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على الرغم من االنقسام الذي ظهر الى السطح خالل أزمة الجنود
املخطوفني في سيناء ،نجح الجيش من خالل التفاوض مع
الخاطفني بواسطة شيوخ القبائل ،في تحرير الجنود بسلمية
ودون الحاجة الى عملية عسكرية

مرسي يستقبل
الجنود بعد إطالق
سراحهم في سيناء
أمس (أ ف ب)

«انفراج» أزمة جنود سيناء

انقسام حول طريقة خروج املخطوفني ...ومصادر عسكرية تكشف
مفاوضات الساعات األخيرة لتحريرهم
القاهرة ــ إسماعيل اإلسكندراني،
إيمان إبراهيم
ب�ع�ي�دًا ع��ن ال�ت��وظ�ي��ف ال�س�ي��اس��ي ألزم��ة
اختطاف الجنود املصريني ف��ي سيناء
ق�ب��ل أس �ب ��وع ،ث��م ت�ح��ري��ره��م أم ��س ،ف��إن
ّ
انقسامًا شهدته اآلراء املطالبة بالحل،
م��ا ب�ين التعامل ال �ح��ازم العنيف ،وبني
ً
أص��وات أكثر ميال للتعقل ،ليس حقنًا
لدماء األبرياء في املناطق السكنية التي
يختبئ فيها الخاطفون ،بل حفاظًا على
أرواح الجنود أنفسهم.
وام�ت��د ه��ذا االن�ق�س��ام إل��ى داخ��ل ال�ق� ّ�وات
ُ
املسلحة ،التي ت� َ�ع� ّ�د الحاكم الفعلي في
سيناء؛ فضباط العمليات الذين قدموا
ّ
إل ��ى م��دي�ن��ة ال �ع��ري��ش ل �ح��ل ه ��ذه األزم ��ة
ك ��ان ��وا ي �م �ي �ل��ون ال � ��ى ت �ح��ري��ر ال �ج �ن��ود
ب��ال �ق��وة .ف��ي ح�ين أن ال�ض�ب��اط املقيمني
ل�ل�خ��دم��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ال �ح��دودي��ة ك��ان��وا
ً
يفضلون التفاوض سبيال حكيمًا لحل
األزمة ملعرفتهم باآلثار الجانبية املدمرة
التي قد يحدثها أي تدخل عسكري.
ُ
وت �ش �ي��ر م �ص��ادر ع�س�ك��ري��ة ل �ـ«األخ �ب��ار»
ّ
إل��ى أن الخاطفني رفضوا رفضًا قاطعًا
التواصل مع وزارة الداخلية أو أي ممثل
للشرطة ،وذلك بسبب انتهاكات سابقة
ف��ي ح��ق ب��دو امل�ن�ط�ق��ة ال �ح��دودي��ة تعود
إلى عهد حسني مبارك .وامتنعوا كذلك
عن التواصل مع قائد مكتب املخابرات
العسكرية في العريش بسبب خالفات
م�ع��ه ب�ش��أن إدارة األن �ف��اق ،ح�ي��ث تغض
السلطات الطرف عن تهريب السلع غير
املدعومة حكوميًا عبر األنفاق مع غزة.
ول ��م ي�ق�ب��ل ال �خ��اط �ف��ون إال ب��ال �ت��واص��ل،
ع�ب��ر وس��اط��ة ق�ب�ل�ي��ة ،م��ع ض��اب��ط يعمل
في إدارة املخابرات العسكرية بالقاهرة
سبق له الخدمة في رفح قبل الثورة ،ولم
يكن له ع��داءات محلية ،بخالف زمالئه
ال��ذي��ن يخدمون حاليًا ف��ي مكتبي رفح
وال �ع��ري��ش .ون�ج�ح��ت ج �ه��ود ال��وس��اط��ة
الشعبية م��ن م�ش��اي��خ وع��واق��ل القبائل
وب�ع��ض مشايخ السلفية املعتدلني في
فتح قناة التفاوض مع الخاطفني.
ّ
وبحسب املصادر نفسها ،اتبع املفاوض
العسكري مع الخاطفني طريقة الحرب
ال �ن �ف �س �ي��ة ال �ض��اغ �ط��ة ل�ت�ح�س�ين م��وق�ف��ه
التفاوضي؛ فشهدت م��دن الشيخ زويد
وال � � �ج� � ��ورة ورف � � ��ح ت �ح �ل �ي �ق��ًا م�ن�خ�ف�ض��ًا
عسكريًا
للطائرات امل��روح�ي��ة ،وت�ع��زي�زًا ُ
في الشوارع والطرق الرئيسية ،وأمهل
الخاطفون مهلة قصيرة ،مع تحذيرهم
ب � ��أن ال� � �ق � ��وات ق� ��د ح �ص �ل��ت ع� �ل ��ى ض ��وء
أخ �ض��ر س �ي��اس��ي وع �س �ك��ري ب��ال�ت�ع��ام��ل
ال�ع�ن�ي��ف .وق��د رف��ض امل �ف��اوض مناقشة
م�ط��ال��ب ال�خ��اط�ف�ين ،م�س�ت�خ��دم��ًا املنطق
ال�ع��رف��ي ف��ي األزم ��ات الشبيهة ،مطالبًا
ً
إياهم بإطالق سراح الجنود أوال إثباتًا
النية.
لحسن
ُ
وب��ال �ف �ع��ل ،أط� �ل ��ق س � ��راح ال �ج �ن��ود فجر
األرب �ع��اء ف��ي منطقة ب�ئ��ر لحفن جنوب
ال �ع��ري��ش ل �ي �ج��دوا أن �ف �س �ه��م ف ��ي ال �ع��راء
املحليني إيصالهم
سائلني أحد السكان
ُ
ألقرب نقطة تفتيش .وقد نقلوا بطائرة
عسكرية م��ن م�ط��ار ال�ع��ري��ش إل��ى مطار
أمل��اظ��ة العسكري ب��ال�ق��اه��رة ،حيث أقيم
ل�ه��م اس�ت�ق�ب��ال رس �م��ي ب�ح�ض��ور رئ�ي��س
الجمهورية ووزير الدفاع.
وم� � ��ا إن ان� �ت� �ه ��ى امل ��ؤت � �م ��ر ال �ص �ح��اف��ي
الرئاسي لتوجيه الشكر للقوات املسلحة
وأج�ه��زة امل�خ��اب��رات العامة والعسكرية
ووزارة الداخلية ،حتى تأججت األزم��ة
السياسية ثانية .في امل��رة األول��ى ،عقب

االخ � �ت � �ط� ��اف ،ك � ��ان امل� �ش� �ه ��د ال �س �ي��اس��ي
م��زدح�م��ًا ب��ال�ت�ب��اك��ي ع�ل��ى هيبة ال��دول��ة،
ولوم النظام السياسي الحاكم ،وتحميل
الرئيس محمد مرسي مسؤولية العفو
عن سجناء الجماعات اإلسالمية .ومن
ناحية أخ ��رىُ ،و ِّج ��ه ُ النقد ال�ش��دي��د إلى
ِّ
ال� �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة وش ��ك ��ك ف ��ي ج��اه��زي��ة
ً
عناصرها للدفاع عن أنفسهم ،فضال عن
ضبط األم��ن وت��أم�ين ال�ح��دود الشرقية.
وق � ��د ق ��وب �ل ��ت ه � ��ذه اآلراء ب �ت �ح��ذي��رات
اس�ت�ب��اق�ي��ة م��ن م�غ�ب��ة إراق � ��ة ال ��دم ��اء في
ً
منطقة عانت القمع األمني سنني طواال.
أم��ا بعد إط�ل�اق س��راح املخطوفني ،فقد
دخ�ل��ت األزم ��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ط ��ورًا ج��دي�دًا
ي �ش �ه ��د ت �ش �ك �ي �ك��ًا ف � ��ي ح �ق �ي �ق��ة ع �م �ل �ي��ة
االخ �ت �ط��اف وع�م�ل�ي��ة ال �ت �ح��ري��ر ،وات �ه��ام
نظام اإلخ��وان الحاكم بتدبير مسرحية
يحقق بها إن�ج��ازًا لرفع شعبيته .ومن
ناحية أخرى ،ارتفعت أصوات املطالبني
ب �م �ع��اق �ب��ة ال� �خ ��اط� �ف�ي�ن وم �ح��اس �ب �ت �ه��م
قانونيًا ،فيما قابلتها أصوات حقوقية
تطالب بضرورة بحث املظالم واملطالب
معًا قبل إعمال القانون بنحو انتقائي.
وكشفت م�ص��ادر عسكرية ل�ـ«األخ�ب��ار»،
فضلت عدم ذكر اسمها ،أنه عند منتصف
ليل ــ الثالثاء بدأت املرحلة األخيرة لدور

القوات المسلحة
منحت الخاطفين مهلة
أخيرة حتى ساعة شروق
شمس األربعاء

القوات املسلحة ،الذي بدأته بنشر كافة
قطعها في املناطق املحددة مع القيادات
ال �ع �س �ك��ري��ة وامل� �خ ��اب ��رات� �ي ��ة ،ل �ت��وص �ي��ل
رس��ائ��ل ال� �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة ب �ع��د أن بثت
على موقعها اإللكتروني رسالة حملت
عنوان «الرسالة األخ�ي��رة» ،ذك��رت فيها
أن ح��ادث الخطف اإلره��اب��ي ال��ذي وقع
بحق جنود ُعزل ونشر الفيديو الخاص
ب �ه��م ت ��رك أث � �رًا ب��ال �غ��ًا ف ��ي ق �ل��ب ال�ش�ع��ب
امل �ص��ري ب��أك�م�ل��ه وف ��ي ق��وات��ه امل�س�ل�ح��ة

التي ازدادت إصرارًا على تحريرهم ،لكن
ّ
ال�ق�ي��ادة العامة للقوات املسلحة تلتزم
حرمة ال��دم امل�ص��ري رغ��م بشاعة العمل
اإلره� ��اب� ��ي ،ل �ك��ن ال � ��رد س �ي �ك��ون س��ري�ع��ًا
وقاسيًا.
وقالت املصادر إن شيوخ القبائل طلبوا
من ال�ل��واء أحمد وصفي ض��رورة النظر
في مطالب اإلفراج عن بعض املسجونني،
بشرط أال تشتمل قائمة العفو الرئاسي
عنهم كل من ثبت تورطه في العمليات

ال �ت �خ ��ري �ب �ي ��ة واإلره � ��اب� � �ي � ��ة ف � ��ي م �ص��ر.
ً
وبناء عليه ،تسلم اللواء وصفي كشف
االس�م��اء م��ن شيوخ القبائل ،م��ؤك�دًا أنه
ّ
سيسلمه للقائد العام للقوات املسلحة،
ل �ي �ق��دم��ه ل �ل��رئ �ي��س ،الت� �خ ��اذ اإلج� � ��راءات
املناسبة .أض��اف شيوخ القبائل مطلبًا
آخ��ر ،ه��و ض ��رورة النظر ف��ي ق��رار حظر
تملك األراض ��ي ألب�ن��اء سيناء ،فأوضح
قائد الجيش الثاني امليداني أن القيادة
ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل� �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة ل� ��ن ت�س�م��ح

ّ
«حماس» تراقب منسوب الرجولة بغزة

محاوالت «تأديب»
بعد
ّ
املجتمع الغزي من خالل
حمالت «ارفع سروالك»
ومالحقة اصحاب
تسريحات الشعر الغريبة،
قررت داخلية «حماس» أن
للمحافظة
تبدأ بحملة
ّ
على «رجولة» الغزيني

غزة ــ سناء كمال
ّ
أث� ��ارت ت�ص��ري�ح��ات وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة في
ال�ح�ك��وم��ة الفلسطينية امل �ق��ال��ة ،فتحي
ح� �م ��اد ،ع ��ن «امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى م�ن�س��وب
ّ
ال ��رج ��ول ��ة ف ��ي غ � � ��زة» ح �ف �ي �ظ��ة ال ��رج ��ال،
وخصوصًا النشطاء والصحافيني عبر
صفحات التواصل االجتماعي الخاصة
ب �ه ��م «ف� �ي� �س� �ب ��وك» ،ف �م �ن �ه��م م� ��ن س �خ��ر،
ومنهم من استهجن واستغرب.
وك � �ت� ��ب ال � �ن� ��اش� ��ط م� �ح� �م ��د أح � �م� ��د ع �ل��ى
ص �ف �ح �ت��ه «ال �ف �ي �س �ب��وك �ي��ة»« :ال ��رج ��ول ��ة
أخ�لاق ،حضور ،ممارسة ،تكوين أسرة
والحفاظ عليها ،واألهم من ذلك الرجولة
ت �ك �م��ن ف� ��ي ك� �ي ��ف أن ت� �ك ��ون إن� �س ��ان ��ًا»،
ً
م �ت �س��ائ�لا ع��ن «ك�ي�ف�ي��ة ق �ي��اس م�ن�س��وب
الرجولة بالنسبة إل��ى حماد» ،وأشكال
ال �ع �ق��اب ال �ت��ي ق��د ت �ف��رض ع�ل��ى ال�ش�ب��اب
الذين يفتقرون إلى هذا املنسوب.

مناورات عسكرية لعناصر من «حماس» خالل احتفال تخريج (محمود الهمص ــ أ ف ب)

ّ
وأوض ��ح محمد ل �ـ«األخ �ب��ار» أن «ك��ل ما
ف ��ي األم � ��ر إض� �ف ��اء ش� ّ�رع �ي��ة ع �ل��ى بعض
امل �م��ارس��ات ال �ت��ي ي�ن��ف��ذه��ا رج ��ال األم��ن
التابعني للحكومة ّ
ضد الشباب ،الذين
ي ��رت ��دون أزي � � � ً
�اء م �ع �ي �ن��ة ،م �ث��ل ال�ب�ن�ط��ال
ال� �ض� �ي ��ق ،وي� �س ��رح ��ون ش� �ع ��وره ��م ع�ل��ى
الطريقة الغربية».
بدوره ،أوضح الكاتب نافذ غنيم أن نهج
حكومة «حماس» بدأ بخطوة صغيرة،
كبر وت�ف��رع وام �ت��د« ،ه��م يتسربون إلى
ع �م ��ق امل �ج �ت �م��ع وف � ��ق م �ن �ط��ق ال � �ت� ��درج،
ي�ب��دأون بتمرير موقف م��ا ،يتحسسون
ّ
رد فعل املجتمع ،يتراجعون إذا ما علت
وت �ي��رة االح�ت�ج��اج��ات ،ث��م ال يلبثون أن
ي�ن�ق�ض��وا م��ن ج��دي��د ،وع �ن��دم��ا ي �ج��دون
صمتًا يذهبون إلى ما هو أبعد» .وقال:
«ي �م �س �ك��ون اآلن ب �ت �ل��ك ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي
ت ��داع ��ب م �ش��اع��ر امل ��واط� �ن�ي�ن م�س�ت�غ�ل�ين
امل� � � � ��وروث ال� �ث� �ق ��اف ��ي ال � �ق� ��ائ� ��م ،وأح� �ي ��ان ��ًا
م� ��ا ي ��دغ� ��دغ م �ش��اع��ر ال � �ن ��اس ال��دي �ن �ي��ة،
مستفيدين من عاطفة الناس ،وهشاشة
ال ��وع ��ي ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي ،ل �ك��ن ال�خ�ط�ي��ر
ف��ي األم��ر أن السير بهذا االت�ج��اه يعني
ً
ت��روي��ض املجتمع وال �ت��درج ب��ه ،وص��وال
إلى االنقضاض على ما هو أبعد وأعمق،
وأق � �ص� ��د ه �ن��ا ض � ��رب ك� ��ل م� ��ن ي �ع��ارض
وتوجهاتهم».
فكرهم وسياستهم ّ
وكان حماد قد أعلن أنه ستجري مراقبة
«منسوب الرجولة» في قطاع غزة ،غير
آب��ه لتصريحات امل�س��ؤول�ين ف��ي امل��راك��ز
ال �ت��ي ت�ع�ن��ى ب �ح �ق��وق اإلن� �س ��ان ،متهمًا
أغ �ل �ب �ه��م ب �ت �ل �ق��ي األم � � � ��وال م� ��ن م �ص��ادر
مشبوهة مثل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .وق��ال
ح �م ��اد خ�ل��ال ت �خ��ري��ج ف� ��وج م ��ن ج �ن��ود
األمن الوطني« :نحن شعب ّ
فتي يحافظ
ع�ل��ى أب �ن��اء وط�ن��ه ومجتمعه ،وبحاجة
إل ��ى رج ��ال أش� ��داء أق ��وي ��اء يستطيعون
حماية الثغور».

ّ
وأك ��دت م�ص��ادر مطلعة ل �ـ«األخ �ب��ار» أن
ح �م��اد ق ��ام ب�ت�خ��ري��ج ف ��وج م��ن ال�ض�ب��اط
ُيدعى «وح��دة التدخل وحفظ النظام»،
مهمته محاربة التصرفات التي ال تليق
باملجتمع املسلم ،وتوكل إليهم مهمات
مساءلة من يرون أن تصرفاته غير الئقة
أو منافية لتعاليم اإلس�لام ،ومن حقهم
ت��وق �ي��ف ّ
أي ك ��ان وط �ل��ب ه��وي �ت��ه اث �ب��ات
شخصيته.
وق� � ��ال� � ��ت ال � �ن� ��اش � �ط� ��ة ع� � ��روب� � ��ة ع� �ث� �م ��ان
ُ
«لست صاحبة اختصاص
لـ«األخبار»:
ألع �ل��ن م�ع��اي�ي��ر ال��رج��ول��ة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ،أو
أك� �ش ��ف ع� ��ن ج� �ه ��از ق� �ي ��اس م �ن �س��وب �ه��ا،
لكنني أستطيع أن أعلن أن االنخفاض
األك �ب��ر ف��ي م �س �ت��وى ال��رج��ول��ة الح�ظ�ت��ه
ّ
ف��ي ك�ل�ام وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ب �غ��زة فتحي
حماد عن إصراره على مراقبة انخفاض
ّ
مستوى الرجولة في غزة» .وأضافت أن
ُ
«الرجولة ال تعني أن تس ِقط فشلك على
الغزيني ،فتسرع في اتهامهم بانخفاض
م� �س� �ت ��وى ال� ��رج� ��ول� ��ة وت� ��دن� ��ي م �ن �س��وب
هرمون ال��ذك��ورة في أجسادهم إل��ى ٍّ
حد
يفقدهم الرجولة الحمساوية».
واش� � � � � � ��ارت إل� � � ��ى ض� � � ��ربً ال� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن
واالعتداء عليهم ،مضيفة أن «الرجولة ال
تعني أيضًا أن توجه عصاك نحو جسد
ام � ��رأة خ��رج��ت إل ��ى ال� �ش ��ارع ل�ت�ع� ّ�ب��ر عن
رفضها لالنقسام ،بعد أن خذلتم الشعب
ب��رف �ق��ة س�ل�ط��ة رام ال� �ل ��ه ،وأس �ق �ط �ت��م كل
جهود إعادة اللحمة الوطنية ،وال تعني
أن تستدعي أو تعتقل من يخالف رأيك
ون�ه�ج��ك ،وال تعني أن ت�ع�ّي�نّ أف� ��رادًا من
ال�ش��رط��ة مل��راق�ب��ة الصفحات الشخصية
للمختلفني معك على م��واق��ع التواصل
االجتماعي» .وش��ددت على أن��ه ال يحق
ألي شخص أن ّ
ينصب نفسه وصيًا على
ح �ي��اة ال �غ��زي�ي�ن ،وي �ط �ل��ق ح �م�ل�ات األم ��ر
باملعروف والنهي عن املنكر.

