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ُ
ضبطت خرائط
وصور في حوزة
خلية إرهابية في
منطقة جنوب
العريش تضم
مخططًا لعملية
مسلحة
(األخبار)

في خطوة ال تخلو من
«الغموض» وتنبئ بهجمات
محتملة على مؤسسات
عامة وأمنية في مدن
سيناء ،انسحبت قوات
الشرطة المدنية من ّمناطق
المحافظة كافة لتحل
مكانها قوات الجيش

الجيش ينتشر في سيناء :استعداد لهجمات
سيناء ـ زياد سالمة
فــي واق ـعــة مـفــاجـئــة وم ــن دون سابق
إن ـ ـ ـ ـ ـ ــذار ،انـ ـسـ ـحـ ـب ــت قـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـش ــرط ــة
امل ــدن ـي ــة م ــن ك ــل ش ـ ــوارع مـ ــدن ش ـمــال
سـيـنــاء ال ـســت ،وف ــي مقدمتها مدينة
الـعــريــش الـعــاصـمــة ،لتشحل مكانها
ق ــوات الـجـيــش ال ـتــي ان ـت ـشــرت فــي كل
الـقـطــاعــات فــي امل ــدن وعـلــى الـحــواجــز
واالرت ـ ـكـ ــازات األم ـن ـيــة املـنـتـشــرة على
طــول الـطــريــق الــدولــي القنطرة شرقًا
ً
وصوال إلى رفح على الحدود املصرية
مع قطاع غزة.
هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـش ـ ـهـ ــد يـ ـعـ ـي ــد إلـ ـ ـ ــى األذهـ ـ ـ ـ ــان
انسحاب الشرطة املدنية مــن شــوارع

م ـح ــاف ـظ ــات م ـص ــر ك ــاف ــة ف ــي ال ـثــامــن
والعشرين مــن كــانــون الثاني /يناير
ً
عــام  2011ون ــزول قــوات الجيش بــدال
منها ،فأخلت شــوارع مدينة العريش
مــن مواقعها كــافــة ،وغــابــت خدماتها
ت ـمــامــا م ــن أن ـح ــاء املـنـطـقــة الـشـمــالـيــة
الشرقية في سيناء.
ويؤكد شهود عيان من أهالي مدينة
ال ـعــريــش لـ ــ»األخـ ـب ــار» أن ـهــم شــاهــدوا
دوريـ ـ ـ ـ ــات تـ ـق ــوم ب ـه ــا ق ـ ـ ــوات ال ـج ـيــش
ب ـش ــوارع املــدي ـنــة ع ــن طــريــق ع ــدد من
ال ـس ـي ــارات «ال ـج ـيــب» ال ـتــي يستقلها
نحو ستة عسكريني بينهم ضابط من
قوات الجيش.
وأوض ـ ــح ش ـه ــود ال ـع ـي ــان ،أن ش ــوارع

مدن سيناء الشمالية العريش ورفح
والشيخ زويــد وبئر العبد والحسنة
ون ـخ ــل« ،أص ـب ـحــت خــالـيــة تـمــامــا من
رجال الشرطة املدنية واملرور».
الغياب األمني عن الشارع السيناوي
ال ــذي يكتنفه ال ـغ ـمــوض ،واسـتـبــدالــه
بـقــوات الجيش ،يفسره مصدر أمني
– رفــض ذكــر اسـمــه – فــي تصريحات
خ ــاص ــة لـ ـ ــ»األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ب ـ ــأن األجـ ـه ــزة
األم ـن ـيــة وف ــي مـقــدمـتـهــا ج ـهــاز األم ــن
ال ــوطـ ـن ــي ت ــوصـ ـل ــت إلـ ـ ــى م ـع ـل ــوم ــات
اسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــة ت ـ ـف ـ ـيـ ــد بـ ــاس ـ ـت ـ ـعـ ــداد
مجموعات مسلحة تابعة ملــا يعرف
ّ
ف ــي س ـي ـن ــاء ب ـ ــ»واليـ ــة س ـي ـن ــاء» ل ـشــن
هجمات خــال الفترة القريبة املقبلة

عـ ـل ــى مـ ــؤس ـ ـسـ ــات حـ ـي ــوي ــة ومـ ــرافـ ــق
ومؤسسات أمنية في مدينة العريش.

زيارة سرية لوزير
الداخلية مجدي عبد
الغفار ،يوم أمس،
لمدينة العريش

ُ
وب ـح ـس ــب امل ـ ـصـ ــدر ،ض ـب ـط ــت خ ــرائ ــط
وص ــور فــي ح ــوزة خلية إرهــابـيــة في
منطقة جنوب العريش تضم مخططًا
لعملية مسلحة يـعــد لـهــا ق ــادة واليــة
سيناء ملهاجمة مقار عسكرية ومنها
مــديــريــة أم ــن شـمــال سـيـنــاء والكتيبة
ال ـع ـس ـكــريــة « »101الـ ـت ــي ت ـع ــد مــركــز
العمليات العسكرية فــي سـيـنــاء إلــى
جـ ــانـ ــب مـ ــؤس ـ ـسـ ــات حـ ـي ــوي ــة أخ ـ ــرى،
مشيرًا إلى أن انسحاب الشرطة يأتي
فـ ــي إط ـ ـ ــار خ ـط ــة خ ــداعـ ـي ــة س ـي ـتــولــى
الجيش خاللها شن هجمات مباغتة
عـلــى أوك ــار وب ــؤر الـعـنــاصــر املسلحة
بــال ـت ـج ـم ـعــات وال ـ ـقـ ــرى ال ـس ـك ـن ـيــة فــي
مناطق جنوب العريش.

تونس

ينافس
الموازي
االقتصاد
ّ
ّ
االقتصاد المنظم ...بندية
بات ًاالقتصاد الموازي
ثقيال على االقتصاد
«المهيكل» في تونس.
يتوجه الشباب التونسي
إلى وظائف غير شرعية،
وتسعى السلطات إلى
محاربتها ،وذلك بهدف
تحقيق نسب عالية من
النمو مع حلول عام
2020

تونس ــ األخبار
اسـ ـتـ ـن ــادًا إل ـ ــى إحـ ـص ــائـ ـي ــات «ال ـب ـن ــك
الدولي» ،فإن  %54من اليد العاملة ،في
تــونــس ،تنشط فــي االقـتـصــاد امل ــوازي
ّ
وامل ـج ــاالت املــرتـبـطــة ب ــه .ويـتــركــز هــذا
النشاط ،بالخصوص ،في مؤسسات
ّ
عددها بحوالى
متناهية الصغر ،يقدر ّ
 524أل ــف مــؤس ـســة ،وت ـمــثــل  %35من
النسيج املؤسساتي التونسي.
ً
وألنهم لم يجدوا بديال منها ،ونظرًا
إل ــى انـتـشــار الـبـطــالــة ال ــواس ــع ،والـتــي
ت ـقـ ّـدر نسبتها ب ـ  ،%15.3يعمل أكثر
ّ
الشبان التونسيني،
من  75باملئة من
والــذيــن ت ــراوح أعـمــارهــم بــن  15و29
عامًا ،في التجارة املوازية ،وفق دراسة
ح ــدي ـث ــة ،ص ـ ــدرت ع ــن «م ـك ـتــب الـعـمــل
ال ــدول ــي» ف ــي ت ــون ــس ،وام ـت ــدت ط ــوال
.2015
وب ـح ـس ــب امل ـس ـت ـش ــار ل ـ ــدى «امل ـن ـظ ـمــة

الــدولـيــة للعمل» ،جتك شــارمــس ،فإن
االقـتـصــاد املـ ــوازي «ال يمكن اخـتــزالــه
فـقــط فــي الـتـهــريــب» ،بــل يـضــم ،أيـضــا،
ـان
ال ــوظ ــائ ــف غ ـي ــر امل ـش ـم ــول ــة ب ـض ـم ـ ٍ
اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي .ك ـ ــذل ـ ــك الـ ـ ــوظـ ـ ــائـ ـ ــف فــي
ّ
تصرح
املؤسسات الصغرى ،والتي ال
عن ّ نفسها أو عن عمالها.
ودقـ ـ ـ ــت امل ــؤسـ ـس ــات امل ــالـ ـي ــة ال ــدول ـي ــة
ً
ن ــاق ــوس ال ـخ ـطــر ،مـ ـح ــذرة م ــن تـنــامــي
حـجــم االق ـت ـصــاد امل ـ ــوازي فــي تــونــس،
والـ ــذي يـمـثــل ،ال ـيــوم قــرابــة  ،%53من
إجـ ـم ــال ــي الـ ـن ــات ــج املـ ـحـ ـل ــي .وهـ ـ ــو مــا
يـعــادل  40مليار ديـنــار تــونـســي .كما
يحذر رجال االقتصاد وأصحاب املال
واملشاريع من هذا الخطر ،والذي يكاد
يعصف باالقتصاد الوطني التونسي.
وألنـ ـه ــا اس ـت ـش ـعــرت ال ـخ ـطــر الـكـبـيــر،
ال ـ ــذي ي ـم ـث ـلــه االق ـت ـص ــاد امل ـ ـ ـ ــوازي ،أو
«االقتصاد األس ــود» ،كما يطلق عليه
ّ
ب ـعــض ال ـخ ـب ــراء ،أكـ ــد م ــدي ــر مـكــافـحــة
االقـتـصــاد امل ــوازي فــي وزارة التجارة
التونسية ،أحمد العيفة ،أن «الدولة لم
تتوقف عن اتخاذ إجــراءات ملحاصرة
هــذه اآلفــة التي تهدد الـبــاد» ،مشيرًا،
ف ــي حــدي ـثــه إلـ ــى «األخ ـ ـب ـ ــار» ،إلـ ــى أن
«ك ــان ــون ال ـثــانــي  ،2016شـهــد إص ــدار
ّ
ق ــرار حكومي منظم آللـيــات التصدي
للتجارة املوازية» .وتم من خالله إقرار
لجان جهوية مختصة لتتبع التجارة
امل ـ ــوازي ـ ــة والـ ـتـ ـص ــدي لـ ـه ــا .ك ـم ــا مـ ّـهــد

تعمل الحكومة
على خفض نسبة
االقتصاد الموازي إلى
 %20مع حلول 2020

الـخـبـيــر االق ـت ـص ــادي ،مـحـمــد ال ـه ــدار،
أن قيمة التحويالت بالعملة الصعبة
انطالقًا من منطقة بن قــردان القريبة
م ــن الـ ـح ــدود ال ـل ـي ـب ـيــة ،إلـ ــى الـ ـخ ــارج،
ت ـ ــراوح ب ــن  1و 3م ــاي ــن ديـ ـن ــار ،في
ال ـيــوم ،مــا ي ــوازي  750مـلـيــون ديـنــار،
سنويًا.
وتشير الــدراســة ذاتـهــا إلــى أن سوق
ال ـع ـم ـلــة ف ــي ه ـ ــذه امل ـن ـط ـق ــة ،ي ـض ــم 5
يعمل أكثر من  %75من ّ
الشبان التونسيين ،ما بين
 15و 29عامًا ،في التجارة الموازية (األناضول)

لــوضــع بــرنــامــج وط ـنــي ف ــي املـجــالــن
الرقابي والصحي.
وأشـ ـ ـ ــار ال ـع ـي ـف ــة إل ـ ــى أن «م ـح ــاص ــرة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد امل ـ ـ ـ ـ ــوازي مـ ـس ــأل ــة دق ـي ـقــة
وحـ ّـســاســة» ألن ذلــك «يستوعب آالف
األي ـ ـ ــدي الـ ـع ــامـ ـل ــة» ،ك ـم ــا أن ـ ــه مــرت ـبــط
بــالـتـهــريــب ويـتـطـلــب تـكــاتــف الجهود
بـ ــن م ـخ ـت ـل ــف ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات واملـ ـص ــال ــح
للتصدي له.
وت ـ ـطـ ــال ظـ ــاهـ ــرة ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة املـ ــوازيـ ــة
مـ ـنـ ـتـ ـج ــات ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــات ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة،
والصيدلة ،والصحة
وقطاعات الطاقة ّ
وامل ــواد املدعمة .لكنها امـتــدت ،أيضًا،
لتشمل تجارة العملة واألسلحة ،وهو
مــا يمثل خـطـرًا كبيرًا يـهــدد استقرار
البالد وأمنها االقتصادي.
وأثـ ـبـ ـت ــت دراسـ ـ ـ ــة م ـي ــدان ـي ــة أن ـج ــزه ــا

