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  رابحه عطاف

 مأموران مصری ۀبه گفت: سيار گران به بار آوردوحشيانه ترين ضربتی که در ايام اخير صورت گرفت، خسارتی ب

  . تن مجروح گشتند١٢٨ تن آنان کودکان بوده اند و ٢٧ تن کشته شدند که ٣٠۵

  
که مؤمنين در مسجد الروضه در  باس نظامی در حالیمردان نقابدار در ل از  تن ۴٠  ،٢٠١٧مبر  نو٢۴در جمعه 

 خودرو دور زده، آنگاه ۴ سينا نماز می گزاردند آنجا را با ۀ ساکن واقع در شمال شبه جزير٢۵٠٠ی با ئبئرالعبد، روستا

در و ھمزمان در خارج از مسجد نيز کسانی را که . پس از انفجار بمبی در مسجد با مسلسل ھا مردم را به تير بستند

پس از آن مھاجمان خودروھای متوقف در اطراف مسجد را برای ايجاد راه بندان . حال فرار بودند آماج گلوله قرار دادند

به .  دقيقه به درازا کشيد٢٠اين ھجوم فقط . که مأموران ارتش سر رسيدند پا به فرار نھادند به آتش کشيده و ھنگامی
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 انتشار يافت اکثر نمازگزاران ساکنان شيخ زويد واقع در madamasr يکی از شاھدان که در سايت مدی مصر ۀگفت

  .رفح بودند

ی را باقی می گذارد و اين بيش از ھمه بدين دليل است که تا امروز نيز ئبرنامه ريزی دقيق عمليات مزبور پرسش ھا

حکومت اسالمی : "بندمقامات مصری کوشيده اند برای آن مقصری بيا. وليت آن را به عھده نگرفته استؤھيچکس مس

بر اساس قرائت رسمی، اين گروه مربوط می گردد به يکی از زيرگروه ھای انصار بيت المقدس که در ". استان سينا

گونه مدرکی برای اين تحول،  البته ھيچ.  اسالمی پيوستدولت به ٢٠١۴ بدان تعھد نمود و سپس در سال ٢٠١٣ت گسا

  .تبه جز سازمان مخابرات مصر در دست نيس

علی رغم اين که . ول شناخته شده استؤدر شبکه ھای اجتماعی، گارد جمھوری مس. اما مردم مصر گول نمی خورند

 اسالمی را برای اثبات تعلق خويش بدان و دولتخود پرچم ۀ  آخر برنامه ريزی شدۀمھاجمان در ھجوم دقيق و تا ثاني

ھا آدمی را به ياد کتيبة الخضراء می اندازد که در الجزاير اين . ی ديگر در دست داشتند پا ھایپاک نمودن تمامی رد

نجات  بود، که ١٩٩٧ت و سپتامبر گسول کشتار بن طلحة در شھر بنی مسوس در اؤی بر پا کرد و از جمله مسئغوغا

که شگفتی کشار مزبور سپری شده بود،  ھنگامی.  به کلی دچار وحشت گشته به اطراف الجزيره فراری شدنديافتگانش

گزارشات ارتشيانی که از الجزاير گريخته بودند بر مال نمود که اين گروه تروريستی از جانب سازمان جاسوسی ارتش 

ِ ساخته و نصب شده بود تا بر طبق اصل دکترين فرانسوی DRSالجزائر  گروه ھای " جنگ برای مبارزه با قيام"ِ

وجود آمده بود از ه  ب١٩٩٢ جنوریال کودتای نظامی  را که بازوی نظامی آن به دنبFISشورشی جبھه نجات اسالمی 

  . مردم آن کشور ايزوله کنندۀبقي

  
 ٢۵ انقالب مصر در  سينا پس ازۀانصار بيت المقدس در شبه جزير: به ھر حال آنچه با اطمينان می توان گفت اين است

کرم "موازی به مرزبانان مصری و اسرائيلی در ۀ اولين اقدامات نظامی آن حمل.  به ميدان نھادی پا٢٠١١ جنوری

. واقع در نزديکی انتھای جنوبی نوار غزه بود و خرابکاری لوله ھای گازی که به اسرائيل و اردن می رفت" شالوم

ليس يا ارتش و نيز عليه حمل و ورا به حمالت وحشيانه به ايستگاه ھای پگروه ارتش بيت المقدس از آن زمان خود 

ليس و سرباز ارتش را از مخفيگاه ھا و با ضربات وآنھا دھھا نفر پ. انتقال ھای مأموران مصری محدود نمود

مال شبه  ديگری نيز در شۀاز زمان کودتای مارشال السيسی گروه ھای مسلحان. خودروھای انفجاری به قتل رساندند

ی ئمحدودی صحراۀ آنجا منطق. وجود آمدنده  سينا، به ويژه در مثلث ميان شھرھای العريش، رفح و شيخ زويد بۀجزير

زيرا آنھا را حکومتگران به . است که مردمش در قيام دائم عليه حکومت مرکزی بوده و به شدت سرکوب می گردند

. چشم ھمدستان جھادگرايان و پارتيزان ھای رئيس جمھور سابق، مرسی، می نگرند که از دستگيری خود گريخته اند
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 وضعيت فوق ٢٠١۴بر واز اکت. اين دستجات در جنگ واقعی پارتيزانی با ارتش می باشند که در آن منطقه مستقر است

اين را نيز بايد . حتا روزنامه نگاران نيز حق ندارند بدانجا سفر کنند. ينا اعالم گشته است شمال سۀالعاده در تمامی منطق

 کيلومتری العريش که شھر اصلی شمال سينا ۴٠افزود که آبادی بئرالعبد که کشتار مسجد در آنجا به وقوع پيوست در 

  .مھمی استۀ است قرار داشته و دارای سرباز خان

ارتش .  ارتش مصر در سينا، به ويژه در شمال و در مرز با نوار غزه و اسرائيل مستقر استسومين گردان پياده نظام

مريکا دريافت می کند يکی از بھترين ارتش ھای جھان به حساب می ار کمک نظامی از ال ميليارد د٣مصر که ساالنه 

نام برايت ستار که نظاميان ه ن ھر دوسال مانور بزرگی در مصر سازماندھی می کند، بو پنتاگ١٩٨١از سال . آيد

.  بود٢٠١٧مبر ين عمليات از اين نوع در ماه سپتآخر. مصری در آن شرکت دارندۀ ی، ارتش و نيروھای ويژئمريکاا

ٌھمين جھت نيز جزو سنت کم ه ب. ژيک دارای اھميت بسيار استيمريکا مصر به لحاظ ستراتابرای  ِCentcom است که 

وليت مصر ؤمس.  خاورميانه را در بر می گيرد زوليت آن کشورھای نفت خيؤ مسۀ دامنفرماندھی مرکزی نام داشته و

  .به ويژه در اين است که جلوی انتقال اسلحه به نوار غزه را بگيرد

 مزبور ھمزمان با باز شدن مجدد گذرگاه مرزی رفح ميان مصر و نوار غزه که قرار ۀ اتفاقی است؟ حملًآيا اين واقعا

اينکار پس از قرار داد تفاھمی بود که ميان الفتح و حمس در ماه گذشته در .  انجام گيرد، صورت گرفتبود سه روز بعد

وليت گذرگاه مرزی رفح ؤفلسطينيان رقيب توافق نمودند که مس. قاھره زير نظر سازمان ھای اطالعاتی مصرگذاشته شد

وجه از اين که اين کار بالفاصله می توانست  لی به ھيچ اسرائيۀ ھمسايًطبيعتا. را به دولت متحد فلسطينی واگذار نمايند

 اسرائيل خواھان برقراری نوار ٢٠١۴در سال . موجب اموری در جھت برکناری موانع مرزی گردد راضی نيست

محالت آن شھربيشتر به ۀ اين کار موجب تخريب محله ای در رفح گشت که از ھم. حائلی در مرز از جانب مصر گشت

 بود و نيز رانده شدن خشونت آميز اھالی توسط ارتش مصر و به موازات آن ايجاد مانع الکترونيک در اسرائيل نزديک

اينگونه کارھا موجب رانده شدن . به تازگی اھالی عريش را نيز تحت عنوان مبارزه با ترور ويالن ساخته اند. مرز

  .وش دستجات مسلح استخاطر خشم آنان و چه به جھت فراری بودنشان به آغه مردان جوان چه ب

وی . کشتار بئرالعبد کوبيدن سيلی واقعی برای السيسی که خود را تنھا ضامين امنيت در منطقه می داند به حساب می آيد

 حمله خواھيم کرد و ًما متقابال: مزبور تشکيل شد با خشم گفتۀ به مناسبت کنفرانسی فوری که پس از نشر اخبار حمل

يکی از منابع ناشناس از ميان ۀ  عملی نيز صورت گيرد، طبق گفتًنان رئيس جمھور واقعادنبال سخه که ب برای اين

ی العريش خود ئ صحراۀھای فاقد سرنشين در منطقھليکوپتر اسکای نيوز انتشار يافت، ۀدواير نظامی که از شبک

  .يد نگشتئ ھرگز تأاما اين اخبار. ی را که در حال انتقال تروريست ھا بودند، ھدف قرار داده، زدندئروھا

با توجه به وضعيت کنونی اين را نمی توان محال دانست که در اين منطقه تحت عنوان مبارزه با ترور فزونی سرکوب 

 سينا از ۀاھالی بدوی شبه جزير. و اعالن ضربات متقابل صورت گيرد و حتا به ساير مناطق مصر نيز کشيده شود

اين . عرفی شده و به فرندان آنان بھتان ھمدستی با تروريست ھا زده می شودجانب رسانه ھای دولتی به خائنين وطن م

 سينا می ۀجوان را به منطقۀ ژی به خاطر اين است که با انتقادات شديد مردم از ارتش که سربازان بی تجربيسترات

  .فرستد و آنان نيز قربانی حمالت می گردند، مقابله گردد
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