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تبنوا محاولة اغتيال وزير الداخلية وقصفوا إسرائيل

في بيان مثير للجدل حمل عنوان «غزوة الثأر ملسلمي مصر» ،تبنت
جماعة «أنصار بيت املقدس» محاولة اغتيال وزير الداخلية ،اللواء محمد
إبراهيم .جماعة ّ
نحو العدو االسرائيلي.
2011
منذ
هجماتها
هت
وج
ّ
ُ
صورة «بطولية» تعرض لها لهذا السبب .غير أنها جماعة توالي تنظيم
«القاعدة» ،وتهدي أعمالها إلى قادته ،وتورطت في أعمال إرهابية،
ويراها النظام أداة بيد تنظيم «اإلخوان»

«أنصار بيت المقدس»:
مقاومة أم إرهاب؟
سيناء ــ 		
إسماعيل اإلسكندراني
ّ
ت �ه ��ك ��م امل � �ص ��ري ��ون ك �ث �ي �رًا م��ن
ش� �خ� �ص� �ي ��ة «امل � � �ل � � �ث� � ��م» ،ال� � ��ذي
اس�ت�ه��دف تفجير خ��ط ال �غ��از امل �ص��در إل��ى
إس��رائ�ي��ل ب��أب�خ��س األث �م��ان بضعًا وعشر
م��رات دون القبض عليه .وص��ف «امللثم»،
ال� � ��ذي دأب� � ��ت ع �ل �ي��ه ال �ب �ي ��ان ��ات اإلع�ل�ام �ي��ة
ال��رس�م�ي��ة ال �ص��ادرة ع��ن ال�ج�ه��ات األم�ن�ي��ة،
لم يلبث أن ص��ار لقبًا للنسخة الجهادية
املصرية م��ن «روب��ن ه��ود» ،ال��ذي يخوض
املخاطر من أجل الحفاظ على ثروة قومية
مملوكة لشعب أغلبه من الفقراء .وقد ظل
ً
«امللثم» بطال شعبيًا في شبكات التواصل
اإللكترونية ،وانتشر وس��م (#امللثم) على
«تويتر» حتى أعلن امللثمون عن أنفسهم
ف��ي ف�ي�ل��م تسجيلي م��دت��ه ث�ل�اث��ون دقيقة
بعنوان «وإن عدتم ع��دن��ا» ،وانتشر ألول
مرة اسم جماعة «أنصار بيت املقدس».
أظ �ه��ر ال�ف�ي�ل��م امل �ن �ش��ور ف��ي  2012ج��وان��ب
تفصيلية من االستطالع امليداني ،الذي قام
به أعضاء التنظيم لخط الغاز ،كما مرحلة
التخطيط ،ومقتطفات من تنفيذ العمليات
الخامسة وال�ع��اش��رة والثالثة ع�ش��رة ،مع
ب �ع��ض امل �ق��اط��ع ال �ص��وت �ي��ة ل �ل �ق �ي��ادي ف��ي
تنظيم «ال�ق��اع��دة» أيمن ال�ظ��واه��ري ،ال��ذي
أثنى عليهم .كان الفتًا االهتمام بالتوثيق
امل��رئ��ي واس�ت�خ��دام فنيات متقدمة نسبيًا
ف � ��ي ال� �ت� �ص ��وي ��ر وال� �ت� �س� �ج� �ي ��ل ال� �ص ��وت ��ي
وامل��ون �ت��اج .ت��وق��ف اس �ت �ه��داف خ��ط ال�غ��از
ب ��إع�ل�ان امل �ج �ل��س ال �ع �س �ك��ري ّإب � ��ان حكمه
وقف تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل
تنفيذًا لقرار املحكمة التي قضت ببطالن
صفقة البيع املتخمة بالفساد ف��ي دائ��رة
ح �س �ن��ي م� �ب ��ارك وص��دي �ق��ه رج� ��ل األع �م��ال
ال � �ه� ��ارب ح �س�ي�ن س� ��ال� ��م ،وس� ��ام� ��ح ف�ه�م��ي
وزي ��ر ال �ب �ت��رول األس �ب��ق .ب�ع��ده��ا ت� ّ
�وج�ه��ت
عمليات «أنصار بيت املقدس» إلى داخل
األرض امل�ح�ت�ل��ة ،ح�ي��ث اس�ت�ه��دف��ت س�ي��ارة
بالقرب ّمن الخط الحدودي في
إسرائيلية
ُ
وسط سيناء ،ونفذت عدة عمليات في أم
الرشراش (إيالت) ،قامت بتصوير جوانب
منها وبثها ف��ي تسجيالت م�ص��ورة على
موقع «يوتيوب».
في أيلول  2012تم اغتيال إبراهيم عويضة،
ال �ق �ي��ادي ف��ي «أن �ص��ار ب�ي��ت امل �ق ��دس» ،في
قرية خريزة بوسط سيناء .لم يمر أسبوع
حتى وجد سكان قرية البرث رأس منيزل
ً
سالمة مفصوال ع��ن ج�س��ده ،وملقيًا على
ق��ارع��ة ال �ط��ري��ق .ف��ي ت�س�ج�ي��ل م �ص��ور ،تم
ن� �ش ��ره ب �ع ��ده ��ا ب� �ش� �ه ��ري ��ن ،ظ �ه ��ر س�ل�ام��ة
قبيل مقتله ي��روي قصة عمالته لصالح
«امل� ��وس� ��اد» ،وت �ج �ن �ي��ده ل �ب��دوي�ي�ن آخ� ْ
�ري��ن
بهدف اغتيال عويضة .كان «أنصار بيت
امل�ق��دس» قد أص��دروا بيانًا تفصيليًا قبل
نشر الفيديو ش��ارح�ين فيه اخ�ت��راق فرقة
اغ �ت �ي��االت إس��رائ�ي�ل�ي��ة ل�ل�أراض��ي املصرية
ب�ع�م��ق  15ك�ي�ل��وم�ت�رًا ح�ت��ى ق��ري��ة خ��ري��زة،
ت�ح��ت تغطية م��ن ط��ائ��رة اس�ت�ط�لاع ب��دون
ط� �ي ��ار .وق � ��د ن �ج��ا ع��وي �ض��ة م ��ن م �ح��اول��ة
االغ� �ت � �ي ��ال األول � � � ��ى ،ف� � �ع � ��اودوا االخ � �ت� ��راق
حتى تم تنفيذ الثانية .تسلمت الجماعة
سليمان حمدان ،الجاسوس الثاني الذي
تبرأت منه عائلته ،وقامت بقتله ،في حني

الذ سالمة ال�ع��واي��دة ،ال�ج��اس��وس الثالث،
بالفرار إلى األراضي الفلسطينية املحتلة
في حماية استخبارات االحتالل.
ف ��ي ث��ال��ث أي � ��ام ع �ي��د ال �ف �ط��ر امل �ن �ص��رم ت��م
اس� �ت� �ه ��داف م �ج �م��وع��ة م ��ن «أن � �ص ��ار ب�ي��ت
امل � �ق� ��دس» ب ��واس� �ط ��ة ط� ��ائ� ��رة إس��رائ �ي �ل �ي��ة
ب��دون ط�ي��ار ف��ي منطقة ال�ع�ج��راء بعمق 3
كيلومترات داخ��ل ال�ح��دود امل�ص��ري��ة ،وقد
ك��ان��وا على وش��ك إط�لاق بضعة صواريخ
في اتجاه إحدى املستوطنات اإلسرائيلية
ف ��ي األرض ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة امل �ح �ت �ل��ة .أع�ل��ن
ج�ي��ش االح �ت�ل�ال م�ق�ت��ل خ�م�س��ة ج�ه��ادي�ين
ف��ي ال�ق�ص��ف ،ف��ي ح�ين أع�ل��ن «أن�ص��ار بيت
املقدس» أسماء «شهدائهم األربعة ونجاة
قائدهم».

تحول في الخطاب
كانت هذه هي املرة األولى التي توجه فيها
«أن �ص��ار بيت امل �ق��دس» ص��ري��ح اتهاماتها
بالعمالة لدولة االحتالل ،حيث زعم بيانها
أن شهود العيان من سكان املنطقة قد رأوا
الطيران العسكري املصري يحوم في املنطقة
ث��م ينسحب لتظهر ال�ط��ائ��رة اإلسرائيلية
ب ��دون ط�ي��ار فتقصف ال�ج�ه��ادي�ين األرب�ع��ة
بقذيفتني أث�ن��اء إع��داده��م ث�لاث��ة ص��واري��خ
ف ��ي ات� �ج ��اه امل �غ �ت �ص �ب��ات (امل �س �ت��وط �ن��ات)
اإلسرائيلية القريبة من الحدود ،فترديهم
على ال �ف��ور .وه��ي ال�ش�ه��ادة ال�ت��ي تطابقت
م��ع م��ا وث �ق��ه أح �م��د أب ��و دراع ،ال�ص�ح��اف��ي
السيناوي املحبوس عسكريًا ،وغ�ي��ره من

جنازة لجنود
قتلوا في
سيناء الشهر
املاضي (خالد
دسوقي ــ
أ ف ب)

صحافيني محليني في سيناء .أشار البيان
إلى إعالن اإلعالم اإلسرائيلي والدولي عن
التنسيق األمني بني مصر وإسرائيل في
هذه العملية ،وهو ما اعتبره «أنصار بيت
املقدس» دليل إدانة للجيش املصري ،الذي
ن�ف��ى أن ي�ك��ون ال�ه�ج��وم اس��رائ�ي�ل�ي��ا ،وان�م��ا

م �ص��ري��ًا ن �ف��ذت��ه ط ��ائ ��رات ت��اب �ع��ة للجيش.
تضامنت التنظيمات السلفية الجهادية
األخ � ��رى م��ع «أن� �ص ��ار ب �ي��ت امل� �ق ��دس» بعد
ه��ذه ال�ح��ادث��ة ،س��واء بالبيانات اإلعالمية
التي أصدرها كل من «السلفية الجهادية»
و«م �ج �ل ��س ش� � ��ورى امل �ج ��اه��دي��ن ـ� �ـ أك �ن��اف

بيت امل �ق��دس» ،أو بعملية موجهة ض��د أم
ال ��رش ��راش (إي �ل ��ات) ن �ف��ذه��ا «أك� �ن ��اف بيت
املقدس» في اليوم التالي .أشار األخير في
بيانه الى ما وصفه بقتل الجيش املصري
للمصلني واملتظاهرين في ميادين القاهرة
واإلس �ك �ن��دري��ة ،ف��ي إش � ��ارة إل ��ى مذبحتي

فرع لـ«القاعدة» ينفذ مخططات إرهابية إخــو
القاهرةٌ :
القاهرة ــ إيمان إبراهيم

نقطة تفتيش مصرية على الحدود مع
فلسطني (مناحم كاهانا ــ أ ف ب)

اس � � �ت � � �ه� � ��داف «أن � � � �ص � � ��ار ب �ي��ت
امل � �ق � ��دس» األراض � � � ��ي امل �ح �ت �ل��ة
ُ
ب�ص��واري��خ ت�ط�ل��ق م��ن سيناء،
ال ُيعفيه من كونه تنظيم إرهابي يتلقى
ً
تمويال م��ن جماعة «اإلخ ��وان املسلمني»
ل �ت �ن �ف �ي��ذ م �خ �ط �ط��ات إره ��اب� �ي ��ة ف ��ي ب�ل�اد
امل �ح ��روس ��ة ،وي ��وال ��ي ت�ن�ظ�ي��م «ال �ق��اع��دة»
وم� �ش ��اري� �ع ��ه ،ع �ل��ى م ��ا ت �ف �ي��د ال �س �ل �ط��ات
امل �ص��ري��ة ال �ت��ي ت ��رى أن ت�ب�ن�ي��ه مل �ح��اول��ة
اغتيال وزير الداخلية كان حلقة الفصل،
وال�ب�ص�م��ة األوض ��ح ل�ت��وج�ه��ات��ه ون��واي��اه
التخريبية.
ت� �ق ��ول م � �ص� ��ادر أم �ن �ي��ة ل � �ـ«األخ � �ب � ��ار» إن
«ب�ص�م��ات ال�ق��اع��دة تتجلى ف��ي ال�ح��ادث»
وال�ت�ح�ق�ي�ق��ات وح��ده��ا ستكشف ال�ن�ق��اب
ع ��ن امل� �ت ��ورط�ي�ن ال �ح �ق �ي �ق �ي�ين ف ��ى ع�م�ل�ي��ة
استهداف وزي��ر الداخلية املصري اللواء
محمد إبراهيم ،عن طريق سيارة مفخخة
تربصت بموكبه أثناء توجهه من منزله
ب� �ش ��ارع م �ص �ط �ف��ى ال �ن �ح��اس ف ��ي م��دي�ن��ة
نصر الى مقر وزارة الداخلية في منطقة
وسط البلد.
وب � �ح � �س� ��ب امل� � � � �ص � � � ��ادر ،ف � � � ��ان ت � �ح� ��ري� ��ات
«األجهزة السيادية» رصدت خالل عملية
التقصي عن مالبسات الحادث ،أن هناك

«أج � �ه ��زة أم �ن �ي��ة غ �ي��ر م �ص��ري��ة م �ت��ورط��ة
ف ��ي ت ��دري ��ب ال �ع �ن��اص��ر اإلره ��اب� �ي ��ة ،ال�ت��ي
قامت بعملية تفجير سيارة بالقرب من
امل��وك��ب ال � ��وزاري ،ل�ت�ك��ون ب��داي��ة لسلسلة
م��ن ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ف�ج�ي��ري��ة ق��د ت �ط��ول كل
امل��ؤي��دي��ن ل�ث��ورة « 30ي��ون�ي��و» ،بمن فيهم
امل��واط �ن��ون امل �ص��ري��ون ،ع�ب��ر زرع ع�ب��وات
ن��اس �ف��ة ف ��ي م �ح �ط��ات ال �س �ك��ك ال �ح��دي��دي��ة
وداخ � � ��ل امل �ج �م �ع��ات ال �ت �ج ��اري ��ة ال �ك �ب��رى
والهيئات واملؤسسات الحكومية وداخل
األنفاق املنتشرة بطول مصر وعرضها».
التحريات األمنية أوضحت أن «املتفجرات
ُ
ال �ت��ي اس��ت �خ��دم��ت ف��ي ت�ف�ج�ي��رات كنيسة
ُ
ال�ق��دي�س�ين ه��ي نفسها ال�ت��ي اس��ت�خ��دم��ت
ع� �ن ��د ت �ن �ف �ي ��ذ م � �ح� ��او ّل� ��ة اغ � �ت � �ي� ��ال وزي � ��ر
الداخلية» ،موضحة أنها «قنابل تحوي
م��واد ش��دي��دة االن�ف�ج��ار تسمى «القنابل
ال�ت�ق��ارب�ي��ة» ،وتتضمن أن��واع��ًا م��ن امل��واد
الكيميائية ،ال�ت��ي تتسبب ف��ي حجم من
كبير من االشتعال ومدمر في اآلن نفسه،
ن� �ظ� �رًا ل ��وج ��ود م ��ادت ��ي «ب��روم �ك �س �ي �ت��ي»
و«تي أن تي»».
وأش � � ��ارت ال �ت �ح��ري��ات ال� ��ى أن ال �ع �ن��اص��ر
اإلره� ��اب � �ي� ��ة ال� ��ذي� ��ن ح � ��اول � ��وا اس �ت �ه ��داف
موكب وزير الداخلية ينتمون الى تنظيم
«القاعدة» وع��دد من العناصر الجهادية
وتنظيم «االخ��وان املسلمني» ،بعد رصد

معلومات مبدئية بتورطهم في التخطيط
ل �ه��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة ،م��ع ت �ح��دي��د ال�ج�ن�س�ي��ات
التي شاركت في العملية وهم «مصريون
وفلسطينيون» .تقول املصادر إن هؤالء
ال �ع �ن��اص��ر ق ��ام ��وا ب��ال �ت �خ �ط �ي��ط ل�ت�ن�ف�ي��ذ
جريمتهم املفخخة منذ ق��راب��ة شهر من
خ�ل��ال ت��واص �ل �ه��م م ��ع ع� ��دد م ��ن ال �خ�لاي��ا
ال �ن��ائ �م��ة ل �ج �م��اع��ة «االخ � � ��وان امل�س�ل�م�ين»
ف��ي م�ص��ر .وع��ن اإلج� ��راءات ال�ت��ي اتبعها
منفذو العملية ،قالت مصادر «األخبار»
األمنية ،إن العناصر االرهابية استأجروا
ع��ددًا م��ن ال��وح��دات السكنية القريبة من
مدينة نصر وع��ددًا من الوحدات القريبة
م��ن منزل ال�ل��واء محمد إب��راه�ي��م ،وقاموا
ب ��رص ��د ت �ح��رك��ات��ه ع �ل��ى م� � ��دار  15ي��وم��ًا
ت�ق��ري�ب��ًا م��ع ت�خ�ص�ي��ص ع ��دد م��ن األف� ��راد
لتتبع موكبه ذهابًا وإيابًا ملعرفة املسالك
والطرق التي يتخذها الوزير عند الذهاب
الى عمله والعكس.
أوضحت مذكرة التحريات املبدئية التي
رف�ع�ت�ه��ا ق� �ي ��ادات ج �ه��از األم� ��ن ال��وط �ن��ي،
أن «أن �ص ��ار ب�ي��ت امل �ق ��دس» أو « مجلس
شورى املجاهدين ــ أكناف بيت املقدس»،
متواجدون في الجزء الحدودي املالصق
ل�ل�ن�ق��اط امل�ت��اخ�م��ة م��ع ق�ط��اع غ ��زة ،وق��وام
ت�ن�ظ�ي�م�ه��م م��رت �ب��ط ب�ت�ن�ظ�ي��م «ال �ق��اع��دة»،
خاصة وأن عناصره نفذوا عملية قادها

