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العالم

الحدث
تطور نوعي جديد للعمليات اإلرهابية شهدته سيناء ،يوم أمس ،حين استهدفت
ّ
جماعات مسلحة مسجدًا للمص ّلين في قرية الروضة ،ذات الغالبية الصوفية ،على بعد نحو
مذبحة ،هي األعنف في تاريخ المواجهة بين الدولة
موقعة
 50كيلومترًا من العريش،
ً
ً
قتيال و 115جريحًا
المصرية والجماعات اإلرهابية ،راح ضحيتها ً 235

مذبحة في مسجد للصوفية في سيناء

تحويل المواجهة
في اتجاه «طائفي»
القاهرة ــ جالل خيرت
ت ـط ــور ن ــوع ــي ج ــدي ــد ف ــي الـعـمـلـيــات
اإلره ــابـ ـي ــة ف ــي س ـي ـن ــاء .ال ـج ـمــاعــات
التكفيرية التي كانت تستهدف عادة
نقاطًا عسكرية وأمنية ،أو أفرادًا من
قبائل وعائالت تعاونت مع الشرطة
والجيش في إمدادهم بمعلومات أو
تحركات غير طبيعية قبل تنفيذ أي
عمليات ،نـفــذت ،يــوم أم ــس ،هجومًا

إرهابيًا هو األعنف في تاريخ مصر
ال ـحــديــث م ــن حـيــث ع ــدد الـضـحــايــا،
ً
الــذي ناهز  235قتيال و 115جريحًا
في حصيلة غير نهائية.
ّ
ويـ ـش ــك ــل ع ـ ــدد ال ـض ـح ــاي ــا ن ـح ــو 20
ف ــي امل ـئــة م ــن س ـكــان ال ـق ــري ــة ،بـعــدمــا
اس ـت ـه ــدف امل ـس ـل ـح ــون املـ ـك ــان ال ــذي
يـجـتـمــع فـيــه أك ـبــر ع ــدد م ــن األهــالــي
أسبوعيًا.
الهجوم هو أول عملية إرهابية في

الصوفيون في دائرة الخطر
وقع حادث مسجد الروضة في قرية تقطنها غالبية صوفية ويتبع أنصارها الطريقة
الجريرية األحمدية ،علمًا بأن الصوفيني تلقوا تهديدات من قبل أكثر من مرة بعد
مساعدتهم لألمن املصري .وخالل العام املاضيّ ،
تعرض الشيخ الصوفي سليمان
أبو حراز ( 80عامًا) للذبح من قبل عناصر تنظيم «والية سيناء» ،الذي وصف الشيخ
بـ«الكاهن» ،فيما قام التنظيم بتفجير أكثر من ضريح للصوفيني ،من بينها ضريح الشيخ
زويد الذي تعرض للتدمير الكامل .وليست املرة األولى التي تتعرض فيها القرية لهجوم،
حيث تم تدمير ضريحني الثنني من مشايخ الصوفية ،فيما نفذت الجماعات املسلحة
عمليات تدمير لثالثة أضرحة أخرى قبل نحو عامني.
وشهدت القرية قبل أشهر نزوح عشرات األسر التي ترتبط معها بعالقة مصاهرة ،من
مدينة الشيخ زويد ،هربًا من العمليات اإلرهابية ،حيث استقر عدد منهم بالقرب من
أقاربهم.

تــاريــخ مـصــر ،تستهدف مصلني في
أحــد املساجد ،فبرغم الفكر املتشدد
ال ــذي يـكـفــر املـسـلـمــن غـيــر املــؤيــديــن
لــأف ـكــار امل ـت ـش ــددة ،إال أن م ـصــر لم
تشهد أي عمليات تستهدف مصلني
مسلمني ،فــي مــا ع ــدا ح ــاالت فــرديــة،
أشهرها حادثة اغتيال وزير األوقاف
ال ـش ـيــخ مـحـمــد الــذه ـبــي ع ــام ،1977
التي نفذها متشددون ينتمون إلى
تنظيم «التكفير والهجرة».
ووفـ ــق امل ـع ـلــومــات األولـ ـي ــة وش ـهــود
عـ ـي ــان ،ف ـ ــإن انـ ـفـ ـج ــارًا وق ـ ــع بــال ـقــرب
م ـ ــن م ـس ـج ــد ب ـ ـلـ ــدة ال ـ ـ ــروض ـ ـ ــة ،ق ــرب
ال ـعــريــش ،خ ــال ص ــاة الـجـمـعــة ،ما
دفــع املصلني إلــى الـتــدافــع والـخــروج
مــن املـسـجــد ،لـيـفــاجــأوا بــرصــاصــات
أطلقت مــن نحو  20مسلحًا باتجاه
كل املوجودين ،األمــر الــذي أسفر عن
وقوع العدد األكبر من الضحايا في
الحال.
وتوقف إطالق النار بعد وقت طويل،
وفـ ّـر جميع املسلحني من املوقع ،من
دون أن ت ـتــم مــاح ـقــة ســري ـعــة لـهــم،
وخ ــاص ــة أن ــه ل ـيــس ه ـن ــاك أي نقطة
أمنية بالقرب من املسجد.
وب ـح ـســب م ـص ــدر ط ـب ــي ،ف ــإن ال ـعــدد
األكبر من الضحايا سقط بإصابات
مباشرة فــي ال ــرأس ،حيث استهدف
املسلحون املصلني ،خالل محاولتهم
الـ ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن امل ـس ـج ــد ب ـع ــد س ـمــاع

مصلين في أحد المساجد (أ ف ب)
الهجوم هو أول عملية إرهابية في تاريخ مصر تستهدف ّ

اليمن

«تخفف» الحصار بروتوكوليًا :المساعدات عبر الب ـ
السعودية ّ
الحصار ُرفع ...ال لم يرفع.
تلعب السعودية في
حربها على اليمن لعبة
الحروب القذرة ،إذ تظهر
من جانب أنها تخفف
الحصار ،فيما تمنع المواد
األساسية واألدوية من
الوصول وبالكميات
المطلوبة لتفادي
المجاعة ،وذلك في
أسلوب لم تتبعه حتى
إسرائيل مع غزة!
يونيسيف23 :
ألف طفل حديثي
توفوا العام
الوالدة ّ
الماضي ألسباب
يمكن الوقاية منها
(أ ف ب)

بعد أيام من حديث تحالف العدوان
على اليمن ،الــذي تقوده السعودية،
ع ـ ــن رف ـ ـ ــع ال ـ ـح ـ ـصـ ــار الـ ـ ـ ــذي ش ــددت ــه
ب ـص ــورة جــزئ ـيــة ،وتـ ـض ــارب األن ـبــاء
ب ـش ــأن ع ـمــل م ـط ــار ص ـن ـعــاء ،أعـلـنــت
األم ــم املـتـحــدة أم ــس ،أن «التحالف»
أب ـل ـغ ـهــا اس ـت ـئ ـنــاف رح ـ ــات ال ــرك ــاب
التي ّ
تسيرها الهيئات اإلغاثية ملطار
ص ـن ـع ــاء ،لـكـنـهــا أك ـ ــدت أن إمـ ـ ــدادات
امل ـس ــاع ــدات اإلن ـســان ـيــة عـبــر املــرافــئ
البحرية ال تزال متوقفة.
ومـ ـ ـن ـ ــذ األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،ادعـ ـ ــى
تحالف ال ـعــدوان بأنه سمح بإعادة
فتح مـطــار صنعاء ومــرفــأ الحديدة
على البحر األحـمــر أمــام املساعدات
اإلنسانية ،بعد أسبوعني من تشديد
الحصار الخانق ،لكن متحدثًا باسم
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في
األم ــم املـتـحــدة أبـلــغ الصحافيني في
جنيف أن الرياض لم تعط بعد إذنًا
السـتـئـنــاف امل ـس ــاع ــدات .وق ــال ينس
الريكه« :تم إبالغ األمم املتحدة عبر
وسائل اتصالنا املعتادة في الرياض
أن رح ـ ــات ال ــرك ــاب املـنـتـظـمــة الـتــي
تسيرها الخدمة الجوية اإلنسانية

لــأمــم املـتـحــدة يمكنها أن تستأنف
إل ــى صـنـعــاء م ــن ع ـ ّـم ــان اع ـت ـبــارًا من
الغد (اليوم)».
وأض ـ ــاف الريـ ـك ــه« :ل ـكــن ل ـيــس هـنــاك
تغيير جوهري في ما يخص طلبات
الـتــوجــه بـمـســاعــدات إنـســانـيــة بحرًا
إل ــى م ــرف ــأي ال ـح ــدي ــدة وال ـص ـل ـيــف»،
مشيرًا إلــى أن األم ــم املـتـحــدة رحبت
باستئناف رح ــات الــركــاب« ،لكنها
شـ ــددت ع ـلــى ال ـحــاجــة ال ـعــاج ـلــة الــى
اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف إمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات
االن ـس ــان ـي ــة ،وخ ــاص ــة م ــع تـضــاعــف
خطر انتشار املـجــاعــة» .كما أوضــح
ً
أن م ــرك ـب ــا م ـح ـم ــا ب ــال ـق ـم ــح وآخـ ــر
بـ ـمـ ـع ــدات مل ـك ــاف ـح ــة وب ـ ـ ــاء ال ـك ــول ـي ــرا
يـنـتـظــر ال ـتــوجــه إل ــى ال ـح ــدي ــدة بعد
حصول األمم املتحدة على املوافقة.
كذلك ،أوضــح الريكه أن ثمة موافقة
سعودية على استئناف نقل عاملي
اإلغـ ـ ــاثـ ـ ــة جـ ـ ـ ـوًا إل ـ ـ ــى امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـت ــي
تسيطر عليها حركة «أنصار الله».
ووف ـ ــق «ال ـل ـج ـنــة ال ــدول ـي ــة للصليب
األحـ ـم ــر» ،وص ـل ــت رح ـل ــة ركـ ــاب إلــى
صـنـعــاء األربـ ـع ــاء ،لـكــن م ـص ــادر في
صنعاء تــؤكــد أن الـحــركــة فــي املطار

