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القاهرة ـ بي بي سي: شبه جزيرة سيناء املصرية 
منطقة صحراوية يشكو سكانها البدو من التهميش 

واالضطهاد من قبـل احلكومـة املركزيــة في القاهـرة، 
وأرسلـت »بي بي سي« مراسلها تيم ويويل إلى هناك 

ليرى ما اذا كان احلال قد تغير عقب الثورة التي شهدتها 
مصر مؤخرا. »هذه صورتي مع بندقيتي الكالشينكوف 

اجلديدة«، هذا ما قاله لي مهندس املوارد املائية الشاب 
عندما كنا جالسني قرب املسبح في احد فنادق مدينة 

العريش شمالي سيناء.
»لم أكن بحاجة الى واحدة قبل الثورة، ولكنها ضرورية 
اآلن حلماية أسرتي، فاألوضاع تزداد خطورة هنا«، ال 
يختلف فؤاد )وهذا ليس اسمه احلقيقي( باملظهر عن 

اي مصري من الطبقة الوسطى بقميصه التي ـ شيرت 
وسروال اجلينز وتسريحة شعره. ومثله مثل اآلالف، 
شارك فؤاد في التظاهرات التي مألت ميدان التحرير 

في القاهرة وجنحت في اإلطاحة بالرئيس حسني مبارك 
في فبراير املنصرم.  ولكن فؤاد ليس مصريا باملعنى 
املعهود، فهو بدوي، ينتمي الى إحدى القبائل التي ما 

لبثت جتوب قفار سيناء منذ قرون عديدة، كانت سيناء 
في التاريخ السحيق مبثابة جسر يربط بني القارتني 

األفريقية واآلسيوية، ولكنها في العقود األخيرة اكتسبت 
شهرة كساحة حرب بني مصر وإسرائيل.

تهريب أسلحة

وجد البدو أنفسهم محصورين بني اإلسرائيليني من جهة 
واجليش املصري من اجلهة األخرى، ويقولون إن هذا 

احد أسباب التمييز الذي ما برحوا يعانون منه في مصر 
منذ انسحب احملتلون اإلسرائيليون عام 1982 وعادت 

سيناء إلى السيادة املصرية، وهو متييز جعلهم يشعرون 
بالتهميش والعزلة والغضب. يقول البدوي الشاب احمد 

سالمة: »اذا كنت بدويا ال ميكنك دخول اجليش او 
الشرطة، وال تستطيع االنضمام إلى السلك الديبلوماسي، 

رمبا يشكون بأن لدينا اتصاالت مع اإلسرائيليني، 
ولكن ذلك ليس صحيحا«، كانت سيناء اقل مناطق 
مصر استقرارا في السنوات األخيرة حلكم مبارك، 

حيث قتل العديد من رجال الشرطة في معارك مع البدو 

أثناء محاولتهم تفكيك شبكات تهريب األسلحة واملواد 
اإلنشائية إلى قطاع غزة ـ املهاجرين غير الشرعيني الى 
إسرائيل. كما أثار اعتقال السلطات املصرية آلالف البدو 

عقب سلسلة التفجيرات التي طالت منتجعات طابا وشرم 
الشيخ وغيرها بني عامي 2004 و2006 حنق القبائل، إذ 

يقول البدو إنهم استهدفوا دون وجه حق.
ورغم إطالق معظم املعتقلني بعد الثورة، يقول سكان 

سيناء إن العديد منهم مازالوا مالحقني ظلما بتهم 
التهريب، هذا الشعور باالضطهاد هو الذي جعل الوضع 

في شمالي سيناء حيث يعيش معظم البدو متوترا الى 
درجة تنذر بتفجر العنف في أي حلظة.

يقول احمد سالمة: »إن األوضاع تتجه لالسوأ فيما 
يخص احلالة األمنية، فهناك كميات كبيرة من األسلحة 

في أيدي األهالي، مبا فيها األسلحة الثقيلة كاملدافع 
الرشاشة. انه وضع مخيف حقا، وأنا اشعر بأننا 

متجهون الى حرب أهلية هنا في سيناء«.
كانت سيناء دائما مرتعا خصبا للنزاعات القبلية، ولكن 
اخلوف اآلن ان تتسع وتتصاعد هذه النزاعات بسبب 

كثرة األسلحة أوال وبسبب عدم قدرة ـ أو رغبة ـ 
الشرطة، التي انسحبت من الشارع ابان الثورة، في 

التدخل لفضها ثانيا. ويضيف مراسل الـ »بي بي سي« 
ففي األيام القالئل التي قضيتها في العريش، شهدت 

حادثتني أغلق البدو املسلحون فيها الطرق في محاولة 
للثأر الفراد من قبائلهم اختطفتهم قبائل أخرى، ولكنني 

لم اشهد نهاية هذه املواجهات حيث كنت اجبر كل مرة 
من قبل قيادة اجليش احمللية بالبقاء في الفندق.

ويتابع قبل سفري الى سيناء، اضطررت لالنتظار يومني 
من اجل احلصول على اذن بالتصوير. ورغم تزويدي 

السلطات املختصة بكل الوثائق املطلوبة، لم احصل على 
جواب. ولكن عندما وصلنا الى العريش، وجدنا الفندق 

املخصص إلقامتنا مطوق من قبل الشرطة السياحية التي 
منعتنا حتى من التجول في املدينة.

قالت الشرطة إن هذا اإلجراء ضروري من اجل سالمتنا، 
ولكنه من الواضح ان السلطات ال تريدنا ان نطلع على 

حقيقة األوضاع في شمالي سيناء، فاالنفتاح الذي وعدت 
به الثورة لم يصل الى هذا اجلزء من مصر.

وكشفت مراسالت بني ديبلوماسيني أميركيني في القاهرة 
ووزارة اخلارجية في واشنطن جرت قبل عامني ـ سربها 

موقع ويكيليكس ـ ان مدير املخابرات املصرية آنذاك 
عمر سليمان قال إن إيران حتاول جتنيد أفراد من بدو 

سيناء لنقل األسلحة إلى حركة حماس في غزة.
من الصعب التحقق من صحة هذه التقارير، حيث كان 
من مصلحة مصر تضخيم التهديد الذي تشكله ايران، 

ولكن إسرائيل تعتقد ان االنفالت األمني املتزايد في 
سيناء منذ الثورة سيسهل عمل املهربني و»اإلرهابيني« - 
وهو احتمال ال ينفيه مسعد ابو فجر ابرز املدافعني عن 
حقوق البدو الذي سجنه نظام مبارك. يقول أبوفجر إن 

القوى التي قد تستغل الفراغ األمني وعدم االستقرار 
في سيناء هي إيران وحماس وحزب اهلل وحتى تنظيم 

القاعدة. ولكنه يضيف: »ال ألومهم، بل ألوم أولئك الذين 
ميسكون بزمام األمور في مصر، فلو طوروا سيناء 

بشكل صحيح، ملا استطاعت اي قوة خارجية من التسلل 
الى هنا والعبث مبقدرات املنطقة«، قد يكون ابو فجر 

صائبا، ولكن ال تبدو على سيناء عالمات التطور الى اآلن.

ماذا تغير في سيناء بعد ثورة 25 يناير؟

»األمن الوطني املصري«: التعاون األمني
مع دول اجلوار مستمر وخاصة السعودية

وأنشطة التخابر داخل مصر 
وخارجه���ا، من خالل فحص 
التنظيم���ي اجلديد  الهي���كل 
لل�»القاعدة« بعد مقتل زعيمها 
أسامة بن الدن على يد القوات 
األميركية في باكستان مؤخرا 
وخاصة بع���د تولي املصري 
التنظيم  محمد مكاوي قيادة 
كما تردد مؤخرا، ووجود أمين 
الظواه���ري كرجل ثان داخل 
التنظيم، واحتمالية التخطيط 
لتنفيذ عملي���ات إرهابية في 
مص���ر في ظل حال���ة الفراغ 
األمني النوع���ي الذي تعاني 

منه البالد حاليا.
وأوضح عبداهلل أن القطاع 
أحكم قبضته في الفترة احلالية 

على جميع املنافذ الش���رعية 
للبالد، والتي قد يس���تخدمها 
الدخول حتت  اإلرهابيون في 

بيانات مستعارة.
واستطرد »أما املنافذ غير 
الشرعية، والتي تنحصر في 
عمليات التس���لل عبر البوابة 
الشرقية للبالد من خالل شبه 
جزيرة س���يناء فيتم التعامل 
معها من خالل التنس���يق مع 
املخابرات العس���كرية وجهاز 
األمن القومي، حيث يقتصر دور 
القطاع على تقدمي املعلومات 
املتاحة لهاتني اجلهتني، نظرا 
لعدم تسلم القطاع مقره بشمال 
سيناء حتى اآلن نتيجة الوضع 

األمني املتدهور بها«.

القاهرة � د.ب.أ: أكد اللواء 
حامد عبداهلل، مساعد أول وزير 
الداخلية املصري لقطاع األمن 
الوطني )أمن الدولة س���ابقا( 
اس���تمرار التع���اون األمن���ي 
وتوس���يعه مع دول اجلوار، 
وعلى رأس���ها السعودية في 

الفترة املقبلة.
وق���ال عب���داهلل لصحيفة 
»الشرق األوس���ط« امس ان 
اس���تمرار التعاون سيتم من 
خالل إدارة التع���اون الدولي 
بالقط���اع في مجاالت مكافحة 
اإلرهاب واجلرمي���ة املنظمة 
العابرة للحدود، واشار إلى أن 
اإلرهاب أصبح ظاهرة عاملية 
ال تقتصر تهديداته على دولة 
بعينها بل إنه أصبح يهدد دول 
املنطق���ة ككل، وبالتالي فإن 
مكافحته تتطلب تضافر كافة 
اجلهود والتنسيق والتشاور 
املستمر بني دول اجلوار للقضاء 

على تلك اآلفة اخلطيرة.
ونفى اللواء عبداهلل، وجود 
أي من فلول من تنظيم القاعدة 
في شبه جزيرة سيناء أو في أي 
بقعة من أرض مصر، واصفا ما 
تردد مؤخرا بشأن تسلل نحو 
400 شخص من عناصر تنظيم 
القاعدة من جنس���يات عربية 
وآسيوية إلى البالد ب�»العبث 

اإلعالمي«.
وكشف عبداهلل النقاب عن 
أن قطاع األم���ن الوطني بدأ 
عقب تسلمه جميع مقار جهاز 
مباحث أمن الدولة املنحل في 
جميع احملافظات، في ممارسة 
دوره ف���ي مكافح���ة اإلرهاب 

)أ.ف.پ( جانب من مظاهرات أمس في ميدان التحرير  

القاهرة � د.ب.أ: بدأ فريق عمل 
العرض املسرحي املصري »البروڤة 
االخي���رة« عروضه في العاصمة 
اجلزائرية تلبية لدعوة من املسرح 
الفني  الوطني اجلزائري للبيت 
املصري للمس���رح للمش���اركة 
في الدورة السادس���ة للمهرجان 
الوطني للمسرح احملترف وسط 
حال���ة من االحتفاء الواس���ع من 
جانب املس���رحيني واالعالميني 

اجلزائريني.
ويعد العرض املسرحي الذي 
جتسده فرقة مسرح الشباب التابعة 
للبيت الفني املصري للمسرح هو 
االول من نوعه منذ عامني بعدما 
توقفت االنشطة الفنية والثقافية 
املتبادلة بني البلدين على خلفية 
احلالة السياسية امللتهبة في اعقاب 
مباراتي كرة القدم اللتني تسببتا 

في قطيعة بني البلدين.
ونقل بيان وزعه البيت الفني 
املصري للمسرح عن الكاتب علي 
فضيل مدير عام جريدة »الشروق« 
اجلزائرية قوله: جتاوزنا االزمة 
املفتعلة وما بيننا اكبر من اي فتنة 
ونحن سعداء باستقبال اخواننا 
واشقاءنا من مصر بعد ان اثلجت 
الثورة الطاهرة النظيفة صدورنا 

والنزال في انتظار مآالتها.
ووص���ل فريق عم���ل عرض 
»البروڤة االخيرة« للمخرج شادي 
سرور الى مدينة اجلزائر العاصمة 
قبل ايام مبصاحبة الكاتب السيد 
محمد علي رئي���س البيت الفني 
املصري للمسرح والفنان رياض 
اخلولي وس���امح مهران رئيس 
اكادميية الفنون املصرية وابطال 
العرض انتص���ار ووفاء احلكيم 

وعبدالرحمن حسن.

»البروڤة األخيرة« 
ينهي املقاطعة الفنية 

املصرية ـ اجلزائرية

إسالميون مصريون يؤسسون حزب »التوحيد العربي«

»الفاجومي« ثورة في السيرة الذاتية 

أعل���ن مجموعة من املفكرين اإلس���الميني 
الناشطني بالسياسة في مؤمتر صحافي أمس 
األول عن ميالد حزب »التوحيد العربي«، وهو 
تيار إسالمي هدفه الرئيسي توحيد دول الوطن 
العربي حتت قيادة واحدة، وعودة األمة العربية 
اإلسالمية قوية وندد املستشار محفوظ عزام 
رئيس احلزب مبا تنش���ره الصحف اليومية 
من هجوم على األحزاب ذات التوجه اإلسالمي 
واتهامها بأنها س���تؤدى ال���ى عواقب وخيمة 
والرجوع الى الوراء، مؤكدا ان من قام بتشكيل 
ووضع برنامج احلزب مجموعة من املؤمنني 
باهلل والوطن. وقال محمد الس���خاوي وكيل 
املؤسس���ني في احلزب: اننا بحاجة الى ثورة 
حتررية عربية ألن���ه مازال هناك هيمنة على 
الدول العربية من أميركا وإسرائيل، والتي لن 
تسمح إستراتيجيتها بوجود دولة أقوى من 

إسرائيل في منطقة الشرق األوسط.
وأضاف السخاوي انه ال تستطيع اى دولة 
عربية مبفردها ان تنهض وتتقدم في إطار تقسيم 

الوطن العربي إلى دول، بل يجب احتادها حتت 
قيادة واحدة، مشيرا إلى أهمية التخلص من 
احلكام العرب الفاسدين، وحتمية ثورة العرب 
من احمليط ال���ى اخلليج للتخلص من أميركا 

وإسرائيل وحتقيق الوحدة العربية.
وحذر الس���خاوي من اخلطر الشديد الذي 
يحيط بال���دول العربية، الن الث���ورات التي 
تفجرت بدون تخطي���ط قامت في إطار رؤية 
صهيونية غربية بهدف تفتيت البنية التحتية 
لألمة وحتقيق ما أطلقت عليه أميركا »الفوضى 
اخلالقة« والتي تستغل الثورات ألحداث فوضى 
وعودة األمة العربية إلى القرون األولى حيث 

التخلف والبدائية.
وأوضح ان دور احلزب في توحيد الثورات 
العربية لهزمية األع���داء املتربصني وتكوين 
جبهة عربية واحدة من خالل موقع التواصل 
االجتماعي ال� »فيس بوك« واإلعالن عن 3 بيانات 
للشباب الثائر في الدول العربية للتالحم في 

إطار ثوري واحد.

القاهرة � أ.ف.پ: فيلم »الفاجومي« لعصام 
الش���ماع يصور للمرة األولى السيرة الذاتية 
للشاعر املصري الشعبي احمد فؤاد جنم الذي 
رهن شعره تعبيرا عن أحالم وطموحات الطبقات 
الشعبية من عمال وفالحني على مختلف األصعدة 
الوطنية والقومية واالجتماعية واالقتصادية. 
الفيل���م الذي بدأ عرضه قبل يومني من تأليف 
املخرج نفسه الذي استند الى مذكرات الشاعر 
احمد فؤاد جنم والتي نشرت قبل بضع سنوات. 
ويرصد الفيلم حياة الش���اعر ورفيق رحلته 
امللحن املغني الراحل الش���يخ امام عيسى مع 
ربط جتربتهما الفنية بتطور الصراع السياسي 
في مصر منذ خمسينيات القرن املاضي وصوال 

الى ثورة »25 يناير« احلالية.
ويصور الفيلم من خالل هذه التجربة الفنية 
اخلاصة التي اثرت في مسار احلركة السياسية 
العربية باكلمها، الصراع في املجتمع املصري في 

فترة اجلمهورية حيث تشكل التجربة وحياة 
الش���اعر صورة حية لهذا الصراع منذ تولي 
الضباط االح���رار للحكم بداية مع جمال عبد 
الناصر السلطة ومرورا بنور السادات وصوال 
إلسقاط الرئيس املصري السابق محمد حسني 
مبارك، وعبر نقاد وسينمائيون عن إعجابهم 
بالفيلم رغم انتقاداتهم لعدد من الثغرات رأوها 
فيه. وقال كاتب السيناريو واملخرج داود عبد 
الس���يد لوكالة »فرانس برس« ان »الفيلم من 
حيث املبدأ اعجبني بغض النظر عن مالحظات 
لي على الس���يناريو واإلخراج«، وتابع »هذه 
النوعية من األفالم يحتاج اإلنسان ملشاهدتها 

في ظل الظروف التي متر بها بالدنا.
وأمتنى ان يش���كل هذا الفيلم عامل جذب 
للجمهور للعودة الى دور العرض بعد ان ادار 
ظهره لها نتيجة اهتمامه مبا يجري حوله من 

احداث يوميا ومبستقبل البالد«.

واشنطن تتهم طهران بقتل الناشطة هالة سحابي .. وجليلي يهدد برد ساحق وحازم على أي اعتداء إسرائيلي

إيران: احملافظون ينتقدون خيار جناد لوزير النفط ويعتبرونه »األسوأ«
طه����ران � وكاالت: ال يبدو أن 
اخلالف بني الرئيس االيراني محمود 
احمدي جناد والفريق احملافظ قد 
انتهى بإعالن جناد تكليف محمد 
علي ابادي بوزارة النفط حيث قال 
رئيس جلن����ة الطاقة في البرملان 
االيران����ي إن الرجل ال����ذي عينه 
الرئي����س محمود أحم����دي جناد 
وزيرا للنفط هو »أسوأ اختيار« 
وإنه سيلحق الضرر بقطاع النفط 

االيراني احليوي.
تأتي االنتق����ادات احلادة بعد 
أن تخلى أحمدي جناد عن تولي 
حقيبة النفط بصورة مؤقتة -وهو 
دور قال كل من البرملان ومجلس 
صيانة الدستور انه غير قانوني 
� وعني آبادي أح����د أقرب حلفائه 

في املنصب.
ونقلت وكالة مهر شبه الرسمية 
لألنباء عن حميد رضا كاتوزيان 
قوله »اختيار الس����يد علي آبادي 
قد يكون أفضل اختيار بالنسبة 
للسيد أحمدي جناد لكن من منظور 
وطني هذا أسوأ اختيار لصناعة 
النفط والغاز في ظل الوضع الراهن 
وهذا النوع من القرارات سيعرض 

البالد للخطر«.
وفاجأ أحمدي جناد خصومة 
داخل النخب����ة احلاكمة احملافظة 
الش����هر املاضي حني أق����ال وزير 
النفط مس����عود مير كاظمي � في 
اطار خط����ة لدمج ع����دة وزارات 
خلفض العدد اإلجمالي الى 17 من 
21 وزارة � وتولى مهام هذه احلقيبة 

بنفسه.
وجاء ذل����ك قبيل اجتماع هام 
تعقده أوپيك في الثامن من يونيو 
وقد تقرر خالله رفع مس����تويات 
االنتاج املستهدفة إذا ما ارتأت ان 

هناك نقصا في املعروض.
ومن خ����الل تعيني علي آبادي 
رئيس مؤسس����ة التربية البدنية 
ايران رمبا  واللجنة األوملبية في 
كان أحمدي جناد يأمل في تبديد 
االنتقادات لكن كاتوزيان أكد بشكل 
واضح انه ليس الشخص املناسب 

للمنص����ب. وأضاف »في تقديري 
هذا اختيار غير مبرر وستتضرر 
صناعة النفط والغاز من جراء هذا 

النوع من القرارات.
»النفط والغاز مجال مهني متاما 
ليست للسيد علي آبادي أي خبرة 
فيه ... ليس من الصائب أن تأتي 
بشخص حتى ولو كقائم باألعمال 
الى وزارة النفط وهو ال يعرف لغة 

التواصل مع أجهزة الوزارة«.
من جه����ة أخ����رى أدان وزير 
أكبر  اخلارجي����ة اإليراني عل����ى 
صاحلي التحالف اإلس����تراتيجي 
األمن����ي ب����ني الوالي����ات املتحدة 
وأفغانستان واعتبره تهديدا للسالم 

في املنطقة.
ج����اء ذلك خ����الل اس����تقبال 
صاحلي ام����س ملمثل األمني العام 

لألمم املتحدة لشؤون أفغانستان 
استيفان دميس����تورا الذي يزور 

طهران حاليا.
ونقلت وكالة »فارس«اإليرانية 
ع����ن صالح قوله ان طهران تولي 
اهتماما بالغا بجهود إرساء األمن 
الش����عب  واالس����تقرار ورفاهية 
األفغاني ونأمل في أن تؤدي املنظمة 
الدولية دورها في إرس����اء األمن 

وبسط االستقرار في أفغانستان.
وأشار وزير اخلارجية اإليراني 
إلى الظروف املعيش����ية الصعبة 
التي يعاني منها املواطنون األفغان 
حاليا واضطرار أعداد كبيرة منهم 
للجوء إلى إيران.. مطالبا الواليات 
املتحدة بس����رعة الوفاء بتعهدها 

واالنسحاب من أفغانستان.
من جانبه أكد ممثل األمني العام 

لالمم املتحدة دميس����تورا حرص 
املنظمة الدولية على تنفيذ برامجها 
في أفغانستان..مشيرا إلى أن مؤمتر 
ب����ون املزمع س����وف يناقش عدة 
قضايا أفغاني����ة من بينها توفير 
األمن وحتقيق املصاحلة الوطنية 

وإعادة إعمار البالد.
في سياق آخر أدانت الواليات 
املتحدة »قتل« الناشطة اإليرانية 

هالة سحابي خالل مشاركتها في 
جنازة والدها املعارض أيضا عزة 

اهلل سحابي.
وأصدر املتحدث باسم اخلارجية 
األميركية بيانا ج����اء فيه »نحن 
ندين بأشد العبارات قتل الناشطة 
اإليرانية هالة س����حابي وحتدثت 
شهود ومصادر موثوقة في جنازة 
والدها في إيران انها ماتت نتيجة 
تصرفات القوات األمنية اإليرانية 

التي تستحق الشجب«.
وأضاف ان تفسيرات احلكومة 
اإليرانية »غير مقبولة حتى اآلن« 
مشيرا إلى ورود تقارير عن منع 
القوات األمنية اإليرانية أعضاء من 
»نساء من أجل السالم« وغيرها 
من املشاركة في جنازة الناشطة 

سحابي.
واعتبر ان����ه »من غير املفهوم 
كي����ف ان حكومة ترتعب إلى هذا 
احلد من مواطنيها حتى تصدر أمرا 
باستخدام القوة ضد ابنة تبكي في 
جنازة والدها«. وشدد البيان على 
ان »هذه حكومة تتعامل بوحشية 
دائما مع مواطنيها وتسجنهم بتهم 
موضع تساؤل وتعذبهم وتعزلهم 
العالم ومتن����ع عنهم حقوق  عن 

اإلنسان األساسية«.
ودعا إلى التحقيق الكامل في 
هذا احلادث في أقرب فرصة ممكنة 
وعبر عن تعازي الواليات املتحدة 
لعائل����ة صحابي وأصدقائها وكل 

داعميها في العالم.
في غضون ذلك أكد نائب بارز 
في البرمل����ان اإليراني امس االول 
استعداد بالده »لتوجيه ضربات 
ساحقة ضد إسرائيل إذا ما شنت 

هجوما ضدها«.
ونسبت وكالة أنباء فارس إلى 
مقرر جلنة األمن القومي والسياسة 
اخلارجية في البرملان كاظم جليلي 
قوله: »إن إسرائيل لن يكون لديها 
القدرة على شن هجوم عسكري على 
إيران.. وفي مثل هذه احلالة، يجب 
أن تتوقع ردا ساحقا وحازما« من 

جانب اجلمهورية اإلسالمية.

وفاة سامي عوفر رجل األعمال اإلسرائيلي
يزيد الغموض في فضيحة تعامالته التجارية مع إيران

القدس ـ أ.ف.پ: توفي رجل االعمال االسرائيلي سامي عوفر )89 
عاما( الذي شكلت شركته محور فضيحة اقامة عالقات جتارية مع 

ايران، في تل ابيب بعد »صراع طويل مع املرض«، كما اعلن متحدث 
باسم مجموعة عوفر. 

وقال املتحدث موتي شيف لوكالة »فرانس برس« ان سامي عوفر 
»توفي هذا الصباح )امس( بعد صراع طويل وصعب مع املرض«، 

من دون كشف اي تفاصيل اخرى احتراما خلصوصية عائلته. 
وبحسب وسائل االعالم، فإن سامي عوفر كان مصابا بالسرطان منذ 

سنوات. وقال املتحدث انه سيوارى الثرى بعد ظهر يوم غد في تل 
ابيب. من جهته، قدم رئيس الوزراء بنيامني نتانياهو تعازيه، مشيدا 

في بيان برجل االعمال الذي وصفه بأنه كان »صهيونيا في كل ما 
يفعل«. ولد عوفر في رومانيا، وانتقلت اسرته الى فلسطني حتت 

االنتداب البريطاني عام 1922، بينما كان طفال. وفي وقت سابق من 
العام اوردته مجلة فوربس بني املائة االكثر ثراء في العالم. ويعتقد 
ان سامي عوفر واسرته ميلكان ثروة تناهز 10.3 مليارات دوالر، 

وهو اكبر اثرياء اسرائيل ويحتل املركز التاسع والسبعني في قائمة 
»فوربس« الثرياء العالم.

ومتلك مجموعة عوفر بني ما متلك ارصدة دولية للشحن البحري 
تخضع حاليا للتحقيق بعدما ادرجتها واشنطن االسبوع املاضي على 
الالئحة السوداء للشركات املتعاملة مع ايران. وتقول وزارة اخلارجية 

االميركية ان مجموعة عوفر وشركة اخرى يعتقد انها تابعة لها، 
حتمل اسم تانكر باسيفيك وتتخذ من سنغافورة مقرا لها، انخرطتا 

في سبتمبر املاضي في بيع ناقلة بترول لشركة ايرانية رغم 
خضوعها للحظر املفروض على التعامل مع الشركات االيرانية. تأتي 

وفاة امللياردير املسن بعد عشرة ايام فحسب من ادراج واشنطن 
مجموعة »عوفر اخوان« على قائمتها السوداء لقيامها ببيع اخلطوط 
البحرية جلمهورية ايران االسالمية شاحنة صهريجا، منتهكة بذلك 

احلظر الدولي املفروض على طهران بسبب نشاطاتها النووية املثيرة 
للجدل.

وسارعت وسائل االعالم االسرائيلية بالكشف عن سجالت تظهر 
ان ناقالت نفط تابعة ملجموعة عوفر رست في موانئ ايرانية 13 
مرة على االقل خالل العقد املاضي، ما حمل اللجنة االقتصادية 

في الكنيست االسرائيلي للدعوة الى اجتماع في وقت سابق هذا 
االسبوع لبحث تلك املزاعم. وتوقف االجتماع بعد مضي ربع ساعة 
على بدئه، اذ تلقى رئيس اللجنة مذكرة من اجهزة االمن االسرئيلية 

حتذر فيها من ان بحث هذا االمر ميكن ان »يلحق ضررا« باسرائيل، 
ليثير ذلك تكهنات بان مجموعة عوفر رمبا ساعدت اسرائيل في 

التجسس على ايران. ونقلت صحيفة »يديعوت احرونوت« الواسعة 
االنتشار عن »مسؤولني في اجهزة االمن« ان الشقيقني عوفر »اسدوا 

خدمة مهمة لدولة اسرائيل«.
ولم يستبعد الرئيس السابق جلهاز املوساد )االستخبارات 

االسرائيلية( رافي ايتان امكانية ان تكون شركات الشقيقني عوفر 
غطت على عمليات سرية، مذكرا بأنه سبق للموساد ان »جلأ الى 
مساعدة رجال اعمال«، في مقابلة بثتها االذاعة اخلميس املاضي.

غير ان الصحافي والكاتب يوسي ملمان املتخصص في 
االستخبارات االسرائيلية اعتبر ان مثل هذه »اخلدمات« ال ميكن ان 

تبرر حصول صفقات جتارية مع ايران.
وقال ملمان لـ »فرانس برس« انه »بكالمهم عن امكانية حصول 

نشاطات جتسس، فإن املقربني من الشقيقني عوفر يريدون خلط 
االوراق ليحولوا االنتباه عن كونهما انتهكا القانون الذي يحظر 

العالقات التجارية مع ايران«. ومن شأن وفاة عوفر زيادة الغموض 
احمليط بالصالت املزعومة للشركة بايران واثارة تساؤالت حول ما 

اذا كانت الصالت املفترضة نابعة من مصالح جتارية فحسب ام 
ترتبط باملصالح االمنية القومية السرائيل.

وتخلف عوفر ارملته وجناله اللذان يباشران اعمال االسرة، فأحد 
النجلني، ايال عوفر، يدير الذراع العقارية للمجموعة، فضال عن ادارة 

خط سفن الرحالت السياحية الفاخرة رويال كاريبيان، بينما يتولى 
ايدان عوفر رئاسة »مؤسسة اسرائيل« املتعاملة في الكيماويات 

والطاقة والتكنولوجيا والشحن )عبر شركة زمي للشحن(، وذلك طبقا 
للمعلومات التي اوردتها مجلة فوربس عن ثروة آل عوفر.

صورة ارشيفية لسامي عوفر وعائلته مع الرئيس شيمون بيريز  


