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نحن بحاجة إلى الحديث عن مصر:
We need to talk about Egypt

كيف تخذل سياسات "مكافحةُ اإلرهاب" القمعية مصَر وحلفاءها؟

أكتوبر 2017

في 24  يوليو 2013 أي بعد ثالثة أسابيع من قيام الجيش المصري بعزل عضو جماعة اإلخوان 
المسلمين محمد مرسي من منصبه كرئيس جمهورية مصر العربية، دعا عبد الفتاح السيسي 
وزير الدفاع آنذاك، الشعَب المصري إلى النزول للشوارع للتعبير عن دعم وتفويض الجيش 

والشرطة  في محاربة اإلرهاب بكامل أنحاء البالد]1[.هذه الدعوة لمكافحة اإلرهاب، التي 
اعتُبِرت وسيلةً لترسيخ وصاية الحكم العسكري بعد االنقالب، شّكلت  مالمح مستقبل  مصر 

آنذاك.

بعد مرور أربع سنوات، قامت الحكومة المصرية بممارسات قمعية واسعة وأكثَر حّدة من تلك 
التي شهدتها البالد خالل أصعب سنوات حكم الرئيس مبارك. وقد استغّل الرئيس السيسي، 

الذي تولى الحكم منذ عام 2014، التهديدات اإلرهابية بشكل جيد لتبرير ممارسة القمع الشديد. 
وتجلّى ذلك من خالل سّن قوانين شاملة لمكافحة اإلرهاب تهدف إلى تضييق الخناق على 

المعارضة، باإلضافة إلى تنفيذ حمالت اعتقال جماعية على الطريقة الستالينية تحت إشراف 
المحاكم العسكرية، وممارسة التعذيب وعمليات القتل دون اللجوء إلى القضاء. هذه االستراتيجية 
التي تتبعها الدولة مع تحريض من وسائل اإلعالم الخاضعة لسيطرتها ال تستهدف األفراد الذين 
يمارسون العنف فقط ، بل تتعدى ذلك إلى الصحفيين والمعارضين. أما في سيناء فقد تصاعدت 

وتيرة الحرب الغامضة جزئيًا بسبب  العقاب الجماعي المفروض على المجتمعات المحلية هناك، 
والتي تعرضت للقصف الجوي والتهجير القسري والحرمان من الخدمات األساسية.

مثل هذا القمع عادةً ما يزيد من تأجيج الصراعات والهجمات اإلرهابية. ]2[ وهو ما حدث في 
مصر من ازدياد الوضع سوًءا. فمنذ عام 2013 أّدى العنف الذي ترتكبه الدولة وكذلك الجماعات 

المسلحة الغير تابعة للدولة إلى مقتل آالف المصريين، سواًء كانوا من المدنيين أو عناصر من 
الجماعات المسلحة أو أفراد من الشرطة أوالجيش. ومع ذلك ساندت الواليات المتحدة وبريطانيا 
والعديد من الحكومات األوروبية األخرى النظام المصري، حيث تلقي وجهة النظر المخادعة، 

والتي تقول بأّن اآللية التي تنتهجها مصر في حربها ضد اإلرهاب وسيلة فعالة مناسبة وال يُمكن 
معارضتها علنًا، ترحيباً وتأييًدا من تلك الحكومات، وإن كانت في الحقيقة وجهة نظر مغلوطة.

أما في الوقت الراهن، فال تزال عمليات بيع األسلحة إلى مصر أمًرا مربًحا للغاية، وطريقةً أسهل 
لتجنب قيام الحكومة المصرية بلعب دور مفسد لألولويات الغربية، وبخاصة فيما يتعلق بليبيا 

وإسرائيل وفلسطين، وكذلك في مجال التجارة البحرية. إالّ أن النظام انتهج سلوًكا قاسيًا أّدى إلى 
نتائج عكسية، شأنه في ذلك شأن النظامين في اليمن وسوريا في الفترة التي سبقت تورط كال 

البلدين في حرب أهلية مدمرة. فهذا السلوك من شأنه تغذية المزيد من اإلرهاب، وبالتالي خلق 
أزمة عميقة ومستعصية على المدى الطويل، بداًل من منع الخطر الذي تشكله الجماعات العنيفة.

وعلى هذا األساس، يبيّن هذا التقرير المعّمق مجريات األمور في مصر، ويفسر الحاجة إلى 
مقاربة أفضل على الصعيدين الوطني والدولي من أجل وضع حّد لدوامة العنف وإراقة الدماء.

الصورة المصاحبة للعنوان الرئيسي : آثار الهجوم الذي 
شنته قوات األمن المصرية على مؤيدي الرئيس السابق 

محمد مرسي في ميدانْي رابعة العدوية والنهضة بعد عزل 
مرسي في انقالب عام 2013.
الصورة لـ: مصعب الشامي
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المصادر والهوامش

 How Egypt’s generals used street protests  to  stage a coup’, The’ ,)2017( .Ketchley M  ]1[
July 3 ,Washington Post

]2[  حول االرتباط بين إرهاب الدولة والهجمات اإلرهابية، انظر :
November ,’2016 Global terrorism index’ ,)2016( Institute for Economics and Peace. حول دور 

القمع في مزيد تأجيج الصراع، انظر :
 What are the key challenges? What works in addressing :2 Issue paper’ ,)2012( Attree L

.them?’, Saferworld



القسم األول : ثالث موجات من اإلرهاب في تاريخ 
مصر الحديث ما بعد 1952

شهدت مصر منذ اغتيال الرئيس السادات في أكتوبر 1981 ثالث موجات من العنف المسلح 
والهجمات اإلرهابية. ففي عهد الرئيس مبارك أّدت الموجة األولى -التي طغت عليها أنشطة 
"الجماعة اإلسالمية" في القاهرة وفي صعيد مصر- إلى سقوط مئات الضحايا، بما في ذلك 

الهجوم الكبير على السياح في "معبد حتشبسوت" في 18 نوفمبر 1997. ]3[ أما الموجة الثانية 
فقد شهدت هجمات دموية من قبل "تنظيم التوحيد والجهاد" في سيناء على إثر التدّخل الغربي في 
العراق )طابا ونويبع في عام 2004، وشرم الشيخ في عام 2005، ودهب في عام 2006(. غير 
أّن الموجة الثالثة والراهنة من العنف واإلرهاب هي التي استحوذت بالفعل على االهتمام الدولي. 

]4[
 

من مبارك  إلى مرسي

خالل فترة حكم مبارك التي استمرت طوال ثالثين عاما، تسببت عمليات القمع واسعة النطاق 
من قبل الشرطة، باإلضافة إلى قوانين الطوارئ واالنتخابات الغير نزيهة، والتضييق على حرية 
التعبير، وانتشار الفساد والتهميش االقتصادي الحاّد، لخلق بيئة خانقة للكثير من المصريين. وفي 

سياق االحتجاجات المطالِبة بالديمقراطية والتي اجتاحت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
اندلعت مظاهرات شعبية عارمة في 25  يناير 2011 الذي يوافق عيد الشرطة في مصر. حيث 

نزل عشرات اآلالف من المصريّين إلى الشوارع سواًء في ميدان التحرير بالقاهرة أواإلسكندرية 
أو السويس أو شمال سيناء أو في مدن ومناطق رئيسية أخرى في البالد، إيذانًا بانطالق الثورة 

المصرية. وبعد ثمانية عشر يوًما بعد أن اجتاحت االحتجاجات الجماهيرية العارمة جميع أنحاء 
البالد، تنّحى مبارك عن السلطة، وبدأ عهد جديد في مصر.

أّدت ثورة 25 يناير إلى تنظيم أول انتخابات رئاسية تعددية في البالد. ومن بين المتنافسين الثالثة 
عشر، وصل مترشحان إلى الجولة النهائية، وهما أحمد شفيق رئيس الوزراء األسبق في عهد 

مبارك ومحمد مرسي، العضو البارز في جماعة اإلخوان المسلمين المصرية. وقد دفعت التركة 
المسمومة التي خلّفها نظام مبارك العديَد من المجموعات الثورية إلى دعم مرسي على الرغم من 
بعض المخاوف حول أجندته اإلسالمية وارتباطه بآراء متطرفة. وقد أسفرت االنتخابات عن فوز 
مرسي بأكثر من 51 في المائة من األصوات، وهو ما اعتبره الكثيرون أخّف الضررين،  ليصبح 

بذلك أوَل رئيس لمصر يُنتَخب بطريقة ديمقراطية.
صورة لمحمد مرسي والنتائج األولية لالنتخابات  تشير 

إلى أنه سيصبح أول رئيس لمصر يُنتخب ديمقراطيًا، 
يونيو 2012.

Jonathan Rashad الصورة لـ: جوناثان رشاد
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الصورة المصاحبة للعنوان الرئيسي: عناصر ُمشتَبه 
بهم في دعم الجماعات المتشددة المحلية اعتقلهم الجيش 

المصري خالل عمليات مكافحة اإلرهاب، وقد أسفرت هذه 
العمليات، حسب مصادر عسكرية، عن مقتل  40 شخصا 

على مدى ثمانية أيام )يوليو 2017(.
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وصلت حكومة مرسي إلى السلطة في بيئة شديدة االستقطاب. فقد كان العديد من قطاعات 
المجتمع العلمانية والليبرالية تعارض أجندته بشدة، إالّ أن ما ُسّمَي بـ"اتفاق فيرمونت" بين مرسي 

وعدد من الوجوه البارزة في الحركات الثورية مّكنه من الحصول على دعم أَولي من أطراف 
غير إخوانية. وشمل هذا االتفاق إطالق "مشروع الوحدة الوطنية"، وتشكيل "حكومة إنقاذ 

وطني" ترأسها شخصية سياسية مستقلة، على أن يضّم الفريق الرئاسي وحكومة اإلنقاذ جميع 
التيارات الوطنية، بما يعكس التنوع السياسي في مصر. ]5[

وبالنسبة لألطراف غير اإلخوانية التي ساعدت مرسي على الفوز باالنتخابات، كان "اتفاق 
فيرمونت" وسيلة جيدة لتحقيق مكاسب  للثورة. ولكن عندما بدأت حكومة مرسي في تجاهل 

هذه االلتزامات، ومع توقف عجلة التقدم االجتماعي واالقتصادي، بدأت الحركات ومجموعات 
النشطاء التي ساعدت مرسي على الوصول إلى كرسي الرئاسة في مراجعة موقفها منه.  وقد 

زاد الوضع تفاقًما عندما تّم تمرير دستور جديد للبالد في ظروف مثيرة للريبة، وهو ما أثار 
احتجاجات عارمة في جميع أنحاء البالد. وفي تلك اللحظة قرر الجيش المصري، -الذي لم يكن 
مستسيًغا لفكرة إمكانية مالحقته قضائيًا بشأن الجرائم المرتكبة في عهد مبارك- التدّخل وإزاحة 

مرسي من منصبه.

ومع وصول اللواء عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، نظّم أنصار جماعة اإلخوان المسلمين 
اعتصامات سلمية في ميدانْي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والجيزة تعبيًرا عن دعمهم 

لمرسي واحتجاًجا على ما اعتبروه انقالبًا عسكريًا غير قانوني ضّد رئيٍس منتخب. استمرت تلك  
االعتصامات لمدة ثمانية وأربعين يوًما حتى يوم 14 أغسطس 2013 حين قامت قوات األمن 

بالفض الدموي لالعتصامين.

اختلفت التقارير بشأن عدد الضحايا، لكّن بعض المصادر أشارت إلى أن تدخالت الجيش 
والشرطة أودت بحياة نحو 900 شخص. ]6[ وذلك مع وجود أدلة قوية على قيام القوات 

الحكومية بإطالق النار على المحتجين واستخدام العربات المدّرعة الختراق حشود المتظاهرين، 
ولذلك تعتقد منظمة "هيومن رايتس ووتش" )Human Rights Watch( أّن عملية فض 

اعتصام رابعة قد ترقى إلى مستوى جريمة ضد اإلنسانية.

وقد أدت إزاحة مرسي من الحكم عن طريق االنقالب العسكري في 3 يوليو 2013 وما تبِعها من 
قمٍع للمتظاهرين المؤيدين لمرسي إلى إشعال الموجة الثالثة من العنف.
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المصادر والهوامش

.Stanford University, ‘Mapping Militant Organizations’, Al Jama’a Al-Islamiya ]3[
 

]4[ طابا في عام 2004، شرم الشيخ في عام 2005، دهب في عام 2006.
 

 Once election allies, Egypt’s “Fairmont” opposition turn against’ ,)2013( Shukrallah ]5[
.June 27 ,Morsi’, Ahram Online

 
]6[  بعد مرور أربع سنوات على المجزرة، ال يزال عدد القتلى غير معروف بدقّة. منذ الساعات األولى التي أعقبت 

األحداث، صارت األرقام ُمسيَّسة. مصادر من اإلخوان المسلمين أعلنت أن عدد القتلى يُعّد باآلالف، في حين قدمت وسائل 
اإلعالم التابعة أو الموالية للدولة أرقاما أقّل بكثير. ويبدو أن عدد القتلى في فض اعتصام رابعة وحده ال يقل عن 632 

شخصا، وهو الرقم الذي ورد في تقرير المجلس الوطني لحقوق اإلنسان الموالي للحكومة. منظمة هيومن رايتس ووتش 
تحدثت في تقريرها عن  904 من القتلى )817 في رابعة  و87 في النهضة(، في حين أشارت المبادرة المستقلة لتوثيق 

الثورة )ويكي ثورة( إلى سقوط 932 قتيل في رابعة وحدها.



"بقول ألهلنا في الصعيد مش من المروءة على أهل الصعيد الجدعان إن 
حّد يخش يؤذي أهلها ويخش يقتل أهلها وأنتم موجودين... ليه المسلمين مش 

موجودين مع إخواتهم المسيحيين عشان يحموهم أو يموتوا معاهم".

الرئيس السيسي، تعليقا على الهجوم اإلرهابي الذي استهدف حافلة تقّل مسيحيين مصريين 
في محافظة المنيا )7 يونيو 2017(.

العنف السياسي ليس أمًرا جديًدا في مصر، غير أّن موجة العنف األخيرة تختلف بشكل ملحوظ 
بسبب وتيرة الهجمات والمقاربات التي تتبعها كّل من الجماعات المسلحة والحكومة.  فعلى 

الرغم من أّن الجماعات المسلحة كانت نشطة في مصر خارج »الموجات« الثالثة، فنشاطها لم 
يكن بالقوة التي تذكر، وكذلك لم تكن هجماتها منتظمة. وفي هذا السياق، تُظهر إحصاءات معهد 
التحرير لسياسات الشرق األوسط )TIMEP(، ومقّره بواشنطن، زيادة هائلة في عدد الهجمات 

منذ شهر يوليو 2013. حيث شهدت مصر 35 هجوًما )منها 14 في شمال سيناء( في خالل الفترة 
ما بين  يناير و  يونيو 2013.  وفي النصف الثاني من عام 2013، أي بعد االنقالب العسكري، 

حدث  ما ال يقل عن 341 هجوما. وبحلول نهاية عام 2016، بلغ عدد الهجمات منذ عزل مرسي 
2714 هجوما، من بينها 1511 هجوما في شمال سيناء. ومعظم الهجمات في سيناء تبنّتها 

الجماعة المسلحة »والية سيناء«، وهي فرع من تنظيم الدولة اإلسالمية كانت تُعَرف بـ«أنصار 
بيت المقدس«. ]7[ كما تشير التقارير إلى سقوط أكثر من ألف قتيل في شمال سيناء خالل عامْي 

2015 و 2016، أْي بمعدل يناهز ثالث قتلى يوميا.

مواقع هجمات الجماعات العنيفة في مصر 2016-2013 :

)TIMEP المصدر : معهد التحرير لسياسات الشرق األوسط(

الصورة المصاحبة للعنوان الرئيسي : جنود في االتحادية 
يحتجون ضّد االستفتاء الدستوري المقترح من الرئيس 
مرسي في عام 2012.   الصورة لـ : عمر كمال / فليكر
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وعلى عكس الموجتين األولتين من الهجمات اإلرهابية في مصر، لم تستهدف الموجة 
الحالية األجانب في المقام األول، بل استهدفت الجهات التابعة للدولة، أْي الشرطة والجنود 

والقضاة والمسؤولين األمنين والسياسيين )ومؤخًرا المسيحيين األقباط الذين يُنظَر إليهم من 
قبل الجماعات المسلحة على أنهم من مؤيّدي نظام السيسي(. وحدث مع ذلك عدد قليل من 
الهجمات استهدفت مصالح أجنبية، منها هجوم على بواخر في قناة السويس من قبل تنظيم 
»كتائب الفرقان«؛ ]8[ وهجوم على القنصلية اإليطالية في يوليو 2015  تّم تبنّيه من قِبل 

الفرع المصري لتنظيم الدولة اإلسالمية ]9[. وحدثت بعض الهجمات على السياح والرعايا 
األجانب؛ ]10[ وهجمات بواسطة الصواريخ وقذائف الهاون والقنابل استهدفت »القوة متعددة 
الجنسيات والمراقبين« المسؤولة على مراقبة تنفيذ معاهدة السالم بين مصر وإسرائيل؛ وتعد 

أبرزها عملية قتل ما يزيد عن 220 شخصا كانوا على متن طائرة روسية في 31  أكتوبر 
2015، وقد تبنى هذه العملية تنظيم »والية سيناء«.

عدد الهجمات التي شنّتها الجماعات العنيفة في مصر 2016-2013 :

)TIMEP المصدر : معهد التحرير لسياسات الشرق األوسط(

ومن المهم اإلشارة إلى أّن الموجة الثالثة من العنف في مصر، والتي أطلقتها في المقام األول 
مجموعات من سيناء، قد أثارتها وعززتها السياسة القمعية التي تنتهجها الدولة في إطار حملٍة 

عسكرية شديدة لمكافحة اإلرهاب. ]11[ وتضمنت هذه الحملة الكثير من العنف واالحتجاز 
الجماعي والتعذيب واسع النطاق للمشتبه في ارتكابهم أعماال إرهابية ، وهو ما ترك مصر، 

وسيناء على وجه الخصوص، في وضعية حرجة. 

الصراع في سيناء ودوافعه

كان شمال سيناء منذ سنين وال يزال بؤرة للعنف، فقد ساعد كل من موقعه الجغرافي وتاريخه 
ومجتمعه المحلي وسياسته على تفسير األسباب التي أّدت إلى نشأة الجماعات المتشددة المسلحة 
في ذلك المكان. حيث قامت األنظمة المصرية المتعاقبة بتهميش سكان المجتمعات المحلية الذين 

يعيشون في سيناء، وهم في الغالب من البدو األصليين. وباعتبار أنهم يمثلون أقلية في مصر، 
يعاني هؤالء السكان من انعدام المساواة في الوصول إلى خدمات الدولة األساسية، كما أّن أسلوب 

حياتهم البدوي تأثّر تأثًرا سلبيًا بتدفّق السيّاح إلى تلك المنطقة. ويستند التمييز ضد المجتمعات 
المحلية في سيناء إلى االتهام الشائع الموجه إليهم بأنهم ليسوا مصريين »حقيقيين«، أو أنهم َخَونَة 

يعملون لصالح إسرائيل. ونتيجة لذلك تعاملت الحكومة المركزية مع سكان سيناء بمزيج من 
االزدراء والحرمان السياسي واإلهمال.

 ونتيجة لوقوعها على حدود إسرائيل وقطاع غزة، واحتالل إسرائيل لها من عام 1967 حتى 
عام 1982، دخلت سيناء في دوامة التاريخ المعقّد للصراع العربي اإلسرائيلي. ورغم استعادة 
مصر لشبه الجزيرة عبر اتفاقات كامب ديفيد، وازدهار السياحة فيها من خالل إنشاء مجموعة 

من المنتجعات الساحلية الجنوبية؛ فالسكان ال يزالون يعانون من التهميش االقتصادي والقمع 
السياسي.
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ونظًرا لتعّرضها لإلهمال من قبل الدولة ولُعزلتها الجغرافية وقُربها من الصراعات اإلقليمية، 
أصبح شمال سيناء قاعدة جذابة للمسلحين اإلسالميين منذ وقت بعيد، ولكنه لم يصبح مسرًحا 
ألعمال العنف إالّ في اآلونة  األخيرة. حيث ارتفعت حّدة التوتر بعد الهجمات التي استهدفت 

منتجعات سياحية في جنوب سيناء خالل الفترة من 2004 إلى 2006. وأدى ذلك إلى مطاردات 
لمرتكبي هذه الهجمات »تعرضت  خاللها أغلب األسر في شمال سيناء لالعتقاالت والمضايقات 
واألحكام الغيابية« ]12[ . ثّم تفاقم  الوضع جّراء الفراغ األمني الذي أعقب انتفاضة عام 2011.

ومع تصاعد حّدة الغضب بسبب المظالم المتراكمة  في شمال سيناء وانسحاب عناصر الشرطة 
بعد سقوط نظام مبارك، قام مسلحون من البدو بنهب مقرات الشرطة. بينما تعرضت خطوط 

أنابيب الغاز التي تزّود إسرائيل واألردن للهجوم أكثر من عشر مرات خالل الثمانية عشر شهًرا 
التي تلت  يناير 2011  من قبل جماعة »أنصار بيت المقدس« ]13[ والتي ستصير فيما بعد 

أخطر جماعة عنف في مصر. فقبل انقالب 3 يوليو 2013 كانت  أنصار بيت المقدس مسؤولة 
عن عدد من الهجمات التي استهدفت المصالح اإلسرائيلية، ثّم حّولت تركيزها نحو الشرطة 

والجيش المصريين، معتبرة هجماتها بمثابة الرّد على المجازر الدموية التي يرتكبها النظام. ]14[ 
ثم في سبتمبر 2013، حاولت جماعة »أنصار بيت المقدس« اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم 

في القاهرة. وفي يناير 2014 ظهرت مجموعة أصغر من المتمردين، تُعَرف بتنظيم »أجناد 
مصر«، وأعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات ضد الشرطة، خاصة في القاهرة.

وكانت إحدى أكبر الهجمات التي استهدفت الجيش المصري تلك التي حدثت في 24 أكتوبر 
2014، عندما هاجمت جماعة »أنصار بيت المقدس« أحد الحواجز العسكرية الرئيسية، مما 
أسفر عن مقتل 31 من الجنود والضباط المصريين. ثّم بعد بضعة أشهر، في 1 يوليو 2015، 

تعرضت أكثر من 15 نقطة تفتيش عسكرية وأمنية للهجوم في آن واحد، مما خلّف عشرات القتلى 
من كال الجانبين، إلى أن تدخلت القوات الجوية إلنهاء العنف بعد عدة ساعات. حيث لم تصل 

موجات العنف السابقة في سيناء إلى هذه الدرجة من الحّدة، ولم تكن تستهدف الدولة المصرية 
بذلك الوضوح.ومع تسارع وتيرة الردود العشوائية من قِبل النظام المصري في سيناء وفي كامل 

أنحاء مصر )انظر القسمين الثالث والرابع من هذا التقرير(، تفاقم العنف في سيناء لمراحل 
متقدمة .

تنظيم الدولة اإلسالمية: عدو السيسي أم ذريعته؟

في نوفمبر 2014، أعلنت جماعة »أنصار بيت المقدس« والءها لتنظيم الدولة اإلسالمية 
وأصبحت تُسّمي نفسها تنظيم »والية سيناء«. حدث هذا بعد الهجوم على حاجز أمني في منطقة 

كرم القواديس في 24 أكتوبر 2014، وقد تّم نشُر مشاهد مروعة لهذه العملية وتداُولها بشكل 
واسع على شبكة اإلنترنت. وتُعتبر هذه العملية تقنيًا أول هجوم ترتكبه إحدى التنظيمات التابعة 

لتنظيم الدولة اإلسالمية في مصر.

وقد أثيرت عدة  تساؤالت حول ما إذا كانت جماعة »أنصار بيت المقدس/والية سيناء« جزًءا 
من حركة أصولية دولية أم تنظيًما محليا نشأ جّراء عوامل داخلية؟ّ!. لكن من المهم التأكيد على 
أّن أنصار بيت المقدس لها بالفعل عالقة مع تنظيم الدولة االسالمية. ورغم أن الواليات المتحدة 

تعترف بوجود مقاتلين لتنظيم الدولة اإلسالمية في مصر )يصل عددهم إلى حوالي 1000 
مقاتل(، وبوجود ارتباط حقيقي بين مسلّحي سيناء وتنظيم الدولة اإلسالمية في بلدان أخرى. ]15[ 

فهي تقّر كذلك بوجود »تمّرد كبير للبدو« في سيناء. 

كما يرتبط تنامي العنف في سيناء بتدفق األسلحة المتطورة من المخازن الليبية التي تمت 
مداهمتها بعد عام 2011،  حيث وجدت بعض هذه األسلحة طريقها إلى غزة في حين ظلت 

اآلخرى في شمال سيناء.

ورغم صحة ادعاء أّن العديد من الديناميات كان لها تأثيرها على تنامي العنف في سيناء،  يبقى 
العامل الرئيسي وراء الحرب المكثفة والمتعددة األوجه التي شنتها جماعة »أنصار بيت المقدس/ 

والية سيناء« على الدولة المصرية هو العنف الملحوظ من جانب قوات األمن ضد بعض 
عناصر المجتمع. فالممارسات العلنية مثل مجزرة رابعة إلى جانب اإلجراءات السرية )التي 

سيتّم التطّرق إليها في القسم الثالث(، كلّها عوامل ساعدت جماعة »أنصار بيت المقدس/والية 
سيناء« على تجنيد أعضاء جدد. باإلضافة إلى الفشل الملحوظ للنهج المسالم الذي اتبعته جماعة 
اإلخوان المسلمين –الذي تمثل في تحقيق التغيير عبر الوسائل الديمقراطية- قد خلّف الكثير من 

خيبة األمل ودفع البعض إلى دعم أساليب أكثر تطرفًا. هذه الوالءات المرنة باإلضافة إلى التشابه 
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األيديولوجي بين جماعة »أنصار بيت المقدس/والية سيناء« وجماعة اإلخوان المسلمين حول 
بعض القضايا، أّدى إلى طمس الحدود بين المعارضة السياسية المشروعة واالحتجاج والمقاومة 

المدنية من جهة، والجماعات العنيفة المدّمرة التي تستهدف ال فقط الدولة، بل وكذلك المدنيين 
والسياح والمصالح األجنبية.

ورغم أّن جماعة »أنصار بيت المقدس/والية سيناء« تشّكل تهديًدا حقيقيًا، فقد سمح هذا التهديد 
للرئيس السيسي بوضع التحديات األمنية الداخلية للبالد كجبهة جديدة في إطار الحرب اإلقليمية 

والدولية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، مع اتخاذ إجراءات تغّذي النزوع نحو العنف وعدم التفريق  
بين المتشددين األصوليين وبين الخصوم السياسيين بشكل أعّم. وقد شجع السيسي بقوة هذا الخلط 

بهدف إضفاء الشرعية على ُحكِمه وفي نفس الوقت تبرير قمعه للمعارضة.

تصوير اإلخوان المسلمين على أنهم إرهابيون

منذ أن تمت اإلطاحة بمرسي، ظهر استقطاب متزايد بين الجهات الحكومية ومؤيدي السيسي من 
جهة، والمعارضين السياسيين بما في ذلك الجماعات اإلسالمية من جهة أخرى. وقد برز هذا 

االستقطاب أحيانًا من خالل مواجهات عنيفة، بينما يبقى في الغالب كامنًا تحت موجة من الخوف 
والقمع.

السيسي يعلن في حملته االنتخابية )مايو 2014( أنه لن يكون هناك وجود لجماعة 
اإلخوان المسلمين إذا ما فاز باالنتخابات الرئاسية .

-       الصحفي : [الناخب المصري] عارف أنك بتُنهي جماعة اإلخوان.. هو يضع بطاقة 
التصويت وهو يعلم أن مرشحه الذي انتخبه لن تكون في مدة رئاسته شيء اسمه جماعة اإلخوان 

المسلمين
-       السيسي : أيوه... كده  ]16[

مظاهرة مؤيدة للسيسي في عام 2014

وصلت جماعة االخوان المسلمين إلى سّدة الحكم في مصر بعد ثمانين عاًما من نشأتها، لكنها لم 
تستمر في الحكم إال عاًما واحًدا. حيث تأسست جماعة االخوان المسلمين في عام 1928، وكانت 

الجماعة لعقود طويلة الحزب المعارض األكبر واألكثر تنظيًما في مصر، رغم أن وجودها لم 
يكن قانونيًا في أغلب األحيان. وفي السنوات األخيرة من حكم مبارك، أصبح اإلخوان قوة سياسية 
أكثر فعالية تضغط من أجل اإلصالح الديمقراطي وتمثيل أوسع في النظام السياسي. ولكن بالنسبة 

للكثيرين، تُشّكل جماعة اإلخوان المسلمين، كْونها تنظيم يقوم على مبادئ الحكم اإلسالمي، 
تهديًدا خطيًرا للتعددية والحرية. ثم جاءت تجربة مرسي في الحكم لتمنح الخصوم االيديولوجيين 

الكثيرين لجماعة اإلخوان المسلمين الفرصة المثالية لتقويض مكاسبها وتدمير كيانها.
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»منذ أن تمت اإلطاحة بمرسي، ظهر استقطاب متزايد بين الجهات الحكومية 
ومؤيدي السيسي من جهة، والمعارضين السياسيين، بما في ذلك الجماعات 

اإلسالمية من جهة أخرى.«

وفي سلوك يُذّكر بما وصفته »حنة  آرندت« )Hannah Arendt(  بـ«الفعل كدعاية« 
)action as propaganda(، بدأ السيسي منذ األيام األولى التي أعقبت االنقالب بلعب 

ورقة التهديدات »اإلرهابية« في خطاباته  مع االستمرار في اإلجراءات التي تزيد من 
تصاعد التهديدات وبالتالي تساعد على إضفاء الشرعية على موقفه.

وتستجيب سياسات السيسي للروايات الشعبويّة ومطالبات القاعدة الداعمة لنظامه بالرّد، 
ففي خطاب تلفزيوني ألقاه مباشرة بعد اإلطاحة بمرسي، وذلك خالل حفل تخّرج لطالب من 

األكاديمية البحريّة في اإلسكندرية، طالب السيسي الشعب المصري بالنزول إلى الشوارع 
لمنح الجيش والشرطة تفويًضا شعبيّا لمواجهة العنف واإلرهاب. وال يزال هذا التفويض 

يُستخَدم إلضفاء الشرعية على القوانين التعّسفية، ولتبرير إجراءات »مكافحة اإلرهاب« في 
مصر.

ر جماعة اإلخوان المسلمين على أنها جماعة إرهابية معادية  وقد أنشأت الروايات التي تُصوِّ
لمصر مناًخا من االستقطاب السياسي الحاّد، مما أدى إلى حالة من انعدام الثقة والخوف 

الشديدين في صفوف المصريين. هذا النهج المثير لالنقسام ساهم في تبرير المالحقات ضّد 
اإلخوان المسلمين والمعارضة السياسية األخرى، في ظّل انتهاكاٍت واسعة النطاق للحقوق 
ومناٍخ يسوده انعدام القانون. ورغم أن جماعة اإلخوان المسلمين تبدو ظاهريًا غير عنيفة،  

فقد أدت الحملة الصارمة التي شنتها حكومة السيسي منذ اإلطاحة بمرسي إلى حصول 
انقسامات متنامية داخل الجماعة حول أفضل الُسبُل لتحقيق أهدافها والدفاع عن وجودها. 

وعلى هذا النحو، فإن الحكم االستبدادي الذي انتهجه السيسي لم يؤدِّ إالّ إلى تعميق االنقسامات 
وتقوية النزوع نحو المقاومة العنيفة. فعندما تعّرض مقر الشرطة في محافظة الدقهلية إلى 

هجوم عن طريق تفجيرات في 24 ديسمبر 2014، استغلت الحكومة المصرية هذه الفرصة 
لتعلن جماعة اإلخوان المسلمين كيانًا إرهابيًا رغم أن تنظيم »أنصار بيت المقدس/ والية 

سيناء« أعلن مسؤوليته عن هذه العملية. ]17[

ويمكن للضغط الخليجي والغربي على نظام السيسي أن يفّسر جزئيًا هذه الممارسات. 
فالتقارب األيديولوجي لجماعة اإلخوان المسلمين مع الجماعات السنية األخرى مثل حركة 
»حماس« كان بال شك أمًرا مثيًرا للقلق بالنسبة للواليات المتحدة وإسرائيل. وكانت المملكة 

العربية السعودية قد صنّفت اإلخوان المسلمين جماعة إرهابية في مارس 2014، معتبرة أّن 
الفكر الذي يحملونه يشكل تهديًدا للَملَكية. كما كانت لدولة اإلمارات العربية المتحدة هواجس 
مماثلة. ورًدا على ذلك شهد عام 2015 عدًدا من الهجمات في مصر ضد المصالح التجارية 

لحلفاء السيسي الغربيين واإلقليميين، بما في ذلك سلسلة المطاعم األمريكية كنتاكي فرايد 
تشيكن، وبنك اإلمارات دبي الوطني، والمحالت التابعة لشركة »اتصاالت«، وغيرها. وكان 
الّدفُع من قِبل الشركاء الدوليين الرئيسيين نحو قمع جماعة اإلخوان المسلمين موضَع ترحيب 
بالنسبة لحكومة السيسي. حيث كان القمع العسكري باسم مكافحة اإلرهاب في مصر، شأنها 

شأن بلدان أخرى في المنطقة، بمثابة صّب الوقود على نار مشتعلة.

المصادر والهوامش

]7[ من الجماعات العنيفة األخرى في مصر، نذكر : "التوحيد والجهاد"، "مجلس شورى المجاهدين"، "كتائب 
الفرقان"، "أنصار بيت المقدس"، "أنصار الجهاد"، "أجناد مصر"، و"جند اإلسالم".

2017 August 31 Global Security, ’Wilayat Sinai’, checked  

.2017 August 31 Global Security, ’Wilayat Sinai’, checked ]8[
 

.2017 August 31 TIMEP, ’Wilayat Sinai’, accessed ]9[

]10[ نذكر على سبيل المثال الهجوم الذي نفّذه "أنصار بيت المقدس" في فبراير 2014 على حافلة سياحية في 
طابا، جنوب سيناء، وهجمات قرب أهرامات الجيزة وفي األقصر في يونيو 2015. انظر:

9



 Adding the security ingredient: the Jihadi threat in the Sinai’ ,)2015( Z. Gold
 Peninsula’, in S Torelli, The Return of Egypt: Internal Challenges and Regional Game

.))Epoke
كان من بين الرعايا األجانب مواطن كرواتي وعامل نفطي أمريكي. انظر :

2017 August 31 TIMEP, ’Wilayat Sinai’, accessed

]11[ لمزيد التفاصيل عن مجزرة رابعة، أنظر :
 All according to plan: the Rab’a massacre and mass’ ,)2014( Human Rights Watch

.August 12 ,killings of protesters in Egypt
 

 Adding the security ingredient: the Jihadi threat in the Sinai’ ,)2015( Z. Gold ]12[
 Peninsula’, in S. Torelli, The Return of Egypt: Internal Challenges and Regional

)Game )Epoke

]13[  نفس المصدر.

]14[ كانت هناك بعض الهجمات ضد الدولة المصرية، لكنها كانت نادرة نسبيا. ومن األمثلة على ذلك الهجوم 
الذي وقع أغسطس 2012، عندما اعتدى مسلحون على نقطة تفتيش أمنية في شمال سيناء، مما أسفر عن مقتل 

16 جنديا.

]15[ "الحظنا وجود عالقة بين تنظيم الدولة اإلسالمية في سيناء والرقّة ... هناك تواصل بين تنظيم الدولة في 
سيناء وتنظيم الدولة في ليبيا وأماكن أخرى".  رئيس هيئة األركان المشتركة في القوات المسلحة األمريكية 

2017 August 31 Global Security, ’Wilayat Sinai’, checked : الجنرال جوزيف دانفورد.  أنظر

 Sisi says Muslim Brotherhood will not exist under his reign’,’ ,)2014( Loveluck L ]16[
.May 6 ,The Guardian

 
.2017 August 31 TIMEP, ’Wilayat Sinai’, accessed ]17[
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في 9 أبريل 2017، قامت إحدى الجماعات التابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية بتفجيرات في كنيسة 
مار جرجس في طنطا وكنيسة مار مرقس في اإلسكندرية، مما أسفر عن مقتل 45 شخصا 
وإصابة 125 آخرين. أعلنت حكومة السيسي آنذاك حالة الطوارئ على الصعيد الوطني، 

ُمنِهية بذلك خمس سنوات تقريبًا )ما عدا  أشهر قليلة في عام 2013( عاشتها مصر خارج حالة 
الطوارئ. وقد منح فرُض حالة الطوارئ الحكومة المصرية مجااًل واًسعا لمواصلة سياسات 

مكافحة االرهاب بأّي ثمن. وخالل السنوات األربع التي تلت عزل مرسي، أصدرت الحكومة 
المصرية ثمانية نصوص تشريعية محددة وأدخلت تعديالت على قوانين قديمة تتعلق بمكافحة 
اإلرهاب، كما قامت بحجب أكثر من 432 موقعا )بما في ذلك موقع ›هيومن رايتس ووتش‹ 

مؤّخًرا بعد أن نشرت المنظمة تقريًرا يُوّرط الحكومة في حاالت تعذيب واسعة النطاق(، 
ووضعت ما يقرب من 3000 شخص على قوائم »اإلرهاب«، ]18[ وقتلت أكثر من 3000 

شخص، واعتقلت عشرات اآلالف. ومن الجوانب الرئيسية المرتبطة باإلجراءات القمعية 
لمكافحة اإلرهاب في مصر، يتناول هذا التقرير األُُسس القانونية لعمليات  القمع، ونظام االحتجاز 

والمحاكمة والسجن، واإلخفاء القسري والتعذيب والقتل دون محاكمة وتقويض حرية الصحافة.

األسس القانونية لعمليات القمع

سّن نظام السيسي تشريعات صارمة تمنحه سلطات واسعة لمالحقة المواطنين من أجل جرائم 
»إرهابية«. رغم أن القانون المصري الحالي يُعرِّف اإلرهاَب تعريفًا واسًعا جًدا. فحسب المبادرة 

المصرية للحقوق الشخصية ومركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، فإن التشريع الجديد 
)القانون رقم 8 لسنة 2015(: 

»... يعتمد على تعريف واسع وغامض لألفعال التي يُمكن من خاللها تصنيف األفراد أو 
الجماعات كإرهابيين. وبموجب هذا التعريف، يمكن تصنيف المدافعين عن حقوق اإلنسان أو 

أعضاء األحزاب السياسية أو المنظمات التنموية كـ‹إرهابيين‹..
وحسب  المادة 1 من القانون، تعتبر الكيانات واألفراد إرهابية في حالة »اإلخالل بالنظام العام، 
أو تعريض سالمة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين، 

أو اإلضرار بالوحدة الوطنية أو السلم االجتماعي أو األمن القومي.«

هذه العبارات الفضفاضة تتعارض مع قرارات المحكمة الدستورية العليا بشأن اعتماد أحكام 
جنائية غامضة، وتتيح للسلطات مجااًل واسًعا وخطيًرا لتفسير القانون بشكل يخدم مصلحتها 

الخاصة.

ثم في 15 أغسطس 2015، صدر قانون آخر لمكافحة اإلرهاب )قانون رقم 94 لسنة 2015( 
في شكل قرار من رئيس الجمهورية، وهو األول من نوعه. حيث كان هذا القانون محّل انتقادات 

شديدة من قِبل منظمات حقوق اإلنسان المصرية التي اعتبرته »ضربة أخرى للدستور تقّوض 
سيادة القانون وتفرض حالة طوارئ غير معلَنة بذريعة حماية المجتمع والوحدة الوطنية ومنع 

نشر األفكار الداعية إلى العنف«. ]19[

نحن بحاجة إلى الحديث عن مصر:
                                                     

القسم األول: ثالث موجات من اإلرهاب في 
تاريخ مصر الحديث ما بعد 1952.

القسم الثاني: الموجة الثالثة والحالية من 
اإلرهاب في مصر ما بعد يونيو 2013.

القسم الثالث: القمع باسم مكافحة اإلرهاب.
القسم الرابع: العنف يولّد العنف: عواقب 

القمع.
القسم الخامس: الدعم الدولي للنظام 

المصري ما بعد يونيو 2013.
الخاتمة: الحجج الداعية إلى اعتماد مقاربة 

وطنية ودولية مغايرة لمكافحة اإلرهاب.

الصورة المصاحبة للعنوان الرئيسي: متظاهر يسير نحو 
قوات األمن وسط دخان كثيف يحمل علًما فيه دعوة إلى 

تعزيز الوحدة بين األديان )فبراير 2012(
Flickr/Alisdare Hickson : الصورة لـ
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هَ اتهامات باإلرهاب إلى متظاهرين يحتجون أمام مباني أو منشئات  »  يُمكن أن تُوجَّ
حكومية  أو ينظمون اعتصامات أو تجّمعات في الطرق العامة«

يوّسع هذا القانون تعريف األعمال اإلجرامية إلى درجة باعثة  للقلق، إذ أنه يستخدم لغة غير 
فة بشكل واضح. حيث تجّرم المادة )2( من القانون »كّل سلوك  دقيقة ويحظر أفعااًل غير معرَّ

يُرتكب بقصد تحقيق غرض إرهابي« ]20[. وتشمل هذه األغراض »إلحاق الضرر بالبيئة،... أو 
هَ  باألمالك العامة أو الخاصة، أو احتاللها أو االستيالء عليها.«  وعلى هذا النحو،  يُمكن أن تُوجَّ

اتهامات باإلرهاب إلى أي محتجين أمام مباني أو منشئات حكومية  أو منظمين  العتصامات 
أو تجمعات في الطرق العامة. كما أن  مصطلحات مثل »اإلخالل بالنظام العام« أو »سالمة 

المجتمع« هي مصطلحات فضفاضة جًدا بحيث تمنح السلطات صالحيات واسعة. ]21[

وباإلضافة إلى الصالحيات الممنوحة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2015 والقانون رقم 91 
لسنة 2015، ينّص القانون رقم 136 لسنة 2014 – وهو  أحد القرارات الرئاسية التي أصدرها 
السيسي في األشهر األولى من توليه الرئاسة في غياب انعقاد البرلمان – على أّن  كّل »المنشآت 
العامة والحيوية تُعدُّ في حكم المنشآت العسكرية.« ثم تّم في عام 2016 التمديد في هذا اإلجراء 

لمدة خمس سنوات أخرى بموجب مرسوم رئاسي. هذا القانون يطمس الفرق بين المحاكم المدنية 
والمحاكم العسكرية، كما أّن المادة الثانية منه تمنح المسؤولين سلطة استخدام القانون بأثر رجعي، 

مما يُمّكن الدولة من قمع أي شكل من أشكال المعارضة. كّل هذه القوانين مجتمعة تعطي حكومة 
السيسي مطلق الحرية لالستمرار في السياسات القمعية التي تؤجج العنف على نطاق واسع في 

جميع أنحاء مصر.

عدد القتلى في الهجمات اإلرهابية وعمليات 
مكافحة اإلرهاب حسب ما أعلن عنه الجيش

)سبتمبر 2013 – ديسمبر 2016( :

3389 

عدد المواقع االلكترونية المحجوبة
)27 مايو – 13 سبتمبر 2017( :

432 

عدد المقبوض عليهم في قضايا مرتبطة 
باإلرهاب حسب وزارة الداخلية:

)يناير- سبتمبر 2015(

11877 

عدد األشخاص الُمدرجين على قوائم 
"اإلرهاب" من قبل المحاكم المصرية

 )فبراير 2015 – يوليو 2017( :

2782

المصادر :
-       عدد المقبوض عليهم في قضايا مرتبطة باإلرهاب حسب وزارة الداخلية  - مدى مصر

 October 30( Interior Ministry :2015 people arrested for terrorism in 12,000 Almost
people--12000-news/u/almost/30/10/2015/https://www.madamasr.com/en )2015

/interior-ministry-2015-arrested-for-terrorism-in
-       عدد األشخاص المدرجين على قوائم "اإلرهاب" من قبل المحاكم المصرية: أبحاث قامت بها منظمة 

سيفرورلد.
-       عدد القتلى حسب ما أعلن عنه الجيش: تحليل قامت به منظمة سيفرورلد للبيانات الرسمية للجيش 

المصري.

القمع باسم مكافحة اإلرهاب: في أرقام
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التجريم الجماعي واالحتجاز والمحاكمات العسكرية

فيما عدا األرقام الواردة في التقارير المستقلة غير الحكومية، لم تتوفّر أيّة إحصاءات رسمية بشأن 
عدد األشخاص الُمدرجين في قوائم "اإلرهاب" منذ دخول القانون رقم 8 لسنة 2015 حيّز التنفيذ. 

ومع ذلك تُظهر سجالت المحاكم في الفترة من فبراير 2015 إلى يوليو 2017 أّن ما ال يقل عن 
2782 شخصا تّم إدراجهم في قوائم "اإلرهاب".]22[

وفي هذا السياق تقول منظمة 'هيومن رايتس ووتش أن:"منذ االنقالب العسكري في عام 2013 
اعتقلت السلطات المصرية ووّجهت تُهًما إلى ما ال يقّل عن ستين ألف شخص". وال توجد 

إحصاءات رسمية عن عدد األشخاص الذين تّم اعتقالهم واتهامهم بجرائم إرهابية منذ أن أعلنت 
الدولة عن "حربها على اإلرهاب" في يوليو 2013.  غير تصريح نادر صدر عن مسؤول كبير 

بوزارة الداخلية أشار إلى أن األشهر التسعة األولى من عام 2015،  شهدت اعتقال أكثر من 
11000 شخص في البالد بتهمة اإلرهاب. وبينما تشير التقارير إلى أن تنظيم "والية سيناء" أكبر 

جماعة عنيفة مسلحة في مصر، ال يزيد اعضائها عن ألف شخص وتمثل تلك الفجوة الهائلة بين 
الرقمين مدى العشوائية التي تّم بها تطبيق قوانين مكافحة اإلرهاب على مجموعات مستهدفة تقع 

خارج نطاق اإلرهاب.
 

إخماد صوت المجموعات والمنظمات النسائية

من بين األصوات المعاِرضة التي تسعى القوانين التقييدية لمكافحة اإلرهاب إلى إسكاتها 
األصوات المدافعة عن حقوق المرأة. حيث ورد في تقارير سابقة لمنظمة "سيفرورلد"،  

أن"األنظمة المصرية السابقة والحالية، ارتكبت من خالل مؤسسات من بينها الشرطة والجيش، 
أعماَل عنِف ضد المرأة من أجل ترهيب النساء وإخماد صوتهّن وقمعهن  بوصفهن أعضاء 

في المعارضة )أو يشتبه في انتمائهن للمعارضة(" ]23[. كما أفاد تقرير سابق إلى أنه "نظًرا 
ألن المرأة قد تحّدت المعايير الجنسانية القائمة من خالل مشاركتها في األنشطة السياسية التي 
تُعتبر حتى اآلن ِحكًرا على الرجال، جاءت استجابة قوات األمن بزيادة العنف ضّدها" ]24[. 

وباتّباع نفس المنطق و بأساليب مختلفة،]25[ وفي سياق اإلجراءات القمعية الرامية إلى "مكافحة 
اإلرهاب"، ضيّقت المؤسسات األمنية والقضائية الخناق على عدد من الناشطات والحركات 

المدافعة عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

حيث تم اعتقال عزة سليمان، مؤّسسة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، وواحدة من 
المدافعات المصريات البارزات عن حقوق المرأة، حيث تّم منعها من السفر خارج مصر في 19 
نوفمبر 2016. وبموجب أمر اعتقال صدر في شأنها، قامت قوات األمن في 7 ديسمبر باقتيادها 

من منزلها بغرض استجوابها. ثم أُطلق سراحها في نفس اليوم بكفالة في انتظار إجراء التحقيقات. 
وفي 14 ديسمبر تّم تجميد أصولها الشخصية وأصول منظمتها. ]26[ ويُعَزى اعتقالها إلى 

تورطها في قضية "تمويل أجنبي"، وهو ما اعتُبِر "تصعيًدا مخيفًا ضّد المجتمع المدني المستقل 
في مصر حيث يكشف ذلك ما تُضمره الحكومة من عداء ليس فقط للمدافعين عن حقوق اإلنسان 

بشكل عام، بل وكذلك للحركة النسوية المصرية المستقلة". ]27[

وقبل ذلك ببضعة أشهر وتحديدا في 22 مارس 2016، تّم استدعاء مزن حسن، المديرة التنفيذية 
لمؤسسة "نظرة" للدراسات النسوية، وهي منظمة نسوية مصرية بارزة، واستجوابها كمتّهمة 

في قضية تمويل أجنبي. وفي يونيو 2016 تّم منعها من السفر، ثّم في 11 يناير 2017، جّمدت 
المحكمة الجنائية بالقاهرة أصولها وأصول منظمتها. ]28[

وقد شملت القضايا التي يتّم فيها اتّهام المجتمع المدني بتلقي تمويل أجنبي بعض "المنظمات غير 
الحكومية األكثر مصداقية واستقاللية الناشطة في مجال حقوق اإلنسان في مصر واألصوات 
الوحيدة المتبقية التي تنتقد الحكومة". ]29[ ويُمِكن للمتهمين في مثل هذه القضايا أن يواجهوا 

ُر على أنّها تستهدف منظمات "ترتكب باستمرار  أحكاما بالسجن المؤبّد. ِمثل هذه القضايا تَُصوَّ
أفعااًل من شأنها اإلضرار بالمصالح الوطنية أو تهديد السلم واالستقرار أو المّس باستقالل البالد 

ووحدتها" ]30[، وبالتالي ينبغي فهمها في اطار عالقتها باالستراتيجية القمعية التي تنتهجها 
الدولة في مكافحة اإلرهاب.

وعند اعتقالهم ال يتمتع المشتبه بهم في قضايا اإلرهاب بمحاكمات عادلة. فحسب لجنة العدالة 
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)Committee for Justice(، وهي منظمة مستقلة  تُعنَى بحقوق اإلنسان مقّرها في جنيف، 
تّمْت بموجب األمر الرئاسي رقم 136 لسنة 2014 إحالة أكثر من 10000 مدني إلى محاكمات 

عسكرية في الفترة ما بين 30 يونيو 2013 ونهاية عام 2016 ]31[. وفي القضايا التي تمكنّا من 
الحصول على وثائق بشأنها، تستند المالحقات القضائية بشكل كبير إلى تقارير "سرية" يقّدمها 

األمن الوطني والتي تعتمد بدورها على "مصادر سرية".
 

اإلخفاء القسري، التعذيب، والحرمان من القنوات القانونية لالنتصاف

بموجب القوانين والصالحيات الجديدة، يُمكن لألمن والقضاء أن يعامال أّي  شخص في مصر 
على أنّه »إرهابي«. ومنذ تعيين مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية في مارس 2015، شهدت 

مصر زيادة غير مسبوقة في عدد شكاوى اإلخفاء القسري الُمقدَّمة إلى منظمات حقوق اإلنسان.

وفي الواقع حدثت المئات من حاالت اإلخفاء القسري في السنوات األخيرة. وفي كثير من هذه 
الحاالت، يتم احتجاز المعتقلين لمدة أسبوع وقد يصل األمر إلى عّدة أشهر، خصوًصا للمحتجزين 
من شمال سيناء. ]32[ وغالبًا ما يتّم اقتياد ضحايا اإلخفاء القسري من منازلهم لياًل، وآخرون من 
أماكن عملهم، أو في الشارع أو أثناء انتظار رحلة طيران أو موعد مع طبيب األسنان. وفي كثير 
من الحاالت، تضلّل أجهزةُ األمن السلطةَ القضائية بشأن تاريخ االعتقال إلخفاء أّن المشتبه بهم تّم 
احتجازهم - دون المثول أمام المدعي العام - لفترة تتجاوز الثماني وأربعين ساعة التي يسمح بها 

الدستور.
 

قضية صيّادي دمياط ]33[
 

في 11 نوفمبر 2014، اختفى 32 صيادا من عزبة البرج بعد تقارير إعالمية أشارت إلى وقوع 
هجوم على سفينة بحرية في تلك المنطقة في حدود منتصف الليل. حقّقت المبادرة المصرية 

للحقوق الشخصية في هذا الحادث، وأجرت مقابالت مع أسر المحتجزين وزمالئهم من الصيادين 
وقادة المجتمع المحلي. وكان آخر اتصال بين الصيادين وأسرهم قبل اإلخفاء على الساعة  

11.30 مساء عندما اتّصل قبطان أحد القوارب األربعة بشقيقته ليعلمها بأّن قواربهم تتعرض 
للهجوم من القوات البحرية.

وفي صباح اليوم الموالي، أشارت التصريحات الرسمية الصادرة عن المتحدث العسكري إلى أّن 
الهجوم الذي أسفر عن تدمير أربعة قوارب والقبض على 32 »إرهابيا« كان مرتبطا بـ«عمل 

إرهابي« مزعوم )هجوم من قبل تنظيم »والية سيناء« على دورية تابعة للبحرية المصرية في 
محيط دمياط(. ]34[ ولم تتّم إحالة أّي من الصيادين، وعددهم 32، إلى النيابة العامة، مما يشكل 

انتهاكا لقانون اإلجراءات الجنائية.

وحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فقد اقتادت القوات البحرية الصيادين من قواربهم 
وهم معصوبو األعين ورؤوسهم مغطاة وقامت بتعريضهم للضرب الشديد. تّم إثر ذلك نقلُهم إلى 
القاعدة البحرية ببورسعيد ثم إلى مكان آخر لم يتّم الكشف عنه حيث تّم استجوابهم بصورة غير 

قانونية و دون حضور محامين.

وبعد خمسة أيام من اختفائهم تّم إطالق سراح خمسة عشر صياًدا من الصيادين المحتجزين دون 
توجيه تهم لهم ثّم بعد أربعة أيام تم إطالق سراح عشرة آخرين أيًضا دون توجيه تهم لهم. أما باقي 
الصيادين، فقد أُفِرج عنهم بعد أن أمضوا 45 يوًما تقريبا رهن االحتجاز. ولم يتسنّى الوصول إلى 

الصيادين الذين تم اإلفراج عنهم وإجراء مقابالت معهم، بل قيل إنهم رفضوا حتى الحديث عن 
اعتقالهم مع أسرهم خشية التعّرض ألعمال انتقامية. وقد تّم إطالق سراحهم في مكان يبعد قرابة 

200 كيلومتر من منازلهم. كما أفاد العديد من أفراد أسرهم وأصدقائهم أن الصيادين الُمفَرج عنهم 
كانوا يحملون عالمات واضحة تدّل على تعّرضهم للتعذيب الشديد.

وفي الكثير من األحيان، رفض وكالء النيابة التحقيق في شكاوى الضحايا بشأن حاالت اإلخفاء 
القسري والتعذيب، وذلك حتى في الحاالت التي تُثبِت فيها السجالت الرسمية وجود عالمات 

تعذيب على أجساد الضحايا.  وفي بعض القضايا المحّددة، تآمر وكالء النيابة مع محاميي الدفاع 
الصوريين الذين تنتدبهم النيابة في أول جلسة بعد إظهار األجهزة األمنية للمتهمين من اإلخفاء 
القسري، ضّد ضحايا االنتهاكات لتقويض فرص إجراء محاكمات عادلة، من خالل منعهم من 

االتصال بمحاميهم وأسرهم. ]35[ 14



 عمليات اإلعدام والقتل خارج نطاق القضاء

جثة محترقة قرب ميدان النهضة، أغسطس 2013.
AFP/Getty Images / الصورة لـ: إنجي عماد

تقدِّر منظمة العفو الدولية ضحايا اإلخفاء القسري في مصر بمعدل ثالثة أو أربعة حاالت يوميًا 
منذ بداية عام 2015. بينما تُنِكر الحكومة كل هذه االدعاءات. وفي خطوة معتادة لنفي هذه 

االنتقادات، قامت الحكومةُ باتهام منظمةَ العفو الدولية ومنظمةَ هيومن رايتس ووتش بالتآمر مع 
االخوان المسلمين. ]36[ وفي السنوات األخيرة ازداد الوضع سوًءا، إذ صارت عمليات القتل 

خارج القانون -التي لم يشهدها سابقًا سوى شمال سيناء- تحدث اآلن في القاهرة وفي العديد من 
المحافظات األخرى.

وباإلضافة إلى عمليات القتل خارج نطاق القضاء، فرضت مصر عقوبة اإلعدام بشكل متزايد 
منذ عام 2013 حيث لم يسّجل آنذاك تنفيذ أّي حكم باإلعدام رغم صدور أحكام في حّق 109 

شخص . ومنذ ذلك الوقت "ارتفع عدد حاالت اإلعدام من 15 حالة في عام 2014 إلى 22 حالة 
في عام 2015، وتضاعف اآلن ليصل إلى 44 حالة في عام 2016. كما ارتفع عدد األشخاص 

المحكوم عليهم باإلعدام إلى 509 حالة في عام 2014 و538 حالة في عام 2015، قبل أن 
ينخفض إلى 237 حالة في عام 2016." حسب منظمة العفو الدولية.

 

شهادة أحمد الوليد السيد الشال أمام النيابة العامة

 "بعد أن قبضوا علّي، أخذوني إلى قسم شرطة المنصورة الثاني. عّصبوا عينّي وأخذوا 
يصفعونني على وجهي، وقاموا بصعقي بالكهرباء وعلّقوني من تحت اإلبطين، وضربوا ساقّي 
... وركلوني ... ثّم جاء شخص آخر وضربني على وجهي. بعد ذلك أخذوني إلى غرفة الضابط 
حيث خلَُّعوني  سروالي وعلقوني من ذراعّي وساقّي على قطعة من الخشب ثّم أتي شخص آخر 
فوضع لي عصا في فتحة الشرج عدة مرات، ثم جاء آخر وصعقني بالكهرباء في ساقّي وعنقي، 

ثم أزالوا عني عصابة العينين. علقوني على الباب من أسفل اإلبطين، شعرت أّن يدّي قد ُشلَّتَا. بعد 
ذلك، أخذوني إلى مكان مجهول وظلوا يضربونني ". ]37[

وقد ُحِكَم بعد ذلك على أحمد باإلعدام.
 

تقويض حرية الصحافة ...

"باعتباري صحفي في وكالة إعالم دولية شهيرة، اتصلت بالمتحدث باسم الجيش عشرات المرات 
ولكن دون جدوى: في كل حادث أو مسألة، نفس اإلجابة تتكرر: "ليس لدّي معلومات". ثم يكّرر 

ما سبق أن نشره في البيانات الصحفية الرسمية." ]38[ 

)المراسل الدولي - مصر، مايو 2017(.
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بالنسبة لوسائل اإلعالم تزداد التغطية المستقلة "لألحداث اإلرهابية" صعوبةً في مصر، إذ يمكن 
أن يتّم استدعاء حتى كبار الصحفيين من قبل المخابرات العسكرية  إذا تطّرقوا في مقاالتهم لسلوك 

الجيش أو المحاكم العسكرية. وفي هذا السياق، ينّص المرسوم الرئاسي الصادر في أغسطس 
2015 على فرض غرامات على الصحفيين إذاعارضوا الرواية الرسمية حول أّي هجوم مسلح. 

وكان المشروع األصلي للمرسوم يقضي بإصدار أحكام بالسجن في مثل هذه الحاالت، ولم يتّم 
تعديله إال بعد مطالبات محلية ودولية. ِمثل هذه االنتهاكات ضّد الصحافة المستقلة تقيم دلياًل آخر 

على التوّجه االستبدادي للحكومة المصرية فيما يتعلق بمكافحة "اإلرهاب".

 حسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قامت الحكومة المصرية في مايو 2017 بإغالق العديد 
من المواقع على شبكة اإلنترنت دون إصدار أي إعالن رسمي. ونقلت وكالة األنباء الرسمية عن 

مصدر أمني رفيع المستوى قولَه بحظر 21 موقًعا لكنه رفض تقديم المزيد من المعلومات أو 
التبريرات. كما وثّقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، حجب 432 موقًعا على األقل في الفترة من 

24 مايو إلى 13 سبتمبر 2017،، باإلضافة إلى حجب موقع "العربي الجديد" في عام 2015.

احتجاز الصحفيين ومنتقدي الحكومة

قام إسماعيل اإلسكندراني وهو باحث متخصص في شؤون سيناء، بنشر مجموعة من األبحاث 
والدراسات في العديد من المنابر اإلعالمية الدولية واإلقليمية. وعمل  صحفيًا في برنامج الشرق 

األوسط بمركز ويلسون. وقد حصلت كتاباته المنتقِدة لسلوك الحكومة في سيناء على عديد 
الجوائز. تّم إلقاء القبض عليه عند عودته من الخارج في نوفمبر 2015 في مطار الغردقة. وحتى 
يومنا هذا  ال يزال يقبع في سجن طرة، حيث تّم احتجازه ألكثر من عامين دون محاكمة، وهو ما 

يتنافى مع أحكام الدستور المصري، ويُبرز بوضوح االضطهاد واسع النطاق للصحفيين ولكّل من 
يحمل آراء مخالفة.

 
وقد أُلقي القبض على المصور الصحفي عمر عبد المقصود من منزل عائلته في منطقة »ميت 

غمر« بمحافظة الدقهلية، مع شقيقه األصغر سنًا، فجَر يوم 14 أبريل 2014. وظلّوا جميًعا رهن 
االعتقال من أجل تهم ملفّقة لهم بالحرق العمد رغم غياب األدلة ورغم أّن عمر قدم دلياًل يثبت 

وجوده يوم الحادث في مكان يبعد 80 كم عن مسرح الجريمة. وبحسب المبادرة المصرية لحقوق 
اإلنسان، فإن »اإلخوة الثالثة تعّرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الشرطة منذ منتصف 

أبريل 2014، عندما تم احتجازهم ألول مرة في قسم شرطة ميت غمر حيث قام رجال الشرطة 
باقتالع أظافر عمر وضربه في أماكن مختلفة من جسده«.

 
وقد تم استجواب الصحفي والباحث حسام بهجت من قِبل السلطات العسكرية في 8 نوفمبر 

2015 بشأن مقاالت وتقارير استقصائية قام بنشرها. وبموجب أمر صادر عن محكمة عسكرية، 
تّم إبقائه رهن االعتقال، مما أثار احتجاًجا دوليًا دعا فيه األمين العام لألمم المتحدة نفَسه إلى 

اإلفراج عنه. تّم إطالق سراح حسام، إالّ أّن العديد من الصحفيين وسجناء الرأي قبعوا في السجن 
لسنوات، في حين تعّرض آخرون لالختفاء القسري دون تقديم أيّة معلومات إلى أسرهم عن 

حالتهم أو أماكن وجودهم.

مع دعم إعالمي كامل....

وإلى جانب إسكات األصوات المعارضة، تخلط الحكومة بين عضوية جماعة اإلخوان المسلمين 
واإلرهاب، ويأتي هذا الخلط بمساعدة بل وبتحريض من بعض القطاعات الموالية في وسائل 

اإلعالم المصرية. هذه القطاعات من اإلعالم وصفت المتظاهرين ضد حكم مرسي بـ«المواطنين 
الشرفاء«، وشنّت حملة متواصلة تحّث جميع »المواطنين الشرفاء« على اإلبالغ عن زمالئهم 
وجيرانهم وأصدقائهم وأفراد أسرهم الذين لهم صالت باإلخوان المسلمين إلى األجهزة األمنية، 

بغض النظر عن وجود أدلة أو إثباتات على ذلك.

وقد أيّد الكثيرون في وسائل اإلعالم الُخطَا  المتشددة للحكومة وسياساتها القمعية. بينما دعت 
بعض القنوات اإلعالمية المصرية إلى القتل الجماعي ألعضاء جماعة اإلخوان المسلمين انتقاًما 

لـ«شهداء الجيش«. وفي أبريل 2017 وأثناء محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام هشام بركات، 
احتفلت أسرة أحد المتّهمين بخطبته وهو داخل القفص حيث كان محتجزا، وهو ما أثار حفيظة 

عديد اإلعالميين المواليين للنظام، على غرار أحمد موسى الذي قال في أحد برامجه : ]39[
»خطوبة في المحكمة والبنت رايحة فرحانة بإرهابي، مجرم، قاتل، زي الخونة اإلرهابيين  16



أعضاء تنظيم اإلخوان اإلرهابي. قاعدين بيزغردوا ويهيّصوا إلنه مفيش ردع ... لو إحنا أعدمنا 
اإلرهابيين دول، ما كناش شفنا المنظر اللي بيسيء لكل واحد شريف في البلد دي«. ]40[

ِمثل هذا الخطاب صار شائًعا بشكل متزايد في وسائل اإلعالم الموالية للحكومة. وباإلضافة إلى 
تضييق الخناق على الصحفيين المعارضين، يتمتع مؤيدو الخطاب االستبدادي للحكومة بحضور 

بارز في وسائل اإلعالم. تضافرت إذن الجهود التحريضية لوسائل اإلعالم مع السياسة القمعية 
للنظام لمزيد من تضييق الخناق على المعارضة، وبالتالي توطيد سلطة الرئيس السيسي.

مكافحة اإلرهاب في سيناء

 مسلّحون في سيناء، سبتمبر 2012.
Getty images / الصورة لـ : مصعب الشامي

في ظّل حكم السيسي، اتخذت الحمالت العسكرية في سيناء شكاًل انتقاميًا إلى حّد كبير، حيث غالبًا 
ما يَعقُب الهجمات التصعيدية للجهاديين نشَر أعداد ضخمة من القوات المسلحة " ]41[. وفي تلك 

العمليات المشددة، "تتوقف الحياة تماًما" ]42[. ففي رّدها على الهجوم الذي نفّذته جماعة "أنصار 
بيت المقدس" ضد الجيش المصري في 24 أكتوبر 2014 والذي أسفر عن مقتل 31 جنديا، 

اتخذت الدولة تدابير قاسية، باسم القضاء على "بؤر اإلرهاب"، ]43[ كانت بمثابة عقاب جماعي 
لسكان شمال سيناء.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، أّدت العمليات الحكومية في رفح إلى النزوح القسري لما يقرب 
من 10000 شخص وتدمير 800 منزل، ]44[ فضاًل عن قطع الخدمات األساسية بشكل منتظم 
مثل المياه والكهرباء واإلنترنت والخطوط النقالة. كما أّدت تلك  العمليات التي تهدف إلى إنشاء 

منطقة عازلة على طول الحدود مع غزة، إلى جوالت متكّررة من التهجير القسري وهدم المباني 
والمزارع ]45[ على امتداد 13.5 كيلومتر من الحدود ]46[. وفي بعض األحيان تفرض نقاط 

التفتيش العسكرية، وقرارات حظر التجول قيوًدا على تدفق السلع والمواد الغذائية والطبية 
إلى شمال سيناء، مما خلق حالة من التذمر لدى السكان المحليين من نقص المواد والصعوبات 

االقتصادية ]47[.

باإلضافة إلى ذلك، أّدى القصف المدفعي والجّوي العشوائي إلى مقتل عشرات األشخاص في 
قرى قريبة من جنوب رفح ومنطقة الشيخ زويد. حيث  قُتل عشرة أفراد ينتمون لنفس العائلة "من 

بينهم ثالثة أطفال وثالث نساء" في رفح في حادثة وقعت في عام 2014 ]48[.

وعلى إثر هجوم كبير حدث يوم 29  يناير 2015، قطع السيسي مشاركته في قمة االتحاد 
اإلفريقي، وتّم تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق أسفرت عن مقتل أو اعتقال  173 مسلًحا في 

الشهر التالي. ومع ذلك يوجد في العديد من الحاالت ادعاءات تفيد بأن هذه الهجمات استُخِدمت 
كسحابة دخان إلخفاء حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء من جانب قوات األمن الحكومية. ففي  
يناير 2017 وثّق تقرير لمنظمة العفو الدولية مقتل 10 من –اإلرهابيين- المشتبه بِهم في منطقة 
العريش. أعلنت وزارة الداخلية أنّهم قُتلوا خالل تبادل إلطالق النار عند مقاومتهم لالعتقال، في 

حين قال شهود عيان محليون إّن ستة من هؤالء الرجال كانوا محتجزين لدى جهاز األمن الوطني 
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لمدة تصل إلى ثالثة أشهر قبل وفاتهم ]49[. وفي نفس السياق، في أبريل 2017، اتهمت منظمة 
العفو الدولية الجيش المصري بتنفيذ سبع عمليات قتل أخرى خارج نطاق القضاء أثناء عمليات 
مكافحة اإلرهاب في شمال سيناء، وذلك باالستناد إلى شريط فيديو يُظهر قتل رجل وشاب يبلغ 
من العمر 17 عاًما باإلضافة إلى ظهور خمس جثث أخرى ]50[. تم إطالق النار على ِكلْيهما 
وهما أعزالن ومن مسافة قريبة. وتظهر الصور التي نشرها المتحدث باسم الجيش بعًضا من 

هذه الجثث، باإلضافة إلى أسلحة ال تظهر في الفيديو المسرب، "ليبدو األمر وكأنهم مقاتلون قُتِلوا 
خالل تبادل إلطالق النار" ]51[.

وقد جعل الجيش المتحدث الرسمي باسمه المصدَر الوحيَد للحصول على معلومات بشأن ما 
يحدث في سيناء. أما الروايات األخرى فقد تّم  قمعها بطريقة قاسية في كثير من األحيان. حيث 

وّجه أحد النشطاء في رفح انتقادات علنية للجيش بشأن رمي جثث ضحايا القتل خارج القانون في 
بئر مياه القرية التي يعيش فيها، فتم مداهمة منزله و القبض عليه واحتجازه لعدة أسابيع دون أية 

إجراءات قانونية في سجن "العزولي" العسكري السري ]52[.

يتمثل اعتماد الجيش على بعض األُسر المحلية في شمال سيناء للقيام بعمليات استخباراتية 
وغيرها من العمليات مشكلة أخرى. حيث أّدى هذا األمر،  بحسب منظمة العفو الدولية، إلى 
"إثارة توترات كثيرة بين القبائل في سيناء بسبب الثأر واالنتقام، نظًرا ألن هؤالء العناصر 

المسلحة غير العسكرية  كانوا في مناسبات عديدة يعملون خارج نطاق القانون ضد سكان سيناء". 
]53[
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القسم الرابع : العنف يولّد العنف: عواقب القمع

مع بعض االستثناءات لم تكن المجموعات السياسية في مصر عنيفة قبل عام 2013. ورغم 
إعالن تنظيم "أنصار بيت المقدس/والية سيناء"  مسؤوليته عن العديد من الهجمات في الفترة 

الممتدة من ثورة يناير 2011 إلى يوليو 2013، فكّل هذه الهجمات تقريبًا استهدفت البنية التحتية، 
وبخاصة خطوط األنابيب وهي ذات أهمية حساسة للمصالح اإلسرائيلية وللتعاون بين مصر 

وإسرائيل. كّل  هذا تغير بشكل كبير بعد عزل مرسي.

تُبِرز موجة التفجيرات المتزايدة، مثل اغتيال النائب العام هشام بركات، والهجمات المسلحة في 
البالد، أّن النهج الذي تتبعه الدولة يثير المزيد من المقاومة المسلحة وهو بالتالي يقّوض االستقرار 
وال يعّززه. وفي هذا السياق، حّذر سليل شيتي  )Salil Shetty، األمين العام لمنظمة العفو الدولية 

في عام 2014، بقوله:

"هذه كلها ليست إاّل طرقا مختصرة... فأنت غير قادر على معالجة القضية األساسية وهي ما 
يحدث في قطاع غزة وكيف تتم معاملة اإلخوان المسلمين والمعارضة األخرى ... بإمكانك إنشاء 

الحصون والمناطق العازلة، لكن األمَر سيرتّد عليك في النهاية" ]54[.

وقد وفّر اإلرهاب السياسي من جانب النظام للجماعات العنيفة أداةً فعالةً لتجنيد األفراد المحبَطين. 
فالمجموعات المتشددة يُمكن أن تستشهد بحوادث مثل مجزرة رابعة كمثال على ما يحدث 

للمتظاهرين السلميين، وقد لعب تنظيم أنصار بيت المقدس على وتر هذه المشاعر. فعندما أعلن 
والئه لتنظيم الدولة اإلسالمية، أدان على وجه التحديد سعَي جماعة اإلخوان المسلمين إلى إحداث 

التغيير الديمقراطي بالوسائل غير العنيفة: "لن يفيدكم السالم المخجل وال الديمقراطية الكافرة، 
وها أنتم رأيتم كيف أنها قضت على مؤيديها وأسيادهم"  ]55[.

اغتيال النائب العام هشام بركات

ولعل أكثر العمليات خطورة في سياق حالة التمرد في مصر اغتيال النائب العام هشام بركات في 
29 يونيو 2015 بعد تفجير بالقرب من سيارته وهو في طريقه إلى العمل.

ورًدا على هذه العملية، تم اتهام 67 شخصا بالضلوع في حادثة االغتيال واعتقال 51 منهم. 
وقبل اإلعالن عن االتهامات، تعّرض معظم المتهمين في هذه القضية لإلخفاء القسري ولمعاملة 

الإنسانية وانتهاكات قضائية ويّدعى أحد المتهمين  إبراهيم شلقامي، وهو طالب بكلية الطب، كان 
عمره آنذاك 23  سنة،  أنه تّم القبض عليه في الشارع واحتجازه في حبس انفرادي لمدة 40 يوما 
تقريبا، إلى حين مثوله أمام مكتب النيابة العامة ألمن الدولة في القاهرة، وبالكاد استطاعت أسرته 

التعرف عليه جراء ما تعرض له من تعذيب وسوء المعاملة وفقدان الوزن.

ثّم بعد حوالي 18 شهرا من التحقيقات والمحاكمات، صدرت أحكام باإلعدام على إبراهيم و 27 
آخرين وأحكام بالسجن المؤبد على 31 من المتهمين اآلخرين. اعتبرها محامو الدفاع أحكاَما 
»صادمة«، مشيرين إلى أن أحكاًما بالسجن المؤبد صدرت ضد متهمين ليست لهم أيّة عالقة 

بعملية االغتيال.

الصورة المصاحبة للعنوان الرئيسي: رجل يبكي حزنا 
وسط الجثث في مشرحة مؤقتة بعد مجازر رابعة 

والنهضة، أغسطس 2013
Getty images / الصورة لـ : مصعب الشامي
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تُظهر األبحاث التي نشرتها مبادرة اإلصالح العربي كيف أّن التعّسف على المعارضة غير 
العنيفة قد دفع العديد من المصريين بعيًدا عن الوسائل الديمقراطية والسياسية إلحداث التغيير 

وجعلهم إما يلوذون بالصمت المّر أو يؤيدون العنف سواء في مصر أو في أي مكان آخر ]56[.  
وقد جمعت دراسة ميدانية أُجريت في مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة في سبتمبر 2013 آراء 
الناس حول »نظرتهم لإلرهاب الذي تمارسه الدولة، سواء في كرداسة أو في مناطق أخرى، 

كوسيلة لجّر الناس نحو دائرة العنف » ]57[.

وكما هو الحال في سياقات أخرى، فإن تنامي العنف والجماعات العنيفة غير التابعة للدولة قد 
يحمل في الواقع مزايا يستفيد منها النظام. فالتحليل الذي قامت به منظمة »سيفرورلد« للحرب 

األهلية السورية )والذي سيتّم نشره هذا الشهر( يُوثّق استراتيجية البقاء التي يعتمدها نظام األسد، 
والمتمثلة في تقوية األصولية من أجل تصوير جهوده على أنها »حرب ضّد اإلرهاب«، مع 

السعي -في اآلن ذاته-  في القضاء على الخطر األكبر الذي يهدد بقائه، وهو المعارضة المعتدلة 
والديمقراطية التي تتمتع بالشرعية الدولية.

وكذلك استطاع نظام السيسي أن يلعب الورقة ذاتها بشكل جّد فعال، مخلّفا نفس الخسائر في 
األرواح من خالل دفع المعارضة غير العنيفة في مصر إلى التطّرف،. فقد وفّرت رّدة الفعل 

العنيفة المتوقّعة على حكمه القمعّي »تبريًرا« مناسبًا الستجابته المتشّددة، وهي طريقة لتجنّب 
النقد المحلي والدولي للنهج الذي يتبعه، بل وذريعة للحصول على دعم عسكري ودبلوماسي 

كبير. ويعتمد نجاح هذه االستراتيجية بالطبع على مدى تمّسك، أو عدم تمّسك، المجتمع الدولي 
بمبادئه ومدى وضوح رؤيته لمعارضة هذا السلوك أو مكافأته.

المصادر والهوامش
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لدى مصر تأثير كبير على الجهات الفاعلة الدولية، فالدول األخرى تحتاج للتعاون مع مصر 
لتحقيق أهداف مشتركة، بدًءا من إنشاء تحالف لمناهضة تنظيم الدولة اإلسالمية ومكافحة 

»الهجرة غير النظامية«، وصواًل لتعزيز االستقرار في ليبيا وإسرائيل وفلسطين ومنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا بشكل أعّم. وبالنسبة للعديد من الدول، تُعتبَر مصر شريًكا تجاريًا هاًما 

مستوِرًدا لألسلحة، كما أنها تحتكم على احتياطي كبير من الطاقة. يجعل مجمل هذه االعتبارات 
الجهات الفاعلة الدولية مترّددة في انتقاد موقف مصر من  مكافحة »اإلرهاب«، بل وحريصة 

على دعمه. ورغم أّن الهجمات اإلرهابية في مصر - من جهة أخرى- ترّكزت في المقام األول 
على أهداف محلية بدت مدفوعة إلى حد كبير بما يُماَرس من سياسات قمعية، فقد وقعت هجمات 
في مصر استهدفت السياحة والرعايا األجانب والسفارات والطائرات المدنية والقوات والمدنيين 
اإلسرائيليين وقوات حفظ السالم والسفن الدولية، مما أثار مخاوف دولية من التهديد الذي تشّكله 

الجماعات المصرية.

وحتى مع وجود بعض االختالفات البسيطة في حجم المساعدات األمريكية المقدَّمة لمصر خالل 
عهدْي أوباما وترامب ]58[، فقد أعطى الشركاء الدوليون أولوية كبرى لدعم حكومة السيسي من 
أجل مكافحة اإلرهاب على حساب تعزيز احترام حقوق اإلنسان. كما أّن التهديد الذي صار يمثله 
التمّرد في سيناء بالنسبة إلسرائيل قد يكون من العوامل التي دفعت الواليات المتحدة وغيرها من 

الجهات الفاعلة الدولية  إلى اإلحجام عن إدانة سلوك الحكومة.

الدعم السياسي

على الرغم من أّن نظام السيسي قد أذكى حّدة التمرد المسلح بطرق كارثية، إال أنه سعى إلى 
االستفادة من هذا الوضع من خالل تصوير نفسه دولياً على أنه يُمثّل حصنا ضد اإلرهاب. وخالل 

زيارة للمكتب البيضاوي خالل شهر أبريل 2017، قال السيسي للرئيس ترامب: »لدي تقدير 
عميق وإعجاب لشخصيتكم الفريدة، خاصة موقفكم الحاسم والقوي في مكافحة اإلرهاب... سوف 

تجدني ومصر دائًما إلى جانبك لوضع استراتيجية فعالة لمكافحة اإلرهاب...«
 

وقد قامت الحكومات الغربيّة وغير الغربيّة بالتأكيد أكثر من مّرة بدعم النظام ونهجه في مكافحة 
اإلرهاب. وفي هذا السياق، أشارت تقارير صحفيّة إلى أّن الرئيس األمريكي ترامب، أثناء لقاءه 
بالسيسي بمقّر األمم المتحدة في عام 2016 »أشاد بالرئيس المصري ووصفه ›بالرجل الرائع‹ 

معتبرا أن ›نهجه الصارم‹ قد »مّكن من طرد اإلرهابيين«.  وكانت مصر تتلقى 1.3 مليار دوالر 
سنويا كمساعدات عسكرية أمريكية تحت إدارة أوباما، لذلك يأمل النظام المصري أن »يعيد 

ترامب العمل بما يُعَرف  بـ‹آلية التدفق النقدي‹ )Cash-flow financing( التي جمدتها إدارة 
أوباما في عام 2015، والتي تسمح لمصر بشراء األسلحة والمعدات العسكرية بالعقود اآلجلة 

لمدة تصل إلى عشر سنوات«.

وكما تشير إليه التقارير السابقة لمنظمة سيفرورلد في ظل منطق »الحرب على اإلرهاب«، 
فشل المجتمع الدولي بشكل كبير في إدارة العالقات مع »الشركاء« بفعاليّة، وبالخصوص في 

معارضة أو تغيير السلوكات الفاسدة والتعسفية على نحو فعال . وتوجد مع ذلك خيارات أخرى 
ُمهملة، من بينها تقديم الدعم المشروط، وإعطاء األولوية لتغيير السلوك في المساعدة العسكرية، 
والعمل بتضامن أكبر مع المجتمع المدني. أما القرارات األخيرة التي اتخذتها الحكومة األمريكية 

القسم الخامس: الدعم الدولي للنظام 
المصري ما بعد يونيو 2013

الصورة المصاحبة للعنوان الرئيسي : في عام 2016، 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب يصف الرئيس السيسي 

بـ"الرجل الرائع".
White House/Shealah Craighead : الصورة لـ
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بتخفيض المساعدات بمبلغ 96 مليون دوالر وتجميد 195 مليون دوالر أخرى بسبب حالة حقوق 
اإلنسان في مصر، فتُعتبَر حالة شاذة في »العالقات الخاصة« المزدهرة بين الواليات المتحدة 

ومصر. حيث تعود هذه التخفيضات حسب التقارير، إلى اعتراضات الواليات المتحدة على قانون 
مثير للجدل يفرض قيوًدا على المنظمات غير الحكومية، وكذلك إلى العالقات التجارية لمصر 

مع بيونغ يانغ، إالّ أنها تُعتبَر تخفيضات رمزية إلى حد كبير وتأتي في إطار خفض المساعدات 
األمريكية على نطاق أوسع في المنطقة. فيما عدا ذلك، لم تتأثر عالقات التعاون العسكري بين 

البلدين، حيث تظل التمويالت األمريكية تعزز بشكل كبير النهج الذي يتّبعه السيسي. 

من ناحية أخرى اتخذت حكومة المملكة المتحدة خطاً مماثاًل، حيث اعتبرت في سبتمبر 2015 
أنه »مع تنامي عدم االستقرار في المنطقة، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تُمتّن المملكة 

المتحدة الروابط القوية القائمة مع مصر«. ففي أغسطس 2015، صرح وزير الدفاع البريطاني 
مايكل فالون بأن:«سواء تعلق األمر بالسياح البريطانيين في تونس أو العمال المصريين في ليبيا 

أو القوات المسلحة المصرية في شمال سيناء، عانت دولنا من اإلرهاب األسود الذي يُلِهمه أو 
يوّجهه تنظيم الدولة اإلسالمية. وسنقف مًعا لضمان دحر أيديولوجية الكراهية«.

وفي خطوة وصفها أحد المالحظين بأنها »هدية مشؤومة لتنظيم الدولة اإلسالمية«، كتب 
فالون مقالة في صحيفة مصرية شبه رسمية أشاد فيها بـ«رؤية السيسي لمجتمع أكثر ازدهاًرا 

وديمقراطية« وبـ«رفضه لالستبداد ». وعندما زار السيسي »داوننغ ستريت« في نوفمبر 
2015، في ظّل احتجاجات وإدانات من قبل مجموعات حقوق اإلنسان، عبّر فالون مرة أخرى 

عن تأييده للنهج العدواني للنظام المصري، قائال بأّن »المملكة المتحدة ملتزمة بالوقوف إلى جانب 
مصر، ونحن نكافح من أجل مستقبل أكثر أمنًا للشرق األوسط«.

رغم أّن العديد من المحلّلين حّذروا القادة الغربيين من مخاطر الخلط، بطريق الخطأ، بين جماعة 
اإلخوان المسلمين واإلرهاب، قال أليستير بيرت )Alistair Burt(، وزير الدولة للتنمية الدولية 
في المملكة المتحدة، في مقال نشرته صحيفة مصرية في أغسطس 2017، إنّه على الحكومتين 

المصرية والبريطانية » قطع الشريان الذي يغذي اإلرهاب«، رابطًا ذلك مباشرة بجماعة 
اإلخوان المسلمين. وأّكد أنّه من خالل »مراقبة الحكومة البريطانية ألنشطة اإلخوان في جميع 

أنحاء العالم، بات واضًحا تماًما أّن هذه الحركة تستخدم الغمــوض إلخفاء أجندتها المتطرفة 
في مصر«. ويشير بيتر أوبورن )Peter Oborne( ( إلى أّن تصريحات بيرت »ُمعدَّة بعناية 

وينبغي النظر إليها كجزء من استراتيجية بريطانية جديدة تجاه مصر والعالم العربي«.

ومن الواضح أّن العالقة بين المملكة المتحدة ومصر تستند ليس إلى الحاجة للتعاون من أجل 
تحقيق االستقرار في ليبيا فقط، بل كذلك إلى روابط تجارية هامة. فحسب الحكومة البريطانية: 

»باعتبارها أكبر مستثمر في مصر، تساعد بريطانيا على تعزيز موقف مصر من اإلرهاب من 
خالل دعم مجتمع أكثر ازدهارا«.

 ))Jean-Yves Le Drianمن ناحيته، زار وزير الخارجية الفرنسي الحالي جان أيف لودريان
مصر ثماني مرات خالل ثالث سنوات من حكم السيسي، ولكنه لم يعلّق علناً ولو مرة واحدة 

على تفاقم أوضاع حقوق اإلنسان في مصر ]59[. قال لودريان في 8 يونيو 2017 إنه حمل من 
الرئيس الفرنسي ماكرون »رسالة دعم إلصالحات جارية« غير محددة ]60[.

أما بالنسبة أللمانيا، فبعد أن رفضت عدة مرات دعوة السيسي لزيارتها، فرشت له أخيًرا السجادة 
الحمراء في 3 يونيو 2015 ]61[. وخالل زيارتها للقاهرة في مارس 2017، قالت المستشارة 

األلمانية أنجيال ميركل، إّن »مصر تمّر بمرحلة حاسمة اقتصاديًا«، وتعهدت بتقديم 500 مليون 
يورو )526 مليون دوالر( حتى عام 2018 في شكل مساعدات مالية ». كما وقّعت ألمانيا في 27 

أغسطس 2017 اتفاقًا مع مصر بشأن الحّد من الهجرة »غير القانونية« ]62[.

احتجاز وسوء معاملة الرعايا األجانب: عمر همام وجوليو ريجيني

عمر همام، وهو أمريكي الجنسية ُولد في نيويورك من أب مصري وأم أمريكية، سافر إلى مصر 
للمرة األولى بعد ثورة 2011. عند زيارته الثانية في يوليو 2014 احتجزته السلطات في مطار 

القاهرة من قبل  وأُِمَر بالبقاء في مصر وانتظار إذن بالسفر من الجيش، على الرغم من أنه لم يكن 
يحمل بطاقة هوية أو أوراق رسمية مصرية.
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خالل األشهر القليلة التالية، حاول عمر مغادرة البالد ولكن دون جدوى. وعلى الرغم من 
التأكيدات المقّدمة من ضباط األمن، إال أنه ُمنع أكثر من مرة من المغادرة. ثّم في فبراير 2015 

تلقى عمر مكالمة هاتفية مجهولة تحّذره من أّن حياته في خطر، فتحولت عطلته إلى كابوس.
وبعد بضعة أيام، تحّول ضباط من األمن الوطني إلى منزل عائلة عمر في القاهرة وأخذوه 

واستجوبوه طويال. ثُّم أُطلِق سراحه، فذهب إلى مقر الجيش قصد الحصول على إذن للسفر. بعد 
أشهر من االنتظار، وتحديدا في 12 مارس 2015، تحصل عمر على اإلذن، وقام بالحجز على 

الرحلة التالية. ولكن بينما كان ينتظر الصعود إلى الطائرة، اختفى عمر.

 لم يكن لدى السفارة األمريكية أيّة إجابات تقدمها لعائلة عمر بشأن مكان وجوده. وبعد شهرين 
تقريبًا، أكدت مصادر غير رسمية أّن عمر كان محتجًزا في سجن العقرب بالقاهرة، السجن األشد 

حراسة في مصر. وخالل األشهر الثمانية عشر التالية، بقي عمر رهن االحتجاز في ظروف 
الإنسانية، وتعّرض -حسب إفادته- ألشكال عديدة من سوء المعاملة.

وفي يوليو 2016، جاء ضباط من األمن الوطني للقبض على والد عمر الذي التحق بابنه في 
االحتجاز التعسفي. وبعد أربعة أشهر، وتحديدا في نوفمبر 2016، وبعد ضغوط كبيرة، ثبتت 

براءة عمر ووالده من تهمة االنتماء إلى تنظيم إرهابي. ومع ذلك فقد صدرت أحكام بالسجن أو 
باإلعدام على 14 من المتهمين اآلخرين في هذه القضية. لم تُقدَّم في قضية عمر ووالده أيّة أدلة 

تثبت تورطهما وأيّة أسباب تبّرر اعتقالهما.

خالل هذه المحنة، أفاد عمر ووالده بأّن السفارة األمريكية لم تقّدم سوى القليل من الدعم. وعلى 
الرغم من تعّرِض مواطن أمريكي لالختطاف واالحتجاز دون توجيه تهمة في سجن مصري، 

لم يصدر عن السفارة أّي توبيخ رسمي للحكومة المصرية. قضية عمر ليست فريدة من نوعها. 
فحسب ما أفاد به والدا عمر، فإن السفارة األمريكية تعتقد أّن هناك ما يقرب من 20 مواطن 

أمريكّي  يقبعون في السجون المصرية في عام 2016.

حالة طالب الدراسات العليا اإليطالي جوليو ريجيني )Giulio Regeni( تبعث أكثر على القلق. 
كان ريجيني في مصر يقوم ببحث حول موضوع حساس سياسيا –بالنسبة للنظام المصري- 

يتعلق باتحاد الباعة المتجولين، ثم اختفى في يناير من عام 2016.  وعندما تّم العثور على جثته، 
اكتُِشف أنّه توفي بطريقة مؤلمة وبطيئة، وكانت رقبته مكسورة بعد أن أصيب بحروق وتمزقات 

وكسر في العديد من عظامه.

وتحت ضغط الحكومة اإليطالية، نفت السلطات المصرية أكثر من مّرة وعلى أعلى مستوى 
ِعلمها بخطف ريجيني وتعذيبه وقتله. كما تّم قتل خمسة من ›المشتبه بهم‹ في اختفائه ثبتت في 

وقت الحق براءتهم. لكن ثالثة مسؤولين سابقين في الحكومة األمريكية أكدوا لصحيفة »نيويورك 
تايمز« أنه »لدْيـ]ِهم[ أدلّة قاطعة على مسؤولية الجهات الرسمية المصرية« ]63. وفي سبتمبر 

2017 تعّرض محامي قام بالتحقيق في قضية ريجيني لالختفاء القسري ثم تّم اتهامه بـ«إدارة 
جماعة غير مشروعة ونشر أخبار زائفة ... والتعاون مع منظمات أجنبية«.

صفقات السالح أعلى صوتاً من حقوق اإلنسان

على الرغم من التعهّدات على مستوى الخطاب بالنهوض بحقوق اإلنسان، تبقى منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا سوقًا مربحةً جًدا للسالح بالنسبة للواليات المتحدة وبريطانيا والعديد من 

دول االتحاد األوروبي. فعلى الرغم من االستخدام العشوائي للقوة في سيناء من جانب  قوات 
األمن المصرية والتعتيم اإلعالمي القائم، وحسب منظمة العفو الدولية:

»وقّعت دول االتحاد األوروبي على عمليات نقل لألسلحة الثقيلة والمعدات، والهدف المزعوم 
هو مساعدة مصر في مكافحة ›اإلرهاب‹، في ظّل غياب الشفافية وضمانات حقوق اإلنسان بشأن 

استخدامها«.

هت 58 في المائة من إجمالي  تشير األرقام إلى أنّه في الفترة من عام 2006 إلى عام 2015، ُوجِّ
الصادرات الدفاعية البريطانية )بناء على طلبيات وعقود موقعة( نحو الشرق األوسط.  وفي 

عام 2015، بلغت الصادرات الدفاعية البريطانية إلى الشرق األوسط أكثر من 60 في المائة من 
سوق الصادرات الدفاعية للمملكة المتحدة والتي يبلغ حجمها 7.7 مليار جنيه إسترليني. من ناحية 

أخرى، تمّكن السيسي من توقيع اتفاق أمني خاص مع ألمانيا، واشترى أسلحة وطائرات حربية 
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وغواصات وحامالت طائرات من فرنسا، كما أبرم صفقات دفاعية مع العديد من دول االتحاد 
االوروبي األخرى.

وفي إحدى الصفقات مع فرنسا تّم اإلعالن عنها في فبراير 2015، اشترت مصر »24 طائرة 
مقاتلة من طراز ›رافال‹  وفرقاطة بحرية متعّددة المهام والمعدات المتصلة بها، وبذلك صارت 
مصر أول مشتري دولي للطائرات من طراز ›رافال‹ التي فشلت على مدى عقدين من الزمان 

في إيجاد رواج كبير لها في األسواق العالمية ». ثّم في سبتمبر 2015، قّدمت مصر طلبيات 
لشراء حامالت طائرات هليكوبتر من طراز ›ميسترال‹ من فرنسا في صفقة قيمتها 950 مليون 

يورو.

بعد مجزرتْي رابعة والنهضة، قرر مجلس االتحاد األوروبي »تعليَق تراخيص التصدير لمصر 
فيما يتعلق بأي معدات قد تُستخدم للقمع الداخلي، وإعادةَ تقييم تراخيص التصدير  للمعدات التي 

يغطيها الموقف المشترك لمجلس االتحاد األوروبي CFSP/944/2008، ومراجعة المساعدات 
األمنية لمصر«. وفي الوقت نفسه، قرر المجلس مواصلة مساعدته لمصر بسبب المخاوف جراء 

الوضع االقتصادي المتدهور في البالد وآثاره على الفئات األكثر تهميًشا.

ورغم صدور هذا القرار، فإن 12 دولة عضوة من أصل 28 دولة في االتحاد األوروبي 
»ضربت بقرار تعليق عمليات نقل األسلحة إلى مصر عرَض الحائط، مما قد يُعّرضها لخطر 

الضلوع في موجة القتل غير القانوني واإلخفاء القسري والتعذيب التي وثّقتها منظمة العفو الدولية 
وغيرها من المنظمات. ومنذ وصوله إلى السلطة، تمّكن السيسي من إضافة روسيا والمملكة 
المتحدة وجمهورية التشيك إلى قائمة الدول األربع عشر الرئيسية المنتجة للسالح التي تزّود 

مصر.

في 19 سبتمبر 2017 دعا الرئيس السيسي، في خطابه 
أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، الحلفاء الدوليين إلى 
"تصويب المفاهيم الخاطئة التي باتت منبعاً أيديولوجياً 
لإلرهابيين"واالنضمام إلى مصر "التي تخوض حرباً 

ضروساً الستئصال اإلرهاب من أرضها".
UN Photo/Cia Pak : الصورة لـ

اآلثار المترتبة عن الدعم الدولي

"تمثُّل األزمة الناجمة عن تصاعِد القمع وتنامي االستقطاب السياسي واشتداِد حّدة 
العنف بال شك التهديَد األبرز الذي يواجه الجهات الفاعلة الدولية على الساحة المصرية، 
وتستدعي إعادة تقييم االنخراط الدولي في البالد بهدف ممارسة الضغط الدبلوماسي من 

أجل إحداث التغيير السلمي البنّاء".

في الغالب سعت الجهات الفاعلة الدولية المتعاملة مع مصر إلى تجنّب تحّدي النظام المصري 
بجديّة، نظًرا للتأثير الكبير للحكومة المصرية على عدد من القضايا ذات االهتمام الدولي. ومع 

ذلك فتأييد النهج والسلوك الحالي لنظام السيسي ال يوفر أّي حافز حقيقي لهذا النظام لحّل أّي 
من التحديات التي يكون له تأثير عليها، سواء تعلق األمر باإلرهاب المحلي أو الهجرة »غير 

المشروعة« أو الوضع المضطرب في ليبيا.
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إّن الفشل في االستراتيجية الحالية لمكافحة اإلرهاب وتصاعد التهديدات يخدم مصالح النظام 
طالما أّن ذلك يؤدي إلى مستويات أكبر من الدعم السياسي والعسكري الدولي وإضفاء الشرعية 
على األساليب القمعية. هذا الدعم الدولي يعّزز بالطبع سعَي الدولة لسحق المعارضة الداخلية، 

وهو ما يقّوض االستقرار بشكل كبير ويْمكن في نهاية المطاف أن يؤدي إلى أزمة أشد عمقًا 
وخطورةً في المستقبل.

ومن الواضح أّن التأثير الذي يمارسه السيسي على الشركاء الدوليين ال يسير في اتجاه واحد 
فقط. ومع ذلك فغالبا ما يبدو الشركاء الدوليون غير راغبين في المخاطرة بالتأثير والمكاسب 
االقتصادية المنشودة. وقد أظهرت التقارير األخيرة لمنظمة سيفرورلد المخاطر التي يحملها 

االنحياز للنخب المتعسفة في سياقات مماثلة، وهي دروس نادًرا ما تتم االستفادة منها، وفي حالة 
مصر من المرجح أن يتم تجاهلها تماًما. وكان من عواقب هذا االنخراط – والتكلفة البشرية 

ألي نزاع الحق – أن تكررت التجربة في عديد البلدان في المنطقة. فمصر لها حدود مع ليبيا 
والسودان وغزة وإسرائيل، وتقع في منطقة تشهد تغيّرات مستمرة، وإذا تواصل العمل بهذا النهج 

الذي يتّبعه نظام السيسي حاليًا ستصبح هناك  إمكانية كبيرة لظهور خطوط تصدع أعمق في 
مصر وفي منطقة سيناء على وجه التحديد.

تمثُّل األزمة الناجمة عن تصاعِد القمع وتنامي االستقطاب السياسي واشتداِد حّدة العنف بال شك 
التهديَد األبرز الذي يواجه الجهات الفاعلة الدولية على الساحة المصرية، وتستدعي إعادة تقييم 
االنخراط الدولي في البالد بهدف ممارسة الضغط الدبلوماسي من أجل إحداث التغيير السلمي 

البنّاء.
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الخاتمة: الحجج الداعية إلى اعتماد مقاربة وطنية ودولية مغايرة

تُظهر التجربة في سياقات أخرى أن اعتماد النهج االستبدادي لمواجهة التهديدات "اإلرهابية" 
يمكن أن تكون له آثار سلبية للغاية على ديناميات الصراع وذلك لعدة أسباب. أواًل، عندما تُغلَق 
القنوات البناءة للدفع من أجل التغيير السياسي، فهذا من شأنه أن يدفع المعارضين نحو استخدام 

األساليب العنيفة. ثانيًا يُمِكن أن يشعر المعارضون بأنهم مضطرون لالنضمام إلى الجماعات 
العنيفة من أجل حماية أنفسهم من التعذيب واالعتقال التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء. وثالثًا 
من شأن السخط الشديد الناجم عن الردود القمعية للنظام أن تزيد في إذكاء مشاعر الدعم والتأييد 

للتمرد المسلح عندما يكون ذلك خياًرا ممكنًا ]64[.

قد يبدو من المنطقي أن نتوقع من الحكومة أن تغيّر استراتيجيتها االستبدادية والتعسفية لمكافحة 
اإلرهاب إذا ثبت أنها تعطي نتائج عكسية، غير أنه في العديد من السياقات، تدخل بعض 

الحوافز المعاكسة في االعتبار، إذ يصبح "اإلرهابيون" "أعداًء مفيدين" ]65[ بما أنهم يوفّرون 
ذريعة قويّة لتضييق الخناق على الخصوم السياسيين، ويساعدون على تفادي االنتقادات الدولية 

والحصول على الدعم الدولي.

وفي الحالة المصرية، وكما قال بيتر أوبورن:

"الحكومات الغربية، وخصوًصا الحكومة البريطانية، وّجهت رسالة محتومة الى الشعب 
المصري، مفادها أنه لن يُسمح لهم بالديمقراطية إال إذا اختاروا حكومات يوافق عليها الغرب. 

هذه الرسالة تمثّل 'هدية هائلة" لتنظيم الدولة اإلسالمية الذي يسعى إلى تجنيد الماليين من مؤيّدي 
اإلخوان المسلمين المحبَطين".

وبدعمها للسيسي تلعب الجهات الفاعلة الدولية مرة أخرى لعبة خطيرة من النفعية قصيرة األجل. 
فالرغبة في إعطاء األولوية للمصالح المتعلقة بالطاقة واألرباح الحاصلة من مبيعات األسلحة 

قبل حقوق اإلنسان والعدل قد تؤّدي في نهاية المطاف إلى تقويض األمن البشري والدولي على 
حد سواء، مما يعكس فشاًل واضًحا في تقدير األمور والقيادة. صحيح أن الدول الغربية تحتاج 

إلى التعاون مع مصر بشأن ليبيا وإسرائيل وفلسطين، غير أّن الخطر هو أن تشعر مصر بأن لها 
حافًزا يدفعها الستخدام المسألة الليبية كورقة مساومة من خالل تقويض المصالح الغربية بداًل من 

لعب دوٍر بناء.

وفي الواقع، لدى مصر الكثير لتخسره من أي فتور في العالقة مع الغرب )من حيث االستثمار 
والتجارة واألسلحة والشرعية السياسية(، وبالتالي ينبغي أن يكون السؤال بالنسبة للشركاء 

الغربيين حول كيفية إعادة تقويم الشراكة مع مصر من أجل إرساء حوافز حقيقية، ودعم التوّجه 
نحو نهج مغاير يمّكن من خالله معالجة االستقطاب والمظالم السياسية العميقة الناشئة عن 

الصراع المرير من أجل الدولة واإلجراءات التعسفية لمكافحة اإلرهاب.

فاألصدقاء الحقيقيون ال يقبلون ديّة من بلد يعامل مواطنيه بأساليب تعسفية تدفع البالد نحو مزيد 

نحن بحاجة إلى الحديث عن مصر:
                                                     

القسم األول: ثالث موجات من اإلرهاب في 
تاريخ مصر الحديث ما بعد 1952.

القسم الثاني: الموجة الثالثة والحالية من 
اإلرهاب في مصر ما بعد يونيو 2013.

القسم الثالث: القمع باسم مكافحة اإلرهاب.
القسم الرابع: العنف يولّد العنف: عواقب 

القمع.
القسم الخامس: الدعم الدولي للنظام 

المصري ما بعد يونيو 2013.
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من عدم االستقرار. إذا استمّر الوضع الراهن، فإن األمور يُمِكن أن تتفاقم لتتحول إلى أزمة أعمق 
تكون عواقبها كارثية على كامل منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا المتقلبة أصالً. وتشمل 

عملية إعادة التقويم المطلوبة العناصر التالية :

توفير أسلحة ومساعدة عسكرية أقّل

وهذا يعني تقيّد االتحاد األوروبي بقوانينه الحالية. كما تحتاج الواليات المتحدة إلى إعادة النظر 
في مدى تأثير ما تقدمه من مساعدات وتدريب عسكري على الديمقراطية المصرية.

الضغط من أجل تعزيز اإلدماج السياسي وحقوق اإلنسان

من المهم وضع استراتيجية جماعية لتشجيع مصر على االعتراف بالدروس التاريخية حول 
أهمية اإلدماج السياسي وحقوق اإلنسان في تحقيق السلم واالستقرار.

وإلحراز تقّدم، تحتاج السلطات إلى وضع حّد لعملية التضييق على المعارضة، وأن تسلك، بداًل 
من ذلك، سبيل الحوار والثقة والمصالحة لتمكين الراغبين في التخلي عن األساليب العنيفة من 

إيجاد سبل حقيقية للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل مصر.

أما الفاعلون الدوليون فعليهم أن يكونوا مبدعين ومرنين وأقوياء في المحافظة -مهما كان 
الثمن- على دعمهم لحرية التعبير وإعداد التقارير المستقلة والتمثيل القانوني وغير ذلك من 

الركائز األساسية لإلدماج السياسي والمساءلة في مصر. ويعني ذلك بالضرورة تركيز االهتمام 
الدبلوماسي على الوضع في مصر والضغط من أجل المساءلة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان 

على الصعيد الدولي ومن خالل التضامن القوّي مع المجتمع المدني وغيره من قوى التغيير داخل 
البالد.

وفي إطار دفع مسيرة التقدم في مصر، سيصبح من المهم أيًضا بالنسبة للجهات الفاعلة الغربية 
إقناع األطراف الفاعلة على الصعيد اإلقليمي -بممارسة الضغط عند الحاجة- بإنهاء دعمها 

الالمشروط لالستبداد في مصر وتعزيز المصالحة السياسية بين النظام واإلخوان المسلمين، مع 
التأكيد على  المخاطر التي ينطوي عليها استمرار الوضع الراهن بالنسبة لالستقرار اإلقليمي.

اعتماد مقاربة أمنية وقضائية مختلفة

وينبغي على السلطات المصرية أن تدرك المخاطر التي ينطوي عليها النهج الذي تتّبعه في 
مكافحة اإلرهاب، والذي يتسم بالعسكرة المفرطة والعنف العشوائي، وأن تعتمد مقاربة جديدة 

لتعزيز األمن والعدل. وعلى الرغم من أّن الجماعات العنيفة تشكل تهديًدا حقيقيًا ينبغي التصّدي 
له، جزئيًا عن طريق نظام العدالة الجنائية، فإن مصر بحاجة ماسة كذلك إلى معالجة انتهاكات 

حقوق اإلنسان داخل أجهزتها األمنية والقضائية. وينبغي أن تشمل أولويات اإلصالح وضع 
حّد لألساليب العسكرية التي تستهدف المدنيين بشكل عشوائي أو تلحق بهم الضرر، ال سيما في 
شمال سيناء. بتغيير هذه األساليب، يُمِكن لمصر أن تتوقع انخفاًضا ملموًسا في عدد أولئك الذين 

ينضمون إلى الجماعات العنيفة ويشنون هجمات بسبب سخطهم إزاء االنتهاكات التي ترتكبها 
الدولة.

المصادر والهوامش

 Dilemmas of counter-terror, stabilisation and state-building’,’ )2015( .Keen D., Attree L ]64[
.Saferworld

.)Useful Enemies, )Yale University Press ,)2012( .Keen D ]65[

28


