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العالم
الهجومني اإلرهابيني من قبل تنظيم
«داع ـ ـ ـ ــش» قـ ــد ح ـس ــم الـ ـنـ ـق ــاش ب ـشــأن
الجهة التي تقف خلفهما ،فإنه يطرح
تـ ـس ــاؤالت عـ ـ ّـدة ح ــول قـ ــدرة الـتـنـظـيــم
التكفيري على نقل نشاطه مــن شبه
جزيرة سيناء إلى وادي النيل.
ه ــذا الـ ـس ــؤال األه ـ ــم ،الـ ــذي ي ـتــوقــع أن
ت ـش ـم ـل ــه ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ال ـ ـجـ ــاريـ ــة فــي
َ
عمليتي طنطا واإلسـكـنــدريــة ،والتي
يـفـتــرض منطقيًا أن تبحث عــن رأس
خيط يقودها إلــى تحديد فرضية أو
أكثر من بني الفرضيات األربع:
*األولـ ـ ـ ــى ،تـسـلــل ع ـنــاصــر «داع ـش ـي ــة»
مــن سـيـنــاء إلــى وادي الـنـيــل ،وهــو ما
مل ــح إل ـيــه ع ــدد م ــن ال ـخ ـبــراء األمـنـيــن،
وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسي،
نفسه ،حني ربط بني تضييق الخناق
َ
على اإلرهابيني في سيناء ،وعمليتي
طـنـطــا واإلس ـك ـن ــدري ــة ،وه ــي فــرضـيــة،
إن صـ ّـحــت ،قــد تعني أن ثمة اختراقًا
خـطـيـرًا للمنظومة األمـنـيــة املـصــريــة،
التي ُيفترض أنها قادرة على السيطرة
على حركة االنتقال من شبه الجزيرة
املصرية وإليها.
*الثانية ،ارتـبــاط منفذي التفجيرين
بـ ــ«دواع ــش ل ـي ـب ـيــا» ،وه ــي احـتـمــالـيــة
ّ
ضـعـيـفــة إذا م ــا أم ـع ــن ــا الـتـحـلـيــل في
ت ـف ــاص ـيــل ال ـع ـم ـل ـي ـتــن اإلره ــاب ـي ـت ــن،
ال ـ ـت ـ ــي ب ـ ـ ـ ــدا م ـ ـن ـ ـفـ ــذاهـ ــا ع ـ ـلـ ــى دراي ـ ـ ـ ــة
بـتـفــاصـيــل م ـه ـمــة ،م ــن ت ـحــديــد ســاعــة
الـ ـ ـ ــذروة ف ــي ق ـ ــداس ال ـش ـع ــان ــن داخ ــل
كنيسة مــار مــرقــس ،إلــى رصــد وجــود
البابا تــواضــروس داخــل الكاتدرائية
ً
املرقسية ،فضال عن تعاملهما بشكل
طبيعي مع إجراءات التأمني.
*وأم ـ ـ ــا ال ـف ــرض ـي ــة ال ـث ــال ـث ــة ،فـتـتـعـلــق
بـتـقــاطــع مـحـتـمــل م ــا ب ــن مـجـمــوعــات
ال ـ ـع ـ ـنـ ــف «اإلخـ ـ ـ ــوان ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة» ،و«ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة
اإلسالمية» ،وهو احتمال يبقى قائمًا،
فــي ظــل ت ـحـ ّـول مــا يمكن أن يـكــون قد
ط ــرأ ع ـلــى طـبـيـعــة امل ـج ـمــوعــات ،الـتــي
تـشـهــد ،عـلــى نـحــو ســريــع ،ت ـط ـ ّـورًا في
تركيبتها (تشير الـتـقــديــرات األمنية
إل ــى انـتـقــالـهــا م ــن م ـج ـ ّـرد خــايــا غير
مـتــرابـطــة ،إل ــى مـجـمــوعــات ذات بنية
ع ـ ـن ـ ـقـ ــوديـ ــة ،قـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى الـ ـت ــواص ــل
والتنسيق من خالل وسائل االتصال
الحديثة) ،وفــي قدرتها على اختراق
امل ـن ـظ ــوم ــة األمـ ـنـ ـي ــة ،وه ـ ــو م ــا ت ـب ـ ّـدى
ف ــي الـكـثـيــر م ــن الـعـمـلـيــات اإلرهــاب ـيــة
األخيرة ،وربما يكون قرارها قد خرج
ع ــن إط ـ ــاره ال ـت ـق ـل ـيــدي ،ب ـح ـيــث بــاتــت
ق ـ ــادرة ع ـلــى امل ـغ ــام ــرة ب ـص ــرف الـنـظــر
عن التداعيات السلبية املتوقعة على
املستوى السياسي ،تمامًا كما حدث
قبل عقود (األربعينيات) حني استقل
«التنظيم الخاص» التابع لـ«اإلخوان»
عن املرشد العام.
ّ
*وتـ ـبـ ـق ــى ف ــرض ـي ــة أخـ ـ ـي ـ ــرة ،ول ـعــل ـهــا
األخـ ـط ــر ،ق ـيــاســا ب ـمــا س ـبــق ،وه ــي أن
ً
يكون تنظيم «داعش» قد بدأ فعال في
تحضير بيئة مصرية حاضنة ،تدور
ح ــول رم ــوز «ج ـهــاديــة» ظـهــرت فـجــأة،
وعلى نحو غير متوقع ،وخاصة حني
ّ
التفت قبل أشهر حول جثمان الشيخ
ع ـمــر ع ـبــد ال ــرح ـم ــن ،الــزع ـيــم الــروحــي
ل ـل ـج ـم ــاع ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـ ـ ــذي ك ــان
يقضي فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة عقوبة
السجن املؤبد بتهمة التآمر في قضية
تفجيرات نيويورك عام .1993
ه ـ ــذا الـ ـظـ ـه ــور املـ ـف ــاج ــئ ي ـت ـق ــاط ــع مــع
ظــاهــرة الفـتــة لــانـتـبــاه ،الحظها عدد
مــن الـخـبــراء املتخصصني فــي شــؤون
ال ـج ـمــاعــات اإلس ــام ـي ــة ،وتـتـمـثــل في
تفضيل الكثير من القيادات الجهادية
املصرية البقاء في مصر ،على االنتقال
إلى سوريا والعراق.
ّ
ولـ ـع ــل ث ـم ــة ت ـف ـس ـيــريــن ل ــذل ــك ،إمـ ــا أن
إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات األم ـ ـ ـ ــن نـ ـجـ ـح ــت ف ـ ــي م ـنــع
الكثيرين منهم من الهجرة إلى أرض
«ال ـخ ــاف ــة» ـ ـ ـ وه ــو أم ــر مـسـتـبـعــد في
ظــل عجز حتى أجـهــزة االستخبارات
ّ
الغربية عن ذلك ـ وإما أنهم يفضلون
ال ـب ـق ــاء ج ـي ـشــا س ــري ــا ،ل ـح ــرب ك ـبــرى،
يريدها «داع ــش» أن تكون على أرض
مصر ...ويمكن أن تكون أحداث أول من
أمس اختبارًا مبكرًا لها!

عودة «الطوارئ»:
الجيش إلى الشارع مجددًا

فلسطينيون في قطاع غزة يتضامنون مع المصريين عقب الهجومين (أ ف ب)

القاهرة ــ جالل خيرت
دخلت مصر في حالة طــوارئ رسمية
ظهيرة يــوم أم ــس ،وذل ــك بعد موافقة
الحكومة املصرية على قــرار الرئيس
تـطـبـيــق الـ ـط ــوارئ مل ــدة ث ــاث ــة أش ـهــر،
فيما أرسل مجلس الوزراء ،في أعقاب
االج ـت ـمــاع ال ـط ــارئ أم ــس ،ق ــرار فــرض
حالة الطوارئ إلى البرملان وما يترتب
عليها من آثار.
وبـنـ ً
ـاء على إعــادة تكليفها من رئيس
الـجـمـهــوريــة ،انـتـشــرت ق ــوات الجيش
في شوارع القاهرة ،وأعادت الداخلية
الـنـظــر فــي إجـ ــراءات تــأمــن الكنائس،
خصوصًا في القاهرة ،كذلك تم اتخاذ
ق ــرار ب ــزي ــادة مـســاحــة «ال ـح ــرم اآلم ــن»
للكنائس ،ال سيما في أوقات الصالة،
م ــع ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى «ص ــاح ـي ــة جميع
الـبــوابــات اإللكترونية املــوجــودة على
أب ــواب الـكـنــائــس الـكـبــرى فــي الـقــاهــرة
واإلسكندرية».
وبموجب قانون الطوارئ الذي يعود
لـلـمــرة األولـ ــى بـعــد إلـغــائــه فــي ،2012
ّ
ولـ ـك ــن بـ ـح ــل ــة جـ ــديـ ــدة بـ ـع ــد دسـ ـت ــور
 ،2014يحق لرئيس الجمهورية أو من

يعيد القانون محاكم
أمن الدولة ويفرض
مراقبة المطبوعات
يـفـ ّـوضــه إص ــدار ق ــرار بحظر التجوال
جزئيًا وكليًا ،وإصدار أوامر تحريرية
أو شفهية بــإخــاء بـعــض املـنــاطــق أو
ع ــزل ـه ــا ،م ــع م ـنــح الـضـبـطـيــة ل ـل ـقــوات
املسلحة ،على أن تتولى هــذه القوات
تنفيذ أوام ــر الرئيس أو مــن ّ
يفوضه،
بـ ـحـ ـظ ــر ال ـ ـت ـ ـجـ ــوال وغ ـ ـ ـيـ ـ ــره ،ويـ ـك ــون
ل ـض ـب ــاط ـه ــا ول ـ ـض ـ ـبـ ــاط ال ـ ـصـ ــف حــق
القبض فــي الـحــال على مخالفي هذه
األوامر وإيداعهم السجون.
كذلك أعلن رئيس الـبــرملــان ،علي عبد
ال ـع ــال ،أن ــه بـمــوجــب قــانــون ال ـطــوارئ
«سيتم مراقبة جميع مواقع التواصل
االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدمـ ـه ــا
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اإلرهابيون» ،مشيرًا إلى أنه «ال توجد
دول ـ ــة ف ــي ال ـع ــال ــم ال ت ـضــع تنظيمية
للمواقع االلكترونية».
ويـعـيــد ال ـقــانــون مـحــاكــم أم ــن الــدولــة،
وهي املحاكم التي تنظر في أي جرائم
يـحـيـلـهــا إل ـي ـهــا رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة،
ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن ق ـض ــات ـه ــا ي ـت ــم تـعـيـيـنـهــم
م ــن ق ـبــل الــرئ ـيــس ب ـعــد مــواف ـقــة وزي ــر
ال ـع ــدل ،بــاإلضــافــة إل ــى ف ــرض مــراقـبــة
عـ ـل ــى الـ ــرسـ ــائـ ــل ومـ ــراق ـ ـبـ ــة ال ـص ـحــف
وامل ـط ـبــوعــات قـبــل نـشــرهــا وضبطها
ومصادرتها وإغالق أماكن طباعتها.
وقال مصدر رئاسي رفيع إن «الرئيس
الـسـيـســي يـ ــدرس زي ـ ــارة الـكــاتــدرائـيــة
امل ـ ــرقـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـبـ ــاس ـ ـيـ ــة خ ـ ــال
احتفاالت عيد القيامة ،مساء السبت
املـقـبــل ،بعدما حصلت الــرئــاســة على
وع ــود كنسية بـعــدم إل ـغــاء الـصـلــوات
واالح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت ب ــرغ ــم ح ــال ــة الـ ـح ــزن»،
مشيرًا إلى أنها «ستكون املرة األولى
التي يشارك فيها السيسي في قداس
عـيــد ال ـق ـيــامــة ،حـيــث سـيــوجــه رســالــة
لألقباط داخــل الكاتدرائية على غرار
ما قام به خالل عيد امليالد املاضي».
وفــي ما بــدا أنــه يأتي في سياق ردود
الـفـعــل عـلــى الـجــريـمـتــن اإلرهــابـيـتــن
أول مــن أمــس ،أعلنت وزارة الداخلية
«ت ـص ـف ـيــة س ـب ـعــة أشـ ـخ ــاص مـنـتـمــن
لتنظيم داع ــش فــي محافظة أسـيــوط
ف ــي ال ـص ـع ـيــد» ،خ ــال اخ ـت ـبــائ ـهــم في
ً
أح ــد األوكـ ــار الـجـبـلـيــة ،مــؤكــدة «أنـهــم
يعتنقون فكر تنظيم داع ــش ،وكانوا
يـقــومــون بتجهيز الـعـبــوات املتفجرة
تمهيدًا الرت ـكــاب سلسلة مــن األعـمــال
اإلرهابية».
وأك ـ ــدت ال ـ ـ ــوزارة أن الـسـبـعــة مـطـلــوب
ضـبـطـهــم وإح ـضــارهــم بـعــد اتـهــامـهــم
بالتحرك ضمن مجموعة من العناصر
امل ــرتـ ـبـ ـط ــن ب ـف ـك ــر ت ـن ـظ ـي ــم «داعـ ـ ـ ــش»
للقيام باإلعداد الستهداف العديد من
األماكن في محافظة أسيوط ،أبرزها
ديــر السيدة ال ـعــذراء فــي قــريــة درنـكــة،
«واسـ ـتـ ـه ــداف ب ـعــض أبـ ـن ــاء ال ـطــائ ـفــة
املسيحية وممتلكاتهم في محافظتي
أس ـ ـ ـيـ ـ ــوط وس ـ ـ ـ ــوه ـ ـ ـ ــاج» ،إلـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
مجموعة من ضباط وأفراد الشرطة.

ف ــي ح ـ ــدث الفـ ـ ــت ،نـ ـش ــرت وك ــال ــة األنـ ـب ــاء
اإلماراتية ،أمس ،صورة للقاء جمع في أبو
ظبي ولــي العهد محمد بــن زاي ــد ،واملشير
الـلـيـبــي خـلـيـفــة حـفـتــر ال ــذي تـبـســط قــواتــه
ن ـفــوذًا مـهـمــا فــي ش ــرق لـيـبـيــا ،فـيـمــا ُيـقــال
ّإن من بني أبــرز داعميه ،اإلمــارات ومصر،
ً
فضال ّ
عما ُيحكى عن قربه من موسكو.
ّ
وعرفت الوكالة اإلماراتية الرسمية حفتر
بأنه «القائد العام للقوات املسلحة الليبية»،
علمًا ب ـ ّ
ـأن ه ــذه الـصـفــة غـيــر متفق عليها
ّ
بني األطــراف الليبية .وقالت الوكالة إن بن
زايـ ــد ب ـحــث م ــع حـفـتــر «ت ـعــزيــز ال ـعــاقــات
األخـ ــويـ ــة ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن وس ـب ــل ت ـطــويــرهــا
وتنميتها» .وفي ترجمة للتقارب السياسي
املهم بني الطرفني ،فقد أعــرب بن زايــد عن
تقديره «للدور الذي يلعبه الجيش الوطني
الليبي واملشير خليفة حفتر في محاربة
اإلره ـ ـ ــاب» ،مـشـيـرًا إل ــى ّأن «ه ــذه الـجـهــود
ساهمت بشكل أساسي في تقليص هذا
الخطر (اإلرهابي) وخلق البيئة السياسية
املـطـلــوبــة ل ـلــوصــول ال ــى ح ــل يـشـمــل كــافــة
الليبيني في ظل دولة موحدة».
(األخبار)

كيوسك الصحافة
«داعش» َع َبر القناة :ليست مشكلة السيسي الوحيدة
رأى الـصـحــافــي الـبــريـطــانــي روب ــرت
ف ـي ـس ــك أن ال ــرئـ ـي ــس امل ـ ـصـ ــري عـبــد
الفتاح السيسي فشل في إبقاء تنظيم
«داعش» في شبه ّجزيرة سيناء ،وهو
مــا يــدحــض بــرأيــه مــا ظ ــل م ـ ّ
ّ
مصرين
ـؤي ــدوه
عـلـ ّيــه ألش ـه ـ ٍـر ب ـعــد ت ــرؤس ــه الـ ـب ــاد .فبعدما
تـبــنــى تفجيرًا فــي كــانــون األول املــاضــي في
كنيسة العباسية في القاهرةّ ،
كرس التنظيم

املتطرف ،أول من أمس« ،عبوره» من منطقة
شمال سيناء التي يسيطر عليها التنظيم
مـنــذ س ـنــوات إل ــى «مــركــز مـصــر» أو مناطق
وادي النيل.
ُ
ـال ن ـشــر ي ــوم أم ــس في
وق ــال فـيـســك ،ف ــي م ـق ـ ٍ
ص ـح ـي ـفــة «االن ــدبـ ـن ــدن ــت» ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،إن
ال ـج ـي ــش والـ ـش ــرط ــة ف ـش ـل ــوا فـ ــي م ـحــاصــرة
التنظيم فــي تـلــك املـنـطـقــة« :داعـ ــش اآلن في
الـقــاهــرة واالسـكـنــدريــة ،وعـلــى نحو محتمل
في مــدن فقيرة أخــرى أعلى النيل وأسفله»،
م ـتــاب ـعــا أنـ ــه ب ـعــد إع ـ ــان ق ــان ــون الـ ـط ــوارئ،
«سنرى املزيد من القتل في شوارع العاصمة
ب ـعــد ع ـ ــودة ال ـج ـيــش إل ـي ـه ــا ،ح ـيــث سـتـكــون
مهمتهم الـقـتــال مثلما يـفـعـلــون فــي سيناء
منذ سنتني».
وإذا ك ــان بــإم ـكــان دون ــال ــد ت ــرام ــب االعـتـقــاد
بأن السيسي «قام بعمل رائع في ظرف بالغ
الصعوبة» بحسب قــول الرئيس األميركي،
«هو في الواقع قام بعمل مؤسف حني أشرف
عـلــى اخ ـت ـفــاء ع ــدد م ــن األشـ ـخ ــاص ،سامحًا
املجال لتعذيبهم في أقسام الشرطة» .وأضاف
فيسك أن قــوانــن الـسـيـســي املــؤذيــة «تخلق
املزيد من اإلره ــاب ،عبر إقصاء الشباب عن

أي أم ــل بــاس ـت ـعــادة الــدي ـمــوقــراط ـيــة» ،وذل ــك
ب ـخ ــاف م ــا يــزع ـمــه ال ــرئ ـي ــس امل ـص ــري بــأنــه
«ينتصر على االرهاب».
وإحدى املشاكل التي ّتواجه السيسي حاليًا،
بحسب املـقــال ،هــي تــأثــر االسـتـثـمــارات التي
كانت الحكومة تنتظرها في مصر .فبعدما
أظـ ـه ــرت أرق ـ ــام ال ـش ـهــر امل ــاض ــي أن ال ـق ـطــاع
الـخــاص املـصــري لــم يشهد تـقــدمــا ،يتساءل
ف ـي ـس ــك« :م ـ ــن ي ــري ــد أن ي ـس ـت ـث ـمــر ف ــي دول ــة
يستثمر داعش في عاصمتها»؟
ويتطرق الكاتب البريطاني إلى «اإلصالحات
املــالـيــة» الـتــي اتـخــذتـهــا الـحـكــومــة أخ ـي ـرًا مع
إجـ ــراءات التقشف والـغـضــب الشعبي الــذي
نجم عنهما ،وإلى ملف حقوق اإلنسان الذي
ّ
ت ـفــضــل واش ـن ـط ــن ال ـت ـعــاطــي م ـعــه ب ــ«ســريــة
وبـ ـشـ ـك ــل خ ـ ـ ـ ــاص» ،ب ـ ـخـ ــاف ط ــري ـق ـت ـه ــا فــي
التعاطي مع امللف نفسه في العراق وسوريا،
وفقًا لفيسك .ورأى في املقال أيضًا أن قانون
ّ
سيستمر لسنة
الطوارئ املعلن لثالثة أشهر،
تقريبًا« ،فيما يقود السيسي بالده إلى أسفل
بـّـالـطــريـقــة األب ــوي ــة الــوحـشـيــة نـفـسـهــا الـتــي
اتبعها أسالفه».
(األخبار)

