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1

ٌ
مسؤول يف الجيش املرصي يف وضْ ح
يف  22أكتوبر  ،2016قُتل ضاب ٌط
2
النهار أمام منزله يف إحدى ضواحي مدينة القاهرة .ويزعم أ ّن مدير
أمن شامل سيناء السابق قد قُ ِتل بسبب تدمريه َ
منازل يف سيناء وقتله
عددا ً من سكّانها 3.فمنذ العام  ،2011القى املئات ،إن مل يكن اآلالف،
من املدن ّيني والجنود واملقاتلني مرصعهم نتيجة موجات العنف التي
سببّتها الدولة أو الجهات غري التابعة للدولة والتي ح ّولت شبه
4
جزيرة سيناء إىل منطقة نزاع.

الرصاع وعدم االستقرار 7.ويعزو هذا املوجز األزم َة األمنية يف سيناء
يف جزء كبري منها إىل اجتامع عدد من العوامل هي األمننة الشديدة
يف الحوكمة وإهامل الدولة والفقر .بالتايل ،ال يجوز أن تواجه مرص
تر ّدي الوضع األمني عرب زيادة عسكرة الرشطة ،بل عرب تب ّني مقاربة
إمنائية تطال السكّان املحليني ،وال س ّيام القبائل البدوية .أي أنه ليس
عىل مرص اعتامد مبدأ مكافحة اإلرهاب املؤمننة بل مقاربة إمنائيّة
شاملة تبدأ من الرشائح االجتامعية الدنيا وت ُتابع صعودا ً ،فتؤ ّمن
حلوالً إمنائية مستدامة لتفادي أعامل العنف يف سيناء.

وتشكّل سيناء مح ّط اهتاممات سياسية وأمنية منذ أكرث من أربعني
عاماً .فقد احتلّتها إرسائيل عقب الحرب العربية اإلرسائيلية يف العام
 1967وأُعي َدت إىل مرص مبوجب معاهدة السالم املوقّعة بني إرسائيل
ومرص يف العام  ،1979وهي بالتايل تقع يف قلب التوترات القامئة
بني ق ّوتني إقليم ّيتني .وعىل الرغم من أ ّن البلدين اتّفقا عىل تحويل
شبه الجزيرة إىل منطقة منزوعة السالح وإخضاعها بالتايل إلرشاف
القوة املتعددة الجنسيات واملراقبني التابعني لها ،غدت سيناء منطقة
بحق سكّان املنطقة.
مؤمننة للغاية ج ّراء التدابري األمنية املتش ّددة ّ
وت ُشكّل سيناء أيضاً ،بحكم موقعها النايئ وأراضيها الوعرة ،املوقع
املثايل لكسب املال عرب تهريب األشخاص ،واملخدرات ،واألسلحة
(التي يأيت معظمها من ليبيا اآلن) ،ولتدريب مجموعات املقاتلني
عىل ش ّن هجامت إرهابية ض ّد حكومتَي إرسائيل ومرص 5.وقد ولّدت
االنتفاضات الشعبية املرصية يف العام  2011فراغاً سياسياً يف جميع
6
أنحاء مرص فاقم حالة عدم االستقرار يف سيناء.

أرض خصبة لنم ّو اإلرهاب
ٌ

ويتوقّف موجز السياسة هذا عند التح ّديات السياسية واالقتصادية
االجتامعية الكثرية التي تواجهها سيناء والتي أ ّدت إىل نشوء حالة من

لقد برهن قيام الدولة اإلسالمية يف شبه جزيرة سيناء عن فشل
اسرتاتيجية مكافحة اإلرهاب املؤمننة ،مع أنه أم ٌر غالباً ما تجاهله

ويجدر التوضيح أ ّن تشديد هذا املوجز عىل املشاكل السياسية،
بأي شكلٍ من األشكال
واالقتصادية ،واالجتامعية يف سيناء ال يهدف ّ
إىل اإلنقاص من أهم ّية املشاكل املشابهة التي تعانيها مناطق أخرى
يف مرص .ولكن تشكّل سيناء حالياً البقعة الجغرافية حيث تنشط
أي منطقة أخرى يف مرص ،مماّ يحثّنا عىل
األعامل اإلرهابية أكرث من ّ
منحها اهتامماً خاصاً بها وإصدار توصيات تتناسب مع ظروفها غري
االعتيادية .وال ّ
شك يف أن تحويل شبه جزيرة سيناء إىل محافظة أكرث
أماناً وأكرث ازدهارا ً من الناحية االقتصادية لن يفيد مرص فحسب ،بل
سيعود بالفائدة أيضاً عىل منطقة تسعى فيها مجموعات إرهابية
عاملية إىل استهداف أوروبا والعامل .بالتايل ،ال تقترص تداعيات ما
يحصل يف سيناء عىل مرص والبلدان املحيطة بها فحسب.

 1زميلة غري مقيمة سابقة يف مركز بروكنجز الدوحة وأستاذة القانون يف كليّة الحقوق بجامعة تكساس إي أند إم .،يرتكز جز ٌء من موجز السياسية هذا عىل مقالتها
.Sahar Aziz, “Rethinking Counterterrorism in the Age of ISIS: Lessons from Sinai,” Nebraska Law Review 95, no. 2 (2016): 307–365
وتو ّد سحر عزيز أن تشكر العدد الكبري من الباحثني الذين أعطوا آراءهم الثمينة للمسودّات التي سبقت هذا املوجز ،وـأمناء املكتبات والباحثني املساعدين
لدعمهم الهائل .وتشكر عزيز طاقم العمل يف مركز بروكنجز الدوحة لجهودهم يف مراجعة هذا املوجز وتحريره وترجمته ونرشه.
Nour Youssef, “Egyptian Officer Killed Outside Home; Militant Group is Suspected,” New York Times, October 22, 2016, 2
https://www.nytimes.com/2016/10/23/world/middleeast/egyptian-army-officer-killed-outside-home-militant-group-is-suspected.html

 3يجدر الذكر إىل أن بعض االدّعاءات تقول إ ّن كتائب الثورة التي تب ّنت االعتداء هي الجناح املسلّح لحركة اإلخوان املسلمني .راجع:

Taha Sakr, “Militant Group Lewaa El-Thawra Releases Video Showing Assassination of Major Adel Ragaai,” Daily News Egypt, November 15,
2016, http://www.dailynewsegypt.com/2016/11/15/militant-group-lewaa-el-thawra-releases-video-showing-assassination-major-adel-ragaai/
Omar Ashour, “Sinai’s Stubborn Insurgency,” Foreign Affairs, November 8, 2015, https://www.foreignaffairs.com/articles/egypt/2015-11-08/ 4
sinais-stubborn-insurgency
“Libya: A Growing Hub for Criminal Economies and Terrorist Financing in the Trans-Sahara,” The Global Initiative against Organized 5
Transnational Crime, May 11, 2015, http://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2015/05/2015-1.pdf
Zack Gold, “Securing the Sinai: Present and Future,” International Centre for Counter-Terrorism, March 2014, 3, https://www.icct.nl/ 6
download/file/ICCT-Gold-Security-In-The-Sinai-March-2014.pdf

الست سنوات املاضية أرضارا ً بالغة باالقتصاد املرصي .ففي عام  ،2012تراجعت عائدات القطاع السياحي مبا يعادل 2.5
 7أُلحقت االضطرابات التي حصلت يف خالل ّ
مليار جنيه مرصي مع انخفاض عدد السياح بنسبة  32يف املئة .راجع:

Tom Wilson, “Egypt, Hamas and Islamic State’s Sinai Province,” Centre for the New Middle East Policy Paper no. 12 (2016), http://henryjacksonsociety.
org/wp-content/uploads/2016/10/Egypt-Hamas-and-Islamic-States-Sinai-Province.pdf; Bethan Staton, “How Drop in Tourism is Altering Life for Sinai
Bedouins,” Al-Monitor, February 6, 2017, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/02/egypt-sinai-bedouin-mountains-tourism-jobs.html

1

اإلعالم الدويل .فالعنف السيايس الذي ح ّول سيناء إىل منطقة رصاع
مر ّده ظل ٌم قاساه السكان لعقود طويلة أكرث منه دوافع إيديولوجية.
ولو أخذت األنظمة املرصية السابقة والدول الغربية الحليفة عىل
عاتقها مكافحة هذه املظامل ،ملا كانت شبه الجزيرة تعاين حالياً هذا
القدر من العنف املد ّمر.
وعىل الرغم من أ ّن مساحة سيناء تبلغ ثالثة أضعاف مساحة وادي
ودلتا النيل ،يشكّل عدد سكّانها ( 550ألفاً) أقل من واحد يف املئة من
عدد سكّان مرص 8.ويعيش ثالثة أرباع سكّانها يف شامل سيناء حيث
تجري غالبية أعامل العنف .وينتمي سبعون يف املئة من سكّان سيناء
9
إىل البدو املؤلّفني من  15إىل  20قبيل ًة موزّعة يف أنحاء شبه الجزيرة.
البدوي يف شامل سيناء
الشعب
رص الثقافية واللغوية
ّ
َ
وتربط العنا ُ
بالعرب املقيمني يف ما بات اليوم قطاع غ ّزة وإرسائيل .وتعيش هذه
القبائل عىل الحدود املرصية اإلرسائيلية ،فتقيم تحالفات سياسية
10
وتتبع مصالح اقتصادية ال تتأثر كثريا ً بالجنسية.
وعندما كانت سيناء تحت سيطرة إرسائيل بني العامني 1967
و ،1982تح ّول مصدر رزق البدو من أعامل رعوية شبه بدوية إىل
أعامل متدنّية األجر يف مجال صناعة الفحم ،والعمل يف املتاجر،
ونقل البضائع عىل ظهر الجامل ،والصيد ،وصيد األسامك ،وإرشاد
الح ّجاج يف جبل سيناء 11.وبعد أن استعادت مرص سيناءَ ،ح ّولت أكرث
من  200ألف ف ّدانٍ من األرض الصحراوية القبلية إىل أر ٍ
اض زراعية.
ايض صالحة للزراعة عىل القبول
وبالتايل أُجرب البدو الذين امتلكوا أر َ
بأر ٍ
أقل جودة يف داخل سيناء ،و ُحرموا من مصدر رزقهم األسايس
اض ّ
12
ُ
الذي متيّزت به هويّتهم البدوية .وأجربت القبائل التي امتلكت
ايض عىل طول الخط الساحيل لجنوب سيناء أيضاً عىل بيع أراضيها
أر َ

أو استبدالها بأر ٍ
أقل جودة ليك يتمكّن رجال أعامل أثرياء قادمون
اض ّ
من أماكن أخرى يف مرص من أن يبنوا فنادق فخمة .وعىل الرغم من
أ ّن بعض القبائل يف جنوب سيناء استفادت من النشاطات السياحية
أصحاب األعامل أ ّوالً
الهامشية التي ولّدتها هذ املشاريع ،فقد وظّف
ُ
13
املرصيني من وادي النيل ،إذ أبدوا متييزا ً علنياً تجاه سكّان سيناء.
ويف غضون ذلك ،مل تنفق الحكومة املركزيّة يف القاهرة سوى القليل
عىل تحديث البنية التحتية يف سيناء ،وتطوير املدارس ،وتحسني
االقتصاد ملصلحة السكان املحليني 14.ونتيج ًة لذلك ،يبلغ مستوى
النقص يف الغذاء يف جنوب سيناء ضعفَي مستوى النقص يف مرص،
15
وتُعترب محافظة شامل سيناء أكرث محافظات مرص فقرا ً.
وتجاه انعدام مصادر الدخل الثابتة واالستبعاد من التوظيف
الرشعي يف قطاع سيناء السياحي املزدهر ،لجأ الكثري من البدو
إىل التهريب 16.وقد استفاد أعضاء قبائل سيناء التي تعرب أراضيهم
الحدود اإلرسائيلية املرصية من عالقاتهم لتهريب البضائع،
واألشخاص ،واألسلحة ،واملخدرات إىل إرسائيل وقطاع غ ّزة 17.وح ّول
الحصار الذي فرضته إرسائيل عىل غ ّزة يف العام  2007التهريب
إىل الوسيلة األوىل لدخول البضائع إىل القطاع ،فازدادت بالتايل
األرباح 18.باإلضافة إىل ذلك ،انخفضت نسبة البطالة يف مدينة رفح
التي تقع عىل الحدود بني مرص وقطاع غ ّزة من  50إىل  20يف املئة
يف العام  2008ج ّراء ازدياد األعامل املرتبطة باألنفاق التي تعرب
الحدود 19.وقد أغنت هذه التجارة بربحها السنوي املق ّدر مببلغ
 500مليون دوالر أمرييك عددا ً من أصحاب املصلحة يف إرسائيل،
وقطاع غ ّزة ،ومرص .فقد وردت تقارير مفادها أ ّن الرشطة املرصية
مثالً متو ّرطة بشكل ناشط يف عمليات اإلتجار باملخدرات ،يف حني
حصة من األرباح يف مرحلتَي اإلنتاج
أ ّن مسؤولني حكوميني يتلقّون ّ

Hana Afifi, “Egypt’s Population to Reach 91 Million in June, Up from 90 in December,”Ahram Online, April 4, 2016, 8
;http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/198714/Egypt/Politics-/Egypts-population-to-reach--million-in-June,-up-fr.aspx
Nicolas Pelham, “Sinai: The Buffer Erodes,” Chatham House, September 2012, 1 https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Middle%20East/pr0912pelham.pdf
Yehudit Ronen, “The Effects of the ‘Arab Spring’ on Israel’s Geostrategic and Security Environment: The Escalating Jihadist Terror in 9
the Sinai Peninsula, Israel Affairs 20, no. 3 (June 2014): 303; Oliver Walton, “Conflict Exclusion and Livelihoods in the Sinai Region of
Egypt,” Governance and Social Development Resource Centre Helpdesk Research Report, September 20, 2012, 2, http://www.gsdrc.org/
publications/conflict-exclusion-and-livelihoods-in-the-sinai-region-of-egypt/; Mohannad Sabry, Sinai: Egypt’s Linchpin, Gaza’s Lifeline,
Israel’s Nightmare (Cairo: AUC Press, 2015), 8.
Pelham, “Sinai: The Buffer Erodes,” 1–2. 10
Hilary Gilbert, “Nature = Life: Environmental Identity as Resistance in South Sinai,” Nomadic Peoples 17, no. 2 (2013): 43, 11
املرجع ذاتهhttp://ecology.nottingham.ac.uk/~plzfg/pdf%20files/2013%20Gilbert-H_Identity.pdf; 11 ،
Gilbert, “Nature = Life,” 47. 12
 13املرجع ذاته8–9 ،؛ ”Egypt to Establish $92M Industrial Zone in South Sinai,” Al Bawaba, May 30, 2016, http://www.albawaba.com/
business/ egypt-establish-92m-industrial-zone-south-sinai-846024
Jeremy M. Sharp, “Egypt: Background and U.S. Relations,” Congressional Research Service, March 24, 2017, 14
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33003.pdf; Kamal Fayad, “Sinai Ignored in Egypt Development Plans,” Al-Monitor, May 1, 2014,
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/04/sinai-egypt-residents-anger-empty-government-promises.html

 15يشري تقرير التنمية البرشية الصادر عن األمم املتحدة لعام  2010حول مرص إىل أ ّن نسبة اإلملام بالقراءة والكتابة عند الكبار يف شامل وجنوب سيناء تبلغ  75.8يف
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مستبعدة متاماً عن اإلحصاءات الرسمية .راجعGilbert, “Nature = Life,” 48; Walton, “Conflict Exclusion and Livelihoods“ :

Hilary Gilbert, “‘This Is Not Our Life, it’s Just a Copy of Other People’s’: Bedu and the Price of ‘Development’ in South Sinai,” 16
Nomadic Peoples 15, no. 2 (2011): 11; International Crisis Group, “Egypt’s Sinai Question,” Middle East/North Africa Report no. 61
(January 2007), 8, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/61-egypt-s-sinai-question.pdf
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إلغاء طابع األمننة يف مكافحة
اإلرهاب يف شبه جزيرة سيناء

 مبحدودية، لذا أ ّدت مقاربات مكافحة اإلرهاب هذه27.منازلهم
 يف نهاية املطاف إىل انتهاج الكثري من،رؤيتها وبانتهاكها الحقوق
 مس ّبب ًة حلقة من أعامل العنف،املدنيني األبرياء طريق األصولية
28
.بهدف االنتقام
طبعاً مل تتشابه ردود فعل البدو إزاء الوضع الصعب الذي
 فبعضهم رفض مجموعات29.يعيشونه واملعاملة القاسية بحقهم
 مماّ أ ّدى بهم، وامتنع عن االنضامم إليها ومساعدتها،املقاتلني
 وبعضهم اآلخر استفاد من،غالباً إىل تح ّمل عواقب وخيمة عنيفة
هؤالء املقاتلني وجنى املال مقابل إرشادها يف تنقّلها أو مقابل
 أ ّما.إخفائها بعيدا ً عن نظر القوى األمنية يف أرض سيناء الوعرة
 وغالباً ما كان سبب، فانض ّم إىل هذه املجموعات،بعضهم اآلخر
،ذلك االنتقا َم من القوى األمنية التي قتلت أقربائهم أو عذّبتهم
ًأم التزاماً إيديولوجياً يسعى إىل اإلطاحة مبا يعتربه البدو نظاما
30
.ًقمع ّياً وغري رشعيا
 بإمكان إحداث بعض التغيريات يف سياسات،من هذا املنطلق
،الحكومة املرصية ومامرساتها بشكل يجعلها تحمي حقوق اإلنسان
 أن يقلّل من قدرة،يف سيناء وجميع أنحاء مرص عىل ح ّد سواء
.املجموعات املقاتلة عىل تجنيد الشباب وتعزيز عملياتها يف سيناء
وقد تؤ ّدي إتاحة فرص عمل مربحة وإنهاء املامرسات األمنية

يفس هذا املوضوع جزئياً السبب الذي دعا نظام
ّ وقد ر20.والتوزيع
غض الطرف عن مسارات التهريب التي أنشأها بدو
ّ مبارك إىل
21
.سيناء والغ ّزيون
 عاىن الشعب البدوي وطأة املامرسات األمنية،عىل الرغم من ذلك
، ومع حلول أوائل األلفية الثالثة.العقابية التي فرضتها الدولة
 يف شامل سيناء،” مثل جامعة “التوحيد والجهاد،استق ّرت جامعات
حيث ج ّندت شباباً من البدو وفلسطينيني غاضبني ح ّركهم الظلم
 وحينام نفّذت هذه الجامعات سلسل ًة22.املسترشي يف أراضيهم
، يف جنوب سيناء2006 و2004 من الهجامت اإلرهابية بني العامني
 فبموجب23.واجه البدو إجراءات صارمة وشديدة اتخذها النظام
 أوقفت القوى األمنية عشوائياً املئات،قانون الطوارئ يف مرص
 وغالباً ما عذّبتهم وتركتهم يقبعون يف سجون ال،من سكّان سيناء
 زد عىل24.أي تهمة
ّ تليق بالبرش لسنوات من دون أن تو ّجه إليهم
ذلك أن الرشطة عمدت إىل إلقاء القبض عىل النساء واألوالد حتّى
ًرصف انتهاكا
ّ  ويُع ُّد هذا الت،بهدف أن يسلّم رجال القبائل أنفسهم
 وقد د ّمرت القوى األمنية25.خطريا ً وتحريضياً للتقاليد القبلية
ٍ
غارات غالباً ما أُطلقت من دون
أيضاً مئات البيوت واملزارع يف
 فأ ّدت عىل األرجح إىل مقتل املدن ّيني بح ّجة أ ّن إرهابيني،تحذير
 واتّهم سكّان سيناء رجال األمن26.ميلكون هذه البيوت أو املزارع
 وأثاثهم قبل أن يحرقوا، ومالبسهم، ومجوهراتهم،برسقة أموالهم
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املتعسفة بحق املدنيني األبرياء إىل القضاء عىل العوامل املرتبطة
ّ
باملال والكرامة التي تسمح للمقاتلني باستغالل ضعف السكان
31
املحليني ومعاناتهم لتحقيق مآربهم العنيفة.
من املمكن تحويل السكان املحليون من ضحايا إرهاب املجموعات
املقاتلة أو قمع حكومي إىل مواطنني متساوين ورشكاء للدولة
يربطهم قاس ٌم مشرتك أال وهو تحويل سيناء إىل محافظة مزدهرة
وآمنة وذلك من خالل منحهم حري ًة سياسي ًة أكرب والح ّد من عنف
الدولة ض ّدهم ،باإلضافة إىل زيادة فرص العمل .ولك ّن تحقيق
هذا الهدف يتطلّب تح ّوالً جلياً من مكافحة إرهاب مؤمننة إىل
اسرتاتيجية تنموية تل ّبي حقيقة حاجات السكان األساسية ،عىل
غرار الوظائف ،والغذاء ،والبنية التحتية ،والتعليم ،واملساواة
يف حقوق املواطنة ،واألمان من عنف الدولة والجهات الخارجة
عن الدولة.
من مكافحة اإلرهاب املؤمننة إىل التنمية املستدامة
لقد تفاقمت التهديدات األمنية يف سيناء بسبب مامرسة الحكومة
املرصية حوكم ًة قرسية بدالً من أن تكون تعاونية .فتزايدت أعامل
العنف ،وبقيت العالقات بني الحكومة والسكان املحليني هشّ ة،
واستغل املقاتلون املصاعب االجتامعية واالقتصادية والسياسية
ّ
لتجنيد سكّانٍ مستائني من الوضع 32 .وتهدف املقاربة االنفعالية
السائدة إىل الحؤول دون وقوع أي هجامت تالية عوضاً عن
حل املشاكل الكامنة التي تغذّي العمل القتايل واإلرهاب بني
ّ
33
ٍ
ُ
األجيال .ولو عاملت الحكومة البدو بإنسانية أكرث واعتربتهم
مواطنني رشعيني يف سيناء وليس مجرمني ،لكان عدد املنتسبني
أقل بكثري .فمن خالل اعتبار سكّا َن
إىل هذه املجموعات املقاتلة ّ
سيناء رشكا ًء للدولة ،وتوفري مصادر دخل قانونية بديلة لهم،
34
تصبح لدى سكان سيناء مصلح ٌة يف إضعاف قدرات املقاتلني.
بيد أ ّن اسرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب املؤمننة تعامل البدو عىل
تخصص
أنّهم جز ٌء من مشكلة سيناء األمنية .لذلك ،آن األوان أن ّ

الدولة املوارد الحكومية واملساعدات الخارجية يف سبيل تحسني
حياة البدو ومعاملتهم من خالل تنمية مستدامة طويلة األمد.
وعىل الرغم من أ ّن الحكومة قد رشعت مببادرات إمنائية يف سيناء ،مل
تنل هذه املبادرات ما يكفي من التمويل واتسمت مبحدودية نطاقها
35
وأرشف عليها أشخاص من القاهرة غري معنيني بهذه التنمية.
ونادرا ً ما أُرشِك شيوخ القبائل البدوية وغريهم من الشيوخ يف سيناء
يف املفاوضات ويف عملية اختيار املشاريع لتنمية املنطقة 36.كذلك،
نادرا ً ما متكّن البدو الذين يشغلون مناصب رسمية لتمثيل سيناء من
أن يساهموا يف وضع االسرتاتيجيات اإلمنائية 37.ويف الحاالت النادرة
التي دعا فيها املسؤولون الرسميون السكا َن املحليني ملناقشة املعاناة
38
التي يعيشونها ،مل تؤخذ توصياتهم يف االعتبار.
ففي العام  1995مثالً ،أطلقت الحكومة املرشوع الوطني لتنمية
سيناء الذي تع ّهد باستثامر  20,5مليار دوالر أمرييك يف سيناء ما بني
العامني  1995و .2017وقد ركّز املرشوع عىل زيادة عدد سكّان شبه
الجزيرة من بضع مئات من اآلالف ،سوادهم األعظم من البدو ،إىل
ثالثة ماليني ٍ
شخص ،من خالل هجرة اليد العاملة العمل من وادي
النيل 39.وقد أشعرت رسالة الحكومة بأنها “ستجلب ثالثة ماليني
ٍ
شخص من دلتا النيل إىل سيناء” شكّان سيناء باإلهانة ،إذ أوحت بأ ّن
40
أرض من دون شعب.
سيناء ٌ
عالوة عىل ذلك ،كان املرصيون القادمون من وادي النيل املستفيدين
من املبادرات اإلمنائية وليس سكّان سيناء .فقد ّأسس املهاجرون من
وادي النيل الذين تلقّوا إعانات الحكومة أعامالً أو بدأوا بزراعة
األرايض ومل يستخدموا يدا ً عاملة من سكان سيناء ،بل جلبوا معهم
41
أصدقاءهم وعائالتهم من مسقط رأسهم إىل مق ّر عملهم.
فضالً عن ذلك ،ذهبت جميع الوعود بتحقيق تنمي ٍة فعليّ ٍة أدراج
الرياح ،وتبينّ أن االلتزامات بتحسني البنية التحتية يف سيناء ،وتأمني
مياه نظيفة لسكّانها ،وتوفري عالج طبي الئق لهم ،وتحسني مستوى

Zachary Laub, “Why Egypt’s Sinai Is a Security Mess,” Defense One, December 16, 2013, http://www.defenseone.com/threats/ 31
2013/12/why-egypts-sinai-security-mess/75564/
Omar Ashour, “Sinai’s Stubborn Insurgency,” Foreign Affairs, November 8, 2015, https://www.foreignaffairs.com/articles/ 32
egypt/2015-11-08/sinais-stubborn-insurgency
Gold, “Securing the Sinai, 19. 33
William Booth, “Ancient Monastery Closed to Visitors Amid Sinai Unrest, but Bedouin Neighbors Protect It,” Washington Post, October 34
4, 2013, https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/an-ancient-monastery-in-sinai-is-isolated-again/2013/10/04/ef426cc8-2ad411e3-b141-298f46539716_story.html?utm_term=.b33b154505c2; Josh Goodman, “Shades of Sinai’s Instability,” Carnegie Endowment for
International Peace, March 15, 2012, http://carnegieendowment.org/sada/?fa=47529; Staton, “How Drop in Tourism,” Al-Monitor, February
6, 2017, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/02/egypt-sinai-bedouin-mountains-tourism-jobs.html
“Egypt’s Parliament Rubber Stamps Saudi Arabia’s ‘Sinai Development Plan,’” The New Arab, June 5, 2016, https://www.alaraby.co.uk/ 35
english/news/2016/6/5/egypts-parliament-rubber-stamps-saudi-arabias-sinai-development-plan
Sabry, Egypt’s Linchpin, 126, 19. 36
Stewart, “The Sinai Bedouin.” 37
Sabry, Egypt’s Linchpin, 126, 193. 38
Revkin, “Triadic Legal Pluralism,” 46. 39
 40املرجع ذاته47 ،؛ Gilbert, “Nature = Life,” 46
Stewart, “The Sinai Bedouin.” 41

4

إلغاء طابع األمننة يف مكافحة
اإلرهاب يف شبه جزيرة سيناء

 استقال من منصبه، أحمد صقر،لرئيس الجهاز الوطني لتنمية سيناء
 وعبرّ صقر50.”أي عملٍ ج ّدي لتعزيز التنمية يف سيناء
ّ ألنّه “مل ي َر قيام
وغريه من النقّاد عن قلقهم حيال مقاربة األمننة التي تتّبعها الحكومة
 إذ ركّزت عىل “تطهري سيناء من اإلرهاب” بدل أن تجد،حيال التنمية
51
.حلاّ ً للمعاناة السياسية واالقتصادية التي يعيشها السكان املحليون
 مام ص ّعب عىل، ما برح املقاتلون يستهدفون الجنود ويقتلونهم،كذلك
ّنظام مريس أن يقنع األجهزة األمنية وأجهزة الخدمة املدنية بأن تتخلى
.عن مامرسات الحوكمة العسكرية يف سيناء
الرئيس املنتخب دميقراطياً محمد مريس من
الجيش
ُ
وبعد أن خلع
َ
 كثّفت مجموعات املقاتلني رضباتها،2013 منصبه يف شهر يوليو
 مشري ًة إىل أ ّن اإلطاحة بالرئيس مريس تثبت ا ّدعاءاتها،الهجومية
بأ ّن املواجهة املسلّحة هي الر ّد املمكن الوحيد للتّص ّدي إلجراءات
 فازدادت الهجامت ض ّد مدنيني ومسته َدفني52.الدولة القمعية
” وقد تب ّنت جامعة “أنصار بيت املقدس.حكوميني بوتري ٍة مقلق ٍة
 ومحاول َة اغتيال وزير الداخلية،التفجريات يف شامل سيناء وجنوبها
 والهجامت عىل مبانٍ تابعة لألجهزة األمنية،2013 املرصي يف العام
53
. والرشقية، واإلسامعيلية، والدقهلية،يف محافظات القاهرة
واستهدفت هذه الجامعة أيضاً أنابيب الغاز الطبيعي التي تعرب
 وإرسائيل، واألردن،شبه جزيرة سيناء فتم ّد مناطق مرص الصناعية
 بايعت الجامعة تنظيم داعش وغيرّ ت،2014  ويف نوفمرب54.بالغاز
 رشع تنظيم الدولة اإلسالمية،ً  ومؤخرا55.”اسمها إىل “والية سيناء

 ال بل متخّض هذا اإلمناء42،التعليم مج ّرد كالم معسول ليس إال
املزعومة يف خالل نظام مبارك عن بيع مساحات كبرية من األرايض يف
 مام أبعد البدو من أراضيهم القبلية43،جنوب سيناء ألصدقاء الرئيس
44
. فزادهم فقرا ً عىل فقر،الساحلية إىل أرايض سيناء الداخلية القاحلة
 كان من املفرتض أن يؤ ّمن مرشوع “قناة السالم” املاء،وبالطريقة عينها
 غري أ ّن املرشوع45.إىل مزارع سيناء التي يعمل فيها السكان املحليون
 مليون دوالر685  بعد أن أنفقت الحكومة2006 توقّف فجأة يف العام
 فخاب ظ ّن املزارعني46.2010  وتح ّول إىل س ٍّد منيع يف العام،أمرييك عليه
 وقد فشل مرشو ٌع إمنايئ.من جديد بعدما نكثت الحكومة بوعودها
 أال وهو مرشوع خط السكك الحديدية (اإلسامعيلية–رفح) الذي،آخر
هدف إىل م ّد خطوط سكك الحديد من جرس الفردان يف اإلسامعيلية
 أوقفت الحكومة فجأ ًة املرشوع،ً  ومج ّددا.إىل برئ العبد يف شامل سيناء
47
.بعد بضعة أشهر من دون أن تعطي أي تفسري
 يف خالل فرتة رئاسته القصرية،وقد حاول الرئيس السابق محمد مريس
 أن يغيرّ السياسة تجاه سيناء من مقاربة،2013  إىل العام2012 من العام
 وعىل الرغم48.عدوانية إىل مقاربة تدعو إىل الحوار مع شيوخ القبائل
من أ ّن مريس واجه معارضة شديدة من املسؤولني األمنيني والعسكريني
الذين عارضوا اعتامد مقاربة خالية من استعامل السالح والذين اعتربوا
 مليون270 خصص الرئيس مبلغ
ّ ،مريس غري متش ّدد تجاه اإلرهاب
 غري أ ّن املساعد السابق49.وبنى تحتية
ً دوالر لتمويل مشاريع إمنائية
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وبعدما سلّط الصحافيون الضوء عىل نجاحات املقاتلني يف قتل
 وباتت64.ً فرض الجيش املرصي تعتيامً إعالميا،املزيد من الجنود
 وشبكة اإلنرتنت ت ُقطع مل ّد ٍة، والخطوط الهاتفية،شبكات االتّصال
ترتاوح بني ّست ساعات واثنتي عرشة ساعة يومياً منذ شهر أكتوبر
َ
 فمنع،شامل سيناء منطق ًة عسكرية
الجيش
ُ
 واعترب65 .2013
66
 بات، ونتيج ًة لذلك.الصحافيني املرصيني والغربيني من دخولها
ٍ
معلومات دقيق ٍة وحديث ٍة حيال األحداث
من الصعب الحصول عىل
 ويشري النقاد إىل أن.الجارية يف سيناء من مصادر غري حكومية
الحكومة تحاول إخفاء الفشل الذي تبوء فيه حملتها العسكرية
.يف فرض األمن يف سيناء
 أغلق الجيش الطرق الرئيسية وباتت حالياً نقاط،باإلضافة إىل ذلك
،التفتيش متناثرة عىل طول الطريق التي تربط منطقة العريش
 فأصبح عبور هذه، مبنطقة رفح،عاصمة محافظة شامل سيناء
الطريق يتطلّب ثالث إىل أربع ساعات بعدما كان ال يستغرق سوى
شح يف مصادر
ّ  وقد أ ّدى التشديد العسكري األمني إىل67. دقيقة35
68
. وإىل التسبّب بتضخّم ما ّيل هائل،الغذاء ومياه الرشب
 أطلقت الحكومة املرصية عملية،وبعد أكرث من عامني عىل الرصاع
“حق الشهيد” التي انطلقت بهجوم شمل الجيش والرشطة مدته
ّ
ً
 يوما بهدف “تدمري املخابئ ومراكز التج ّمع األساسية التي تلجأ16
، والعريش، والشيخ زويد،إليها العنارص اإلرهابية واإلجرامية يف رفح
 أعلن،2015  سبتمرب22  ومع نهاية العملية يف69.”وشامل سيناء

 وبفعل عمليات القتل.يف استهداف األقلّية املسيحية يف مرص
 هربت عرشات العائالت من العريش يف شهر فرباير،والتهديدات
 وقد حثّت التفجريات التي استهدفت كنائس يف القاهرة يف.2017
 ويف اإلسكندرية ومدينة طنطا يف دلتا النيل يف شهر2016 ديسمرب
الرئيس السييس عىل إعالن حالة طوارئ ملدة ثالثة
،2017 أبريل
َ
56
.أشهر ملؤازرة حرب الجيش “الطويلة واملؤملة” ض ّد اإلرهابيني
 يجد سكّان سيناء نفسهم عالقني بني مطرقة املقاربة،نتيجة لذلك
العشوائية ملكافحة اإلرهاب التي تنتهجها حكومة غري محبوبة
 فقد أودى املقاتلون بحياة57.وسندان هجامت املقاتلني العنيفة
ً مثال2013 مثانية أفراد من البدو يف غضون يومني يف شهر ديسمرب
،2014  ويف شهر أغسطس58.بح ّجة أنّهم متعاونون مع الجيش
قطّعت جامعة “أنصار بيت املقدس” رأس أربعة أشخاص يف شامل
،2015  ويف ربيع عام59.سيناء بح ّجة أنهم مخربون لصالح إرسائيل
،”رفض فر ٌد من قبيلة الرتابني أن يوزّع منشور لجامعة “والية سيناء
 وقد تع ّرض كذلك بد ٌو آخرون60.فقصد املقاتلون يومها منزله وقتلوه
 يف غضون61.إىل العنف ألنّهم عبرّ وا عن معارضتهم هؤالء املقاتلني
 تبينّ أن ا ّدعاء الحكومة املرصية بأنّها،2017  يف شهر يناير،ذلك
قتلت عرشة مقاتلني غري صحيح بسبب بروز تقارير تفيد أ ّن ستّة من
2016 شباب أبلغت عائالتهم عن فقدانهم يف العام
ٌ هؤالء املقاتلني
62
.)(وقيل إنهم كانوا محتجزين لدى الرشطة ألسابيع قبل وفاتهم
املتعسفة قتلت هؤالء
وتعتقد منظّامت حقوق اإلنسان أ ّن الرشطة
ّ
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 ونويبع خطوات واعد ًة نحو، ورفح،مناطق تجارة ح ّرة يف العريش
 وللحرص عىل ألاّ يكون لهذا النوع من املشاريع76.إيجاد فرص عمل
 عىل الحكومة التأكد من أن يستفيد البدو،تداعيات غري مؤاتية
.وسكّان سيناء منها بشكل مبارش
وما دامت الواليات املتحدة وأوروبا تساهامن بجزء من أموال
 فهام تؤ ّديان دورا ً يف عمل ّية وضع االسرتاتيجية اإلمنائية،التنمية
 فقد ت ّربع االت ّحاد األورويب مثالً مببلغ قدره.يف مرص وتنفيذها
 مليون يورو للربنامج اإلمنايئ اإلقليمي يف جنوب سيناء بني64
 وت ّربعت وكالة التنمية التابعة للواليات77.2011 و2006 العامني
 مليون دوالر أمرييك للمشاريع اإلمنائية50 املتحدة بدورها مببلغ
 غري أ ّن مصلحة البلدان78 .2013 و2012 يف سيناء بني العامني
الغربية يف مشاريع سيناء اإلمنائية يح ّدها تركيز هذه الدول الضيّق
 بدل أن تركّز عىل،عىل الحؤول دون وقوع هجامت عىل إرسائيل
تعزيز التنمية املستدامة التي من شأنها إزالة العوامل التي تس ّبب
 تبقى البلدان الغربية محدودة يف، بذلك79.العنف السيايس
،إمكانية تأثريها يف سياسات الحكومة املرصية القمعية والسلبية
إذ اعتُربت محاوالت التّأثري هذه أنّها تدخّل غري مالئم يف سيادة
 متنع القيود األمنية املرصية املستشارين، إضاف ًة إىل ذلك80.الدولة
 مماّ يعيق بشكلٍ أكرب،الغربيني من دخول املجتمعات البدوية
81
.وض َع خطط ف ّعالة للتنمية والتنفيذ لتخدم مصلحة سكّان سيناء
تجدر اإلشارة إىل أنّه من غري املر ّجح أن تتمكّن املشاريع اإلمنائية
الحالية والجديدة من تحقيق أهدافها طاملا بقي البدو وسكّان
سيناء غري منخرطني فيها بهدف الحرص عىل أنها تلبّي الحاجات
.السكان املحليّني بالفائدة
ّ املحلية وتعود عىل

 وال أحد يدري70. آخرين320  مقاتلٍ واعتقال500 الجيش مرصع
 بسبب،ما إذا كان هؤالء األشخاص فعالً مقاتلني أم مدنيني أبرياء
.التعتيم اإلعالمي الذي يفرضه الجيش
“حق الشهيد” عقب عملية عسكرية كبرية أخرى يف
ّ وقد أتت عملية
 فبهدف القضاء عىل.منطقة رفح الحدودية أغضبت سكّان املنطقة
 د ّمر الجيش جميع البيوت التي تقع،عمليات التهريب عرب األنفاق
71
. وأغرقوا األنفاق مبياه البحر،ضمن مسافة ألف مرت من الحدود
 ساع ًة فحسب لتوضيب أمتعتهم ومغادرة48 وأُعطي السكّان مهلة
1200  ت ّم َهدم ما بني، وعىل مدى العامني املنرصمني72.منازلهم
 وطرد، وتدمري مئات الهكتارات من األرايض الزراعية، منزل2000و
 زد عىل ذلك أن السكان مل يتلقّوا تعويضات كافية73. عائلة3200
 فلم ينالوا أي، أ ّما أصحاب األرايض الزراعية.لقاء خسارة منازلهم
 وافتقر السكان إىل أي وسيلة فعالة للطعن74.تعويض عىل اإلطالق
 وأشار75. أو بقيمة التعويضات املق ّدمة لهم، والهدم،بقرارات الطرد
النقّاد أنه لو استخدمت الحكومة تكنولوجيا متط ّورة للكشف يف
ً عوضا. ملا احتاجت إىل اتّخاذ هذه التدابري الجزائية،داخل األنفاق
 اتّبع الجيش سياس ًة تنتهك أبسط اإلجراءات القانونية،عن ذلك
 وفاقم العوامل السياسية واالقتصادية التي ته ّدد،وحقوق اإلنسان
.حالة االستقرار يف سيناء
تجدر اإلشارة إىل أ ّن نظام السييس أخذ أيضاً املشاريع اإلمنائية يف
 فقد أعلن عن خطط لبناء أنفاق تربط سيناء مبنطقتَي.االعتبار
 وذلك بهدف وصل شبه الجزيرة بشبكة،بور سعيد واإلسامعيلية
 تُعتبرَ املناقشات حول إنشاء، باإلضافة إىل ذلك.الدولة االقتصادية
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منع بروز الجيل القادم من اإلرهابيني
مع استمرار العنف يف شبه جزيرة سيناء ،مل يعد باستطاعة مرص
واملجتمع الدويل متابعة األمور وكأ ّن شيئاً مل يكن .فبدالً من الرتكيز
عىل وقف الهجوم التايل ،يجب أن تهدف اسرتاتيجيات مكافحة
اإلرهاب وسياساتها إىل وقف تط ّور املجموعات اإلرهابية لدى
األجيال املقبلة .بناء عىل ذلك ،فإ ّن عنرصين من مقاربة مكافحة
اإلرهاب املؤمننة الحالية يستدعيان التدقيق واإلصالح.
ِ
العنيف عىل مسعى قصري
أوالً ،ال يجوز أن يقترص من َع التط ّرف
األجل يركّز عىل منع اإلرهاب يف الغرب أو عىل احتواء اإلرهاب يف
مناطق نائية ،أو عىل القضاء عىل مجموعة إرهابية معينة .فحتّى
لو تحقّقت هذه األهداف ،ستبقى الظروف السياسية واالجتامعية
واالقتصادية الكامنة وراء العنف الذي تولّده الدوافع السياسية.
بالتايلُ ،ج ّل ما يؤ ّديه القضاء عىل مجموعة إرهابية معينة هو متهيد
الطريق أمام استغالل مجموعة إرهابية جديدة عدم الرضا الشعبي
82
إزاء الوضع القائم.
ثانياً ،ال يجوز أن تُط ّبق التنمية البرشية من خالل مقاربة أمنية تتولىّ
فيها القوات األمنية يف الدولة مهام التخطيط والتنفيذ 83.فمن خالل
تغيري االسرتاتيجية للرتكيز عىل التنمية البرشية ،يت ّم تخصيص املوارد
لبناء املؤسسات املدنية ،والبنى التحتية ،والعمليات الدميقراطية من
القاعدة صعودا ً إىل القمة بدالً من تعزيز ق ّوة أجهزة عسكرية وأمنية
84
سجل حافل بانتهاكات حقوق اإلنسان والقمع السيايس.
ذات ّ
بنا ًء عىل ذلك ،يق ّدم موجز السياسة هذا ثالث توصيات للحكومة
املرصية .أوالً ،عىل الحكومة والجهات املانحة الغربية االلتزام بخطة
تنموية طويلة األجل تقوم عىل الحقوق وتعطي األولوية للتنمية
البرشية ،مع اإلقرار بأنها رشط أسايس لتحقيق األمن املستدام .وثانياً،
تنص القوانني والسياسات املرصية عىل إرشاك سكّان سيناء
يجب أن ّ
يف وضع اسرتاتيجية التنمية وتنفيذها .وثالثاً ،عىل الحكومة أن تتّخذ
إجراءات إيجابية وتضمن حصصاً ملشاركة سكّان سيناء يف الحوكمتَني
املحلية والوطنية .وتُعترب هذه التدابري رضورية للوصول إىل الحكم
الذايت الالزم لتمكني السكّان من املساهمة يف تحسني مستقبل سيناء.

يل ،إال أ ّن الحكومة
صحيح أ ّن بعض هذه التوصيات قد يبدو غري عم ّ
املرصية تقف عند مفرتق طرق .فأولئك امللتزمون بشكل غري قابل
للمساومة مبقارب ٍة فاشلة عسكرية بشكل مفرط ال يع ّرضون حياة
الجنود واملدنيني املرصيني يف سيناء للخطر فحسب ،بل يع ّرضون أمن
البلد بأكمله للخطر إذا ما انترش الرصاع .وعىل عكس العقد األخري
من نظام مبارك ،يعاين االقتصاد املرصي أسوأ أحواله منذ عقود،
فيجهد املرصيون لتلبية احتياجاتهم األساسية ويواجهون أيضاً قمعاً
سياسياً غري مسبوق يف الوقت عينه 85.وميكن القول إ ّن هذا السخط
قد يؤدي إىل جولة جديدة من الثورات الجامهريية التي تستهدف
الجيش ألنه يف السلطة يف مرص .وبالتايل ،قد يشكّل التغيري التحوييل
يف اسرتاتيجية مرص تجاه سيناء عنرصا ً أساسياً يف قدرة النظام عىل
االحتفاظ بالدعم الشعبي.
 .1إعطاء األولوية للتنمية القامئة عىل الحقوق
تواجه سيناء تهديدات أمنية خطرية ومعقّدة ال ميكن حلّها بني ليلة
وضحاها .وعىل الرغم من أن التنمية البرشية واملاديّة وحدها ليست
الدواء الناجع للعنف ،فقد ت ّم تجاهل قيمتها يف السياسة املرصية
رصف.
حيال سيناء ،ويف ذلك سوء ت ّ
وتحتاج املجموعات املسلّحة إىل مج ّندين مستع ّدين ملعارضة
الدولة بعنف .وليس من السهل العثور عىل هؤالء املج ّندين عندما
تُل ّبى احتياجات السكّان املحليني األساسية ،وعندما يعملون لقاء
أجر وعندما تعاملهم حكومتهم بكرامة .باإلضافة إىل ذلك ،تولّد
االعتقاالت بال ُجملة والتعذيب واملحاكامت التي ت ُقام بأقل قدر
ممكن من اإلجراءات القانونية الواجبة ثقاف ًة من الخوف والعنف،
فتصبح وسائل مقاومة الظلم هي عن طريق املزيد من العنف .وكلّام
ازداد غضب السكّان وسخطهم ،ازداد أيضاً عدد املج ّندين املحتملني
الذين سينج ّرون بكل طيبة خاطر إىل االنضامم إىل املقاتلني.
يف الواقع ،يشكّل املقاتلون الرابح األبرز من سياسة مكافحة إرهاب
عدوانية ت ّ
ُذل املواطنني وتنتهك حقوقهم 86.لذلك ،ينبغي استبدال
مقاربة “األمن أ ّوالً” السائدة بسياسات إمنائية مستدامة وطويلة
األمد للح ّد من العنف ذي الدوافع السياسية والعنف الحكومي
87
الذي ينتهك حقوق اإلنسان عىل ح ّد سواء.
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إلغاء طابع األمننة يف مكافحة
اإلرهاب يف شبه جزيرة سيناء

وال ينبغي أن يضع الجيش مشاريع التنمية أو أن يديرها ،وذلك كح ّد
أدىن لألمور ،إذ إ ّن الجيش مل يتد ّرب يوماً عىل التنمية ،وال يتمتّع
عنارصه باملهارات الالزمة يف مجاالت املصالحة ،والوساطة ،والتفاوض،
وهي مهارات ال غنى عنها عند العمل مع سكّان يشككون بهم وال لوم
عليهم يف ذلك 88.كام وأ ّن الجرناالت يف مرص قد ش ّوهوا سمعتهم ،إذ
متارس األجهزة األمنية الجديدة التكتيكات القاسية ذاتها التي اعتمدتها
وزارة الداخلية والرشطة يف عهد مبارك .وبالتايل ،فإ ّن التح ّول النموذجي
يتطلّب منح خرباء التنمية يف القطاع الخاص واملسؤولني املؤ ّهلني يف
وزارات التنمية املحليّة والرتبية والص ّحة واإلسكان دورا ً طليعياً لتحويل
سيناء من منطقة رصاع إىل محافظة آمنة ومزدهرة.
وعىل القدر ذاته من األه ّمية ،عىل الدول الغربية التي مت ّول جهود
مكافحة التط ّرف العنيف التي تبذلها حكومات الرشق األوسط
واملنظّامت الدولية أن تعالج بشكلٍ رصيح دور االستبداد وعنارصه
الخارجية يف إنتاج اإلرهاب 89.وقد يتطلّب ذلك وضع رشوط عىل
ُخصص األموال إىل جهود مكافحة اإلرهاب عىل
املساعدات التي ت ّ
املدى الطويل من خالل التص ّدي للعوامل االقتصادية والسياسية
املس ّببة لهذا اإلرهاب 90.ويشكّل توقُّف الحكومة املرصية واملجتمع
الدويل عن معاملة شامل سيناء كمنطقة عسكرية خطوة أوىل ها ّمة
يف هذا االتجاه.
وينبغي أيضاً تشجيع املواطنني عىل رفع الشكاوى إىل حكومتهم
بشأن مظاليمهم بدالً من معاقبتهم عىل ذلك .وعىل الحكومة أال
ترى يف املعارضة خيان ًة لألمة أو تعاطفاً مع املجموعات املسلّحة،
بل عىل العكس ،يجدر بها أن تعترب سكّان سيناء رشكا ًء مستعدين
للعمل ضمن النظام السيايس إلحداث التغيري .وأخريا ً ،بدون إجراء
إصالحات قانونية واقتصادية وسياسية مجدية ،سواء أيف القوانني أم
سيظل سكّان سيناء مشكّكني يف مبادرات التنمية عىل
ّ
يف املامرسة،
أنها ِحيَلة من حيل العالقات العامة التي تشوبها الوعود الكاذبة.
 .2إرشاك السكّان يف اسرتاتيجية التنمية
كان العنرص األبرز الغائب يف جهود التنمية السابقة إرش َاك القادة
املحليني يف صياغة الربامج اإلمنائية وتنفيذها ويف إلغاء أمننة الحوكمة

يف سيناء .نتيجة لذلك ،بالكاد استفاد البدو يف سيناء وغريهم من
السكّان من مشاريع التنمية السابقة ،إذ ال ترى الحكومة يف سكّان
سيناء سوى أشخاص يتلقّون املعونة ويفتقرون إىل القدرة عىل
تحديد أهداف برامج التنمية وقدرة استدامتها.
ستبقى املساعدات الدول ّية الحسنة الن ّية مقيدة بحوكمة مرص املؤمننة
رشع سياسيات وآليات للتنفيذ تحتّم مشاركة البدو
واملركزية ما مل ت ُ َّ
وسكّان سيناء اآلخرين يف التفاوض عىل برامج التنمية وتنفيذها.
بالتايل ،يجب أن يشكّل فرض حصص تُلزم كل الرشكات التي
تستفيد من مساعدات إمنائية أو حكومية عىل توظيف سكّان
سيناء رشطاً أساسياً لتلقّي املساعدة اإلمنائية الخارجية املو ّجهة
لشبه جزيرة سيناء .وعىل الرغم من أن توظيف املهاجرين من
وادي النيل يقلّص معدالت البطالة املرتفعة يف مرص عموماً،
خاصة بسبب أزمتها األمنية املتواصلة.
تست ّحق سيناء معاملة ّ
وستعود األموال املستثمرة للتنمية يف سيناء بفوائد للبالد بأكملها،
ألنه عندما تصبح سيناء أكرث أماناً ،تصبح مرص أكرث أماناً أيضاً.
وعندما يخترب البدو والسكّان املحليون اآلخرون فوائد التنمية،
أقل
سيفضّ لون حامية مجتمعاتهم من تدخّل املسلحني ويصبحون ّ
استعدادا ً لالنضامم إليهم .باإلضافة إىل ذلك ،ستمنحهم مشاركتهم
يف صياغة اسرتاتيجيات التنمية وتنفيذها الشعور بامللكية حيال
املشاريع والفوائد املجنية.
 .3حصص للبدو يف املناصب السياسية
ً
يُع ّد التمثيل السيايس املحيل رشطاً أساسيا ليك تصبح برامج سيناء
حق التصويت أو
امج ف ّعالة .وألن بدو سيناء مل يكتسبوا ّ
اإلمنائية بر َ
الرتشّ ح ملنصب سيايس قبل عام  ،2007اعتُرب النواب الذين ميثلون
محافظات سيناء غرباء 91.أ ّما املحافظون املعينون من الرئيس،
فقد اختار مبارك شخصيات موالية له سياسياً من ب ّر مرص األسايس،
وكان معظمهم من الضباط العسكريني السابقني 92.فاعتمد هؤالء
املسؤولون سياسات صنعتها حكومة مركزية مق ّرها القاهرة تتعامل
مع البدو وسائر سكّان سيناء كمواطنني من الدرجة الثانية ،ويعود
93
ذلك جزئياً إىل صورة منطية تبيّنهم عىل أنهم مجرمون خونة.
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وإذا كانت الحكومة املرصية والدول الغربية الحليفة جا ّدة يف
أقل عنفاً وأكرث استقرارا ً ،عليها أن تُرشك
تحويل سيناء إىل محافظة ّ
البدو يف الحوكمة .ومن املمكن تحقيق هذه الجهود بأربعة سبل.
أوالً ،الحصص يف الربملان ،وثانياً ،الحصص يف املجالس البلدية ،وثالثاً،
تعيني سكّان سيناء يف مناصب سياسية ،ورابعاً ،تعديل املناهج
التعليمية العامة لتصوير الثقافة البدوية كجزء من الهوية القومية
املرصية .وينبغي السامح لسكّان سيناء وحدهم بالرتشّ ح للمقاعد
النيابية التي متثّل شامل سيناء وجنوبها ،عىل أن ينال البدو حصة
منفصلة يف الربملان.
بغريب عن النظام االنتخايب املرصي .فقبل
وليس نظام الحصص
ٍ
اندالع الثورات يف العام  ،2011ت ّم تخصيص  64مقعدا ً للنساء يف
مجلس النواب يف الربملان بسبب التحيّز الجندري الهيكيل الذي
أعاق وصول النساء إىل الربملان 94.ويف العام  ،2015ت ّم تعديل قوانني
االنتخابات لتخصيص الحصص التالية لكل الئحة حزبية مغلقة يف
املقاطعات التي تض ّم  15مقعدا ً 3 :مقاعد للمسيحيني ،ومقع َدان
للمزارعني أو العامل ،ومقعدان للشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني
 25و 35عاماً ،ومقعد واحد لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة،
ومقعد واحد للمرصيني املقيمني يف الخارج 95.ويف املقاطعات التي
تض ّم  45مقعدا ً ،تصبح الحصص ثالثة أضعاف الحصص املذكورة
يف كل فئة .وبالرغم من أن للرئيس صالحيّة تعيني البدو يف  5يف
املئة من املقاعد الربملانية ،فهو غري ُملزم مبامرسة هذه الصالح ّية
96
يف سيناء.
والجدير بالذكر أ ّن االنتخابات الربملانية للعام  2015شكّلت خطوة
واعدة نحو شمل سيناء يف العملية السياسية .فعىل سبيل املثال،
يف انتخابات اإلعادة للمقاعد يف العريش ،تنافس املرشحون من
القبائل البدوية يف شامل سيناء مع مرشحني من عائالت يف صعيد
مرص تعيش يف سيناء 97.وكانت محافظة جنوب سيناء أيضاً من بني
املحافظات التي س ّجلت أعىل نسبة إقبال من الناخبني ،مع  41يف

املئة مقابل  28يف املئة يف جميع أنحاء البالد ،ويعود ذلك بشكل كبري
98
إىل تجييش العشائر والقبائل لصالح مرشحني معينني.
وتشكّل املجالس البلدية سبيالً آخر للمشاركة املحلّية يف الحوكمة،
تنص املادة  180من دستور مرص لعام  2014عىل إنشاء مجالس
إذ ّ
ُخصص نسبة  25يف املئة منها للشباب الذين ترتاوح
ت
نتخبة
م
ّ
بلدية ُ
أعامرهم بني  21و 35عاماً و 25يف املئة للنساء و 50يف املئة عىل
األقل للعامل واملزارعني 99.وبالرغم من أن الدستور مينح املجالس
البلدية صالحيّة تنفيذ خطط التنمية الوطنية ضمن صالحياتها،
تعيق الحكومة املرصية التي تتّسم مبركزية عالية والتي تقع يف
القاهرة قدر َة املجالس البلدية عىل مامرسة تلك الصالحية .بالتايل،
عىل صانعي السياسات تعديل القوانني السارية ملنح املجالس البلدية
سلطة ُمجدية ،مع الحرص عىل متثيل البدو يف املجالس البلدية
100
املحلية يف سيناء بشكل مناسب.
باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي أن يعينّ الرئيس محافظي سيناء من بني
السكّان املحليني ،استنادا ً إىل الخربة يف القيادة واملصداقية ضمن
الدائرة االنتخابية .وقد واصل نظام السييس تقليد تعيني جرناالت
متقاعدين من الجيش والرشطة كمحافظني .ومن أجل التق ّدم أكرث يف
نزع صبغة األمننة عن التنمية والحوكمة يف سيناء ،يجب أال يشغل
العسكريون واألمنيون مناصب محافظني .وعىل غرار املحافظات
األخرى التي يرأسها محافظون مدنيون ،بإمكان املسؤولني العسكريني
العمل مع املحافظني املدنيني املنتخبني دميقراطياً لتحويل سيناء من
حالتها املتدهورة إىل منطقة مستقرة ومتق ّدمة.
الخامتة
تُبينّ حالة سيناء أ ّن مكافحة اإلرهاب املؤمننة ت ُفيض إىل نتائج
الحق يف ذلك،
عكسية .فتشعر القبائل البدوية املحلية باالستياء ،ولها ّ
إذ لطاملا تعاطت معها الدولة بتمييز وإهامل وسوء معاملة .وعىل
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إلغاء طابع األمننة يف مكافحة
اإلرهاب يف شبه جزيرة سيناء

مدى عقود ،تعرضت هذه القبائل إىل حمالت مكافحة اإلرهاب
بطريقة األرض املحروقة التي خلُصت إىل اعتقال آالف األبرياء
وتعذيبهم بشكل عشوايئ .وقد ُصودرت أرايض البدو ،و ُحظّر أيضاً
املخصصة لرجال األعامل األثرياء
عليهم امتالك األرايض الساحلية
ّ
الذين يبنون فنادق فاخرة عىل طول شواطئ البحر األحمر يف جنوب
رفض قطاع السياحة توظيف البدو من تهميشهم
سيناء .ويفاقم ُ
االقتصادي ،ويُعزى ذلك يف جزء كبري منه إىل الخطاب املهيمن يف
مرص الذي يص ّور البدو كمجموعة بدائية وغري متعلمة وإجرامية.
ومع مرور الوقت ،ساهمت هذه الظروف الداخلية ،مقرتنة
بالتط ّورات اإلقليمية ،يف بروز املجموعات املسلحة ومن ّوها يف سيناء.
بالتايل ،عىل الحكومة املرصية والجهات الغربية الحليفة أن تح ّول
مواردها من النموذج الحايل املبني عىل الجيش والذي يج ّرم سكّان
سيناء ويقمعهم ،إىل منوذج مبني عىل التنمية يُرشكُهم يف الجهود
ومينحهم فرصة أن يصبحوا رشكاء يف إضعاف اإلرهابيني وتحسني
نوعية الحياة يف سيناء .يف الواقع ،إ ّن برامج مكافحة اإلرهاب الحالية
املبنية عىل املقاربة األمنية التي تركّز عىل منع التط ّرف العنيف عىل
املدى القصري فحسب بدون معالجة الظروف السياسية واالجتامعية
واالقتصادية الكامنة بفعالية تبوء بالفشل .وال يؤدي استخدام القوة
العسكرية للقضاء عىل مجموعة معينة سوى إىل فسح املجال أمام
بروز مجموعة جديدة تستم ّد رشعيتها من املظامل املحلية الناشئة
عن اضطهاد الدولة ،مام يديم حلقة العنف املفرغة بني الدولة
والجهات خارج الدولة التي تنشأ بني األجيال .وما دامت “مكافحة
اإلرهاب الوقائية” تقترص عىل إيقاف الهجوم التايل بدالً من منع
نشأة الجيل القادم من املجموعات اإلرهابية ،لن تنعم دول الرشق
األوسط وال الدول الغربية باألمن.
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