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تجريبي

قبائل سيناء تتوحد للثأر من «داعش»

األحد، ٢٦ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٧ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

القاھرة – محمد صالح 

بدا أمس أن أطراف المعركة ضد اإلرھاب في شمال سیناء تستعد إلعادة ترتیب األوراق
بعد المجزرة التي شھدھا مسجد الروضة في بئر العبد، وارتفع عدد ضحاياھا إلى 305

قتلى و128 جريحاً، وفق السلطات الرسمیة، إذ جرت اتصاالت بین مشايخ وقیادات قبائل
سیناء في محاولة لتوحید جھودھم بشأن التعامل مع التنظیمات المتطرفة المسلحة في
مناطقھم، وبین قیادات القبائل من جھة والمؤسسات األمنیة والعسكرية المعنیة بمكافحة

المسلحین في سیناء من جھة أخرى، لتنسیق قنوات التواصل «بھدف تحقیق أقصى
استفادة من خبرة القبائل ومعلوماتھا عن تلك القوى المتطرفة».

وقال الجیش المصري أمس، إن القصف الجوي والمالحقات التي استھدفت المتورطین في
المذبحة تمت «بناء على معلومات استخباراتیة مؤكدة وبتعاون مع أبناء سیناء»، وأسفرت

عن مقتل عدد من المتطرفین.
وكشفت النیابة العامة أن عناصر تكفیرية تنتمي لتنظیم «داعش» يتراوح عددھا ما بین
25 و30 عنصراً، نفذت المجزرة بحق المصلین في مسجد الروضة قبل أن يفروا مستقلین

5 سیارات دفع رباعي.
وعقدت قبائل في سیناء اجتماعاً في منطقة البرث في رفح، معقل قبیلة الترابین، وسط
إجراءات أمنیة مشددة، خشیة تنفیذ ھجوم مباغت يستھدف قیادات القبائل، أصدرت في
المجزرة الجماعیة ضد أھل سیناء وقبائلھا (في مسجد الروضة) وھم يصلون، ستجعلنا ناراًأعقابه بیاناً يتوعد التكفیريین بـ «الثأر». وقال البیان: «سنقتلكم، ولن تأخذنا بكم رأفة.

تحرقكم».
وجرت اتصاالت بین قیادات قبلیة في مسعى لطي صفحة الخالفات بینھا بخصوص التعامل
مع المسلحین المنضوين في الجماعات المسلحة التكفیرية من أبناء القبائل، وخصوصاً بین

قبیلتي الترابین والسواركة، بھدف توحید جھود القبیلتین في المعركة ضد اإلرھاب.
وأغلقت قبیلة الترابین طرقاً ومدقات جبلیة عدة في المنطقة الشرقیة في شمال سیناء،
التي تخضع لسیطرتھا، إضافة إلى إغالق مدقات تؤدي من تلك الطرق الرئیسیة المعبدة
إلى قلب الصحراء الجنوبیة المتاخمة لمدينتي رفح والشیخ زويد، فیما ُعھد إلى مسلحین
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يتبعون قبیلة «السواركة»، التي يتحدر منھا غالبیة ضحايا الھجوم على مسجد الروضة
وتنتشر في المنطقة الغربیة، خصوصاً في غرب الشیخ زويد والعريش وبئر العبد، بحماية
المدقات الجبلیة في مناطقھم، وقطع أي طرق محتملة لفرار أو تسلل المسلحین الذين

يلوذون بجبال سیناء.
وتداولت مواقع محسوبة على تیارات تكفیرية بیاناً لم يتسّن التأكد من صحته منسوباً إلى
تنظیم «والية سیناء» التابع لـ «داعش»، يعلن فیه تبني الھجوم، فیما أصدرت جماعة

«جند اإلسالم» المحسوبة على «القاعدة» والتي قتلت قبل أسابیع مسلحین تابعین لـ
«داعش»، بیاناً تبرأت فیه من الھجوم على مسجد الروضة وانتقدت منفذيه، لكنھا في

الوقت ذاته حذرت أھالي سیناء من التعاون مع الجیش.
وكانت النیابة العامة المصرية ذكرت في بیان أمس، نقالً عن شھادات مصابین استجوبھم
فريق من أعضائھا في نطاق التحقیقات التي تجريھا، أن بعض المسلحین الذين ھاجموا

المسجد رفعوا راية تنظیم «داعش» وھم يطلقون النار من باب المسجد ونوافذه.

 
 


