهـابية ،غير ان املتهـم هذا اشار الى انه كان
يعتقد ان املتفجرات سوف تـستخدم داخل االراضي الفلسطينية وليس
يف مصر.
ويف احلقيقة فإن جزيرة سينـاء تعتبر منطلقاً معروفاً لتجارة االسلحة
واخملــدرات ولـشـبكــات اخــرى لهــا نـشــاطــات تخـتلف متــام ـاً عـن ته ــريب
االسلح ــة واخمل ــدرات وان ه ــذه املـنــطق ــة شهـ ــدت الكـثـي ــر مـن عـملـي ــات
الـته ــريب ممــا يعـني فــشل احلكــومــة املـصــريــة يف الــسيـطــرة علــى هــذه
املنـطقة التـي يعتبرهـا الكثيـرون منطقـة خطرة عـلى االقتصـاد املصري
بسبب هذه النشاطات احملظورة.
ان تعـزيز الـسيطـرة علـى منطقـة سيـناء مـترامـية االطـراف يعتبـر احد
االسبـاب الكفيلـة بضمـان امن مصـر وامن حـدودها وبـالتـالي فـإن ذلك
يـصـب يف مج ــال تعــزيــز اقـتـصــادهــا ال ــذي يعـتـمــد كـثـي ــراً علــى قـطــاع
السيـاحة احد انشـط القطاعات يف الـوطن العربي ،كمـا ان ازدهار قطاع
الـسيـاحـة هـو اآلخـر مــرتبط مبـدى تـوفـر االمن وتعـزيـزه ومن هنـا تـأتي
احلاجة الى اجراء التعـديالت الضرورية على اتفـاقية السالم بني مصر
واســرائيل ممـا يــسمح بــانتـشــار القــوات املصـريـة بـشـكل اكثــر كثـافـة يف
منطقة سيناء وبالتالي يسمح بالسيطرة االفضل على هذه املنطقة.

ترجمة :واعداد زينب محمد
عن :الصحافة الفرنسية

مترجمة عن النيويورك تاميز
ترجمة :احسان عبد الهادي

املصلحة الوطنية هي وراء مطالبة املانيا بمقعد دائم يف االمم املتحدة
بقلم -جيفري كدمن
ان احلملة التي تقـوم بها املانيا
مـن اجل احلـصــول علــى مقعــد
دائـم يف مـجلــس االمـن الـتـ ــابع
لالمم املــتح ـ ــدة ت ـ ــذك ـ ــرن ـ ــا ب ـ ــأن
الروح الـوطنـية لـلشعب االملـاني
ال تزال عالية.
وق ـ ــد تـعه ـ ــدت امل ـ ــان ـي ـ ــا ب ـ ــدعــم
مطـالب كل من الهـند و اليـابان
والـبـ ــرازيل يف احل ـص ــول اي ـضـ ـاً
عـلـ ـ ـ ـ ــى مـقـعـ ـ ـ ـ ــد دائـ ــم يف االمم
املـ ـتـح ـ ـ ـ ــدة .وق ـ ـ ـ ــد اعـ ـت ـ ـ ـ ــرض ــت
بـاكــستــان علــى محـاولـة الـهنـد
احلـ ـص ـ ـ ــول علـ ـ ــى مـقعـ ـ ــد دائــم
وك ـ ـ ــذلــك وقفــت الـ ـصــني ،ومــن
احملتـمل كــوريــا اجلنــوبيــة ضــد
مـحاولـة اليـابان احلـصول عـلى
مقعد دائم يف مجلس االمن.
كـمــا حت ــاول كل مـن االرجـنـتـني
واملكـسـيك ان حتــول املــانيــا من
دون حـ ـصـ ـ ــول ال ـبـ ـ ــرازيـل علـ ـ ــى
مقعد دائم.
وكـذلك حتاول ايطاليـا وبولندا
اع ـت ـ ـ ــراض س ـب ـيـل امل ـ ـ ــان ـي ـ ـ ــا يف
احلـص ــول علـ ــى مقع ــد دائـم يف

الـوقت الـذي تسـاند فـيه فرنـسا
وبــريـطــانيــا محــاولــة املــانيــا يف
احلـ ـصـ ـ ــول عل ـ ــى مـقع ـ ــد دائــم.
وذلك كـي ال تبقـى اوروبــا حتتل
مـقـعـ ـ ـ ـ ــداً واحـ ـ ـ ـ ــداً يف مـجـل ـ ـ ــس
االمـ ــن .مـع ان بـعـ ـ ــض االملـ ـ ـ ـ ــان
يعـتـبـ ــرون املقع ــد ال ــواح ــد ه ــو
خـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــار ثـ ـ ـ ـ ـ ــان .م ـ ــن قـ ـ ـ ـ ـ ــال ان
(الوطنية) ماتت؟
ان التفكيـر والتفـاعل باملـصالح
ال ــوطـنـي ــة االمل ــانـي ــة ق ــد ب ــدأت
بـ ــال ــظه ـ ــور مجـ ــدداً بـني ابـنـ ــاء
الشعـب االملانـي وهذا يـساعـدنا
علـى فهـم التنـاقـض يف مطـالب
املــانيـا مـن االمم املتحـدة .علـى
سبـيل املثــال لم تعـارض املــانيـا
احلــرب علــى كــوســوف ــو من دون
تفــويــض من االمم املـتحــدة ،يف
الــوقت نفـسـه نالحظ أن املـانيـا
ق ـ ــد وقفــت ض ـ ــد احل ـ ــرب عل ـ ــى
الع ــراق الن ال ــوالي ــات املـتح ــدة
وبريطانيا لم حتصال على دعم
من مجلـس االمن .هكـذا كـانت
س ـي ـ ــاس ـ ــة امل ـ ـس ـت ـ ـش ـ ــار االمل ـ ــانــي

شــرويــدر .وقــد صــرح املــستـشــار
االملانـي شرويـدر بأنـه يقف ضد
أيــة محــاولــة لالطــاح ــة بنـظــام
صـدام حـسـني حتـى لــو حظـيت
تلك احملــاولــة بــدعـم من االمم
املتحدة.
لـن ــضع جـ ــانـب ـ ـاً االمم املــتحـ ــدة
وتفرعـاتها ولنـركز علـى حقيقة
ان املـانيا بدأت بـالزحف مجدداً
يف لعـبـ ــة القـ ــوى .وخالل فـت ــرة
احلــرب البــاردة لم يـكن الملــانيـا
دور يـذكـر امـا فـرنـسـا فـإنهــا لم
تقـ ـ ـســم اب ـ ـ ــداً وك ـ ـ ــانــت مت ــتلـك
اسـلحـ ــة نـ ــوويـ ــة وتـ ـسـت ـطــيع ان
ت ـن ـتـهـج س ـي ـ ـ ــاس ـ ـ ــة خ ـ ـ ــارج ـي ـ ـ ــة
م ـ ـس ـتـقلـ ـ ــة .وقـ ـ ــد صـ ـ ــرح وزيـ ـ ــر
خ ــارجـي ــة امل ــانـي ــا ب ــأن حـص ــول
املانيا عـلى مقعد دائم يف االمم
املتحـدة سيـسـاعـد علـى احـداث
اصالحــات داخل االمم املـتحــدة
وان االمر بالنسبـة الملانيا ليس
مسألة هيبة او زيادة يف النفوذ.
ولقــد صــرح (ف ــولكــر روه) وهــو
وزيـ ــر دفـ ــاع س ـ ــابق يف حـكـ ــومـ ــة

هيلمـوت كول احملـافظـة ويشغل
االن م ـنـ ـصــب رئ ـيـ ــس جــمع ـي ـ ــة
العالقات اخلـارجية بـأنه يوافق
علــى حقيقــة ان حصـول املــانيـا
علـ ـ ــى مـقعـ ـ ــد دائــم ل ـي ـ ـس ــت له
عالقـ ــة بـ ــامل ـصـلحـ ــة الـ ــوطـنـيـ ــة
اخلــاصــة الملــانـيــا وامنــا يـتـعلق
بـ ـ ــرغ ـبـ ـ ــة ال ـ ــشعــب االملـ ـ ــانــي يف
الــتح ــرر والـت ــأثـي ــر واالحـت ــرام
لـ ــذلـك فـ ــإن م ـطـ ــالـبـ ــة املـ ــانـيـ ــا
احلـ ـص ـ ـ ــول علـ ـ ــى مـقعـ ـ ــد دائــم
يتماشى مع تلك االهداف.
ولق ــد ح ــذر امل ـسـت ـش ــار االمل ــانـي
ال ـس ــابق هلـمــوت شـمـت مـن أنه
يـتــوجـب علــى املــانـيــا الـتــركـيــز
علــى القـضــايــا الــداخـليــة اكثــر
مـن الـتـ ــركـيـ ــز علـ ــى الق ـضـ ــايـ ــا
ال ــدوليــة وهــذا يـظه ــر أن ليـس
جـميع االملـان يــرغبــون يف فكـرة
حـصول املـانيـا علـى مقعـد دائم
يف االمم املتحدة.
ولـدى املـانيـا الكـثيـر مـن العمل
فيمـا يخص القضايـا الداخلية
وم ــن تلـك االمـ ـ ــور هــي اجـ ـ ــراء

اصالحــات اقـتـصــادي ــة داخلـيــة
والتحـديـات املـسـتمــرة النـاجتـة
مـن احتـ ــاد املـ ــانـيـ ــا الـ ـشـ ــرقـيـ ــة
والـتـكـ ــالـيـف العـ ــالـيـ ــة لـتـ ــوسع
االحت ـ ــاد االوربـي اض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ــى
املنـاقـشـات حـول االنـضمـام الـى
الدستور االوربي.
ان حــمل ـ ــة امل ـ ــان ـي ـ ــا يف مـجلـ ــس
االمــن تـ ــظهـ ـ ــر أن ط ـمـ ـ ــوحـ ـ ــات
امل ــانـي ــا اكـب ــر مــن امك ــانـيـ ــاته ــا
وحتـاول احلكومة االملـانية اثارة
االنتبـاه بشـأن كونهـا ثالـث اكبر
مـ ـ ـس ـ ـ ــاه ــم م ـ ـ ــال ــي داخـل االمم
املــتحـ ــدة اضـ ــافـ ــة لـكـ ــونهـ ــا مـن
املـ ـس ـ ــاه ـمــني امله ـمــني يف ق ـ ــوات
حفـظ الــسالم وهـنــاك حقـيقــة
مف ــاده ــا ان امل ــانـي ــا تـنـفق عل ــى
شـؤون الـدفــاع اكثـر ممـا تـنقفه
لكـسـمبـورغ .ومـن غيـر احملـتمل
ان هذا التغير سيتحقق قريباً.
ان امل ـ ـ ــان ـي ـ ـ ــا ت ـ ـ ــواجـه مـ ـ ـش ـ ـ ــاكـل
دميـ ـ ــوغـ ـ ــراف ـيـ ـ ــة اضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ــى
مشـكالت االقتصـادية ومعـاجلة
مثل هـذه املـشـكالت حتتـاج الـى

سنني طـويلــة ومن غيـر املتـوقع
ان تقـلل ه ــذه الــصع ــوب ــات مـن
طموحات الشعب االملاني.
ماذا تريد املانيا؟
تسعى املانيـا الى احلصول على
مـقـع ـ ـ ــد دائــم وذلـك ج ـ ـ ــزء مــن
ستــراتيـجيـة لـبنـاء قـوة مـؤثـرة
مـ ـض ـ ـ ــادة للـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــتحـ ـ ــدة
االمريكية.
ان املانـيا تعتبر نفسـها متكافئة
مع الواليات املتحدة وان بعدها
اجلـغـ ـ ـ ـ ـ ــرايف عـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ـ ــات
االمـ ــريـكـي ـ ــة ال يعـنــي بقـ ــاءهـ ــا
بـعـ ـيـ ـ ـ ـ ــداً ع ــن ردة فـعـل اعـ ـ ـ ـ ــداء
امريكا.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال لـ ـ ـ ــي احـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ال ـ ـ ــدبـل ـ ـ ــوم ـ ـ ــاس ـيــني االمل ـ ـ ــان ان
ال ـسـي ــاس ــة اخل ــارجـي ــة المل ــانـي ــا
تبدو مـتفقة مـع سياسـة فرنـسا
وان ق ـ ـضـ ـيـ ـ ـ ــة الـعـ ـ ـ ــراق كـ ـ ـ ــان ــت
البداية.
ان املـ ـ ــان ـيـ ـ ــا م ــتح ـمـ ـ ـسـ ـ ــة الـ ـ ــى
منــوذجهــا الــسي ــاسي الـتعــددي
ويف كونهـا قوة سيـاسية ملـتزمة

وانـه ـ ـ ــا س ـتـك ـ ـ ــون سـع ـي ـ ـ ــدة ل ـ ـ ــو
اسـتطاعـت تصديـر افكارهـا الى
العالم.
ان هذا سـيضع املـانيـا يف خالف
مع الواليات املتحدة وبريطانيا
ويق ــربهــا مـن فــرن ـس ــا يف بعـض
االحيان.
كمـا ينبغـي علينـا عدم الـتقليل
من قـيمــة املـصــالح الـتقـليــديــة
الوطنية للشعب االملاني.
تف ــتخـ ـ ــر املـ ـ ــان ـيـ ـ ــا بـعالقـ ـ ــاتهـ ـ ــا
الـت ـ ــاريخـي ـ ــة مع دول مــتع ـ ــددة
مـ ـثـل اي ـ ـ ــران حـ ـي ــث س ـ ـ ــاع ـ ـ ــدت
ال ــدبل ــوم ــاسـي ــة االمل ــانـي ــة عل ــى
جعل قـضيــة البـرنــامج النـووي
االيـ ــرانــي بعـيـ ــدة عـن مـجل ــس
االمن.
وهذا الدور هـو ما تطمح املـانيا
الى لعبه داخل االمم املتحدة.
بينمـا تعاني امريكـا من مشكلة
يف ه ـ ــذا اجل ـ ــانــب فـ ـ ــإن عالق ـ ــة
الـصــداق ــة بني امل ــانيــا وامــريكــا
كـ ــانـت هـي الـ ــركـن االسـ ــاس يف
الــتعـ ــاون بـني الــبلـ ــديـن اثـنـ ــاء

احلـ ـ ــرب ال ـبـ ـ ــاردة ففــي الـ ـ ــوقــت
الذي سانـدت فيه امريكـا جهود
املـانيـا يف الـوحـدة بـني شطـريهـا
عـارضـته كل مـن لنـدن وبـاريـس
ومـ ــوسـكـ ــو ووارشـ ــو .ويف حـ ــالـ ــة
انــتخـ ــاب جـ ــورج بـ ــوش او جـ ــون
كيـري رئـيسـاً للـواليـات املتحـدة
فال نتـوقع ان تقف امـريكـا هـذه
امل ــرة ض ــد اجله ــود االمل ــانـي ــة يف
احلـص ــول علـ ــى مقع ــد دائـم يف
االمم امل ـ ـ ـتــح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة .وذلـ ــك الن
االمـريكان يكنـون مشاعـر طيبة
جتــاه املــانيــا ولــو ان االمــريكــان
بـدأوا يـدركــون أن تلك املـشـاعـر
كـ ــانـت م ـ ــوجه ـ ــة نحـ ــو املـ ــانـيـ ــا
الغربية.
ان سعي املـانيـا يف الـوصـول الـى
االمم املـتحــدة سـي ـســاع ــد علــى
حت ـقـ ـ ـ ـيــق اصــالح داخــل ت ـل ـ ــك
املنظـمة وكـذلك فـإنه سـيسـاعد
املانيا على أن تستعيد حيويتها
السابقة.
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