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مقالة تحليلية

اإلرهاب في سيناء :األسئلة الكبرى
عبدالله السناوي*

ال شيء يؤكد الحجم
الحقيقي لدحالن بسبب
تخفي مناصريه وتضخيم
دوره (أ ف ب)

ال ـخ ـي ــري ــة» ،ب ــال ــوص ــول إلـ ــى م ـنــازل
الغزيني لتصلحها ،وإلى العقيم كي
يـنـجــب وال ـطــالــب لـيـتـعـلــم وي ـتــزوج،
عبر مشاريع ممولة إمــاراتـيــا .هذه
الطريقة لــم تكن إبــداعـيــة ،كما يرى
كـ ـ ــوادر ف ـت ـح ــاوي ــون ،ب ــل ه ــي ت ـكــرار
لـ ـتـ ـج ــارب ت ـن ـظ ـي ـم ـيــة س ــابـ ـق ــة ،لـكــن
املــاحــظ فــي حــديـثـهــم ،هــو أن «أبــو
ف ـ ــادي» ال يـخـتـلــف ك ـث ـي ـرًا ع ــن «أب ــو
مازن» ،في إشارة إلى تكرار أساليب
ق ـمــع م ـع ــارض ـي ــه ،وإغ ـ ـ ــراء اآلخ ــري ــن
ب ـ ــامل ـ ــال واملـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــب ،خـ ــاصـ ــة أن ـه ــم
الـ ـي ــوم ي ـع ـي ـشــون «وضـ ـع ــا م ـح ـي ـرًا»
بني إهمال «فتح» الرسمية وقرارات
ال ـس ـل ـطــة األخـ ـي ــرة ال ـت ــي طــاول ـت ـهــم،
وبــن «نـشــوة الـطـمــوح» الـتــي يبشر
بها دحالن.
خ ـ ـ ــال م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت ع ـ ـ ــدة ل ــاتـ ـص ــال
بقياديني من الحركة في غزة ،رفض
كـ ـثـ ـي ــرون ال ـ ـت ـ ـحـ ــدث ،ف ـي ـم ــا تـحـجــج
آخرون بأنهم ال يمتلكون معلومات
كافية عن الذي يدور ،لكن ما يتبني
أن ـ ـهـ ــم ال ي ـ ــري ـ ــدون إشـ ـ ـه ـ ــار ال ـ ـعـ ــداء
ُ
لدحالن في وقــت تفتح فيه الفرص
ل ــه ،ول ــن ي ـك ــون ــوا مـلـكـيــن أك ـث ــر من
ّ
«يهمش»
امللك بحق التنظيم الــذي
القطاع دومًا ،كذلك فإنهم يفضلون
ّ
تــرقــب الـنـتــائــج ل ـي ـحــددوا مــوقـفـهــم،
خــاصــة أنـهــم ي ــرون فــي دح ــان أحــد
أسباب ضياع غزة من أيدي السلطة.
م ــع ذلـ ــك ،يـبـقــى ال ـب ـحــث ف ــي حقيقة
ح ـ ـجـ ــم دحـ ـ ـ ـ ــان داخـ ـ ـ ـ ــل غـ ـ ـ ـ ــزة ،ع ـلــى
الـ ـصـ ـعـ ـي ــد ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــي وال ـش ـع ـب ــي
م ـه ـم ــا رغ ـ ــم ص ـع ــوب ــة ت ـح ــدي ــد ذل ــك
ً
بناء على أسلوب الرجل في العمل،
لـ ـكـ ـن ــه مـ ـب ــدئـ ـي ــا يـ ـحـ ـظ ــى ب ـش ـع ـب ـيــة
جيدة في مسقط رأســه خانيونس،

مرة بعد أخرى تطرح األسئلة الكبرى نفسها دون أن
تجد ما تستحقه من إجابات تلهم التماسك الوطني
أمــام ضربات اإلرهــاب املتكررة في سيناء والداخل
املـصــري .أخطر األسئلة :مــا مستقبل «داع ــش» في
شمال سيناء؟ ...وإلي ّأي حد يفسح املجال لنزعها
عن الخريطة املصرية؟
ال ـس ــؤال لـيــس افـتــراضـيــا ،فـهــو م ـطــروح ب ـصــورة أو
أخرى على سيناريوهات املستقبل ،وبعض الخطط
مـعـلـنــة .ضـ ـ ــرورات الـتـنـبــه تـسـتــدعــي ال ــوض ــوح في
السياسات واملواقف وأن تكون حاسمة وخطوطها
الحمر مشرعة.
هناك أمران متداخالن على نحو مثير كأن أحدهما
يمهد لآلخر دون أن تكون هناك ـ بالضرورة ـ صلة
م ـبــاشــرة« .داعـ ــش» يـضــرب بــاســم «إمـ ــارة سـيـنــاء»
امل ـل ـت ـح ـقــة بـتـنـظـيــم «الـ ــدولـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة» ال ـ ــذي بــدأ
بالتداعي في املشرق العربي ...وإسرائيل قد تجني
النتائج باسم «صفقة القرن» التي تعني ـ بالضبط ـ
تصفية القضية الفلسطينية.
لم يكن الهجوم اإلرهابي األخير في رفح جملة عنيفة
خارج سياق التحوالت الجارية في اإلقليم .بالتوقيت،
ت ــزام ــن ذلـ ــك ال ـه ـج ــوم م ــع ح ـس ــم م ـع ــرك ــة امل ــوص ــل
وتقويض مشروع «دولة الخالفة» ،كأنه نوع من الرد
العنيف في سيناء على سلسلة الهزائم املتالحقة،
التي ّ
تعرض لها التنظيم املتطرف في العراق وسوريا،
وتكاد تحكم عليه قبضتها األخيرة.
بصورة أو أخــرى ،فــإن الرسالة التي أرادهــا الهجوم
اإلرهـ ــابـ ــي ،ب ــأح ـج ــام ال ـن ـي ــران امل ـس ـت ـخــدمــة وأع ـ ــداد
املـقــاتـلــن الـكـثـيـفــة ،تــأكـيــد الــوجــود عـلــى األرض في
لحظة انحسار إقليمي ،وأن املشروع ال يزال ممكنًا
أن يصمد رغم الضربات املميتة التي تلقاها واملقتل
املرجح ملؤسسه أبو بكر البغدادي.
من األسئلة الكبرى التي تطرح نفسها اآلن بإلحاح
على الــاعـبــن الـكـبــار فــي الـعــالــم واإلقـلـيــم :م ــاذا بعد
«داعـ ـ ـ ـ ــش»؟ ...وم ــا مـسـتـقـبــل الـتـنـظـيــم ب ـعــد هــزيـمــة
مشروع «دولة الخالفة»؟
ال أحد يقول إن التنظيم انتهى أمره وانصرف خطره،
والتحذيرات بدأت تتعالى نبرتها من أن هناك جوالت
أخرى عنيفة في املواجهة مع فلوله .بعض الجوالت
قد تأخذ شكل عمليات إرهابية بالسيارات املفخخة
واألحزمة الناسفة تضرب حيث تستطيع أن تصل،
ويمتد عنفها إلى العواصم الغربية.
غ ـيــر أن غ ـي ــاب أرض ي ـقــف عـلـيـهــا الـتـنـظـيــم يــدفــع
لالعتقاد بــأن خصوصيته ســوف تتآكل على نحو
فادح ،وأن عضويته قد تتنازعها تنظيمات متطرفة
أخــرى مثل «الـقــاعــدة» ،بالنظر إلــى أنــه قــد خــرج من
تحت عباءتها التنظيمية والفكرية.
وب ـعــض الـ ـج ــوالت ق ــد تــأخــذ ش ـكــل ت ـم ــرك ــزات على
األرض فــي مـنــاطــق ج ــدي ــدة ،أو اس ـت ـعــادة بـعــض ما

الـ ـت ــي ت ـم ـث ــل الـ ـق ــاع ــدة ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة
والـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ل ـ ــه ف ـ ــي غ ـ ــزة،
ف ـي ـمــا ت ــؤك ــد مـ ـص ــادر ف ـت ـح ــاوي ــة أن
ال ــرج ــل يـعـمــد كـثـيـرًا إل ــى «تضخيم
ذاتـ ــه وح ـ ـضـ ــوره» ،م ـش ـيــرة إل ــى أنــه
ال يـ ـخ ــرج لـ ـل ــرد ع ـل ــى ك ــل ال ـت ـقــاريــر
اإلعالمية التي تتحدث عن أي دور
س ـيــاســي أو ح ـتــى أم ـن ــي ل ــه ،داخ ــل
فلسطني أو خــارجـهــا ،ألن ــه ي ــرى أن
مـ ـج ــرد الـ ـح ــدي ــث ع ـن ــه فـ ــي وس ــائ ــل
اإلع ــام بمختلف جنسياتها يمثل
تقوية لـصــورتــه ون ـفــوذه .وفيما لم
تكشف الـقـيــادات الـفـتـحــاويــة نسبة
حـ ـض ــور دح ـ ـ ــان فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ال ــداخ ـل ـي ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،فـ ــإن ت ـقــديــرات
قيادات من فصائل أخرى تشير إلى
أن ثمة في املجلس التشريعي  15ـ
 17نائبًا يــؤيــدون دحــان ،من أصل
 43يمثلون كتلة «فـتــح» البرملانية
(املجلس التشريعي فيه  132مقعدًا
لـ «حماس» منها .)76
وال ت ـم ـثــل عـ ـ ــودة دحـ ـ ــان إلـ ــى غ ــزة

خسره التنظيم؛ فقدرته على الضم والتجنيد تعود
باألساس إلى مشروعه ودرجة العنف غير املسبوقة
ضــد كــل مــا يمت بصلة إلــى الـحـضــارة الحديثة ،أو
الـتـنــوع الــديـنــي ،والـتــي استقطبت أع ــدادًا كـبـيــرة من
اليائسني واملحبطني وبينهم مهمشون في الحواضر
الغربيةّ .إن قوة التنظيم املتطرف في مشروع «دولة
الخالفة» ووجوده نفسه مرتبط به.
ذل ــك يــرجــح سـيـنــاريــو إرس ــال مقاتلني وس ــاح إلــى
امل ـنــاطــق ال ـت ــي يـعـتـقــد الـتـنـظـيــم أن ل ــدي ــه ف ــرص ــة ما
للتمركز فوقها وبناء دولته عليها ،وشمال سيناء
أحــد املستهدفات الرئيسية .بكل قـيــاس ،يستحيل
تـمــامــا ب ـنــاء مـثــل ه ــذه اإلم ـ ــارة ،فـمــن نــاحـيــة األصــل
تـقـ ّـوض ،و«الــدولــة» انـهــارت ،و«الخليفة» على األغلب
قـتــل ،والـعـقـيــدة القتالية املـصــريــة تنظر إلــى سيناء
كمسألة حياة أو موت ،فقد خاضت فوقها أو عبرها
كل املواجهات العسكرية بأعوام ،١٩٦٧ ،١٩٥٦ ،١٩٤٨
و.١٩٧٣
وقد تجلت تلك العقيدة القتالية في الحادث اإلرهابي
األخـ ـي ــر ح ـي ــث صـ ـم ــدت «ال ـك ـت ـب ـيــة  ١٠٣صــاع ـقــة»
فــي مــواجـهــة الـهـجــوم عليها حـتــى الـنـفــس األخ ـيــر،
واستشهد وأصـيــب مــن رجــالـهــا عـشــرات الضباط
والجنود على رأسهم العقيد الشهيد أحمد املنسي،
الــذي تـحـ ّـول إلــى بطل وطني بدفاعه املستميت عن
موقعه.
من اآلثــار السياسية ملا جــرى في رفــح تأكيد الثقة
الـعــامــة فــي ال ـقــوات املسلحة املـصــريــة واسـتـعــدادهــا
لالستشهاد في سبيل حفظ األرض مهما كان الثمن
باهظًاّ ،
وأن النصر محسوم في النهاية.
غير أن ذلك األثر السياسي الجوهري كادت تبعثره
تصريحات متفلتة عبر منصات برملانية وإعالمية،
دعت إلى إخالء شمال سيناء من سكانه وتهجيرهم
إلى الداخل .وتلك جريمة تاريخية متكاملة ال مثيل
لخطورتها على األمن القومي املصري.
مـعـنــى الـتـهـجـيــر ،الـتـسـلـيــم بـمــا يطلبه اإلرهـ ــاب من
أهــداف في إثبات عــدم قــدرة الدولة على حفظ حياة
مــواطـنـيـهــا وأن ـه ــا ال تـثــق ف ــي أه ــال ــي س ـي ـنــاء .أرج ــو
أن يـتــذكــر كــل مــن ارت ـفــع صــوتــه ب ــدع ــوات التهجير
واإلخالء ،أن أهلها (أهل سيناء) لعبوا أدوارًا تاريخية
في مواجهة احتاللها عام  ،١٩٦٧وأن «منظمة سيناء
العربية» التي أنشئت أثناء حرب االستنزاف ضمت
أع ــدادًا كـبـيــرة ،ومنهم تــولــوا إم ــداد ال ـقــوات املصرية
للمقاتلني
باملعلومات ووفروا الخدمات اللوجيستية
ً
ال ــذي ــن ك ــان ــوا ي ـع ـبــرون ق ـنــاة ال ـس ــوي ــس ،ف ـضــا عن
إخفائهم عن املالحقة اإلسرائيلية في بعض الحاالت.
ال يمكن كسب الحرب مع اإلرهاب ًفي سيناء إال إذا
كان أهلها في املقدمة شريكًا أصيال.
شمال سيناء تعني أهلها قبل أي شيء آخر ،دونهم
فهو مشروع فصم عن الخريطة املصرية .بالتفريغ
السكاني هناك خشية حقيقية من أن تتوافر أسباب
ذلــك الفصم ،فأمام العالم ،هــذا اعـتــراف بالعجز عن

عادة ال يعلق
«أبو فادي» على
الحديث عن دور
أمني له في
دول عربية
 15ــ  17نائبًا
يؤيدون دحالن
من أصل 43
يمثلون كتلة
«فتح» البرلمانية

هاجسًا تنظيميًا داخليًا في «فتح»
فقط ،بل ّ
يعبر قياديون في فصائل
أخرى عن مخاوفهم .يقول القيادي
ف ــي «ال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة» لـتـحــريــر
فـلـسـطــن ،كــايــد ال ـغ ــول ،إن م ــا نتج
من التفاهمات األخيرة بني حماس
ومـمـثـلــي دح ــان قــد ُيـسـهــم فــي حل
األزمـ ــات املـعـيـشـيــة ،لـكــن «نــرجــو أال
يكون على حساب الثوابت الوطنية
وتجسيد االنقسام وتمرير مشاريع
سـيــاسـيــة هــدفـهــا هـيـمـنــة االح ـتــال
والتآمر على املقاومة» .ورأى الغول
أن «املـ ـسـ ـكـ ـن ــات امل ــؤقـ ـت ــة ال ت ـعــالــج
ً
مـشـكــات غ ــزة ال ـشــائ ـكــة ،ف ـضــا عن
أن يـكــون ذلــك لـجــوءًا إلــى ال ــرد على
إج ــراء ات أبــو مــازن ،مــا يعني أن ما
يحدث ال ينطلق من معالجة وطنية
شاملة» ،مـحــذرًا مــن «بـنــاء مشاريع
سياسية تؤسس لكيان فلسطيني
داخل قطاع غزة الضيق».
وم ــن ق ـلــةٍ قـلـيـلــة قـبـلــت ال ـحــديــث من
«فتح» ،قال عضو «اللجنة املركزية»

السيطرة ،وهذا غير صحيح إلى ٍّ
حد كبير.
هـنــاك أوج ــه قـصــور مــؤكــدة فــي املـعـلــومــات غـيــر أن
ال ـع ـجــز م ـســألــة أخـ ـ ــرى .االع ـ ـتـ ــراف بــال ـع ـجــز يــزكــي
إخــراج الخطط القديمة من أدراجـهــا .رئيس الــوزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ،أشار إلى مشروع ضم
أجزاء من شمال سيناء إلى قطاع غزة في إطار تبادل
أراض مــع مـصــر حـتــى تـكــون «غ ــزة الـكـبــرى» وطنًا
ًٍ
بديال للفلسطينيني في ما ُيسمى بـ«صفقة القرن».
املـعـنــى فــي ذل ــك كـلــه أن هـنــاك مـشــروعــن خطيرين
مل ـس ـت ـق ـبــل سـ ـيـ ـن ــاء ،األول «داعـ ـ ـش ـ ــي» م ـن ـهــك لـكــن
احتماالته شبه منعدمة بالنظر إلــى حقائق القوة...
والـثــانــي إســرائـيـلــي ممكن إذا فــرغــت مــن سكانها
لـلـتـخـلــص م ــن صـ ــداع الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،على
حساب مصر.
يصعب استنتاج أن إســرائـيــل تـحــارب فــي املعركة
نفسها مع مصر في ّسيناء ،فمثل هذا الكالم ساذج.
من مصلحتها أن توظف اإلنهاك املصري ،مع نقص
السيادة في سيناء ،وفق مصالحها وخططها .هذا
مــا ي ـحــدث بــالـضـبــط ويـسـتــدعــي االل ـت ـفــات ملـصــادر
النيران املتعددة دون أوهام.
مــا يـحـفــظ ســامــة أي ب ـلــد ،أه ـلــه وجـيـشــه ووض ــوح
س ـيــاســاتــه .أن ت ـكــون ه ـنــاك اسـتــراتـيـجـيــة واضـحــة
ومقنعة تصحح األوضــاع الداخلية املختلة وتقلص
أي بيئات حاضنة لإلرهاب وجماعاته.
إضافة إلى التفلت في النظر إلى أهالي سيناء ،فإن
هناك تفلتًا آخر ّ
تبدى على ذات املنصات البرملانية
واإلعــام ـيــة ،بــاتـهــام حــركــة «ح ـمــاس» بالضلوع في
إدراك لـخـطــورة
ال ـه ـج ــوم اإلرهـ ــابـ ــي األخـ ـي ــر ،دون
ٍ
االت ـهــامــات فــي لحظة تـتـبــدى فيها تـفــاهـمــات أمنية
بني السلطات املصرية والحركة لضمان أمن سيناء
ب ــإج ــراءات صــارمــة عـلــى ح ــدود الـقـطــاع مــن ناحية
وتخفيف املـعــانــاة عــن أهــالــي غــزة مــن ناحية أخــرى
بفتح «معبر رفح» لحركة البشر والبضائع بصورة
منتظمة.
ّ
ال ـت ـفــاه ـمــات األم ـن ـيــة ت ـح ـتــاج إل ــى ت ـقــصــي أب ـعــادهــا
السياسية ،فالتسريبات الشائعة عن حكومة جديدة
في غزة يترأسها العقيد محمد دحالن ،املفصول من
«حركة فتح» ،قد يربك املشهد الفلسطيني قبل أي
مفاوضات .صعود دحالن مشكلة كبيرة ،فطموحه
مـسـنـ ٌ
ـود إسرائيليًا .األخ ـطــر ،تكريس القطيعة بني
الضفة والقطاع ،وتلك بيئة تناسب البحث عن أوطان
بــديـلــة ،فــي األردن أو شـمــال سـيـنــاء ،تنهي القضية
الفلسطينية وحق العودة إلى األبد.
ُ
الـسـيــاســة تـ ــدار بــالـحـقــائــق ال بــال ـنــوايــا ،إذا لــم تكن
الـسـيــاســات حاسمة ف ـ ّ
ـإن كــل شــيء محتمل ووارد
وممكن .فــي مثل هــذه املـعــارك الــوجــوديــة إمــا نكون
أو ال نكون .هكذا كانت قضية العقيد الشهيد أحمد
املنسي.
*كاتب وصحافي مصري

لـ ـلـ ـح ــرك ــة عـ ـب ــدالـ ـل ــه ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ،فــي
تصريح مقتضب ،إن «التقارب بني
حـمــاس ودح ــان ال يـخــدم املصلحة
الــوطـنـيــة» ،فيما وص ــف أح ــد أمـنــاء
الـســر التنظيميني املـشـهــد بــالـقــول:
«دح ـ ـ ـ ــان ك ـ ــان ف ـ ــي ع ـ ـيـ ــون ح ـم ــاس
الـ ـ ـج ـ ــاس ـ ــوس وح ـ ـل ـ ـيـ ــف (ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال
األميركي كيث) دايـتــون ،واآلن بات
املنقذ ل ـغــزة ...هــذا سيدخل الحركة
اإلسالمية في مأزق كبير ،خاصة أن
حماس ستبقى تمسك بزمام األمن
ودح ــان مهمته أن يــأتــي بــاألمــوال
التي ستنتشل القطاع مؤقتًا».
ويـشــار إلــى أن «حـمــاس» بــدأت عبر
وسائل إعالمها الحركية نشر أنباء
ص ـ ـ ـ ــادرة عـ ــن «ال ـ ـت ـ ـيـ ــار اإلصـ ــاحـ ــي
الــدي ـمــوقــراطــي لـحــركــة ف ـتــح» ،الــذي
ي ـم ـثــل تـ ـي ــار دحـ ـ ــان ف ــي ال ـت ـن ـظ ـيــم،
خاصة املتعلقة بانتقاد السلطة في
رام الـلــه ،إلــى حـ ّـد انتقاد «التنسيق
األمني» الذي كان دحالن نفسه أحد
وجوهه الشهيرة.

