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إسماعيل اإلسكندراني

*

الحرب في سيناء:
مكافحة إرهاب أم تح ّوالت إستراتيجية
في التعاون والعداء؟

تناقــش هــذه الورقــة ظاهــرة الجماعات المســلحة في شــبه جزيرة ســيناء المصريــة وتعرض
لتاريخ نشأتها واألوضاع التي أدت إلى حالة الصدام العنيف بينها وبين أجهزة الدولة ،عبر فترة
وانتهاء
حكــم الرئيس الســابق حســني مبارك ،مرورًا بحكــم الرئيس المعزول محمد مرســي،
ً
باالنقالب العســكري الذي قاده الفريق عبد الفتاح السيســي .وتناقش مختلف العوامل التي
قــادت إلــى حــدة الصراع بيــن هذه الجماعــات المختلفــة وأجهزة الدولة ،وإلى أســباب اتســاع
نطــاق الصــراع وازديــاد وتيرة العنف فيــه .كما تعرض الــدور الذي قامت به األجهــزة األمنية في
تصعيــد الصــراع .وتســتعرض الورقــة المرجعيات الدينية التــي تنطلق منها هــذه الجماعات،
ً
إضافــة إلــى مختلف العوامل التي أثرت في توجهاتها السياســية .كما تناقــش الورقة ما بدا
تجــول الباحث
مــن تقــارب وتنســيق مصري إســرائيلي فــي التعامل مــع هذه الجماعــات .لقد
ّ
بنفســه فــي أرجــاء ســيناء وأجــرى العديد مــن المقابالت مــع أفراد هــذه الجماعــات المختلفة
ومع الســكان ،واعتمد على اإلفادات المختلفة التي جمعها في عرض المشــهد في ســيناء
وتمدداته إلى الداخل المصري.
*

باحث زميل ملبادرة اإلصالح العريب يف باريس .ومسؤول وحدة سيناء يف املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية يف مرص.
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مقدمة
مل يكد وزير الدفاع املرصي يعلن ع ْزل الرئيس محمد مريس يف الثالث
سمه "خريطة املستقبل" ،حتى
من متوز  /يوليو  ،2013ويفرض ما َّ
اندلعت األحداث بوترية متسارعة يف شامل سيناء .وبعد يومني،
عقدت "السلفية الجهادية" مؤمت ًرا حاش ًدا يف مدينة الشيخ زويد،
تو ّعدت فيه سلطة االنقالب بالويل والثبور .ومل يتح ّمل َمن حرض
من إخوان العريش ذلك املؤمتر؛ فانرصفوا بعد عرش دقائق من
وصولهم .هذا االرتباط الوثيق بني تفاعالت القاهرة وتط ّورات سيناء،
التباسا بترصيحات القيادي اإلخواين محمد البلتاجي يف الثامن
زاد
ً
من متوز  /يوليو  ،2013حني قال" :ما يحدث يف سيناء سيتوقّف يف
اللحظة التي يعلن فيها عبد الفتاح السييس تراجعه عن االنقالب
وعودة الرئيس محمد مريس"(((.
تق ّدم هذه الورقة محاول ًة لفهم حقيقة ما جرى يف سيناء ،بد ًءا برشح
مق ّدماته واألطراف الفاعلة فيه ،وتوضيح الوضع امللتبس واملركّب
كل
املحل وعالقته بالسلطة السياسية والتنفيذية ،ث ّم أثر ّ
للمجتمع ّ
ذلك يف غ ّزة ،وعالقتها بتحالف السلطة الحايل يف مرص بعد االنقالب؛
مم متثّله نسبة األربعة عرش
فقد صار ارتباط غزة بسيناء أكرب ّ
كيلوم ًرتا ،وهي حدود مرص مع القطاع ،إىل ما يقارب املائتي كيلومرت،
وهي حدود مرص مع األرض املحتلّة .فرتكّزت األزمة األمنيّة عىل خ ّط
"العريش – رفح" يف أقىص الشامل الرشقي لشبه الجزيرة ،بامتداد
جنو ّيب ال يصل إىل عمق وسط سيناء.
يف هذه املنطقة الحدودية الشاملية ،ع ّزز الجيش الثاين امليداين
انتشاره بحشو ٍد عسكرية مستثناة من امللحق األمني ملعاهدة السالم
املرصية اإلرسائيلية .مل يصل االستنفار إىل ذروته فجأةً ،بل ظهر التد ّرج
واض ًحا من العملية "نرس" يف  2011عقب قصف "قسم ثان العريش"
باملدفعية الثقيلة يف تظاهرات "جمعة الهويّة اإلسالمية" ( 29متوز/
يوليو ،)2011 ،ث ّم العملية "نرس  "2يف  2012عقب قتْل وحدة
عسكرية قوامها  16جنديًّا بأكملها ،وأخ ًريا بعد اختطاف سبعة جنود
يف أيار  /مايو  ،2013ث ّم مقتل  25جنديًّا يف آب  /أغسطس من العام
فضل عن استمرار استهداف دورياته ونقاط ارتكازه وجنوده
نفسهً ،
ومركباته ،منذ انقالب  3متّوز  /يوليو.2013 ،
" 1محمد البلتاجي :ما يحدث يف سيناء سيتوقف يف اللحظة التي يعود فيها مرىس للحكم"،
مقطع فيديو ،يوتيوب ،2013/7/8 ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=Kja622cli2s
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تحليل قامئًا عىل افرتاض
حملت أجواء ما بعد سقوط مبارك يف ً 2011
ظهور رصاع بني األجنحة داخل األجهزة االستخباراتية ،ومحاولة
بعض األجنحة الوطنية مقاومة قيود املعاهدة املخلّة بالسيادة
املرصية عىل سيناء .ولرمبا كان ذلك إفراطًا يف حسن الن ّية((( مل
يكن قد اصطدم بعد بفجائع ،مثل :مذبحة األقباط يف ماسبريو يف
ترشين األ ّول  /أكتوبر  ،2011و"ملحمة" محمد محمود يف ترشين
فض اعتصام مجلس الوزراء يف كانون
الثاين  /نوفمرب  ،2011ثم جرائم ّ
األ ّول  /ديسمرب .2011 ،ومل يكن أثر هذه الطوباوية العسكرية قد
زال قبل مجزرة الشباب يف إستاد بورسعيد يف شباط  /فرباير .2012
بعد إطاحة الرئيس حسني مبارك ،أخذ الجيش املرصي يحظى
مبزيد من املتابعة واالهتامم((( ،وهو أمر مل يكن متا ًحا من قبل؛
الفتقاد املعلومات الكافية أو الدقيقة عن أوضاع الجيش ومامرساته
وسياساته ،وهذا موضوع آخر مل ي ْج ِر تناوله بطريقة كافية بعد ،ولك ّنه
سيحمل آثا ًرا وخيم ًة عىل استقرار املجتمع السيناوي كام ستوضّ ح
هذه الورقة.
ال ميكن فصل ما يجري يف سيناء عن التح ّوالت الجذرية التي طرأت
عىل الجيش والدولة عقب معاهدة السالم املرصية اإلرسائيلية .وهي
التح ّوالت التي بدأت من إعالن استباقي من السادات بأ ّن حرب أكتوبر
هي آخر الحروب ،وتأكّدت بإرصار خليفته مبارك عىل إسرتاتيجية
السالم خيا ًرا أوحد .وقام الرئيس السادات بتغيريات شملت أهم
قيادات جيش أكتوبر  /ترشين األول ( – )1973القائد العا ّم ورئيس
أركان حرب الق ّوات املسلّحة – وإطالق اسم وزارة الدفاع عىل وزارة
الحربية .ويف شهادته ،كتب املشري محمد عبد الغني الجميس ،آخر
وزير "حربية" وإنتاج حريب مرصي ،عن سبب استقالته بعد تهميش
شامل يف
السادات له وإخباره بأ ّن املرحلة الجديدة تتطلّب تغي ًريا ً
مؤسسات الدولة وأجهزتها كلّها((( .وبذلك تراجع دور الجيش حتى
 2انظر :إسامعيل اإلسكندراين" ،أحداث سيناء وإيالت وعملية نرس (ج  :)1سيناريوهات
افتعال رد الفعل" ،أحب سيناء ،2011/8/19 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/7S8sa
 3للمزيد ،انظر :يزيد صايغ" ،فوق الدولة :جمهورية الضباط يف مرص" ،معهد كارنيغي
للرشق األوسط ،2012/8/1 ،عىل الرابط:
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48996
 4محمد عبد الغني الجميس ،مذكرات الجميس :حرب أكتوبر ( 1973القاهرة :الهيئة
املرصية العامة للكتاب ،)1998 ،ص .8
وميكن االسرتشاد ،أيضً ا ،بشهادة املشري سعد الدين الشاذيل عىل تغيري السادات لقادة الجيش
حتى قبل التاريخ الذي أشار إليه الجميس؛ وذلك يف حلقات برنامج شاهد عىل العرص عىل
الجزيرة نت ،1999 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/kAsQR8
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أمني داخيل ،مه ّمته مطاردة جامعات مسلّحة
صار أقرب إىل جهاز ّ
داخل أرايض الدولة.

عىل الرغم من التح ّوالت التي طرأت عىل الجيش بقيادة أبو غزالة
وطنطاوي ،تُنبئ إحدى وثائق "ويكيليكس" عن خ ٍّط أحمر مل يرتاجع
صف قيادي م ّمن شارك يف حرب أكتوبر وانتصاراتها .فقد
عنه آخر ٍّ
رفض القائد العا ّم السابق ،املشري محمد حسني طنطاوي ،قطع ًّيا
إدخال مكافحة اإلرهاب ضمن عقيدة الجيش القتالية وتغيري تدريب
الجيش من مواجهة الجيوش ألعامل أخرى(((.
أ ّما عن الجامعات اإلسالمية يف سيناء ــــــ ال س ّيام املسلّحة ـــــ
فت ّدعي هذه الورقة أنّه ليس من املهم تصنيفها عىل أساس املرجعيات
األيديولوجية السائدة يف تصنيف اإلسالميني النعدام أثرها عمليًّا ،بل
وفقًا ملواقفها السياس ّية وخطابها ،إضاف ًة إىل عملياتها العسكريّة ،هذا
مع مراعاة ما طرأ عليها من تغري بعد  30حزيران  /يونيو ،وهو ما
سنحاول أن نعرضه يف هذه الورقة.

الفاعلون
في شمال سيناء محل ًيّا وإقليم ًيّا
يف آب  /أغسطس من صيف  ،2009دكّت سلطة حامس مسجد ابن
تيمية عىل رؤوس عبد اللطيف موىس وأعضاء جامعته املسلّحة((( التي
أعلنت قيام إمارة إسالمية يف رفح الفلسطينية ذات النزعة الجهادية
" 5برقيات ويكيليكس :الجيش املرصي يقاوم ضغطًا أمريك ًّيا لتغيري االسرتاتيجية" ،رويرتز،
 ،2010/12/31عىل الرابط:
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE6BU0GD20101231?page
Number=1&virtualBrandChannel=0
ميكن الوصول إىل أصل الوثيقة عىل موقع ويكيليكس عرب الرابط:
http://www.wikileaks.org/plusd/cables/10CAIRO181_a.html
 6جامعة "جند أنصار الله" التي جرى تناقل اتهامات لها بالدعم الخارجي للتم ّرد عىل
سلطة حامس وتقوية الحركات الجهادية والتكفريية األخرى مثل حركة "جلجلت".
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والتكفريية .ونجم عن هذه املواجهة لجوء عدد من تكفرييّي غ ّزة،
وباألخص رفح الفلسطينية ،إىل املنطقة الحدودية من شامل سيناء
ّ
(((
يف رفح املرصية والشيخ زويد والقرى املحيطة بهام  .ولقد صاحبت
ذلك اللجوء عودة الهاربني من سيناء الذين ف ّروا من مالحقات (2004
–  )2006بعد التفجريات التي استهدفت املنتجعات السياحية يف
جنوب سيناء؛ إذ عادوا بعد هروبهم من السلطات املرصية برفقة
ذوي الخربة القتالية العالية الهاربني من سلطة حامس .وهكذا
كل من
تك ّونت بذرة التكتالت التكفريية الجهادية الخارجة عن طوع ّ
تو ّجهات مبارك والسلطة الفلسطينية من ناحية ،وحامس وجامعتها
األم التي تولّت السلطة يف مرص يف ما بعد ،من ناحية أخرى.
يف الشامل الغريب من شبه جزيرة سيناء ،تقع مدينة "برئ العبد"
ومحيطها املمت ّد عىل شاطئ بحرية الربدويل رشق قناة السويس،
وهي املعقل االنتخايب األبرز لجامعة اإلخوان املسلمني يف شامل
سيناء .وبني الشامل الرشقي ،حيث "رفح" و"الشيخ زويد" الخاليتان
من تنظيم اإلخوان ،و"برئ العبد" يف الشامل الرشقي بقواها القبلية
والدينية املقتسمة بني اإلخوان والسلفيني ،تقع مدينة "العريش"
عاصمة شامل سيناء وحارضتها .وهي أقرب للشيخ زويد مبسافة 30
كيلوم ًرتا ،وأبعد عن برئ العبد مسافة  75كيلوم ًرتا .وتتم ّيز العريش
بخصوصية عشائرية وثقافية وتن ّوع سكّاين كبري؛ ذلك أ ّن فيها امتدا ًدا
لكل التيارات الفكرية واأليديولوجية والحركات الشبابية الفاعلة يف
ّ
القاهرة واإلسكندرية ،ففيها اللرباليون التاريخيون ،كحزب "الوفد"،
واليساريون القوميون الذين انشقّوا عن حزب "التجمع" يف كانون
وأسسوا "الحركة الثورية االشرتاكية" ،وفيها أيضً ا
الثاين  /يناير َّ 2011
حركة "شباب  6أبريل" ،وحركة "أحرار" ذات الطابع اإلسالمي الثوري،
فضل عن األحـزاب اإلسالمية األساس ّية ،و"الحزب العريب للعدل
ً
املعب جزئيًّا عن تج ّمع القبائل العربية من أنحاء مرص،
واملساواة" ِّ
السابق عبد املنعم
وحزب "مرص القويّة" الذي ّأسسه مرشّ ح الرئاسة ّ
أبو الفتوح.
الرثي يف العريش "العاصمة" الذي يتفاوت
وسط التن ّوع السيايس ّ
يقل ثرا ًء؛ إذ
وزنه تعبويًّا ،تض ّم املدينة أيضً ا تن ّو ًعا سكان ًّيا وثقاف ًّيا ال ّ
فيها عائالت عرايشية حرضية ،ومقيمون من قبائل تسكن البادية
حول العريش يف شامل سيناء ووسطها ،ووافدون مرصيون مل تتوقّف
 7معلومة يؤكّدها صحافيون وسكان محليون يف مدينتي رفح والشيخ زويد ،وباتت
معروف ًة بني املهت ّمني بأمر الجامعات املسلحة والفكر التكفريي يف شامل سيناء .لكن ألسباب
أمنيّة وقبلية مل يتمكّن الباحث من استقصائها مبقابلة أحدهم أو ما شابه ذلك.
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حركتهم حتى اليوم من وادي النيل ،منهم املسلم والقبطي ،والجئون
فلسطينيون ِ
قدم آباؤهم إىل سيناء منذ  1948و.1967
إىل جانب الفاعلني شعبيًّا من جامعات دينية وأحـزاب وحركات
سياسية ومجموعات مسلّحة ،فإ ّن آراء السكان املحليني وشهاداتهم،
قد ات ّفقت عىل أ ّن الرصاع بني أجهزة سلطة الدولة املرصية قد جعل
منها أكرث من فاعل أمني واحد يف سيناء .ويع ّزز السكان تضارب
أجهزة السلطة بروايات عن االنتقام من رافيض التعاون مع جهاز
مباحث أمن الدولة ،واختيارهم التعاون مع االستخبارات العسكرية
بدل من ذلك .ويصل هذا الرصاع بني أجهزة السلطة املتنافسة عىل
ً
النفوذ إىل اتهامات بالفساد والتو ّرط يف إدارة شبكات للتهريب تض ّم
مسلّحني ومرتزقة ،وفقًا لشهادات عد ٍد من ت ّجار األنفاق يف رفح .ما
يعني أ ّن السلطات الفاعلة يف املنطقة الحدودية من شامل سيناء،
ليست طرفًا واح ًدا يف مقابل الفاعلني من املسلّحني أو السياسيني ،بل
هي ع ّدة أطراف أمن ّية واستخباراتية مرصية.
وإذا أخذنا يف الحسبان االخرتاقات اإلرسائيلية املتكررة لسيناء أرضً ا
وجـ ًّوا ،وكشف الصحافة املرصية عن وجود فرقة عمليات تابعة
إلرسائيل داخل سيناء((( ،فإ ّن دائرة الفاعلني ميدان ًّيا يف سيناء تتّسع،
باألخص إذا كان الالعبون اإلرسائيليون يف سيناء هم ع ّدة أجهزة أمن ّية
ّ
واستخباراتية ،وليس جهازًا واح ًدا .وبالعودة إىل قضيّة "خليّة حزب
بالتجسس عىل
الله" يف  2009التي ات ُّهم فيها اللبناين سامي شهاب
ّ
السفن اإلرسائيلية العابرة لقناة السويس ،وبتأكيد املصادر املحلية يف
رفح مكان النفق الذي كان يستخدمه شهاب يف عملياته مع غ ّزة ،فإ ّن
يظل أم ًرا صعبًا.
تحديد عدد الفاعلني املحلّيني واإلقليميني يف سيناءّ ،

نشأة التيّارات اإلسالمية
في سيناء
كتب نعوم شقري((( يف بداية القرن العرشين" :يعرتف أهل سيناء
باإلسالم دي ًنا لهم ،لكن ليس بينهم من يعرف قواعد اإلسالم ،بل
ليس فيهم من يعرف قواعد الصالة" .ويضيف" :وقد مازجتهم ع ّدة
خاصة ملكافحة اإلرهاب يف سيناء" ،بوابة الرشوق ،2013/7/16 ،عىل
" 8وحدة إرسائيلية ّ
الرابط:
http://goo.gl/HZgbj
 9نسخة إلكرتونية من كتاب :نعوم بك شقري ،تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها
مع خالصة تاريخ مرص والشام والعراق وجزيرة العرب وما كان بينها من العالئق التجارية
والحربية وغريها من أول عهد التاريخ إىل اليوم  1916م ،ص .352
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يصل إال نف ًرا يع ّدون عىل األصابع م ّمن
سنني فلم أجد منهم من ّ
يخالطون املدن وهم ال يصلّون األوقات الخمسة عىل الرتتيب ،بل
يصلّون كلّام خطر ببالهم أن يصلّوا" .ويختم شقري حديثه عن عالقة
قائل" :ولوال احتفالهم
املجتمع مبامرسة شعائر اإلسالم يف ذلك الزمن ً
النبي وحلفهم به والصالة عليه ما علمت أنّهم
بعيد الضحية وذكرهم ّ
مم أحاط
مسلمون"( .((1وال يقدح يف ما كتبه شقري ــــ عىل الرغم ّ
بكتاباته ودوافعها ــــ اشتغال عدة قبائل من سيناء بتأمني طريق
الحج ،أو انتشار االعتقاد يف األولياء بينهم ،وغري ذلك من املامرسات
ّ
(((1
الدينية املرتاوحة بني الصوفية والوثنية .
استم ّرت عالقة أبناء شامل سيناء بالدين عىل النحو السابق حتّى
الخمسينيات من القرن املايض ،ومل تظهر بينهم الجامعات الدينية
املعروفة يف مرص سوى يف فرتة حشْ د املتط ّوعني وتدريبهم يف العريش
وس ّد الروافعة ،إبّان حرب  ،1948بقيادة تنظيم اإلخوان املسلمني،
إىل أن ظهر الشيخ عيد أبو جرير ( )1954الذي تص َّنف جامعته
ضمن أقدم الطرق الصوفية( .((1وقد بلغت الطرق الصوفية يف بعض
التقديرات يف سيناء أكرث من  12طريق ًة أقدمها الطريقة التيجانية،
وأكربها عد ًدا الطريقة العلوية الدرقوية الشاذلية التي تلقّاها الشيخ
أبو جرير عن الشيخ أبو أحمد الغزاوي ،وكان لها دور وطني واضح
جعل عالقتها بالدولة تتّسم بالتقدير(.((1
ومع حلول عام  ،1979وإبّان االحتالل اإلرسائييل لسيناء ،نشأت
الجامعة اإلسالمية يف الجامع العبايس  -أقدم مساجد سيناء  -عىل
القسام يف ما بعد.
يد الشيخ صالح شحادة ،القائد الشهري يف كتائب ّ
رصا عىل التوعية الدينية يف مواجهة االحتالل
وقد كان دورها مقت ً
اإلرسائييل(.((1
 10املرجع نفسه.
قدميا ببعض األشجار ،أو الذبح للبحر يف ما يُعرف حتى اآلن
ك
الترب
ً
 11وذلــك مثل ّ
النبي أيوب ،املرجع نفسه( ،ص .)354 – 353
( 2013م) بعيد ّ
 12أسامة خالد وصالح البلك" ،خريطة جامعات التكفري يف سيناء" ،املرصي اليوم،
 ،2012/2/8عىل الرابط:
http://www.almasryalyoum.com/node/646021
 13الشيخ عرفات خرض ساملان ،شيخ زاوية الحاج خلف يف قرية الجورة جنوب الشيخ
زويد ،مقابلة شخصية ،ترشين الثاين /نوفمرب .2013
 14يفتخر عبد الرحمن الشوربجي ،القيادي اإلخواين يف العريش ذو النشأة الجهادية،
وسط إخوان العريش بأنّه تلميذ للشيخ صالح شحادة؛ إذ التقى به بانتظام يف الجامع العبايس
قبل نزوحه إىل قطاع غزة مع االنسحاب اإلرسائييل من سيناء( ،ب .ب) قيادي إخواين سابق
يف العريش ،مقابلة شخصية ،ترشين األول /أكتوبر .2013
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يف أ ّول تعداد عقب االنسحاب اإلرسائييل من سيناء ( ،)1982بلغ
شامل وجنوبًا ( )167000نسمة تقريبًا( .((1وبعدها
عدد سكّان سيناء ً
بثالثة عقود مل يبلغ التعداد مليونًا واح ًدا ،عىل الرغم من مساحتها
التي تعدل ثالثة أضعاف الدلتا املرصية املكتظّة بعرشات املاليني.
مؤشا عىل حداثة األفكار والتنظيامت السياسية فيها،
وهو ّ
ربا يكون ّ ً
مقارن ًة بالعمل املسلّح ض ّد االحتالل .وبخالف الصوفية املتجذّرة لدى
بدو سيناء منذ عقو ٍد طويلة ،فإ ّن األفكار الدينية والدعوية األخرى
كتنظيم اإلخوان املسلمني و"التبليغ والدعوة" ،مل تفد إىل سيناء إال
بعد التحرير؛ إذ اصطحبها معهم بعض أهل وادي النيل املهاجرين
لإلقامة يف سيناء ،وقلّة قليلة من أهل سيناء الذين ه ّجرتهم الحرب
ثم عادوا حاملني للمجتمع السيناوي أفكا ًرا جديدة.
كان "لإلخوان املسلمني يف سيناء منذ الثامنينيات من القرن املايض
وض ٌع مختلف عن سائر أنحاء الجمهورية ،وكانت عالقتهم باألجهزة
األمنية واالستخباراتية تتّسم بنوع من الخصوصية؛ ألنهم يف إقليم
(((1
حدودي مح ّرر خاضع لإلدارة العسكرية واألمنية يف مناحيه كافّة".
واألقل ق ّو ًة تنظيميةً ،فقد وردت
ّ
أ ّما األفكار السلفية األكرث سيول ًة
عقب عام 1981؛ إذ أصبحت زيارة سيناء ممكنة من دون إذنٍ من
االستخبارات ،فانطلقت جامعة "التبليغ والدعوة" التي تجوب البالد
داخل ًّيا وخارج ًّيا للوعظ البسيط املبارش من دون التط ّرق لقضايا
سياسية(.((1
وأ َّما الشيخ أسعد البيك املعتقل حال ًّيا ،وأحد رموز "دعوة أهل السنة
والجامعة" ،وأشهر ٍ
لفض املنازعات يف مدينة
قاض يف اللجان الرشعية ّ
فيبي اقرتاب جامعته من "الدعوة السلفية السكندرية"
العريشّ ،
وتأث ّرهم بشيوخها .إال أنّه يش ّدد عىل متايزهم عن سلفية اإلسكندرية
يف بعض القضايا العقائدية ،تلك التي تجعلهم أقرب إىل السلفية
الجهادية ،لكن مع قناعة حركية بالتد ّرج يف الدعوة ،وعدم ح ْمل
السالح مطلقًا ،واحتفاظهم باستقالليتهم(.((1
" 15الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،نتائج تعداد سكان محافظة شامل سيناء
 ،1982شباط /فرباير  ،"1983يف قدري يونس العبد ،سيناء يف مواجهة مامرسات االحتالل
(القاهرة :دار املعارف.)1988 ،
 16مقابلة شخصية مع عامر جودة ،رئيس مجلس مدينة العريش السابق ،وهو إسالمي
مستقل ذو خربة شخصية يف التنقل بني االتجاهات اإلسالمية املختلفة ،له دور تاريخي يف
ّ
التقريب بني املجموعتني اللتني تنازعتا متثيل اإلخوان تنظيميًّا يف العريش ،إال أ ّن مصريه كان
خارجهام.
 17عامر جودة ،رئيس مجلس مدينة العريش السابق ،والقيادي اإلسالمي بالعريش سابقًا،
شاطئ الريسة ،مقابلة شخصية 24 ،أيار /مايو .2013
فض املنازعات الرشعية (القضاء الرشعي) ،مقابلة
 18أسعد البيك يف مكتبه بلجنة ّ
شخصية ،مدينة العريش ،أيلول /سبتمرب .2012
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وهناك اتفاق عىل أ ّن األفكار الجهادية والتكفريية التي انترشت يف
ربوع مرص يف السبعينيات والثامنينيات مل تظهر يف سيناء إال نتيج ًة
ألساليب القمع والتعذيب التي استخدمها جهاز أمن الدولة يف
العقدين األخرييْن من عهد مبارك .وال يؤثر يف قيمة هذا االستنتاج
حقيقة أ ّن املقاومة املسلحة ض ّد االحتالل اإلرسائييل اتّسمت مبا ميكن
تسميته "الصوفية الجهادية" .ويُلـقَّب أبطال املقاومة من الرجال
والنساء يف سيناء بـ "املجاهدين" و"املجاهدات" حتّى يومنا هذا .غري
أ ّن انتقال بعض زبانية أجهزة أمن الدولة والبدء باستنساخ السياسية
األمن ّية التي طُ ّبقت يف الصعيد عىل سيناء مثّل نقطة االنعطاف بني
مرحلتني(.((1
ِ
والتعسف يف القمع،
يكتف جهاز أمن الدولة باالعتقال العشوايئ
ومل
ّ
بل بادر أيضً ا بإرسال إسالميّي سيناء إىل سجون القاهرة ووادي النيل
كنوع من تنغيص عيشهم وعيش أقاربهم؛ بتحميلهم مشقّة زياراتهم
يف أماكن بعيدة .وهناك اختلطوا بالجهاديني والتكفرييني ،وعادوا
حاملني أفكارهم إىل سيناء .وقد كانت الثمرة ،ظهور تنظيم "التوحيد
مؤسسه خالد مساعد ،طبيب األسنان ،يف نهاية
والجهاد" ،عىل يد ّ
التسعينيات .ث ّم مل تلبث األمور أن تسارعت ،فانشطرت الجامعات
بخاصة بعد تفجريات املنتجعات السياحية يف جنوب
وتكاثرت،
ّ
سيناء أعوام  ،2004و ،2005و .2006وقد قُتل مساعد يف إحدى تلك
وأطفال
ً
رجال ونسا ًء
العمليات .وطالت آلة البطش آالف املواطنني ً
وشيوخًا ،صانع ًة ثأ ًرا تاريخيًّا مع األهايلُ ،منعت بسببه الرشطة
من العمل يف املنطقة الحدودية يف شامل سيناء منذ  28كانون
الثاين  /يناير  2011حتى اآلن(.((2
جانب آخر أ َّدى التحاق الشباب السيناوي أيضً ا بالتعليم الجامعي
ومن ٍ
مهم يف إذكاء التط ّرف .وكانت الصوف ّية هي
يف املدن املرصيّة دو ًرا ًّ
(((2
املسيطرة عىل مشاعر أهل سيناء الدينية حتّى بدايات عام .1980
لكن ،بعد إبرام معاهدة السالم ،بدأ بعض الشبان الجامعيني يعودون
إىل سيناء حاملني معهم األفكار الدينية املتش ِّددة ،وانترش الفكر
"الوهايب" يف ربوع سيناء أل ّول مرة .ومع حلول عام  ،1984بدأ محمود
"أي عالقة بني 'اإلخوان' والجامعات املسلّحة يف شامل سيناء؟" ،األخبار
 19اإلسكندراينّ ،
اللبنانية ،2013/8/26 ،عىل الرابط:
http://www.al-akhbar.com/node/189566
 20املرجع نفسه.
 21يتحفَّظ الباحث عن استخدام مصطلح "الوهّابيّة" واشتقاقاته؛ ألنه يفقد مدلوله
يف املجتمع السيناوي .لكن وصف "الوهّا ّيب" يف هذه الفقرة منسوب إىل الناشط السيايس
السيناوي أرشف أيوب ،كام أ ّن التحقيق الصحفي املنشور يف جريدة املرصي اليوم منقول عنه،
انظر :خالد والبلك ،املرجع نفسه.

دراسات وأوراق تحليليّة
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الحرب في سيناء :مكافحة إرهاب أم تحوّ الت إستراتيجية في التعاون والعداء؟

آدم ،وكان يعمل مد ّر ًسا ،الدعوة ،وأنشأ جامعة "التبليغ والدعوة"
التي اعتمدت عىل جذب أتباعها بالخروج يف سبيل الله لدعوة أنصار
جدد ،وانترشت انتشا ًرا كب ًريا .إال أنّه مع نهايات الثامنينيات ،شكّلت

مجموعة من الطلبة العائدين من الدراسة يف الجامعات املرصية،
ٍ
مجموعات ديني ًة أكرث تط ّرفًا وتش ّد ًدا ،تب ّنى معظمها الفكر "الوهايب"
املتش ّدد ليظهر عىل الساحة ش ّبان يكفّرون آباءهم ،ويرفضون تناول

الطعام معهم(.((2

يرى الشيخ سليامن أبو أيوب ،أحد قادة التيار السلفي يف سيناء،
أ ّن التح ّول من التديّن الس ْمح إىل التش ّدد بدأ عام  1993تقريبًا،
قائل" :تعترب التنظيامت الدينية يف سيناء كلّها س ّنية وسلفية ولك ّننا
ً
نختلف مع بعضها يف بعض األمور ،مثل عملية تفجري محطّة الغاز
التي ننكرها متا ًما ،لك ّن املوجودين اآلن والجامعة الرئيسية يف املكان
وكل الجامعات
هي الجامعة السلفية ،وبدايتها كانت عام ّ ،1986
التكفريية خرجت من رحمها"(.((2
الرشقي ملدينة
الجهادي من الشطر
السلفي
توسع نفوذ الفكر
ّ
وقد ّ
ّ
ّ
رفح إىل الغرب متم ّد ًدا يف شامل سيناء ،فحني اشت ّدت املأساة اإلنسانية،

وأغلقت املعابر يف اتفاقية غري عادلة ،مل يجد فلسطين ّيو القطاع منفذًا
للغذاء والدواء سوى اقتحام الحدود املرصية م ّرتني ( 2005و.)2007

وقتئذ ،تفادت االستخبارات العا ّمة املرصية برئاسة عمر سليامن
االقتحام الثالث؛ بالسامح باستعامل األنفاق التي تراقبها السلطات
املرصية مراقب ًة غري رسمية ،وتديرها حكومة حامس رسم ًّيا .وبني رفح

الفلسطينية التي أصبحت فيها السلفية الجهادية والتكفريية منافس ًة
لحركة حامس ،ورفح املرصية التي ال يوجد فيها أثر لتنظيم اإلخوان
املسلمنيُ ،حفرت األنفاق التي ص ّدرت السلع والسالح وموا ّد البناء

واستقبلت الشيكل والدوالر ،وكذلك األفكار .فكان األمر كدحرجة
كرة النار إىل سيناء ،عىل إثر قرار إرييل شارون باالنسحاب األحادي
من غ ّزة يف .((2( ٢٠٠٥
 22املرجع نفسه.
 23املرجع نفسه.
 24أرشف عناين" ،عامئم وعسكر :كيف تدحرجت كرة النار إىل سيناء؟" ،أخبار األدب،
.2011/8/21

التيارات والجماعات اإلسالمية
في سيناء :محاولة للتصنيف
متيل هذه الدراسة إىل تصنيف الجامعات اإلسالمية – ال سيّام
املسلّحة – يف سيناء وفقًا ملواقفها وعملياتها وخطابها ،مع االنتباه
تغي بعد  30حزيران  /يونيو ،2013وتقلّل
إىل ما طرأ عليها من ّ
من أهمية التصنيف عىل أساس املرجعيات األيديولوجية السائدة
يف تصنيف اإلسالميني النعدام أثرها عمل ًّيا؛ ففي املنطقة الحدودية
من سيناء تع ّد املرجعيات الكالسيكية ،مثل سيد قطب وأيب األعىل
املــودودي ،ترفًا فكريًّا ال يستسيغه من بلغت به الحال مرحلة
تكفري حالق اللحية( .((2ومن هؤالء من مل يتجاوز تعليمه يف األغلب
املرحلة اإلعدادية .وترت ّدد أسامء مثل أيب محمد املقديس وأيب قتادة
الفلسطيني ،بوصفها مرجعيات لبعض الجامعات النشطة يف شامل
سيناء .ويثور جدل بشأن قيمة ما يق ّدمانه من فكر لكونه ال يرقى
إىل الفقه ،وهو ما يراه القياديون الجهاديون الكالسيكيون؛ من استم ّر
منهم يف التيار الجهادي ،مثل نبيل نعيم ،أو م َّمن اعتزله ،مثل كامل
حبيب( ،((2وغريهام.
الحقيقة أ ّن رسم حدود فاصلة بني التيارات الفكرية اإلسالمية
تظل هناك
املختلفة ،مطلب صعب املنال ألسباب كثرية .لكنّ ،
إمكانية لرسم خطوط عريضة تندرج تحتها الجامعات املختلفة أو
أي محاولة للتصنيف ،هو إدراك أ ّن
تتقاطع ،واألمر البالغ األهمية يف ّ
الخطوط الفاصلة بني التيارات ليست استاتيكي ًة جامدةً ،بل نشطة
ومتغية ومتأث ّرة بالتطورات ،ال سيّام تلك التي م ّرت بها مرص منذ 30
ّ
حزيران  /يونيو  ،2013وهو ما كان له دور كبري يف تغيري مسار بعض
هذه الجامعات.
بكل يشء؛
اإلشكالية الثانية هي عدم بوح رؤوس بعض هذه التيارات ّ
ففي مقابلة مع الشيخ أسعد البيك ،إمام دعوة أهل الس ّنة والجامعة
يف سيناء ،ذكر أ ّن خالف أهل الس ّنة والجامعة مع السلفية السكندرية
أي
ُ 25عرف الخوارج يف التاريخ اإلسالمي بأنّهم يكفّرون مرتكب الكبرية ،إال أنه مل تُعرف ّ
فرقة بتكفري مرتكبي الصغائر (هذا حتى يف حال ع ِّد حلْق اللحية إمث ًا).
 26صبحي عبد السالم ومحمد كامل'" ،التوحيد والجهاد' ..إمارة إسالمية يف 'جبل الحالل'"،
الوطن ،2012/8/13 ،عىل الرابط:
http://www.elwatannews.com/news/details/37413
ومن الجدير باإلشارة أن نوضح أ ّن ذلك التحقيق الصحفي املنشور يف جريدة الوطن ال ميكن
يخص الجامعات املسلحة يف سيناء ،بل إنه ينقل فقط موقف القيادات
االستناد إليه يف ما ّ
الجهادية الكالسيكية م ّمن س َّموهم "الجهاديني الجدد" ،أ ّما ما عدا ذلك فهو مادّة صحفية
تقص ميداين وال مقابالت يف سيناء.
أي ٍّ
كتبت عن بعد ،مشبّعة بالرواية األمنية الرسميّة من دون ّ
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يدور يف باب "هل اإلميان قول وعمل؟" فقط .لكن بعد اعتقاله
وتناقل األخبار عن وجود تسجيل مص ّور له يح ّرض فيه عىل قتل
فض االعتصامات)،
الجنود (بعد انقالب متوز/يوليو  ،2013ومذابح ّ
فإ ّن أحد سلف ّيي العريش( ((2قد نقل عن البيك وج ًها عقائديًّا متشد ًدا
مل يعرفه عنه سوى من اقرتب منه طلبًا للعلم؛ وهو أنّه يقول بعدم
اإلعذار بالجهل (وليس فقط يف اشرتاط العمل لص ّحة اإلميان) ،وهو
املدخل الرئيس للتكفري.
بعبور نقطة االرتكاز األمني يف منطقة "الريسة" رشق العريش ،ينتهي
الوجود التنظيمي اإلخواين ،وتنتهي دوائر الوالء الفكري؛ إذ تختلف
الرتكيبة السكّانية بانتهاء الحرض العراييش والخروج إىل البادية .ويؤكّد
إخوان العريش وجود أفراد من اإلخوان يف الشيخ زويد ورفح ،لكنهم
مل يبلغوا أن يقيموا "أرسة" إخوانية واحدة ،وهي أصغر نواة تنظيمية
يف جامعة اإلخوان املسلمني .وقد بدأت السلفية بدرجاتها املختلفة
يف ملء الفراغ الفكري يف املنطقة الحدودية بأرسها ،مع ميل متزايد
إىل األفكار األكرث تش ّد ًدا كلّام اتّجهنا رشقًا ،نحو الحدود؛ فالدعوة
السلفية السكندرية لها أنصار يدعمون "حزب النور" سياس ًّيا ،لك ّن
كل من العريش
وجود دعوة أهل الس ّنة والجامعة أقوى منها يف ّ
واملنطقة الحدودية .ث ّم ال يلبث نفوذ أهل الس ّنة والجامعة أن يخفت
يف مقابل النفوذ الفكري للجهاديني والتكفرييني كلّام ات ّجهنا رشقًا.
بني السلفية الدعوية بشقّيها؛ سلفية اإلسكندرية وما ظهر من فكر
دعوة أهل الس ّنة والجامعة ،وتكفري املجتمع ،مساحة تحتلّها "السلفية
بغض النظر عن حمل السالح .فالسلفية
الجهادية" كتيار فكريّ ،
الجهادية تكفّر "دولة الطاغوت" الحاكمة بغري الرشع ،وكانت قبل
تتوسع يف تكفري "جنود
تط ّور األحداث بعد االنقالب واملذابح ال ّ
الطاغوت"؛ وذلك ألنهم مغلوبون عىل أمرهم بالتجنيد اإلجباري.
وترى السلفية الجهادية يف املجتمع جاهليةً ،مبصطلح سيد قطب
يف كالمه عىل "جاهلية القرن العرشين" ،وترى املامرسات الكفرية
شائعةً ،وعىل رأسها عدم تحكيم الرشيعة .لك ّنها ال تكفّر املجتمع وال
تستهدفه بالرضر.
عىل املستوى العمليايت ،عجزت الجامعات املنضوية تحت لواء
بأي عملية قتالية قبل ثورة يناير بسبب
السلفية الجهادية عن القيام ّ
األوضاع األمنيّة ،لك ّنها مل تلبث عقب الثورة أن استهدفت خ ّط الغاز
املص ّدر إىل إرسائيل بالتفجري ثالث عرشة مر ًة حتّى توقّف التصدير.
( 27أ .ف) من أوائل نارشي الدعوة السلفية السكندرية يف العريش ،مقابلة شخصية،
ترشين األول /أكتوبر .2013
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بعدها بدأت تستهدف جيش االحتالل اإلرسائييل داخل األرايض
الفلسطينية املحتلّة .ومل تخرج عن خطّها اإلسرتاتيجي بقرص نريانها
عىل العد ّو الخارجي (اإلرسائييل) ،إال عندما استهدفها الجيش املرصي
بعد  30حزيران  /يونيو .2013
عىل رأس الجامعات السلفية الجهادية تربز جامعة "أنصار بيت
املقدس" أقوى التنظيامت وأكرثها احرتافيةً ،سواء من حيث نوعية
العمليات أو يف التوثيق املر ّيئ والخطاب اإلعالمي .يليها من حيث
املستقل
ّ
الق ّوة "مجلس شورى املجاهدين – أكناف بيت املقدس"
بعملياته وتسجيالته املرئيّة وبياناته اإلعالمية .وأخ ًريا ،تصدر بعض
البيانات اإلعالمية باسم "السلفية الجهادية" ،وهي يف الغالب جامعة
ٍ
وعمليات.
تنظيم وكفاء ًة
وأقل منهام
أضعف من سابقتيها ّ
ً
يف التقاطع بني تيّار السلفية الجهادية والتيار التكفريي يظهر ما
ميكن أن نص ّنفه بــ "التكفرييني الجهاديني" .وهم يختلفون عن
"التكفرييني السلميني"؛ فمن الشائع يف املنطقة الحدودية من شامل
سيناء وجود ت ّيار عريض من التكفرييني السلميني الرافضني لحمل
يستحق
السالح من دون إمام مسلم يعلن الجهاد أو مجتمع مسلم
ّ
العناء .فهم منكفئون عىل أنفسهم وجامعاتهم ،فال يؤاكلون الناس وال
يصلّون معهم وال يتز ّوجون منهم .التكفرييون السلميون منرصفون
إىل مجتمعاتهم املنغلقة الض ّيقة والدعوة إىل أفكارهم يف انتظار ق ّوة
شوكتهم أو الجهاد (ض ّد اليهود) ،وسالحهم الذي يقتنونه ألسباب
قبلية وثقافية( ((2ال يُستخدم إال يف دفع الصائل (ر ّد املعتدي) .أ ّما
التكفرييون الجهاديون ،فهم منطلقون من أرضية أيديولوجية تكفّر
املجتمع ،عالو ًة عىل تكفري الدولة وأجهزة الحكم فيها ،ويحملون
السالح يف قتا ٍل مق ّدس (جهاد) اقترص يف مراحله األوىل عىل "جنود
الطاغوت" من دون املدن ّيني.
تع ّد جامعة "التوحيد والجهاد" باكورة الجامعات التكفريية الجهادية
مؤسسها خالد مساعد،
يف سيناء .وقد تحلّلت بصورة كبرية بعد مقتل ّ
وبسبب املالحقات األمنيّة قبل ثورة يناير ،وتناثرت فلولها بني
أي أثر لها أو لجامعة أخرى ،قد تكون
الجامعات األخرى ومل يظهر ّ
ورثتها فكريًّا وعملياتيًّا ،إال يوم  11أيلول  /سبتمرب  2013يف العملية
 28انظر :اإلسكندراين" ،السالح بني العرف واأليديولوجيا واالرتزاق" ،األخبار اللبنانية،
.2013/8/26
وانظر أيضا مقالته" :أحداث سيناء وإيالت وعملية نرس (ج  :)2خريطة السالح يف سيناء"،
أحب سيناء ،2011/8/27 ،عىل الرابط:
http://wp.me/p1xe8K-2s

دراسات وأوراق تحليليّة
الحرب في سيناء :مكافحة إرهاب أم تحوّ الت إستراتيجية في التعاون والعداء؟

التي استهدفت مق ّر االستخبارات الحربية يف رفح املرصية؛ إذ أعلنت
جامعة جديدة تدعى "جند اإلسالم" مسؤوليتها عن العملية.
وتشبه "جند اإلسالم" سابقتها "التوحيد والجهاد" يف أمرين؛ أ ّولهام
أنّها رفحاوية بامتياز؛ إذ يصعب فصل املرصي عن الفلسطيني
فيها ،سواء من حيث الكوادر أو السالح والعتاد ،كام تعتمد بصورة
ملحوظة عىل األنفاق .وميكن القول إنّها محدودة االنتشار خارج رفح،
حيث الجامعات املسلّحة األخرى .وثانيهام ،ات ّباع أسلوب التفجريات
االنتحارية العنيفة من دون قدرة عالية عىل املناورة القتالية؛ وذلك
لرتجيح عدم انتامء أعضائها إىل القبائل البدوية املسيطرة عىل األرايض
املحيطة .ويتّضح فارق املستوى بينهام وبني "أنصار بيت املقدس"
و"أكناف بيت املقدس" ،يف طول اإلعداد للعمليات واالعتناء بالتصوير
والتحرير وجودة إخراج البيانات اإلعالمية؛ ما ّ
يدل عىل التفاوت يف
الخربة والتدريب والكفاءة.
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موقف الجهاديين في سيناء
من جماعة اإلخوان المسلمين
توالت أخبار القبض عىل عد ٍد من قيادات اإلخــوان املسلمني يف
لفض اعتصا َمي ميدان رابعة العدوية رشق القاهرة،
األسابيع التالية ّ
وصف محاوالت
وميدان النهضة يف الجيزة .ومل يَ ِغ ْب عن هذه األخبار ْ
تنكّرهم وهروبهم واختبائهم .ويف الوقت الذي أعلنت فيه السلطات
اعتقال أحدهم يف واحة سيوة يف الصحراء الغربية ،جرى تساؤل عن
عدم لجوء قيادات اإلخوان إىل سيناء لالحتامء بالجامعات التي قيل
إنّها تنفّذ عمليات العنف بالتنسيق معهم.
فهل ارتبط العنف يف سيناء باألزمة السياسية يف القاهرة (قبل بدء
املوسعة يف  7أيلول /سبتمرب ،)2013
الحرب/العمليات العسكرية ّ
بسبب تنسيقٍ جرى بني قادة اإلخوان والجامعات املسلّحة يف سيناء؟
وهل أ ّن "حامس" ضالعة يف هذه العالقة؟ أال تع ّد حكومة "حامس"،
حرصا
بحكم املصلحة السياسية النفعية عىل ّ
األقل ،من أش ّد األطراف ً
عىل تهدئة األمور يف سيناء تج ّن ًبا النفجار الوضع اقتصاديًّا وإنسان ًّيا،
إن أُغلقت األنفاق واملعابر بني غ ّزة وسيناء؟

اختالط التكفري بالتو ّجه الجهادي أمر له أصول تاريخية خارج سيناء،
كام أ ّن انفتاح "تنظيم الجهاد العاملي" عىل "القطبيني" بقرار من أمين
الظواهري ،قد أنتج هجائن جديدة من الجامعات اإلسالمية املتن ّوعة
فكريًّا وجغراف ًّيا ،محل ًّيا وعامل ًّيا .ومن امله ّم اإلشارة إىل أ ّن الرابطة
الفكرية واملعنوية بني تنظيم القاعدة وبعض الجامعات املسلّحة يف
تتجل يف تسجيالت صوتية داعمة من الظواهري أو
سيناء التي قد ّ
االحتفاء بتلك التسجيالت يف موا ّد مرئية تنتجها جامعة "أنصار بيت
مثل ،مل يثبت تط ّورها إىل رابطة تنظيمية .النقطة املحورية
املقدس" ً
هنا هي أ ّن التامثل بني جهاديّي سيناء وجهاديّي القاعدة كان كب ًريا
يف الفرتة من شباط  /فرباير  2011وحزيران  /يونيو2013؛ إذ اقترص
اختالف جهاديّي سيناء عن نظرائهم يف القاعدة ميدان ًّيا أخذًا بنظرية
العد ّو القريب (إرسائيل) أوىل من العد ّو البعيد (الواليات املتحدة
األمريكية) ،وإن كانت األرض السوريّة قد جمعت بينهام يف ضوء
ع ّدهم الثورة السورية معركة مذهبية عقائدية ،فسافر إليها بعض
جهاديّي سيناء .أ ّما الفرتة بعد  30حزيران  /يونيو ،فالسمة الغالبة
عليها هي التاميز والخصوصية الشديدة للسياق السيناوي الذي
قد يكون حجر زاوية يف تح ّوالت إقليمية كربى تبدأ بتصدير العنف
املنظّم خارج شبه الجزيرة انطالقًا من إقليم قناة السويس(.((2

لكن ّنا نستبعد التفسري التآمري للعنف السيايس يف سيناء باخرتاق
األجهزة املرصية واإلقليمية املجموعات املسلّحة أمنيًّا واستخباراتيًّا،
وتوجيهها جزئيًّا أو كليًّا العمليات بالسطوة الفكرية أو املالية.

 29كُتب هذا الجزء من الدراسة قبل انتقال عمليّات "أنصار بيت املقدس" إىل خارج
سيناء ،وهو ما توافق مع توقُّع الباحث؛ إذ كانت أوىل العمليات النوعية الناجحة يف مدينة
اإلسامعيليّة عىل ضفاف قناة السويس ،ث ّم املنصورة يف الدلتا ،وأخ ًريا العاصمة.

 30معلومة يؤكّدها عدد من محامي املعتقلني يف شامل سيناء الذين يعتمد سري
عملهم عىل حسن العالقة ،وعىل يشء من عدم الرسمية بينهم وبني القيادات العسكرية يف
االستخبارات ،ويف النيابة.

ال تستبعد نظرية االحتامالت ،املدعمة ببعض الحوادث القريبة،
ترجيح استفادة "حركة فتح" من إشعال األزمة يف سيناء ملواصلة
الضغط عىل "حامس"؛ فقد أعلنت وزارة الداخلية املرصية بالفعل
عن إلقاء القبض عىل أحد الفلسطينيني املتورطني يف أعامل ُعنف
يف سيناء ممن ينتسبون إىل جهاز األمن الوقايئ التابع لحركة "فتح".
كان خ ًربا مقتض ًبا ظهر عىل رشيط شاشات التليفزيون الرسمي ،ومل
يتكرر كث ًريا ،ومل تلتفت إليه سائر وسائل اإلعالم .يف حني أظهر مقطع
تسجييل ُمص َّور عىل موقع "يوتيوب" احتفال أقارب املقبوض عليهم
يف سيناء من حركة فتح بإطالق رساحهم .ويذكر محامو املعتقلني
يف العريش اعتذار السلطات لفتحاويّني مقيمني يف شامل سيناء عن
القبض عليهم خطأً ،وقد أُفرج عنهم من نيابة الجالء العسكرية يف
لكل منهم مبلغ  500جنيه(.((3
وصف ّ
اإلسامعيليةُ ،
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واالحتامل املر ّجح هو استقالل إرادة هذه التنظيامت السياسية
كل من اإلخــوان وحليفتها حامس من ناحية،
والعسكرية عن ٍّ
واستقاللها عن تالعب األجهزة األمنيّة واالستخباراتية من ناحية
أخرى؛ ما ّ
يدل عىل وجود مع ًنى غري تآمري للعمليات التي تستهدف
الجيش والرشطة ،والتي ازدادت وتريتها بعد انقالب  3متوز  /يوليو،
وبلغت مداها بتصفية  25جنديًّا أعزل مبالبس مدنية يف ما ُعرف
مبذبحة رفح الثانية(.((3

يقود هذا االحتامل إىل أحد تفسريين محتملني؛ أ ّولهام وقايئ ،والثاين
وكل االحتاملني منطلق من تصديق موقف هذه
دفاعي وتضامنيَ .
الجامعات املعلن محل ًّيا إزاء سلطة اإلخوان املسلمني؛ إذ رأوا محمد
رئيسا لحكم طاغويت مل يط ّبق الرشيعة ،ومل يعلن الجهاد
مريس ً
لتحرير أرض فلسطني ومق ّدساتها .لقد حرصت الجامعات ،عىل
اختالف تصنيفاتها ،عىل إبداء معارضتها الرشعية  /الدينية حكم
مريس واإلخــوان ،سواء بتنفيذ عمليات داخل األرض الفلسطينية
املحتلّة أو بنرش آرائهم الدينية بخصوص تكفري اإلخوان والسلفيني
الذين قبلوا بالدميقراطية اإلجرائية(((3؛ ففي عمليّتي أنصار بيت
تول
املقدس يف إيالت وأكناف بيت املقدس يف صحراء النقب ،بعد ّ
محمد مريس الرئاسة ،إظها ٌر لتح ّدي السلفية الجهادية سلطة إخوان
أي اعرتاض عىل استمرار معاهدة السالم .وهو
مرص الذين مل يبدوا ّ
ما يع ّد رسالة تضامن مع تيّار السلفية الجهادية يف غزة الواقع تحت
السيطرة الفعلية لسلطة حامس التي ت ُو َّجه لها سهام النقد الحتكارها
زناد املقاومة  /الجهاد.

موسعة بدأت
رأسا بعمليات عسكرية ّ
 31ذلك قبل أن تكون الجامعات نفسها مستهدف ًة ً
يف  7أيلول /سبتمرب ،لتشمل عملياتها النوعية الحقًا تفجري مديرية أمن جنوب سيناء يف
ترشين األول /أكتوبر ،ث ّم تفجري حافلة جنود ومقتل  11جنديًّا يف ترشين الثاين /نوفمرب.
 32ال يختلف الجهاديّون يف ع ِّد الدميقراطيّة من املامرسات الكفريّة ،وإن كانوا يتفاوتون
يف الحكم عىل من سار عىل دربها .السلفيّة الجهاديّة ال تتوسع يف تكفري األفراد ،لك ّن تيّار ٍ
ات
الجهادي تستهل األمر بالتكفري ،وقد سبق لها أن نرشت أفكارها
الشق
أخرى متقاطعة معها يف ّ
ّ
يل.
التي قد تبلغ ح َّد تكفري بعض رموز تنظيم القاعدة أنفسهم يف املجتمع
ّ
السيناوي املح ّ
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وعليه ،فإ ّن احتامل كون العمليات ض ّد الجيش والرشطة بعد االنقالب
وقائيّةً ،ال يعني التنسيق مع اإلخوان املسلمني ،ولكن يعني أ ّن
أعضاء الجامعات املسلّحة أرادوا إعالن رفضهم الشديد عودة الدولة
القمعية البوليسية بوصفهم من سكان املنطقة الحدودية وأصحاب
الثأر مع الرشطة ،وجهاز مباحث أمن الدولة الذي أعيد ضبّاطه إىل
مواقعهم القدمية بعد انقالب  3متوز  /يوليو .فاملبادرة بالعمليات
عقب االنقالب قبل إعالن الجيش الحرب عليهم قد تُفهم يف هذا
السياق ،من جهة أ ّن املستهدف منه مل يكن املدنيّني ،بل أفراد الق ّوات
النظامية ومركباتها .ويحتمل أن يكون املنحى الوقايئ احرتازيًّا بعد
عزل الرئيس املنتخب دميقراط ًّيا (الكافر يف نظر بعضهم) ،واإلجراءات
مؤشا لعودة تعامل السلطات معهم كام
التي رافقت عزله؛ ما رأوه ّ ً
كان األمر قبل كانون الثاين  /يناير  ،2011األمر الذي دفعهم إليصال
رسالة قويّة مفادها أنّهم لن يسمحوا بذلك حتّى لو قامت الحرب.
منصة
الصورة التي نقلتها دعاية اإلخوان وأنصارهم ،والتي ظلَّت ّ
اعتصام رابعة تؤكّدها ،هي أ ّن سلطة االنقالب يف "حرب عىل اإلسالم".
وهي صورة كفيلة بإثارة حمية الجامعات املسلّحة يف شامل سيناء
مدعومة بدماء املئات من اإلسالميني الع ّزل الذين أريقت يف ع ّدة
مواقع .ويف السطور املقبلة ،تتبّ ٌع ملواقف أه ّم جامعة سلفية جهادية
املستقل
ّ
مسلّحة يف سيناء ،مبا يدعم التفسري التضامني الدفاعي
تنظيم ًّيا ومال ًّيا عن اإلخوان يف مرص وحامس يف فلسطني ،ومبا يستبعد
التوجيه  /االخرتاق االستخبارايت  /األمني املرصي.

"أنصار بيت المقدس"
و"كامب ديفيد" :من الخرق العدائي
إلى التعطيل بالتنسيق المشترك
برز اسم "أنصار بيت املقدس" أل ّول مرة يف فيلم تسجييل بعنوان
"وإن عدتم عدنا" .أظهر الفيلم املنشور يف  2012جوانب تفصيلية
من عمليات تفجري خ ّط الغاز الطبيعي املص ّدر إىل دولة االحتالل ،مع
بعض املقاطع الصوتية للقيادي يف تنظيم القاعدة أمين الظواهري
الذي أثنى عليهم .وتوقّف استهداف خ ّط الغاز بإعالن املجلس
العسكري إبّان حكمه ،وقف تصديره إىل إرسائيل تنفيذًا لقرار
املحكمة التي قضت ببطالن صفقة البيع .بعدها تو ّجهت عمليات
"أنصار بيت املقدس" إىل داخل األرض املحتلة؛ إذ استهدفت سيارة
إرسائيلية يف صحراء النقب بالقرب من الخ ّط الحدودي يف وسط

دراسات وأوراق تحليليّة
الحرب في سيناء :مكافحة إرهاب أم تحوّ الت إستراتيجية في التعاون والعداء؟

سيناء ،ونفّذت عدة عمليات يف أم الررشاش (إيالت) ،وقامت بتصوير
جوانب منها وبثّها يف تسجيالت مص ّورة عىل موقع يوتيوب"(.((3
وبعد ذلك ات ّجهت جامعة "أنصار بيت املقدس" إىل استهداف األرايض
املحتلّة ،وكان ر ّد استخبارات االحتالل بتصعيد اخرتقت به السيادة
املرصية بعملية اغتيال القيادي يف التنظيم وأحد منفّذي عملية أم
الررشاش ،إبراهيم عويضة بريكات ،يف  26آب  /أغسطس  .2012ويف
تسجيلٍ مص ّور بثَّته "أنصار بيت املقدس" عىل موقع يوتيوب بتاريخ
 11أيلول  /سبتمرب  ،2012اعرتف (منيزل محمد سليامن سالمة)
بأنّه الجاسوس الرئيس يف العملية الذي ج ّند جاسوسني آخرين ،قام
أحدهام (سالمة العوايدة) بزرع رشيحة إلكرتونية أسفل خ ّزان الوقود
الخاصة بـ "أبو عويضة" ،واكتملت دائرة االنفجار
بالدراجة البخارية
ّ
بهذه الرشيحة لحظة مروره فوق املتف ّجرات.
وج ّدد جيش االحتالل اخرتاقه سيناء يف حزيران  /يونيو 2013؛ إذ
جرى اختطاف وائل أبو ريدة ،القيادي يف حركة الجهاد اإلسالمي يف
قطاع غزة الذي كان يف زيارة عالجية البنه يف القاهرة .ونرشت جريدة
محل تأكيده تفاصيل
"األخبار اللبنانية" عىل لسان مصدر استخبارايت ّ
اختطاف أبو ريدة ،وإشارته إىل نجاته من ع ّدة محاوالت لالختطاف
داخل غزة ،مع إبداء أسفه عىل أن يكون نجاح العملية أخ ًريا قد جرى
باخرتاق السيادة واألمن القومي املرصيَّني(.((3
ومن صور إنكار قيادة الجيش بعد االنقالب اخرتاق السيادة املرصية،
ما نقلته وكاالت األنباء العاملية ثالث أيام عيد الفطر ( 9آب/أغسطس
 )2013بشأن مقتل خمسة جهاديني يف سيناء بقذيفتني صاروخيتني
مو ّجهتني من طائرة إرسائيلية من دون ط ّيار بالقرب من الخ ّط
الحدودي .فقد اكتفى املتحدث العسكري املرصي بتعليقٍ مقتضب
عىل صفحته الرسمية عىل "فيسبوك" يشري فيه إىل "سامع انفجارين
بني العالمتني الدوليتني ( )10و( )11يف متام الساعة الرابعة والربع من
عرص الجمعة املوافق للتاسع من آب  /أغسطس"(.((3
 33اإلسكندراين" ،تبنوا محاولة اغتيال وزير الداخلية وقصفوا إرسائيل – 'أنصار بيت
املقدس' :مقاومة أم إرهاب؟" ،األخبار اللبنانية ،العدد  ،2013/9/11 ،2101عىل الرابط:
http://www.al-akhbar.com/node/191001
 34اإلسكندراين" ،اخرتاقات أمنية إرسائيلية متكررة يف سيناء وسؤال السيادة والكفاءة"،
أحب سيناء ،2013/7/20 ،عىل الرابط:
http://wp.me/p1xe8K-4q
" 35الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات املسلحة" عىل الفيسبوك،2013/8/9 ،
عىل الرابط:
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/353197188144603
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طويل؛ إذ أصدرت جامعة "أنصار بيت
غري أ ّن ذلك اإلنكار مل يصمد ً
املقدس" بيانًا صباح السبت املوافق للعارش من آب  /أغسطس 2013
تنعى فيه شهداءها األربعة ،وتعلن فيه أسامءهم بالكامل وانتامءهم
القبيل ،وقراهم الحدودية التي يسكنون فيها ،موضّ ح ًة نجاة قائدهم
الخامس من دون تسميته .وقد و ّجه البيان ات ّها ًما رصي ًحا للجيش
ناقل شهادات عيان لسكّان املنطقة.
املرصي بالعاملة لدولة االحتاللً ،
ولقد توافق البيان الذي أصدرته جامعة "أنصار بيت املقدس" مع
املنشور يف اإلعالم الدويل والصحافة اإلرسائيلية ،ما وضع السلطات
العسكرية املرصية يف حرج ،وما دفع وكالة أنباء الرشق األوسط
الناطقة بلسان السلطة يف مرص ،إىل أن تنرش عىل لسان "مصدر أمني
رفيع" ،من دون تسمية ،ا ّدعاءه أ ّن قصف الجهاديني األربعة قد جرى
من طائريت "أباتيش" و"جازيل" تابعتني للجيش املرصي .وأشارت
الرواية األمن ّية الرسمية إىل حيازة اثنني من الجهاديني دراجة بخارية،
منصة صواريخ مو ّجهة تجاه األرايض
وهو صحيح ،لك ّنها زعمت ضبط ّ
املرصية ،عىل الرغم من أنّه ال يوجد منطق يف استهداف األرايض
املرصية من أبعد نقطة حدودية يف منطقة غري مأهولة.
مل تلبث "السلفية الجهادية" أن ر ّدت ببيان يوم األحد املوافق للحادي
عرش من آب  /أغسطس لتكذيب املتح ّدث العسكري وغريه من
رسبون ترصيحاتهم عرب وسائل اإلعالم
القادة العسكريني الذين ي ّ
التابعة للسلطة .وأكّدت "السلفية الجهادية" ات ّهامات أقرانهم يف
املرصي بالعاملة وخدمة مصالح
الجيش
َ
جامعة "أنصار بيت املقدس"
َّ
دولة االحتالل .وقد أشارت "السلفية الجهادية" يف بيانها إىل تجاوز
االنتهاكات اإلرسائيلية مرحلة اخرتاق األجــواء املرصية إىل تنفيذ
العمليات ض ّد أهداف داخل األرايض املرصية بإذنٍ وتنسيق مع
علم بأ ّن الطائرات العسكرية املرصية مل يُسمح لها
الجانب املرصيً ،
بالتحليق يف املنطقة الحدودية منذ حزيران  /يونيو  1967إال بعد
ألسباب متعلقة مبالحقة الجامعات
إذن إرسائيل يف  2012املايض
ٍ
املسلّحة بوصفها "عد ًّوا مشرتكًا" بني الجانبني.
بالتوازي مع بيان "السلفية الجهادية" أصــدر تنظيم "مجلس
شورى املجاهدين – أكناف بيت املقدس" ،بيانه رقم ( )39بتاريخ
 10آب  /أغسطس  2013الذي يؤكّد رواية أقرانهم يف "أنصار بيت
املقدس" ونعيهم فيه "الشهداء" األربعة بأسامئهم وقبائلهم .وص ّعد
الجيش املرصي بش ّن غارة جوية عىل قرية "الثومة" جنوب مدينة
"الشيخ زويد"؛ إذ قُصفت القرية بع ّدة قذائف أسفرت عن مقتل
مواط َنني ،هام :عبد الله أحمد سامل ( 32عا ًما) ،وجهاد جرب السويريك
( 30عا ًما).
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عب عنه البيان رقم ( )40الذي
أ ّما تصعيد الجامعات املسلّحة ،فقد ّ
صباح
أصدره "مجلس شورى املجاهدين – أكناف بيت املقدس"
َ
الثالثاء  13آب  /أغسطس ،معل ًنا مسؤوليته عن إطالق صاروخ
"غراد" واحد عىل قرية "أم الررشاش" (إيالت) يف الساعة الواحدة
من فجر اليوم نفسه ،ر ّدة فعل رسيعة عىل مقتل الجهاديني األربعة،
وأ ّن منفّذيها قد عادوا من حيث أتوا ساملني ،متو ّعدين ٍ
مبزيد من
العمليات( .((3وكانت "السلفية الجهادية" قد أعلنت قبل ذلك بيومني،
يف يوم األحد  11آب  /أغسطس ،يف بيانٍ موثق بالصور ،بعنوان
"حقيقة عملية الجيش يف قرية الثومة  ،"2013/8/10تض ّمن تكذيبًا
لرواية املتحدث العسكري ،ونف ًيا لوجود عملية عسكرية من األساس،
واصف ًة ما حدث بأنّه قصف عشوايئ لتضليل الرأي العام وإيهام
الجمهور بأنّه كانت هناك عملية عسكرية مرصية يف "العجراء"؛ إذ
قتل الجهاديون األربعة ،ويجري استكاملها يف "الثومة".
واتّهم بيان "السلفية الجهادية" ق ّوات الجيش املرصي بارتكاب ع ّدة
جرائم ،منها :استخدام الق ّوة املفرطة واألسلحة املميتة يف عملية
استعراضية عشوائية ،والقتل العمد ألبرياء ث ّم تلفيق تهمة ت ّربر قتلهم
من دون تحقيقٍ أو إثبات .كام ات ّهمها البيان بإشاعة الرعب والهلع
يف منطقة سكنية مكتظة بالنساء واألطفال والعجائز وتعريضهم
للخطر القاتل من دون سبب أو م ّربر ،وتضليل الرأي العا ّم ،وات ّهام
األبرياء بتهمٍ باطلة من دون أدلّة ،وا ّدعاء بطوالت وهمية يف الوقت
فيتجسس
الذي تتعاون فيه مع "عد ّو األ ّمة" وتفتح مجالها الج ّوي له
ّ
ويقتل ما يشاء ،بحسب صيغة البيان.
فض اعتصام ميدان النهضة
ليلة األربعاء 14 ،آب  /أغسطس ،جرى ّ
فض
يف الجيزة مع سقوط عرشات القتىل ،ويف الفجر بدأت عملية ّ
اعتصام ميدان رابعة العدوية يف رشق القاهرة الذي راح ضحيّته
مئات املدنيني الع ّزل ،وهي املذبحة التي أضافت تأكيد الخطاب
التضامني دينيًّا يف بيانات الجامعات السيناوية املسلّحة التالية .وكان
ظل يبتعد
مالحظًا أ ّن خطاب التنظيامت السلفية الجهادية يف سيناء ّ
عن توجيه االتهام أو إعالن العداء تجاه السلطات املرصية وق ّواتها
النظامية من الجيش والرشطة ،إىل أن سقط أعضاء جامعة "أنصار
بيت املقدس" األربعة يف عيد الفطر ،وجرى تصعيد من الجيش
املرصي ض ّد الجامعات ومحيطهم السكّاين يف اليوم التايل.
 36كانت هذه هي آخر عملية عدائية تستهدف ق ّوات االحتالل يف األرايض الفلسطينية
املحتلة حتى كتابة هذه السطور ،ومن املتوقّع أن تكون آخر عملية لفرتة ليست قصرية بسبب
العمليات العسكرية امل ّوسعة الجارية منذ  7أيلول /سبتمرب .2013
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أقل من خمس
يف ظهرية يوم  19آب  /أغسطس 2013؛ أي بعد ّ
ساعات من وقوع مذبحة الجنود الثانية ،نرشت "أنصار بيت املقدس"
تسجيل مص ّو ًرا للجنود السبعة الذين سبق اختطافهم واإلفراج عنهم
ً
يف أيار  /مايو من العام الجاري .ظهر الجنود يف حالة صحية جيدة،
وقد تح ّدث أحدهم مو ّج ًها الشكر لجامعة "أنصار بيت املقدس"
لتوسطهم يف اإلفراج عنهم ولحسن معاملتهم .وو ّجهت الجامعة عىل
ّ
لسان الجندي ندا ًء للرئيس محمد مريس وقتها مطالبني باإلفراج عن
معتقليهم وسجنائهم.
بدا أ ّن توقيت نرش الفيديو بعد ثالثة شهور من تسجيله رسالة ت َ ُّربؤ
ضمني من التو ّرط يف مذبحة الجنود الثانية .فقد أظهرت جنازة
األعضاء األربعة املقتولني يف عيد الفطر تعاطفًا شعب ًّيا محل ًّيا جارفًا،
وهو ما كان مه ّد ًدا بالفقدان إذا أُدينت "أنصار بيت املقدس" مبذبحة
الجنود .ومل يكد مي ّر أسبوعان حتّى جرى نرش بيان مثري للجدل
ومربك للتحليالت تحت عنوان "غزوة الثأر ملسلمي مرص" ،تب ّنت فيه
جامعة "أنصار بيت املقدس" محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم،
وزير الداخلية املرصي ،يوم  4أيلول  /سبتمرب  .2013وصدر البيان
يوم األحد  8أيلول  /سبتمرب بعد أربعة أيام عىل املحاولة الفاشلة
التي أصابت بعض املدنيني يف موقع الحادثة بالقرب من منزل الوزير.
وهو بيان صدم وسائل اإلعالم املرصية؛ فكأنّها تسمع باسم التنظيم
أل ّول مرة .كام أربك البيان املراقبني الذين فهموا من متابعة "أنصار
بيت املقدس" أنّها جامعة جهاد  /مقاومة للعد ّو اإلرسائييل فقط.
يوم الثالثاء  2أيلول  /سبتمرب ش ّنت األباتيش املرصية قصفًا عىل قريتَي
"الثومة" و"املقاطعة" جنوب مدينة الشيخ زويد ،وهي الواقعة التي
حوكم فيها الصحفي السيناوي أحمد أبو دراع بسببها عسكريًّا؛ ألنه
نفى رواية الجيش الرسمية .وأكّد سكان القريتني أ ّن القصف مل يسفر
أي قتىل ،وأ ّن أحد املصابني األربعة فقط قد جرى اعتقاله من
عن ّ
مستشفى الشيخ زويد قبل تلقّيه العالج ،إال أ ّن التليفزيون الرسمي
قد أعلن عن مقتل أكرث من عرشة وإصابة عدد أكرب من القتىل.
كام نفى سكان جريان املنازل املقصوفة الرواية األمنية الرسمية التي
ا ّدعت تفجري مخازن سالح.
أصــدرت "السلفية الجهادية يف سيناء" بيانًا صباح األربعاء
 3أيلول  /سبتمرب يصف الجيش املرصي بالكذب والخيانة ،ذاك ًرا
خسائر القصف من منازل مدنيني والرضر الذي لحق باملسجد ،وقد
أشار البيان إىل استهداف منزل أرسة أحد الجهاديني األربعة الذين
قُتلوا يف عيد الفطر املايض قبيل استهدافهم األرايض املحتلّة بصواريخ.
نشه
خاص َ
وعىل الجانب اإلرسائييل ،أشار موقع "ديبكا" يف تقري ٍر ّ

دراسات وأوراق تحليليّة
الحرب في سيناء :مكافحة إرهاب أم تحوّ الت إستراتيجية في التعاون والعداء؟

تعليقًا عىل هذه العملية ،إىل أنّها املرة األوىل منذ  8سنوات التي يفي
فيها الجيش املرصي بااللتزامات التي أبرمها حسني مبارك سنة 2005
إبّان االنسحاب األحادي من قطاع غزة .ووفقًا لزعم التقرير ،اعتمد
الجيش املرصي عىل إسرتاتيجيتني متزامنتني منذ إطاحة محمد مريس
كل
سمهم "اإلرهابيني" الذين ميثّلون خط ًرا عىل ٍّ
للتضييق عىل من َّ
من مرص و"إرسائيل" ،وهام :إقامة منطقة عازلة بطول  14كيلوم ًرتا
هي حدود مرص مع غزة ،وإقامة عرشات نقاط التفتيش التي تح ّد
من وصول اإلمداد البرشي واللوجيستي .كام ربط "ديبكا" بني الرضبة
الج ّوية وقيام الجيش املرصي بهدم األنفاق يف رفح؛ للتضييق عىل
سمه حرية حركة املسلّحني من حامس ومن الجهاديني بني غزة
ما َّ
واملنطقة الحدودية من شامل سيناء.
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عىل مستوى العمليات ،ال توجد معلومات دقيقة متعلِّقة بالجوانب
الف ّنية والعملياتية سوى ا ّدعــاءات الرواية األمنيّة الرسمية عىل
املوقوفني ،إضاف ًة إىل بيانات الجامعات املسلّحة ،عىل رأسها "أنصار
بيت املقدس" التي ت ّدعي فيها انتصار ٍ
ات جزئي ًة عىل القوات
النظامية( .((3أ ّما ما ميكن الحديث عنه يقي ًنا يف الجوانب العملياتية،
فهو اآلثار اإلنسانية واالقتصادية املد ّمرة واالنتهاكات التي تو ّرطت
فيها القوات النظامية املرصية بقيادة أحمد وصفي ،قائد الجيش الثاين
امليداين ،بإرشاف قائد األركان والقائد العا ّم ،وقد وصفتها املنظامت
الحقوقية بأنّها "انتهاكات منهجية مستم ّرة"(.((3

خطاب "أنصار بيت املقدس" الذي اتّسم بالتم ّرد املسلح عىل سلطة
أي مضمون ميكن تصنيفه إرهاب ًّيا بصورة قاطعة،
الدولة ،مل يحمل ّ
إال يف البيان الذي أصدره التنظيم يف  8أيلول  /سبتمرب الذي ض ّم إىل
املستهدفني باالغتيال ،بعض اإلعالميني (من دون تسمية) التّهامهم
بالتحريض عىل القتل وتصفية املعتصمني واملتظاهرين.
املوسعة يف  7أيلول  /سبتمرب ،2013
عقب بدء العمليات العسكرية ّ
وبعد نرش "أنصار بيت املقدس" أكرث من بيان عن الخسائر التي
ألحقتها بالق ّوات النظامية املرصية ،جرى بثّ تسجيل مص ّور يض ّم
عدة لقطات الستهداف ق ّوات الجيش ومركباته .وكانت إحدى هذه
العمليات قد استهدفت نقطة االرتكاز األمني عند مبنى مصلحة
حي الكوثر يف مدينة الشيخ زويد .وهو ما يثبت
الرضائب يف مدخل ّ
فض االعتصام؛ بل
عدم بدء العمليات ض ّد القوات النظامية مبذبحة ّ
ميكن ر ّدها إىل ما أطلق عليه السلفيون الجهاديون يف سيناء "مذابح
الساجدين والصامئني"(.((3

نُرش يف بعض وسائل اإلعــام( ((4جانب من توثيق تلك االنتهاكات
حق آالف املدنيني من سكّان املنطقة
التي ارتكبتها ق ّوات الجيش يف ّ
الحدودية يف شامل سيناء ،وقد يستغرق األمر ع ّدة سنوات إلثبات
أ ّن االنتهاكات بلغت رسم ًّيا درجة "جرائم الحرب" .لك ّن الذي ال ّ
شك
فيه أنّها شملت التهجري القرسي ،وتدمري املنازل واملزارع ،وقصف
املنازل واملساجد بالطائرات والدبابات من دون تحذير باإلخالء؛
ما تسبّب يف مقتل أكرث من عرشة أطفال ،وأكرث من خمس نساء قبل
فضل عن تع ّمد إحراق السيارات
نهاية شهر أيلول  /سبتمرب .وذلكً ،
الخاصة ،وذات الدفع الرباعي من دون أدىن رضورة ،وحرق "العشش"
وبيوت الشعر التي كان بعضها مأ ًوى أوحد للفقراء املدقعني من
بدو املنطقة الحدودية .وقد تواترت الشهادات عن النهب املنهجي

تحديدا؟
ما الذي جرى في سيناء
ً
إجامل؛
ً
ميكن تصنيف املشهد العسكري يف سيناء يف ثالثة مستويات
املستوى العمليايت ،واملستوى اإلسرتاتيجي ،واملستوى السيايس الدويل
واإلقليمي.
 37سبب التسمية هو وقوع بعض املذابح ألنصار مريس واإلخوان واالشتباكات القاتلة يف
شهر رمضان ،وشيوع رواية بدء إطالق النار أثناء الصالة ،سواء يف صالة الفجر يف مذبحة "دار
الجمهوري" يف القاهرة أو يف صالة العرص يف إحدى مسريات العريش.
الحرس
ّ

 38تتجاهل البيانات اإلعالمية للجامعات املسلحة ذكر القتىل غري السيناويني الذين
يجري دفنهم كشهداء معركة ،بال تغسيل ،وال تكفني ،وال جنائز ،من غري أن يفتقدهم أحد
من السكان املحليني؛ ألنّهم وافدون من وادي النيل متخفّون يف إيواء أعضاء الجامعات من
املحلّيني.
" 39بعد  100يوم من العمليات العسكرية املوسعة انتهاكات منهجية مستمرة ومعاناة
خانقة يف سيناء" ،املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية ،2013/12/22 ،عىل الرابط:
http://ecesr.org/?p=767534
" 40عمليات ض ّد اإلرهاب أم عقوبات جامعية؟" ،األخبار اللبنانية.2013/9/14 ،
http://www.al-akhbar.com/node/191238
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ملحتويات املنازل من أموال ومصوغ ،بل حتّى املالبس واملفروشات
واملأكوالت؛ وذلك قبل إحراق األثاث بالكامل من دون توجيه أدىن
ألي مشتبه فيهم(.((4
ات ّهام أو اعتقال ّ
لكل هذه املامرسات آثا ٌر اجتامعية واقتصادية وسياسية ،لك ّنها ال
ّ
تعطي مؤرشات كافية عن تحليل الجانب العمليايت من املشهد
الجاري ،وإن كان قد ثبت ببعض الصور ،والتسجيالت املرئية،
والروايات املحلّية ،ص ّحة ا ّدعاءات الجامعات املسلحة إيقاع خسائر
يف صفوف الجيش يف تلك الحرب التي هي غري املتكافئة فن ًّيا ،والتي
يصعب تصنيفها عىل أنها حرب شوارع ،أو حرب تضاريس وعرة.
والحقيقة أ ّن أرض العمليات الجارية كلّها سهلة ومنبسطة بعي ًدا من
جبال وسط سيناء التي طاملا نسجت بشأنها األساطري األمن ّية (مثل
جبل الحالل)( .((4ومن املؤكّد أيضً ا أ ّن أعضاء الجامعات املسلحة
ينسحبون تكتيك ًّيا – يف املداهامت غال ًبا – إىل خارج القرى ،وال يجري
أي منهم ،ث ّم يناورون الق ّوات النظامية ويشتبكون معها
القبض عىل ٍّ
أو يستهدفون مركباتها بالعبوات الناسفة عىل الطرق بني القرى.
وبالنسبة إىل املستوى اإلسرتاتيجي ،فقد استفادت إرسائيل من
انشغال الجامعات املسلحة مبواجهاتها للجيش املرصي ،وضمنت
رسا غري
تأمي ًنا لحدودها مبنطقة عازلة تنفّذها الق ّوات املرصية ق ً
عابئة مبمتلكات املواطنني ومساكنهم ومزارعهم .وحتى إن مل ِ
تقض
العمليات عىل الجامعات ،وأغلب الظ ّن أنّها مل تفعل ،فقد استنفدت
جان ًبا كب ًريا من طاقتها ومن تسليحها بقد ٍر يصعب تعويضه يف
املستقبل القريب؛ فالطفرة التي شهدتها سيناء يف نوعية السالح
وكمياته بعد اندالع الثورة الليبية وأثناء فرتة االنفالت األمني يف
مرص ،يصعب توقّع تكرارها يف املدى املنظور؛ وذلك لألوضاع األمن ّية
املختلفة متا ًما.
مل تَخْل العمليات من استفادة إسرتاتيجية للجيش املرصي ،بعي ًدا من
ا ّدعاءات ف ْرض السيطرة والسيادة املردودة بحقائق التنسيق األمني
أي ق ّوات .لك ْن عمل ًّيا ،جرى تعطيل امللحق
مع إرسائيل قبل نرش ّ
'" 41األخبار' تجول يف قرى سيناء وتعاين دمار وضحايا عمليات عشوائية :شهادات ودماء
تدحض الرواية العسكرية" ،األخبار اللبنانية ،2013/9/18 ،عىل الرابط:
http://www.al-akhbar.com/node/191500
 42يقع جبل الحالل يف الشامل الرشقي ملدينة نخل وسط سيناء ،والجنوب الرشقي ملدينة
العريش .وميتد طوليًّا بني أرايض قبيلة التياها وأرايض قبيلة الرتابني ألكرث من  40كيلومرتًا.
لجأ إليه بعض املطلوبني الجنائيني من قبيلة الرتابني يف عهد حبيب العاديل وزير داخلية
مبارك ،ونسجت حوله أساطري أمنية زائفة بخصوص لجوء الجامعات األيديولوجية املسلحة
إليه واختبائهم فيه ،وهو ما يستحيل عمليًّا لرفض القبيلتني املهيمنتني عىل أراضيه إيواء
مطلوبني غرباء.

العدد 7
آذار  /مارس 2014

األمني مبعاهدة السالم الذي كان مينع الجيش املرصي من الوجود
يف املنطقة (ج) ،ويح ّرم عليه تحليق الطائرات العسكرية يف سامئها.
وحتّى يف العمليتني "نرس" و"نرس  ،"2كان املسموح به استثنا ًء من
امللحق األمني ،محدو ًدا نسب ًّيا .أ ّما اآلن ،فقد حلّق الط ّيارون املقاتلون
املرصيون فوق املنطقة (ج) أل ّول مرة منذ  ،1967وجرى متشيط
املنطقة ج ًّوا وأرضً ا أكرث من مرة .كام أنه من املر ّجح مناورة القوات
املتع ّددة الجنسيات واملراقبني  ،MFOوإدخال مع ّدات غري متّفق
ربا غري متّفق
عليها ممنوعة وفقًا للمعاهدة وملحقها األمني ،بل ّ
عليها حتى يف التنسيقات األمن ّية األخرية والراهنة.
من الطبيعي أن يعمل الجيش من أجل الحفاظ عىل التزام الدولة
بغض النظر عن الرفض الشعبي لها أو
مبعاهداتها الدولية القامئةّ ،
الحاجة إىل مراجعتها وتعديلها أو حتّى االنسحاب منها؛ فالدولة
أي فعلٍ حر ٍّيب أو عدا ٍّيئ تجاه "دولة
املرصية ملتزمة بعدم ش ّن ّ
إرسائيل" عىل األرايض الفلسطينية املحتلّة .لكن الثمن الذي يدفعه
الجيش املرصي ،عسكريًّا وسياس ًّيا ،مقابل هذه االلتزامات وتحقيق
تلك األهداف باهظ؛ فإعالن الجيش الحرب عىل الجامعات املسلحة
واملواجهة املفتوحة معهم ،ميدان ًّيا كام بدأ بالفعل ،أو إعالم ًّيا كام
أُعلن الحقًا ،أعطاها مس ّوغًا بوصف عملياتها ض ّده من باب دفع
الصائل (ر ّد املعتدي) ،ث ّم مل يلبث خطابها أن اتّهم الجيش رصاح ًة
بالر ّدة والكفر.
بعي ًدا من ردود الفعل الغاضبة واالنتقامية التي قد تدفع إىل انتشار
ظاهرة "جيش الرجل الواحد" ،والتي قد تكلِّف السلطة واملجتمع
خسائ َر فادح ًة يصعب توقّعها ،فإ ّن الجامعات قد ه ّددت سابقًا
مبعوث مستشار الرئيس املعزول محمد مريس للحوار املجتمعي
عقب مذبحة رفح األوىل يف  2012بأ ّن ر ّدها عىل استهدافها بعمليات
عسكرية يف سيناء سيكون يف قلب القاهرة ووادي النيل .وقد أوفت
بوعيدها ،وأعلنت "أنصار بيت املقدس" استهداف موكب وزير
الداخلية بالقرب من مسكنه يف مدينة نرص ( 4أيلول/سبتمرب)،
وكذلك مكتب االستخبارات العسكرية يف اإلسامعيلية ( 20ترشين
محص ًنا يف ثكنة عسكرية ،وذا أهمية قصوى
األول/أكتوبر) الذي يع ّد ّ
يف منطقة القناة وسيناء ،وأخ ًريا اغتيال ضابط يف مباحث أمن الدولة
حي مدينة نرص يف القاهرة ( 18ترشين الثاين/
(األمن الوطني) يف ّ
نوفمرب).
يع ّد خروج أنصار بيت املقدس وسائر الجامعات السلفية الجهادية
التي كانت تقرص نريانها عىل الجانب اإلرسائييل من دون التو ّرط يف
املشهد السيايس املرصي أو الفلسطيني ،عن مسارها الذي التزمته
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بحرب مفتوحة يغيب عن
منذ ثورة يناير ،تح ّولً إسرتاتيج ًّيا ،وإيذانًا
ٍ
أفقها احتامالت الهدنة أو إعالن التهدئة؛ فرصاع األجهزة ،أو حتّى
رصاع األجنحة داخل أجهزة السلطة ،كانت الغلبة فيه لفائدة "صوت
العقل" حتّى شهر أيار  /مايو 2013؛ إذ جرى إنهاء أزمة الجنود السبعة
املختطفني من دون تقديم تنازالت يف التفاوض ،ومن دون التو ّرط يف
انتهاكات .لكن "صوت الق ّوة" ارتفع وحسم الجولة التالية ملصلحته
عقب مذبحة جنود رفح الثانية ،يف آب  /أغسطس ،بعد االنقالب
فض االعتصام .وانزوى صوت املقيمني للخدمة يف
وعقب مذبحة ّ
سيناء من جهاز االستخبارات العسكرية املدركني لخطورة التو ّرط يف
انتهاكات ض ّد السكان املحليني وأثرها الذي لن يسهل محوه .تح ّو ٌل
ّ
بالشك والتساؤل عن إمكانية أن يكون منفّذ املذبحة مدركًا
يلقي
لرصاع وجهات النظر بني األجنحة االستخباراتية وامليدانية داخل
حريصا عىل إطالق يد البطش.
الجيش،
ً
وعليه ،يطرح هذا االحتامل النظري أسئلة عن القدرة التنفيذية
ٍ
مثل) عىل القيام بعملية راح ضح ّيتها 25
لطرف إقليمي (إرسائييل ً
جنديًّا كانوا عزلً مبالبسهم املدنية متو ّجهني من العريش إىل مق ّر
فوجهم العسكري يف مدينة رفح.
لعل اخرتاق إرسائيل العمق املرصي يف عملية اغتيال القيادي يف أنصار
ّ
بيت املقدس إبراهيم عويضة ،أو يف اختطاف وائل أبو ريدة ،القيادي
يف حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية ،من قلب وادي النيل أثناء
رحلة عالج ابنه ،يحمل إجاب ًة عن هذا التساؤل .وعىل الرغم من عدم
ألي طرف يف مذبحة الجنود األوىل التي ت ّربأت
توجيه اتهام رسمي ّ
منها الجامعات السيناوية املسلّحة كلّها ،فإ ّن تصفية وحدة عسكرية
كاملة قوامها  16جنديًّا داخل مق ّر الوحدة بزيّهم العسكري وسالحهم
الخفيف والثقيل ،تلفت إىل قدرة "مجهولني" عىل تنفيذ عمليات بهذا
ٍ
ألهداف سياسية وإسرتاتيجية رمبا ال تنكشف بوضوح إال
املستوى
بعد مرور سنوات.
أ ّما عىل املستوى السيايس الدويل واإلقليمي ،فقد بالغت السلطة
املرصية القامئة منذ االنقالب يف االلتزام بتعهداتها مع إرسائيل،
مخافة وقْف املساعدات العسكرية األمريكية وانهيار أحد أه ّم ركائز
اتفاقية "كامب ديفيد" ومعاهدة السالم( ((4إ ْن ع َّده الكونجرس انقالبًا
أي من اتفاقية "كامب ديفيد" ( 17أيلول /سبتمرب  ،)1978وال "معاهدة
 43ال يوجد ّ
نص يف ّ
السالم بني مرص وإرسائيل" ( 26آذار /مارس  ،)1979يلزم الواليات املتحدة األمريكية بتقديم
مساعدات عسكرية َ
لطرف املعاهدة كجزء من إبرامها .لكن من املعروف أ ّن الدور االستثنايئ
الذي قامت به الواليات املتحدة األمريكية يف االتفاقية واملعاهدة تجاوز الوساطة إىل الرعاية
عبت عنه بعض النصوص؛ لذا ال ميكن فصل املساعدات العسكرية عن
واإلرشاف ،وهو ما ّ

عسكريًّا .واختارت قيادة الجيش يف القاهرة باالتفاق مع النظراء يف تل
أبيب ،تعطيل امللحق األمني جزئيًّا وموقَّتا ،عوضا من تهديد املعاهدة
التي يبدو أ ّن فكرة مراجعتها لتوا ِفق إرادة الشعب املرصي ال تزال
أي سلطة تلت سقوط مبارك .ويبدو أ ّن األولوية
ً
خيال مل يرد يف بال ّ
تتَّجه إىل مصلحة متمثِّلة بضامن د ْعم إرسائيل ملوقف السلطة مع
الواليات املتحدة واالتحاد األورويب.
األمني يف
تتضافر الشواهد عىل إشادة الجانب اإلرسائييل بالتعاون
ّ
مواجهة الجهاديني و"اإلرهابيني" بوصفهم عد ًّوا مشرتكًا بني مرص
كل من الصحافة اإلرسائيلية وندوات
عبت عنه ّ
و"إرسائيل" ،وهو ما ّ
مراكز األبحاث يف واشنطن العاصمة التي يستضاف فيها باحثون
ومبعوثون أمريكيون( ((4قابلوا عد ًدا من قيادات الجيش املرصي ،مبن
فيهم وزير الدفاع عبد الفتاح السييس شخصيًّا .وقد رصد السكّان
املحليون يف املنطقة الحدودية من شامل سيناء ،م ّمن يجيدون العربية
ويتابعون التليفزيون اإلرسائييل ،خ ًربا بثّته القناة التليفزيونية العارشة
م ّر ًة واحدة ومل تك ّرر بثّه؛ وهو خرب ُمجمله وصول وفد عسكري
رفيع املستوى من تل أبيب إىل القاهرة يف نهاية األسبوع األ ّول من
املوسعة (أي يوم  13أو  14أيلول/سبتمرب) ،وأ ّن
العمليات العسكرية ّ
الوفد أجرى محادثات مل ّدة ساعتني ث ّم غادر.

هل من أفق للمستقبل؟
اعرتف وزير الدفاع ،عبد الفتاح السييس ،رسم ًّيا بوقوع أرضار وخسائر
املوسعة الجارية يف املنطقة
غري مـ ّررة يف العمليات العسكرية ّ
الحدودية من شامل سيناء منذ السابع من أيلول  /سبتمرب .2013
وأعلن السييس أنّه سيجري تعويض من أصابهم الرضر من عمليات
الجيش والرشطة ،وق ّدم اعتذا ًرا بسبب ما أصابهم من "خسائر يف
رسبة عرب موقع ويكيليكس
الرعاية األمريكية الستمرار املعاهدة .وقد ّ
رسية امل ّ
عبت الوثيقة ال ّ
رقم ( )a_10CAIRO181واملؤ ّرخة يف  9شباط /فرباير  2010عن ع ّد مبارك املساعدات
األمريكية العسكرية ملرص بقيمة  1.3مليار دوالر ،تعويضً ا ال ميكن املساس به من أجل صنع
السالم مع إرسائيل .عىل الرابط:
http://www.wikileaks.org/plusd/cables/10CAIRO181_a.html.
 44عىل سبيل املثال؛ عقد معهد ويستمنسرت مؤمت ًرا صحفيًّا يف واشنطن العاصمة يوم
الثالثاء  1ترشين األول /أكتوبر  2013استعرض فيه الوفد الذي أرسله املعهد يف الفرتة من
 27إىل  29أيلول /سبتمرب إىل مرص ملقابلة عبد الفتاح السييس وعدد من القادة العسكريني
والحكوميني .وقد تشكّل الوفد من ثالثة من كبار القادة العسكريني األمريكيني السابقني وخرباء
مكافحة اإلرهاب .نرش اإلعالن عن املؤمتر الصحفي عىل الرابط:
http://goo.gl/9bMwhv
وميكن مشاهدة املؤمتر نفسه عىل قناة املعهد عىل يوتيوب ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=EqppsDaYrBQ
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املباين أو األرايض"( ،((4غري أ ّن أهل سيناء رأوا أ ّن اعتذاره يستوجب
اعتذا ًرا؛ لتجاهله الضحايا يف األرواح البرشية ،وقام مدير الصفحة
الرسمية للمتحدث العسكري عىل موقع "فيسبوك" بحذفه الحقًا.
تراجع الجيش عن نفيه الصارم أ ّن أح ًدا من املدنيني العزل مل يسقط
برصاصه بعد مرصع حسني حسن خلف ،نجل شيخ مجاهدي سيناء
وبطل حرب االستنزاف يف السبعينيات ،الحاج حسن خلف .وسقط
قتيل نتيج ًة إلطالق نار عشوايئ من جانب الجيش .وطاملا نادى
حسني ً
الشيخ حسن خلف برضورة تح ّمل أخطاء الجيش يف عملياته ض ّد
الجامعات املسلحة .وللحاج حسن خلف وض ٌع استثنايئ يف عالقة
الجيش بأهايل سيناء ،فهو من املدع ّوين دو ًما يف احتفاالت الجيش.
استحق "نجمة سيناء" ،ملشاركته بوصفه
وهو بطل حرب سابق
ّ
متط ّو ًعا يف حرب االستنزاف ومحكو ًما يف سجون االحتالل مبجموع
أحكام بلغ  145سنةً.
اقتىض مقتل حسني حسن خلف تعزية رسمية من الجيش لوالده
مع منحه لقب "شهيد" ،من دون االعرتاف العلني مبقتله برصاصهم.
وقد أىت متزام ًنا مع نرش صورة الشيخ أسعد البيك ،أمري دعوة أهل
الس ّنة والجامعة الذي اعتُقل يف مدينة العريش بزعم إصداره فتوى
تحريضي ًة ض ّد ق ّوات الجيش والرشطة .وألسعد البيك مكانة دينية
واجتامعية كبرية يف العريش واملنطقة الحدودية ،وهو معروف بأنّه
فض املنازعات الرشعية (القضاء الرشعي) يف سيناء.
مؤسيس لجان ّ
من ّ
نُرشت صورة له وهو معصوب العينني ومق ّيد اليدين بطريقة مهينة
بجوار أحد املعتقلني الش ّبان داخل مد ّرعة .ما أثار غضب كثري من
شبّان العريش السلميني؛ فأعلن بعضهم عزمه عىل استخدام العنف،
وفقًا لناشطني حقوقيني وصحفيني محليني .وتضاعف الغضب بسبب
اعتذار السييس الذي اهت ّم بالخسائر من املباين واألرايض وبتعويض

 45اإلسكندراين" ،سيناء :قوة ناعمة وبطش تحت سقف واحــد" ،األخبار اللبنانية،
 ،2013/10/4عىل الرابط:
http://www.al-akhbar.com/node/192588
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املترضرين ماديًّا ،من دون اإلشارة إىل األرواح التي زهقت ،ومن دون
أفق لوقف العمليات قريبًا(.((4
مستقبل سيناء يف ما يبدو ُمل َّبد بالغيوم؛ نظ ًرا إىل االنتهاكات الوحشية
التي متارس ضد أهلها مبا يفوق خرباتهم وذكريات شيوخهم مع
انتهاكات جيش االحتالل( ،((4ومبا يدفع بعض كهولهم إىل الرت ّحم
عىل أيام قمع مبارك لكونه أهون مام يتجرعونه اآلن .ويف كل األحوال
يخرس الجيش الوطني الذي طاملا ارتبط الوجدان الجمعي ألهل سيناء
ظل إقصاء أبناء سيناء من الجيش
رشف وإيجايب .ويف ّ
به ّ
بكل ما هو م ّ
والرشطة ،فإ ّن العمليات تحمل يف طيّاتها سمة التمييز  /االنتقام
املوسعة ،وما اشتملت عليه من
رسخت العمليات ّ
الجغرايف .لقد ّ
عقاب جامعي ،التمييز بني أهل سيناء وأهل وادي النيل .واستدعت
مقارنة "املرصيني" – أي أهل وادي النيل  -مبن سبقهم يف املرور
بسيناء من خارجها؛ أي األتراك ،واإلنكليز ،والصهاينة.
ال يزال انحياز أغلب سكان سيناء إىل الدولة املرصية ،وليس الحكومة
القامئة أو غريها من الحكومات ،وهو ما يظهر يف أقوال الكبار
ولعب الصغار .وال يزال العلم املرصي يحمل رمزي ًة ألنه "بديل علم
الصهاينة"؛ فريسمه األطفال يف لوحات تعبريية بسيطة ،يرفرف فيها
ثقيل ،يشتبك به ملثّ ٌم يرتدي
فوق سيارة دفع رباعي ،تحمل مدف ًعا ً
جلبابًا (بطل الرسم) مع ق ّوات الجيش .وحني يستفرس املعلّم من
حامل علم بلده.
التلميذ صاحب الرسم ،يجيبه بأنّه يدافع عن أرضهً ،
جرح غائر يف نفوس أهل سيناء ال يبوحون به إال بعد طول مثابرة
ومعايشة ،أو تكشفه رسوم األطفال ،فيتل ّمس الباحث مدى اله ّوة
الالزم س ّدها عىل مدار سنوات طويلة مقبلة من املصالحة ،والعدالة
االنتقالية ،والتنمية باملشاركة.

 46املرجع نفسه.
 47هذه املقارنة نقل ّ
حريف ملا سمعه الباحث من بعض كبار الس ّن يف املنطقة الحدودية
من الرجال والنساء ،بعضهم يحمل قالئد وشهادات تقدير من الجيش املرصي ألدوارهم
البطولية أثناء الحرب وطوال فرتة االحتالل حتى االنسحاب اإلرسائييل من سيناء عام .1982
وقد أبدوا مرير أسفهم عىل أنهم شهدوا بأعينهم من مامرسات الجيش املرصي ما مل يقم به
خاصة مبن تحدَّث بها ،وال ينبغي
جيش االحتالل يف سيناء ،يف املناطق نفسها .وهي رؤية ذاتية َّ
إطالقها للمقارنة بني انتهاكات الجيش املرصي وجرائم الجيش الصهيوين بوج ٍه عا ٍّم.

