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العالم
ص ـ ـ ــوت الـ ـتـ ـفـ ـجـ ـي ــر ،ب ـي ـن ـم ــا دخـ ـل ــوا
املسجد ،وواصلوا إطــاق النار على
مـ ــن تـ ـبـ ـق ــى ،ب ـح ـي ــث لـ ــم يـ ـن ـ ُـج س ــوى
ع ــدد م ـحــدود للغاية مــن املــواطـنــن،
وخاصة مع ّ
تعمد املسلحني تصفية
الفارين ومالحقتهم.
وتعرض عدد من سيارات اإلسعاف
ل ـخ ـســائــر ن ـت ـي ـجــة ال ـ ـحـ ــادث ،بـعــدمــا
استهدفها املسلحون خالل محاولة
ن ـقــل امل ـصــابــن إل ــى املـسـتـشـفــى ،في
وق ــت عــانــى فـيــه الـجــرحــى مــن نقص
الرعاية الطبية بشكل كبير ،وخاصة
فـ ــي ظـ ــل ع ـ ــدم ج ــاه ــزي ــة املـسـتـشـفــى
القريب الستقبال الـعــدد الكبير من
ال ـجــرحــى ،ونـقــص م ـخــزون ال ــدم في
املستشفيات القريبة.
ُ
ونـقــل عــدد مــن املـصــابــن إلــى أماكن
م ـت ـف ــرق ــة ف ــي امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـق ــري ـب ــة،
ومـنـهــا اإلسـمــاعـيـلـيــة وب ــور سعيد،
بــاإلضــافــة ُ إل ــى مستشفى الـعــريــش،
ف ــي ح ــن ن ـق ـل ــت حـ ـ ــاالت أخـ ـ ــرى إل ــى
القاهرة الحتياجها إلى عالج دقيق
نتيجة خطورة اإلصابة.
وب ـ ــرغ ـ ــم ث ـ ـبـ ــوت ال ـت ـق ـص ـي ــر األمـ ـن ــي
ف ــي وصـ ـ ــول امل ـس ـل ـحــن إلـ ــى ال ـقــريــة
بأسلحتهم ،إال أن وح ــدات الجيش
امل ـصــري الـتــي تسيطر عـلــى غالبية
املـنــاطــق فــي سـيـنــاء ،لــم تـكــن ق ــادرة،
في حقيقة األمــر ،على منع الحادث،
أو حتى تقليل الخسائر ،ليس فقط
بسبب عدم وجود تأمني على أي من
مـســاجــد الـجـمـهــوريــة والـتـعــامــل مع
املـســاجــد بــاعـتـبــارهــا أمــاكــن مقدسة
ال يجوز إيــذاء املوجودين بداخلها،
ولكن ألن املكان بالكامل غير مجهز
ملواجهات مسلحة مع اإلرهابيني.
وبـصــرف النظر عــن املــابـســات ،فإن
الهجوم اإلرهابي يحمل دالالت عدة.
ال ـت ـف ـس ـيــرات األولـ ـي ــة ت ـش ـيــر إلـ ــى أن
اإلرهابيني قرروا االنتقام من أهالي
ال ـ ـقـ ــريـ ــة بـ ـسـ ـب ــب دعـ ـمـ ـه ــم ل ـل ـج ـيــش
وال ـشــرطــة فــي املــواج ـهــات املحتدمة
م ـن ــذ عـ ــدة س ـ ـنـ ــوات ،والـ ـت ــي ش ـهــدت
ت ـط ــورات مـيــدانـيــة ملـصـلـحــة ال ـقــوات
املـصــريــة ،جعلها تـفــرض سيطرتها
عـ ـ ـل ـ ــى ق ـ ـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــات ع ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة شـ ـه ــدت
اضطرابات ،وخاصة بعد االتفاقات
والتفاهمات األمنية التي جــرت مع
ح ــرك ــة ح ـم ــاس إلغـ ــاق الـ ـح ــدود مع
قطاع غزة بشكل كامل.
لكن هــذا التفسير ليس وح ـي ـدًا ،مع
النظر إلى الصورة من زاويــة أخرى،
ً
فــالـهـجــوم يــؤكــد أن ثـمــة ت ـح ــوال في
أه ـ ـ ــداف ال ـج ـم ــاع ــات اإلره ــابـ ـي ــة فــي
س ـي ـنــاء ،لـيـصـبــح بــات ـجــاه املــدن ـيــن،

وأب ـنــاء الـقـبــائــل الـتــي تــدعــم الجيش
وال ـ ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة ،وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا قـ ـ ــد ي ـع ـكــس
ن ـج ــاح ــا ن ـس ـب ـيــا لــاس ـتــرات ـي ـج ـيــات
األم ـن ـيــة املـتـبـعــة ف ــي س ـي ـنــاء أخ ـي ـرًا،
والتي ّ
حدت من العمليات اإلرهابية
بشكل كـبـيــر ،بـعــد أكـثــر مــن سـنــوات
على انطالقتها ،فــي أحــدث نسخها
الـتــوحـشـيــة ،وت ـحــدي ـدًا بـعــد إطــاحــة
الــرئـيــس «اإلخ ــوان ــي» محمد مرسي
في الثالث من تموز عام .2013
من بني األه ــداف املحتملة ،أن تكون
ال ـج ـم ــاع ــات ال ـت ـك ـف ـيــريــة راغ ـ ـبـ ــة فــي
ت ـحــويــل امل ــواج ـه ــة بــات ـجــاه طــائـفــي،
وهو ما يمكن استنتاجه من الطبيعة
الــدي ـمــوغــراف ـيــة لـلـقــريــة املـسـتـهــدفــة،
والتي يغلب عليها الطابع الصوفي،
وم ــا يعنيه ذل ــك مــن مـسـعــى لـتـكــرار
تـجــارب الهجمات الطائفية ،وربما
ال ـت ـح ــري ــض ع ـل ــى م ـث ـي ــات ل ـه ــا فــي
م ـنــاطــق م ـصــريــة أخ ـ ــرى ،ك ـمــا جــرى
ف ــي الـ ـع ــراق وس ــوري ــا وأفـغــانـسـتــان
وباكستان وغيرها.
وال شك في أن الجماعات التكفيرية
وض ـع ــت ن ـص ــب أع ـي ـن ـهــا م ـن ــذ ف ـتــرة

يشكل عدد الضحايا نحو
ّ
 20في المئة من
سكان القرية
طــوي ـلــة إثـ ـ ــارة ال ـف ــن ب ــن ال ـطــوائــف
امل ـ ـصـ ــريـ ــة ،سـ ـ ـ ــواء عـ ـب ــر اسـ ـتـ ـه ــداف
األقـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاط ب ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات إرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة،
وت ـهــديــدات أدت إل ــى تـهـجـيــرهــم من
س ـي ـنــاء ،أو حـتــى ال ـطــرق الـصــوفـيــة،
وهـ ــو ت ــوج ــه ل ـيــس ب ـج ــدي ــد ،وبـ ــدأت
مــامـحــه تـتـبــدى مـنــذ س ـن ــوات ،وإن
عبر حاالت محدودة.
مـ ـ ــا س ـ ـبـ ــق يـ ـعـ ـك ــس صـ ـ ـ ـ ــورة ق ــات ـم ــة
بالنسبة إلى املواجهة مع الجماعات
اإلره ــابـ ـي ــة ال ـت ــي اس ـت ـطــاعــت فــرض
سيطرتها وتنفيذ عمليات أسقطت
مئات الشهداء من الجيش والشرطة
خــال السنوات املاضية .صحيح أن
العمليات تراجعت بقوة خالل الفترة
املاضية من الناحية الكمية ،إال أنها
ً
إيذاء في بعض الضربات
بقيت أكثر
النوعية الكبيرة.
إال أن ث ـم ــة م ــن ي ـع ـت ـقــد بـ ــأن ه ـجــوم
أمــس ،وتداعياته على أبناء القبائل
والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــائ ـ ـ ــات ،س ـ ـيـ ــولـ ــد اصـ ـطـ ـف ــاف ــا
أك ـب ــر خ ـلــف ال ـج ـيــش وال ـش ــرط ــة في
م ــواجـ ـه ــات امل ـت ـط ــرف ــن ،مـتـغــاضــن
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عــن بعض األخ ـطــاء الـتــي وقـعــت في
أوقات سابقة.
وف ـ ــي ك ـل ـمــة م ـق ـت ـض ـبــة ،دمـ ـج ــت بــن
االرتـجــال والنص القصير ،وأعقبت
اجـتـمــاعــا لـلـجـنــة األم ـن ـيــة بـمـشــاركــة
وزيـ ــري الــداخ ـل ـيــة وال ــدف ــاع والـقــائــم
بأعمال رئيس الوزراء ،أعلن الرئيس
عبد الـفـتــاح السيسي ال ـحــداد العام
ملدة ثالثة أيام ،مؤكدًا أن الحادث «لن
يزيدنا إال إصرارًا ووحدة» وأن الرد
سيكون بـ«قوة غاشمة».
وق ـ ــال ال ـس ـي ـســي إن «مـ ــا ي ـح ــدث في
سيناء هو انعكاس حقيقي لجهود
م ـص ــر ف ــي م ــواج ـه ــة اإلرهـ ـ ـ ــاب ال ــذي
تحاربه بمفردها نيابة عن املنطقة
والعالم بالكامل» ،مضيفًا «تــأكــدوا
أن امل ـع ــرك ــة ال ـت ــي ت ـخــوضــون ـهــا هي
أنبل وأشرف معركة على اإلطالق في
مواجهة الشر واألعـمــال الخسيسة،
وترويع اآلمنني».
وبينما تحدث السيسي عن عمليات
ثـ ـ ــأريـ ـ ــة تـ ـ ـق ـ ــوم بـ ـ ــه قـ ـ ـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش
والشرطة ملواجهة «هــؤالء الشرذمة
املـتـطــرفــن الـتـكـفـيــريــن» ،نـفــذ ســاح
ال ـجــو غـ ــارات عـلــى سـيــارتــن يعتقد
أنهما كانتا تقالن عــددًا من منفذي
ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم ،مـ ــا أسـ ـف ــر عـ ــن م ـق ـت ــل 15
شخصًا.
وقال عضو املجلس القومي ملكافحة
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــرف ف ـ ـ ـ ــؤاد ع ـ ــام،
ً
«أخـ ـش ــى أن يـ ـك ــون ذل ـ ــك اس ـت ـك ـمــاال
لتنفيذ املخطط الـعــاملــي فــي إحــداث
فـ ـ ــوضـ ـ ــى ف ـ ـ ــي امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة،
وح ـ ـ ــدوث حـ ـ ــروب ط ــائ ـف ـي ــة ودي ـن ـيــة
وسياسية يكون لها أثــر فى إشعال
الفنت الطائفية بني الشيعة والسنة
وغيرهم ،وهو مخطط دولي يحتاج
إلــى تماسك وتحالف مــن كــل القوى
العربية ،ووضع خطة كاملة للقضاء
على اإلرهاب».
وط ـ ــال ـ ــب عـ ـض ــو املـ ـجـ ـل ــس الـ ـق ــوم ــي
مل ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب ،ال ـ ــذي ش ـغــل في
ال ـس ــاب ــق م ـن ـصــب وك ـي ــل ج ـه ــاز أمــن
ال ــدول ــة ،بــات ـخــاذ خ ـط ــوات تأمينية
جديدة لحدودنا الغربية والشرقية،
نظرًا إلى كون ليبيا أصبحت تشكل
خ ـط ـرًا كـبـيـرًا فــي دخ ــول اإلرهــابـيــن
إل ـ ـ ــى مـ ـص ــر والـ ـتـ ـم ــوي ــل ب ــالـ ـس ــاح،
والـ ـ ـب ـ ــؤر اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،م ـق ـت ــرح ــا نـقــل
املــواط ـنــن املــدن ـيــن م ــن سـيـنــاء إلــى
مدن بور سعيد أو اإلسماعيلية ملدة
ً
سـتــة أش ـهــر ،لـكــي ي ـكــون س ـهــا على
الـقــوات املسلحة القيام بمسح لهذه
امل ـن ـط ـقــة ،وال ـق ـض ــاء ع ـلــى الـعـنــاصــر
اإلرهابية بشكل كامل.

ــحر ممنوعة
ال تـ ــزال مـتــوقـفــة وال ـح ـص ــار ال ي ــزال
مفروضًا.
ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،أع ـل ـنــت «مـنـظـمــة
األمم املتحدة للطفولة» (يونيسيف)
 23ألف طفل يمني حديثي
أمس ،أن ّ
ال ــوالدة تــوفــوا العام املاضي نتيجة
ألسباب يمكن الوقاية منها .وقالت
املنظمة في تغريدة على حسابها في
«تويتر» ،إنه عام ُ 2016فقدت اليمن
أربعة آالف و 272أ ّمــا ،و 23ألف طفل
حديثي الـ ــوالدة ،لكنها أش ــارت إلى
أنها ستوفر «وحدات صحية لرعاية
املواليد الجدد املرضى لكي يتمكنوا
من النمو بشكل طبيعي».
وقـ ـب ــل شـ ـه ــر ،أورد ت ـق ــري ــر أص ـ ــدره
«مكتب تنسيق ال ـشــؤون اإلنسانية
الـتــابــع لــأمــم املـتـحــدة» (أوت ـشــا) في
الـيـمــن ،أن ع ــدد األط ـف ــال املحتاجني
إلـ ـ ــى م ـ ـسـ ــاعـ ــدات ،ن ـت ـي ـجــة ل ـل ـص ــراع
املــدمــر مـنــذ آذار  2015حـتــى أواخ ــر
أيلول املاضي ،بلغ  11مليونًا و300
أل ــف .وه ــذا الــرقــم هــو نحو  %79من
إجـ ـم ــال ــي أط ـ ـفـ ــال ال ـب ـل ــد (ق ـ ــراب ـ ــة 14
م ـل ـيــونــا و 304آالف ط ـف ــل دون 18
عامًا).

ويعاني  8ماليني و 100ألف طفل من
هــؤالء خطر اإلصابة بسوء التغذية
الحاد املتوسط ،فيما يعاني  386ألف
طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم،
وهو أسوأ حاالت الجوع.
عـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،أجـ ــرى
وزير الخارجية البريطاني ،بوريس
ً
جــون ـســون ،ات ـص ــاال هــاتـفـيــا أول من
أمــس بولي العهد السعودي ،محمد
ب ـ ــن س ـ ـل ـ ـمـ ــان ،وذل ـ ـ ـ ــك «لـ ـبـ ـح ــث آخ ــر
تـطــورات األوض ــاع فــي اليمن» .وقــال
جــونـســون فــي تـغــريــدة نـشــرهــا على
ح ـســابــه ف ــي «ت ــوي ـت ــر»« ،ل ـقــد بحثنا
خالل االتصال ،بصفة خاصة الوضع
اإلن ـســانــي فــي الـيـمــن ،وشـ ــددت على
ضـ ـ ــرورة إيـ ـص ــال املـ ـس ــاع ــدات ملـيـنــاء
الحديدة (غرب) ،وفتح مطار صنعاء
أم ــام ط ـيــران األم ــم امل ـت ـحــدة» .وتــابــع:
«دون واردات تـ ـج ــاري ــة فـ ــي ع ـمــوم
الـيـمــن ،لــن يـكــون بـمـقــدورنــا التغلب
على املجاعة هناك».
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،قـ ــال مـ ـس ــؤول فــي
السلطات التابعة للرئيس املستقيل،
عبد ربه منصور هادي ،إن السلطات
أعـ ـ ــادت ف ـتــح م ـن ـفــذ ال ــودي ـع ــة ال ـبــري

الحدودي مع السعودية عقب إغالقه
لساعات «ألسباب أمنية» ،لكنه عاد
إلى العمل بصورة طبيعية أمس ،من
دون أن يوضح تلك األسباب.
ّ
وف ــي وق ــت م ـتــزامــن ،نــظــم امل ـئــات من
أن ـ ـصـ ــار «املـ ـجـ ـل ــس االنـ ـتـ ـق ــال ــي» فــي
عــدن ،أمــس ،تظاهرة تطالب برحيل
حكومة ه ــادي ،وذل ــك فــي ظــل صــراع
مستمر على السيطرة والـنـفــوذ في
امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،ن ـش ــب بــن
«املـ ـجـ ـل ــس» املـ ــدعـ ــوم مـ ــن اإلم ـ ـ ـ ــارات،
وحكومة هادي.
إل ــى ذل ــك ،تــوجــه وزي ــر الــداخـلـيــة في
حـ ـك ــوم ــة عـ ـ ـ ــدن ،حـ ـس ــن عـ ـ ـ ــرب ،إل ــى
ال ـخــرطــوم ف ــي زيـ ــارة الـتـقــى خاللها
رئيس الوزراء السوداني ،بكري حسن
ص ــال ــح ،وس ـل ـم ــه رس ــال ــة م ــن ه ــادي
لـلــرئـيــس الـ ـس ــودان ــي ،ع ـمــر الـبـشـيــر.
وخالل الزيارة ،جال عرب على مركز
للتدريب في أم درمــان في العاصمة
الـ ـس ــودانـ ـي ــة ،ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن ال ـخ ــرط ــوم
ت ـشــارك ب ـقــوات لـهــا فــي ال ـحــرب على
اليمن في صف السعودية والتحالف
الذي تقوده.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب ،األناضول)

زيمبابوي :تنصيب منانغاغوا رئيسًا
بعد انقالب عسكري شهدته زيمبابوي ،أطاح الرئيس السابق روبرت
موغابيّ ،أدى إميرسون منانغاغوا ،أمس ،اليمني الدستورية لينهي بذلك حقبة
موغابي الطويلة والتي دامت  37عامًا .وشهد امللعب الوطني في العاصمة
هراري احتفاالت بتنصيب منانغاغوا ،نائب الرئيس السابقّ .
وتعهد الرئيس
الجديد بإجراء «انتخابات رئاسية ديموقراطية العام املقبل».
(أ ف ب)

