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العالم

مصر

اإلرهاب في «وادي النيل»

أبعد من اختراق «داعشي»!
كشفت العمليتان َ
اإلرهابيتان في كنيستي
اإلسكندرية وطنطا،
أول من أمس ،عن بدء
مرحلة أكثر ّ
تقدمًا في
المواجهة المفتوحة
بين الدولة المصرية
والجماعات اإلرهابية،
وعلى رأسها تنظيم
«داعش» ،الذي تمكن من
اختراق المنظومة األمنية،
بنقله نشاطه اإلرهابي
سيناء إلى
من شبه جزيرة ّ
وادي النيل .ولعل ما جرى
يفتح الباب أمام تساؤالت
وهواجس حول دالالت
هذه النقلة النوعية في
العنف اإلرهابي ،واحتماالت
إيجاده البيئة الحاضنة في
محافظات مصر
كشف تفجير الكنيسة البطرسية في كانون األول الماضي ،عن ّ
تحول خطير (أ ف ب)

وسام متى
ّ
ط ــوال ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،ظ ــل وادي
ال ـن ـيــل ،م ــن الــدل ـتــا إل ــى الـصـعـيــد ،في
م ــأم ــن عـ ــن االخ ـ ـت ـ ــراق «الـ ــداع ـ ـشـ ــي»،
خالفًا ملا هي الحال في شمال سيناء،
حـيــث راح ــت ال ـج ـمــاعــات الـتـكـفـيــريــة،
بـتـلــويـنــاتـهــا املـخـتـلـفــة ،مــن «مجلس
ش ـ ــورى املـ ـج ــاه ــدي ــن» إل ـ ــى «أنـ ـص ــار
بيت املقدس» ،تستغل الفراغ األمني
الــذي أعقب ثــورة « 25يناير» ،لفرض
معادلتها ،إلى أن جاءت لحظة البيعة
لتنظيم «داعش» ،تحت ّ
مسمى «والية
سيناء».
وب ــرغ ــم خـ ـط ــورة امل ــوق ــف ف ــي ال ـج ــزء
الشمالي مــن سيناء ،فــإن التقديرات
األمنية لم تذهب باتجاه سيناريوات
كــارث ـيــة ،م ــن بـيـنـهــا ن ـجــاح جـمــاعــات
التكفير املرتبطة مباشرة بـ«داعش»،

كانت مجموعة عوامل قد
جعلت وادي النيل في مأمن
عن العمليات «الداعشية»
في التسلل إلى «وادي النيل» ،لتنفيذ
عمليات كـبــرى ،كتلك الـتــي شهدتها
مدينتا اإلسكندرية وطنطا أول من
أمس.
ربـ ـ ـم ـ ــا اس ـ ـت ـ ـنـ ــدت ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــرات
األم ـن ـيــة إل ــى م ـقــولــة كــاسـيـكـيــة بــأن
شبه الجزيرة املصرية ال تــزال قــادرة
على تأدية دور السد االستراتيجي،
الــذي حمى وادي النيل ،في الحروب
وال ـغ ــزوات الـتــي تعرضت لها مصر،
م ــن الـ ـش ــرق ،ع ـلــى امـ ـت ــداد تــاريـخـهــا،
وإس ـقــاط ذلــك على الـحــرب املفتوحة
الـ ـت ــي ت ـخ ــوض ـه ــا الـ ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـحــة
امل ـ ـصـ ــريـ ــة ضـ ـ ــد تـ ـكـ ـفـ ـي ـ ّ
ـري ــي «واليـ ـ ـ ــة

سيناء» ،الجناح املصري لتنظيم أبي
بكر البغدادي.
في الظاهر ،يبدو هذا الطرح واقعيًا،
وخصوصًا أن سيناء ّأدت دورها ،في
الحرب على اإلرهاب ،ودفعت النفيس
من دماء أهلها ومعاناتهم ،عبر منع
تسلل اإلرهاب «الداعشي» إلى الضفة
الـغــربـيــة مــن ق ـنــاة ال ـســويــس ،إضــافــة
إلى صعوبات جغرافية ،تجعل حركة
الـتـنـقــل ،م ــن شـبــه ال ـجــزيــرة املـصــريــة
وإليها ،محصورة ببضع نقاط يمكن
السيطرة عليها من الناحية األمنية.
هذه العوامل جعلت منطقة «الوادي»
فـ ــي مـ ــأمـ ــن ،ن ـس ـب ـي ــا ،عـ ــن ال ـع ـم ـل ـيــات
اإلرهابية «الداعشية» ،لسنوات ّ
عدة.
وال ّ
يغير في هذا الواقع أن السنوات
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا مـ ـن ــذ س ـق ــوط
ن ـظــام «اإلخ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن» ،شـهــدت
عمليات إرهابية متنقلة بني مختلف
محافظات وادي الـنـيــل ،لكنها ظلت
تــدور ،في معظمها ،حــول فكرة الثأر
ال ـس ـي ــاس ــي مـ ــن الـ ـنـ ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي
الحالي ،كما هي الحال بالنسبة إلى
مــا يـسـ ّـمــى «أج ـنــاد مـصــر» و«حـســم»
و«ال ـع ـق ــاب ال ـ ـثـ ــوري» ...إل ــى آخ ــر تلك
املجموعات التي قد تجوز مقارنتها
بـ«الذئاب املنفردة» في أوروبا ،لجهة
ّ
والتطور.
النشوء
وانطالقًا من ذلك ،كان ممكنًا تحديد
الـ ـجـ ـه ــات الـ ـت ــي تـ ـق ــف وراء ال ـك ـث ـيــر
م ــن ال ـع ـم ـل ـيــات اإلره ــاب ـي ــة ف ــي مصر
ـ ـ «الـ ـ ــوادي» ،وال ـتــي ت ــدور الـتـقــديــرات
بشأنها حول احتمالني ،إما أن تكون
من تخطيط قيادات جماعة «اإلخوان
امل ـس ـل ـم ــن» ،ال ـس ـج ـي ـنــة /املـتـخـفـيــة/
امل ـه ــاج ــرة؛ أو أن ـه ــا م ـج ـ ّـرد م ـب ــادرات
فردية من مناصرين للتيار اإلسالمي
نـ ـجـ ـح ــوا ،ب ـط ــري ـق ــة أو ب ـ ــأخ ـ ــرى ،فــي
إيجاد سبل التنسيق في ما بينهم.
وكـ ـ ـ ــان الف ـ ـتـ ــا أن تـ ـل ــك املـ ـجـ ـم ــوع ــات
الـ ـج ــدي ــدة س ـع ــت إل ـ ــى امل ـ ــواء م ـ ــة بــن

َّ
االنتحاريين:
شبهات حول
مصريان قاتال في سوريا
َّ
انتحاريي طنطا واإلسكندرية حول
ليس من العجب أن تحوم الشبهات بشأن
َّ
«جهاديني» ذهبا للقتال في سوريا ،ثم عادا إلى مصر ،بانتظار كلمة السر.
في بيان التبني للتفجيرين ،اكتفى «داعش» بالكشف عن االسمني الحركيني
النتحاريي كنيسة مار جرجس (أبو اسحق املصري) والكاتدرائية املرقسية
(أبو البراء املصري).
ُويعتقد أن أبو اسحق املصري هو من مواليد عام  ،1990في منيا القمح،
وهو حاصل على بكالوريوس تجارة ،وعمل محاسبًا في الكويت ملدة أربعة
أشهر ،وسافر بعدها إلى تركيا ،ثم
التحق بالقتال في سوريا ،خالل عام
 ،2013ليعود بعدها إلى سيناء.
أما أبو البراء املصريُ ،فيعتقد أنه
من مواليد عام  ،1974في قرية أبو
طبل في كفر الشيخ ،وهو حاصل
على «دبلوم صنايع» ،ومتزوج ،ولديه
 3أطفال ،وقد توجه إلى سوريا في
عام  ،2013عن طريق لبنان.

ال ـ ـ ـعـ ـ ــداء ألجـ ـ ـه ـ ــزة الـ ـ ــدولـ ـ ــة امل ـص ــري ــة
مـ ــن جـ ـه ــة ،والـ ـ ـح ـ ــرص ع ـل ــى ال ـب ـي ـئــة
امل ـج ـت ـم ـع ـيــة ال ـح ــاض ـن ــة ،وامل ـق ـص ــود
بــذلــك ،عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص ،فئات
م ـت ـ ّ
ـدي ـن ــة مـ ــن ال ـش ـع ــب املـ ـ ـص ـ ــري ،قــد
ت ـت ـعــاطــف م ــع «اإلخـ ـ ـ ــوان املـسـلـمــن»
أو جـ ـم ــاع ــات اإلس ـ ـ ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي،
وت ـع ــارض الـنـظــام ال ـحــاكــم ،لكنها ال
تستسيغ ،مع ذلــك ،العنف اإلرهابي،
العتبارات مختلفة.
ّ
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ــذا األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ،ف ـ ـ ـ ـ ــإن ت ـل ــك
التنظيمات العنفية الناشئة حرصت
فــي نشاطها اإلره ــاب ــي عـلــى تحديد
بنك أهداف ،معظمها مرتبط بأجهزة

ال ــدول ــة امل ـصــريــة ،وال سـيـمــا األمـنـيــة
وال ـع ـس ـكــريــة م ـن ـهــا ،وق ــد دأبـ ــت على
إظ ـه ــار ذل ــك ف ــي مـخـتـلــف بـيــانــاتـهــا،
متجنبة ،بــدرجــة أو بــأخــرى ،تنفيذ
عمليات إرهابية ،من شأنها أن تؤلب
بعض الفئات الشعبية ،حتى املوالية
لها ،ملا ينطوي عليه ذلك من تبعات
سلبية على نشاطها ،من الناحيتني
الـسـيــاسـيــة واألم ـن ـي ــة ،ال ب ــل إن تلك
التنظيمات راحــت «تتبرأ» و«تدين»
عمليات إرهابية أوقعت عــددًا كبيرًا
من الضحايا املدنيني.
عـنــد ه ــذا ال ـحــد ،ك ــان يـمـكــن التعامل
م ــع ال ـع ـم ـل ـيــات اإلره ــاب ـي ــة ف ــي وادي

ال ـن ـيــل ،ان ـطــاقــا مــن امل ـقــاربــة األمـنـيــة
املصرية التقليدية ،مــن خــال العمل
ع ـل ــى الئ ـح ــة ط ــوي ـل ــة م ــن ال ـنــاش ـطــن
اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،وال س ـ ـي ـ ـمـ ــا أول ـ ـئـ ــك
امل ـت ـشـ ّـربــن بــأيــديــولــوجـيــات الـعـنــف،
وبــال ـتــالــي رص ــده ــم ،وتــوق ـي ـف ـهــم ،أو
حـتــى تصفيتهم .وبــالـفـعــل ،ف ــإن تلك
املقاربة نجحت في تخفيف العمليات
اإلرهابية ،وإن كانت لم توقفها تمامًا.
ل ـك ــن ت ـف ـج ـيــر ال ـك ـن ـي ـس ــة ال ـب ـطــرس ـيــة
امل ـحــاذيــة لـلـكــاتــدرائـيــة املــرقـسـيــة في
الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ،ف ـ ــي شـ ـه ــر ك ـ ــان ـ ــون األول
املــاضــي ،كشف عــن تـحـ ّـول خطير في
ن ـشــاط ج ـمــاعــات الـعـنــف الـسـيــاســي،
إذ كانت تلك املـ ّـرة األولــى التي تشهد
فيها كنيسة قبطية هجومًا إرهابيًا
عـ ـل ــى هـ ـ ــذا امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى ،سـ ـ ـ ــواء لـجـهــة
حجمه ،أو تعقيداته ،فــي التخطيط
والتنفيذ ،األمر الذي جعل التقديرات
تذهب سريعًا ،باتجاه فرضية وقوف
تنظيم «داعــش» خلفه ،وهو ما تأكد
بالفعل حني تبنى التنظيم التكفيري
التفجير ببيان صريح.
هذا األمر ّ
تكرر أول من أمس على نحو
أك ـثــر خ ـط ــورة ،ات ـخــذ شـكــل هـجــومــن
على درجــة عالية من التخطيط ،التي
ل ــم ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ج ــوان ــب ت ـق ـل ـيــديــة،
م ــن قـبـيــل ال ـب ـحــث ع ــن س ـبــل الخ ـتــراق
إج ــراءات الحماية األمنية ،بل امتدت
لـ ـتـ ـشـ ـم ــل الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق بـ ـ ــن ه ـج ــوم ــن
كبيرين في يوم واحد ،وإشاعة أجواء
رعــب عــابــرة لـحــدود املـحــافـظــات ،عبر
تنفيذ عمليتني فــي مدينتني (طنطا
واإلسكندرية) ،وبث شائعات بوجود
ع ـ ـبـ ــوات ن ــاسـ ـف ــة فـ ــي أمـ ــاكـ ــن أخـ ـ ــرى،
واملـ ــزاوجـ ــة ف ــي األه ـ ـ ــداف ب ــن إل ـحــاق
ع ــدد كبير مــن الـضـحــايــا فــي صفوف
املسيحيني من جهة ،ومحاولة اغتيال
ال ـبــابــا ت ــواض ــروس ال ـثــانــي م ــن جهة
ثانية.
وإذا كـ ـ ــان ال ـت ـب ـن ــي الـ ـس ــري ــع ل ـهــذيــن

