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العالم

تحقيق

 50نفقًا على قيد الحياة بين غزة وسيناء
يمكن القول إن القاهرة استطاعت إنهاء ما عرف بظاهرة
على الحدود بين غزة وسيناء ،وكانت تمثل «حياة» أخرى
األنفاق ً
للغزيين وحال «إبداعيًا» للحصار الضارب عليهم ،فصارت تلك المنطقة
الحدودية التي أنهكتها صواريخ الـ«أف  »16اإلسرائيلية قبل سنوات
أرضًا قاحلة ،بعدما استطاع الجيش المصري تدمير جزء كبير من مدينة
رفح المصرية ...عدا نحو  50نفقًا تتنفس بطء
غزة ــ هاني إبراهيم
تحت دع ــوى أن األن ـفــاق منفذ رئيسي
ل ـت ـه ــري ــب «اإلره ـ ــاب ـ ـي ـ ــن» مـ ــن س ـي ـنــاء
وإلـيـهــا ،ومـصــدر لتسليح املجموعات
التي تهاجم الجنود املصريني وتزعزع
األمــن القومي لبالدهمُ ،د ِّمــر نحو ألف
نفق على الحدود بني قطاع غزة وشبه
ج ــزي ــرة س ـي ـنــاء ،اب ـت ــدأ الفلسطينيون
حفرها عام  2007لكسر الحصار الذي
مـنــع وص ــول احـتـيــاجــاتـهــم األســاسـيــة
ً
إليهم ،فضال عن عشرات األنفاق التي
تخص املقاومة وفصائلها.
وم ـن ــذ ع ـهــد حـسـنــي م ـب ــارك فاملجلس
ال ـع ـس ـكــري ،ث ــم مـحـمــد مــرســي وأخ ـي ـرًا
ع ـبــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي ،ك ــان ــت قضية

من المقرر أن يفتح
معبر رفح ثالثة أيام بداية
األسبوع المقبل
األن ـ ـ ـفـ ـ ــاق شـ ـم ــاع ــة ت ـع ـل ــق ع ـل ـي ـه ــا كــل
اإلخ ـف ــاق ــات األم ـن ـيــة لـلـجـيــش املـصــري
ه ـن ــاك ،إل ــى أن ح ـســم الـسـيـســي األم ــر،
وق ــرر تــدمـيــر شـكــل الـحـيــاة فــي مدينة
رفح التي قسمها اتفاق سايكس ـ بيكو
إل ـ ــى ش ـط ــري ــن :فـلـسـطـيـنــي ومـ ـص ــري،
فــدمــر األخ ـيــر ليقطع إمـكــانـيــة وصــول
النفق بسرعة إلــى سيناء ،ما يعني أن
م ــا بـقــي ه ــو «األنـ ـف ــاق ال ـطــوي ـلــة» الـتــي
تتخطى الـكـيـلــومـتــريــن .مــا ي ـقــارب 50
نفقًا على األقل ـ كما رصدت «األخبار» ـ
ال تزال غزة تتنفس عبرها ،مع أن جهاز
امل ـخ ــاب ــرات امل ـصــريــة يـعـلــم بـمــا يـقــارب
الـعـشــرة منها عـلــى أق ــل تـقــديــر ،ولكنه
بسكوته عنها بعد التأكد من كونها ال
تدخل إال مواد غذائية ،يسمح بقليل من
التنفس االصطناعي للقطاع املحاصر.
ومــا يميز هــذه األنفاق عن غيرها عدة
ُ
أمـ ــور ،وه ــي أن ـهــا ال تـسـتـخــدم يــومـيــا،
فهي تبقى رهينة أوامر رجال املخابرات
الذين غالبًا ما يغضون الطرف وفق ما
تقضيه ال ـحــالــة األم ـن ـيــة والـسـيــاسـيــة،
وأحيانًا الشخصية ،وخاصة أن الدولة
ال تـعـلــم ب ــوج ــوده ــا رس ـم ـيــا ويقتصر
ذلك على بعض رجال املخابرات الذين
يشددون على صاحب النفق ،واألخير
أي ـضــا ال يـتـحــدث بــاألمــر مــن قــريــب أو
بعيد .والالفت أن هذه األنفاق العشرة لم
تصب بأذى ملرة واحدة ،بل هي األطول
ع ـم ـرًا م ــن ب ــن أن ـف ــاق تـمـتــد بــوجــودهــا
إلــى عهد مـبــارك ،الــذي كــان أيضًا يعلم
ب ــوج ــود ع ـ ــدد م ـن ـهــا ويـ ـغ ــض ال ـط ــرف
عنها ،ليس لسواد عيون الغزيني بقدر
ما كانت «ورقة قوة» يمكن استعمالها
عند الحاجة ،وخاصة أوقات الضغوط
السياسية على البالد ،كما يقول مصدر
أمني مصري شدد على إخفاء هويته.
وخ ــاف ه ــذه األن ـف ــاق ال ـع ـشــرة ،توجد
أنـ ـ ـف ـ ــاق أخ ـ ـ ـ ــرى ت ـ ـعـ ــود إل ـ ـ ــى املـ ـق ــاوم ــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وق ـ ــد أن ـش ـئ ــت مـ ــن قـبــل
فــرض الـحـصــار ،ألن الـهــدف منها كان
جلب الـســاح ،وهــي أيضًا ذات مداخل
وم ـخ ــارج ع ــدي ــدة ،وك ـمــا ســابـقــاتـهــا ال
تشغل بصورة يومية.
تلك املصادر أكدت مرارًا أن هذه األنفاق
مراقبة جيدًا وال يمكن التالعب بنوعية
البضائع التي تدخل عبرها ،وكذلك «ال
يمكن تـهــريــب إرهــابـيــن مــن خــالـهــا»،
والـ ـسـ ـب ــب أن «م ـ ـصـ ــر ل ـي ـس ــت ب ـص ــدد

التضييق على الفلسطينيني بصورة
ك ـل ـي ــة ،ولـ ـك ــن ب ـع ــض م ــال ـك ــي األنـ ـف ــاق
استغلوها بما يمثل خطرًا على األمن
القومي الذي ذاق ويالته جنودنا».
ومــن املـعــروف على املستوى اإلعالمي
أن ال ـج ـهــات األم ـن ـيــة امل ـصــريــة ،وكــذلــك
الرئاسة ،تحارب بشدة وجــود أي نفق
على الحدود مع القطاع ،بعد حملة من
التحريض ضدها وتعليق سبب مقتل
الجنود واإلخفاق األمني عليها ،كذلك
تطالب القاهرة ليل نهار بعودة حرس
الــرئــاســة الـتــابــع للسلطة الفلسطينية
لـتـسـلــم م ـع ـبــر رفـ ــح وم ـتــاب ـعــة ال ـحــالــة
الحدودية من حوله.
وب ـش ــأن ال ـشــائ ـعــات ال ـت ــي تـطـلــق على
اسـتـفــادة ضـبــاط فــي امل ـخــابــرات ماليًا
مــن ب ـقــاء تـلــك األن ـف ــاق ،تـنـفــي امل ـصــادر
ذل ــك كـلـيــا ،قــائـلــة إن امل ـخــابــرات يرتكز
عملها أساسًا على سياسة الدول ،ومن
«سياسة الجمهورية املصرية أن تكون
رائدة ،ولكن وجود هذه األنفاق ـ الباقية
ـ ال تضرها ألنها تكون واثقة مئة باملئة
من سالمة ما تدخله».
فــي املقابل ،تقول مـصــادر فــي املقاومة
إن املـصــريــن ال يـسـعــون إل ــى مواجهة
مباشرة مع الفصائل الفلسطينية ،وإن
هناك تفاهمًا ضمنيًا على بقاء بعض
األنـ ـف ــاق دون تـفـعـيـلـهــا ،ألن «هــدمـهــا
يعني املشاركة فعليًا في خدمة العدو
اإلسرائيلي».
وخ ــال جــولــة مـيــدانـيــة ،فمن لحظة أن
تـطــأ ال ـق ــدم ال ـبــوابــة الــرئـيـسـيــة ملنطقة
األن ـ ـفـ ــاق ـ ـ ـ الـ ـت ــي أس ـس ـت ـه ــا ال ـح ـكــومــة

السابقة لحركة «حماس» إبان انتشار
هــذه الظاهرة وخاصة في عهد محمد
مــرســي ـ ـ حتى يظهر أن الــواقــف ينظر
إلــى «صـحــراء ج ــرداء» ،فالتراب تيبس
مــن قـلــة ال ـ ــزوار وتـحــولــت أكـ ــوام الطني
امل ـت ــراك ـم ــة ع ـل ــى ف ــوه ــة األن ـ ـفـ ــاق ـ ـ ـ مــن
الجانب الفلسطيني ـ إلى حجارة ،بفعل
عوامل املناخ وتبخر املياه منها.
ومن يذكر هذا املكان جيدًا ،يعلم كيف
كــان قبل سنتني فقط ،مكتظًا بالعمال
وال ـ ـت ـ ـجـ ــار وال ـ ـشـ ــاح ـ ـنـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـنـقــل
البضائع بأشكالها وأنــواعـهــا ،وحتى
مشتقات البترول التي أغــرقــت السوق
الغزي بما يحتاجه ،بل بما يفيض عن
حاجته .ومع الحالة املستجدة ،اضطرت
وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة لـلـحـكــومــة

السابقة قبل نحو عام ،إلى إلغاء هيئة
أمن األنفاق التي كانت تضعها ملراقبة
األن ـ ـف ـ ــاق ،بـ ــل ل ـخ ـت ــم جـ ـ ـ ـ ــوازات ال ـس ـفــر
للعابرين منها إلى القطاع أو العكس.
إذ قال املتحدث باسم «الداخلية» ،إياد
البزم ،آنــذاك إنــه «بعد إغــاق السلطات
املصرية األنفاق التي كانت من املصادر
األس ــاس ـي ــة إلدخـ ـ ــال ال ـس ـلــع وال ــوق ــود،
نؤكد أن هيئة األنفاق التي كانت تعمل
سابقًا لم تعد قائمة اليوم».
واآلن ،تكتفي الوزارة بنشر قوات تابعة
لألمن الوطني ملراقبة الحدود ،وبسبب
التشديد األمني األخير ،رفضت القوى
األمنية السماح لنا بالدخول إلــى تلك
املنطقة ،على اعتبار أنه ال توجد أنفاق،
ول ـكــن ،بـعــد م ـح ــاوالت عــديــدة مــع أحــد

أصـحــاب األنـفــاق التي يعاد ترميمها،
استطعنا الوصول الستطالع الحقيقة
عـ ــن كـ ـث ــب .رافـ ـقـ ـن ــا أبـ ـ ــو م ـح ـم ــد (اسـ ــم
مـسـتـعــار) ،وه ــو صــاحــب أح ــد األنـفــاق
التي ترممت اآلن ،وكان قد بدأ في هذا
املشروع بعدما قال إنه سئم حدوث أي
حل .نفق «أبو محمد» يقدر عمقه سابقًا
بـ 30مترًا ،وكانت تجارته قد أدرت عليه
م ــاي ــن الـ ـ ـ ـ ــدوالرات ف ــي أقـ ــل م ــن ثــاث
س ـن ــوات .ويــذكــر أن ــه ه ــدم نـفـقــه لثالث
مرات خالل تلك املدة ،وقد أعاد ترميمه
بعدما أخفق في تجارة «التهريب عبر
الـبـحــر» ،ولــم يفلح فيها ،ألنـهــا ليست
صعبة فقط« ،بل مستحيلة».
تربط أبو محمد عالقة مع أمني النفق ـ
املسمى على الجانب املصري ـ واألخير

كانت منطقة األنفاق «جنة» يجد فيها المشتري ما يريد من أصناف البضائع واألجهزة (آي بي ايه)

تقرير

الدور الجزائري في األزمة الليبية :دبلوماسية
انتهت الجولة الثالثة
من الحوار الليبي المنعقد
في الجزائر وقد شارك في
الجلسات عدد من األفرقاء
السياسيين والناشطين
الليبيين ،فيما ّ
خيم
التخوف من تداعيات
تمدد تنظيم «داعش»
بعض المدن الليبية
في ً
(سرت مثال) على آفاق أي
عملية سياسية سلمية
في البالد الغارقة في
الفوضى منذ إنهاء حكم
العقيد معمر القذافي
عام 2011

القاهرة ــ ثابت العمور
ف ــي وق ــت ُتـعـقــد فـيــه جـلـســات ح ــوار
ل ـي ـب ـي ــة أخـ ـ ــرى فـ ــي كـ ــل مـ ــن املـ ـغ ــرب
ب ــرع ــاي ــة م ـ ــن األمـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة وف ــي
م ـص ــر ،ي ـب ــدو أن املـ ـخ ــاوف األم ـن ـيــة
ّ
والعسكرية أم ـ ّـدت ال ــدور الـجــزائــري
وال ــوس ــاط ــات ال ـتــي ي ـقــوم بـهــا بدفع
سياسي كبير ،إذ كان وزير الشؤون
امل ـغ ــارب ـي ــة واألف ــري ـق ـي ــة ال ـج ــزائ ــري،
عبد الـقــادر مساهل ،قد حــدد ،خالل
األسبوع املاضي ،أحد أطر سياسات
بالده الليبية ،بالقول إن «أمن ليبيا
من أمن الجزائر».
ُ
ويعد مبدأ ترابط األمن بني البلدين
بديهيًا نظرًا إلــى الـحــدود املشتركة
املـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــدة لـ ـنـ ـح ــو  900ك ـ ـلـ ــم وتـ ـق ــع
غالبيتها فــي قلب الـصـحــراء ،وهي
م ـع ــزول ــة ع ــن ال ـت ـج ـم ـعــات الـسـكـنـيــة
وتصعب مراقبتها على مدار الساعة،
ك ـمــا يــرت ـبــط امل ـح ــدد األم ـن ــي ل ـلــدور
الجزائري في ليبيا ـ على أهميته ـ
بمحددات أخــرى ،أهمها البحث عن
تـفـعـيــل ال ـ ــدور عــرب ـيــا وأفــري ـق ـيــا في
ظل التطورات املتسارعة .وهو األمر
مثال ،التعديل الوزاري
الذي يفسرهً ،
األخ ـ ـيـ ــر فـ ــي الـ ـج ــزائ ــر واسـ ـتـ ـح ــداث
منصبني وزاري ــن للخارجية :األول
لـ ـلـ ـش ــؤون املـ ـغ ــاربـ ـي ــة واألف ــريـ ـقـ ـي ــة،

واآلخر للشؤون الدولية.
وللدبلوماسية الـجــزائــريــة ب ــاع في
وسـ ــاطـ ــات إق ـل ـي ـم ـيــة ل ـح ــل ن ــزاع ــات،
آخرها تلك التي تقوم بها راهنًا في
مالي ـ شمال مالي تحديدًا .ما يعني
أن بإمكانها إيجاد مخرج سياسي
فــي ليبيا ،أو أق ـلــه ،املـســاعــدة «على
ت ــوج ـي ــه ب ــوص ـل ــة الـ ـح ــل ال ـس ـيــاســي
ال ـل ـي ـب ــي ب ـ ـصـ ــورة ص ـح ـي ـح ــة» ،كـمــا
قـ ــال أخـ ـيـ ـرًا رئ ـي ــس حـ ــزب «الـجـبـهــة
الوطنية» الليبي ،محمد عبد الله.
وتــرت ـكــز امل ـق ــارب ــة ال ـجــزائــريــة تـجــاه
إعـ ــادة األم ــن واالس ـت ـق ــرار فــي ليبيا
عـلــى ثــاثــة م ـح ــاور ،وف ــق توصيف
الـ ـب ــاح ــث ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ،س ـم ـي ــر ق ــاع
ال ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــروس ،ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـح ـ ــدث إل ـ ــى
«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» .ي ـ ـقـ ــول ال ـ ـ ـضـ ـ ــروس إن
«املـ ـك ــون األول ه ــو ت ـعــزيــز ال ـح ــوار
ال ـس ـي ــاس ــي ب ــن األفـ ــرقـ ــاء الـلـيـبـيــن
اع ـت ـم ــادًا ع ـلــى ت ـجــربــة ال ـج ــزائ ــر في
م ــال ــي ودورهـ ـ ـ ـ ــا فـ ــي إع ـ ـ ـ ــادة ال ـس ـلــم
الداخلي ،ثم تثبيت معادلة الحوار
ال ـس ـي ــاس ــي ،وأخ ـ ـيـ ــرا ال ـع ـم ــل ضـمــن
األط ــر املــؤسـســاتـيــة الــدول ـيــة كــاألمــم
املتحدة ومجلس األمن».
وع ـم ـل ـيــا ،ف ــإن ال ـج ــزائ ــر تـسـيــر وفــق
هــذه املكونات الثالثة وال يتعارض
دوره ــا مــع ال ــدور األم ـمــي ال ــذي ّ
يقر
ب ـ ــدور املـ ـق ــارب ــة الـ ـج ــزائ ــري ــة ،طـبـقــا

لتعليق املـبـعــوث األم ـمــي فــي ليبيا
بــرنــارد لـيــون .وحــول حـظــوظ الــدور
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزائ ـ ـ ــري ،يـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــروس أن
املقاربة الجزائرية تحظى بنوع من
اإلج ـمــاع لــدى كــل األفــرقــاء الليبيني
ودول ال ـجــوار ،كمصر وتــونــس ،وال
س ـي ـمــا ل ــوج ــود ال ـت ـح ــدي اإلره ــاب ــي
فــي املـنـطـقــة .عــن تـبـعــات استضافة
ال ـج ــزائ ــر ل ـعــائ ـلــة ال ـع ـق ـيــد ال ـق ــذاف ــي،
يـ ــوضـ ــح الـ ـب ــاح ــث أن «اس ـت ـض ــاف ــة
ال ـج ــزائ ــر لـلـعــائـلــة أحـ ــدث ن ــوع ــا من
اإلش ـكــال بالنسبة لـلـثــوار فــي ليبيا
وبالنسبة ملعارضي النظام السابق
ال ـ ــذي ـ ــن ي ـم ـث ـل ــون جـ ـ ـ ــزءا م ـه ـم ــا فــي
امل ـعــادلــة الـسـيــاسـيــة الـلـيـبـيــة ،ولكن
استضافة عائالت األنظمة السابقة
معمول بها في كل دول العالم ،وهذا

لدى الجزائر تجربة
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