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سيناء في  اإلره��اب  على  اإلقليم  في  اإلرهابية  اجلماعات  تأثير 
 د. محمد مجاهد الزيات

الشرق  لدراسات  القومى  املركز  مستشار 
األوسط

العالقات  وشكل  طبيعة  الستكشاف  املقال  هذا  يسعى 
من  عدد  يف  نشاطها  يرتكز  التي  اإلرهابية  اجلامعات  بني  فيام 
دول اإلقليم، ونركز هنا عىل تلك التي متارس أنشطتها يف كل 
اإلرهاب  أساسية وخاليا  وليبيا بصورة  والعراق  من سوريا 
املوجودة يف سيناء، ومن الرضوري اإلشارة هنا إىل العالقات 
وبعض  سيناء  يف  اإلرهاب  قوى  بني  القائمة  واالتصاالت 
إىل  وصواًل  غزة،  قطاع  داخل  اإلرهاب  وجمموعات  عنارص 
طبيعة  مستوى  عىل  اتساعها  عىل  اجلامعات  تلك  تأثري  تقييم 

ومستقبل العمل اإلرهايب يف سيناء.
أواًل: الفصائل اإلرهابية يف سوريا والعراق

والشام  العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  بروز  منذ 
)داعش( تبلور ما يمكن تسميته بالتنافس اجلهادي أو اإلرهايب 
بني ذلك التنظيم وتنظيم "القاعدة" الذي خرج "داعش" من 
عبائتها وخاصة أن "القاعدة" كانت صاحبة النفوذ التقليدي 
متدد  وجاء  العراق،  واحتالل  النظام  سقوط  منذ  املنطقة  يف 
نفوذ  حساب  عىل  وسوريا  العراق  من  كل  يف  داعش  تنظيم 
ومتدد الفصائل املرتبطة بتنظيم القاعدة، وجاء إعالن داعش 
ليزيد  حققها  عسكرية  نجاحات  ظل  يف  اإلسالمية  للخالفة 
وفصائل  جمموعات  احتواء  يف  ونجاحه  التنظيم  جاذبية  من 
املهم  القاعدة،  بتنظيم  مرتبطة  ورشعية  عسكرية  وقيادات 
كبرية  بصورة  انعكس  التنظيمني  بني  التنافس  هذا  أن  هنا 
ب�  نفسها  تسمي  التي  أو  اإلرهابية  التنظيامت  خريطة  عىل 
التنظيمني،  لكال  املوالية  اإلقليم  دول  بعض  يف  "اجلهادية" 
وتبدل والءات بعضها خاصة التي هلا امتدادات يف أكثر من 
دولة وأصبح متدد داعش هيدد نفوذ ومتركز التنظيامت املوالية 

ومنطقة  وتونس  وليبيا  والعراق  سوريا  من  كل  يف  للقاعدة 
دول  املنترشة يف  اخلاليا  واليمن وبعض  والصحراء  الساحل 

أخرى خاصة اخلليجية ولبنان واألردن. 
التنظيامت  تلك  عىل  والتنافس  الرصاع  هذا  يقترص  ومل 
التي  املحلية  اإلرهابية  للتنظيامت  انتقل  بل  للحدود،  العابرة 
بني  والءات  وتبدل  رصاعات   - سبق  ملا  تبعًا   - شهدت 
مثااًل  املرصية  احلالة  وتعترب  والقاعدة(،  )داعش  التنظيمني 
التي  اإلرهابية  العمليات  تعدد  ذلك من خالل  واضحًا عىل 
حضوره  يؤكد  حتى  موالية  جمموعة  أو  تنظيم  كل  هبا  يقوم 
ونفوذه يف مواجهة التنظيامت واملجموعات األخرى، وهو ما 
أسهم يف انتشار ما يسمى ب� "اإلرهاب العشوائي"، ويف إطار 
وسوريا  العراق  من  كل  يف  اإلرهابية  التنظيامت  نشاط  تقييم 

يشار إىل املالحظات التالية:
أن االنتشار اجلغرايف العسكري لداعش يف كل من العراق 
اسمه  غري  الذي  "النرصة"  تنظيم  حساب  عىل  جاء  وسوريا 
إىل تنظيم "فتح الشام" وهو فرع رئييس لتنظيم القاعدة، وأن 
هذا االنتشار كان يف مناطق متقاربة جغرافيًا عكس التنظيامت 

املرتبطة بالقاعدة.
أن التنظيامت اإلرهابية يف العراق وكذلك يف سوريا خاصة، 
"داعش"  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  من  كل  عىل  تقترص  ال 
وامليليشيات  التنظيامت  مئات  هناك  ولكن  و"القاعدة" 
دراسات  ملعهد  تقرير  ويشري  املناطقية،  والكتائب  املسلحة 
احلرب األمريكي )صدر يف مارس 201٦( إىل أنه هناك أكثر 
عدد  ويقدر  سوريا  يف  والقوة  النفوذ  يمتلك  تنظياًم   25 من 
هيمنا  وما  مقاتل،  ألف   100 حوايل  فيها  املنضوين  املقاتلني 
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العنف والتطرف ىف مرص 
هنا، وجود تنظيامت سلفية كربى مثل "جيش اإلسالم" الذي 
أساسية  بصورة  دمشق  ريف  يف  "الغوطة"  يتمركز يف منطقة 
الدول  من  عدد  من  سلفية  جمموعات  من  مقاتلني  ويضم 
العربية ويتلقى مساعدات كبرية من دول ومنظامت خليجية، 
التنظيم  )زعيم هذا  املرصية  السلفية  القيادات  أحد  قتل  وقد 
زهران علوش( يف غارة جوية للنظام السوري، وتشري مصادر 
خمتلفة إىل وجود بعض العنارص املرصية التي تلقت تدريبات 
أنشطة  لتامرس  وعادت  احلزب  هلذا  تابعة  معسكرات  يف 

إرهابية يف مرص.
أن تنظيم داعش بمامرساته وآلته اإلعالمية امتلك جاذبية 
ملا يسمى باجلهاديني من دول العامل خاصة من الشباب األكثر 
وتونس  والسعودية  مرص  من  جمموعات  بينهم  ومن  تأهياًل 

والسودان وفلسطني ودول عربية أخرى.
أجنحة  بني  جوهرية  خالفات  يشهد  مل  داعش  تنظيم  أن 
هذا  ساهم  وقد  بالقاعدة،  املرتبطة  التنظيامت  عكس  داخلية 
إقليمي  انتشار  لتحقيق  نفسه  التنظيم  يطرح  أن  يف  التامسك 
القاعدة  عىل  حمسوبة  كانت  إرهابية  جمموعات  جذب  ودويل 
خاصة يف سيناء وغزة واألردن وليبيا، حيث تؤيد التنظيم بام 
يسمى بعاملية اجلهاد ودولة اخلالفة عىل اتساع اإلقليم والعامل.
املناطق يف كل  ذايت يف بعض  إدارة حكم  داعش عىل  قدرة 
من سوريا والعراق فكل جمموعة من الفصائل أعلنت املبايعة 
خاصة "أنصار بيت املقدس" ملحاولة تكرار هذه التجربة ولعل 
حماولتها إعالن "والية سيناء" التابعة لداعش يف منطقة "الشيخ 
زويد" والتي أجهضتها القوات املسلحة والرشطة املرصية دلياًل 
واضحًا عىل ذلك، وكانت قيادة التنيظم تسعى ألن تكون سيناء 
إحدى مناطق التمركز يف اإلقليم، وبغض النظر عن فشل هذه 
املحاولة، إال أهنا كشفت عن اسرتاتيجية لتنظيم داعش تفتقدها 
التنظيامت املرتبطة بالقاعدة، وهي االستفادة من املجموعات 
والعنارص التي تبايعه للتأكيد عىل زيادة احلضور يف مناطق تلك 
املجموعات بام يوحي بزيادة التمدد واالنتشار ويسمح لتلك 
لدعم  املختلفة  اللوجيستية  املساعدات  بتلقي  املجموعات 
قدراهتا، أي أن تلك اإلسرتاتيجية ترتكز باألساس عىل امتالك 
األرض وفرض اهليمنة من خالل وكالء حمليني أعلنوا البيعة 

لقياداته لتأكيد التمدد واالنتشار.
ثانيًا: النشاط اإلرهايب يف ليبيا وشامل أفريقيا

اإلرهاب  تنظيامت  ومتركز  النتشار  مناسبة  بيئة  ليبيا  متثل 
سواء التي أعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( 
أو تلك املرتبطة بتنظيم القاعدة وذلك يف ظل اهنيار مؤسسات 
مكونات  داخل  اخلالفات  وتزايد  السيطرة،  وفرض  الضبط 

التي تعمق  السيايس واالمتدادات اإلقليمية والدولية  النظام 
حاضنة  بيئة  يوفر  ما  وهو  اخلالفات  هذه  وطبيعة  حجم  من 
للتنظيامت اإلرهابية، فضاًل عن توافر أحدث األسلحة التي 
كانت حتتوهيا الرتسانة العسكرية لليبيا خالل حكم القذايف، 
عن  فضاًل  احلدود،  مناطق  عىل  معنية  أجهزة  سيطرة  وعدم 
خرجت  إرهابية  وخاليا  تنظيامت  متركز  مناطق  من  قرهبا 
تونس  مثل  اجلوار  دول  بعض  يف  القاعدة  تنظيم  عباءة  من 
فيها  تنترش  التي  والصحراء  الساحل  ومنطقة  ومايل  واجلزائر 
املخدرات ومجيعها متحالفة  السالح وجتارة  تنظيامت هتريب 

مع تنظيامت اإلرهاب يف النهاية.
ويزيد من خطورة األوضاع يف ليبيا يف الفرتة احلالية ما ترجحه 
بعض املصادر من اجتاه تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( لنقل 
قياداته ومناطق متركزه التي تتعرض لرضبات قوية يف العراق 
وسوريا إىل ليبيا كبديل حيث تتوافر بيئة مواتية للعمل اإلرهايب 
واالنتشار. وقد أكدت مصادر خمتلفة وصول بعض القيادات 
العسكرية وما يسمى بالقيادات الرشعية إىل ليبيا لتوفري املقار 
وكذلك  خمتلفة  عربية  لدول  تنتمي  جمموعات  وأن  البديلة، 
أفريقية وآسيوية كانت تتمركز يف منطقة "رست" قد انتقلت - 
بعد تعرضها للرضبات اجلوية األمريكية األخرية - إىل مالذات 
"طرابلس"  ورشق  جنوب  ووديان  وجبال  تالل  يف  أمنًا  أكثر 
العاصمة، كام تتمركز جمموعات أخرى يف املنطقة الواقعة عىل 
التي  املنطقة  يف  و"طرابلس"  "مرصاتة"  بني  الساحيل  الرشيط 
"بني الوليد" وصواًل إىل الصحراء الواقعة  تلتف حول مدينة 
التونسية  احلدود  قرب  أخرى  وجمموعات  "رست"  جنوب 
ولدهيا  السيطرة  عن  خارجة  مناطق  ومجيعها  واجلزائرية 
تعمل يف جمموعات  اجلوار ومجيعها  دول  إىل  انتقال  مسارات 
صغرية منفصلة بنفس النمط الذي تعمل به جمموعات تنظيم 

"أنصار بيت املقدس" اإلرهايب يف سيناء.
وممارسات  اإلره��ايب  العمل  واقع  إليضاح  حماولة  ويف 
عىل  تأثريها  ومدى  اإلقليم  دول  يف  اإلره��اب  تنظيامت 

اإلرهاب يف سيناء يتضح ما ييل:
متفرقة  واليمن ومناطق  وليبيا  العراق وسوريا  أن كل من 
يف بعض دول اجلوار األفريقية أصبحت متثل ميدانًا للتدريب 
من  عددًا  هناك  وأن  وتأهيلهم  الكوادر  وإعداد  اإلرهايب، 
تنظيامت  منخرطة يف  كانت  التي  اإلرهابية  املرصية  القيادات 
اجلامعة   – واهلجرة  التكفري   – )اجلهاد  القديمة  اإلرهاب 
سنوات  القاعدة  صفوف  يف  عملت  والتي  اإلسالمية( 
طويلة تتوىل مراكز قيادية عسكرية ورشعية يف كال التنظيمني 
الرئيسيني )القاعدة – داعش( ويف صفوف اجلامعات املرتبطة 

هبا يف دول اجلوار.
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)أقوى  النرصة  لتنظيم  القاعدة  تنظيم  قيادات  سامح  أن 
عباءة  حتت  من  باخلروج  املنطقة(  يف  هبا  املرتبطة  التنظيامت 
التنظيم وموافقة "أيمن الظواهري" عىل ذلك يشري إىل إدراك 
تؤثر  سوف  داعش  عىل  الدولية  احلملة  أن  إىل  األم  التنظيم 
السامح  وأن  التنظيم  ومستقبل  قدرات  عىل  كبرية  بصورة 
إطار  طرح  يستهدف  تبعيتها  من  بالتحلل  النرصة  لتنظيم 
تنظيم  تنظيمي جديد يمكن أن يستوعب خاليا وجمموعات 
داعش وبعض قياداته التي ختتلف فكريًا مع القاعدة، خاصة 
وأن اإلطار اجلديد لن يكون حمسوبًا عىل قيادة تنظيم القاعدة 
تنظيم  تقديم  حماولة  األخرى  الناحية  ومن  ناحية،  من  هذا 
لتجنب تعرض احلملة  معتدل  سوري  كتنظيم  الشام"  "فتح 

الدولية له، ولكسب اعرتاف رشعي يكفل له بالبقاء.
العراق وسوريا سوف  التنظيمني يف  قواعد كال  أن رضب 
اإلقليم  دول  يف  وانتشارمها  خاليامها  تشتيت  إىل  ي��ؤدي 
واحتضان فصائل اإلرهاب يف تلك الدول لتلك اخلاليا خاصة 
وأن التقارير تشري إىل رضب قواعد التنظيم يف العراق وسوريا 
دون تقديم جمموعة أرسى أو إحصائيات حقيقية بالقتىل وهو 

ما يرجح تشتتهم وانتقاهلم ملناطق أخرى بالدرجة األوىل.
العنارص  بعض  وصول  عن  كشفت  األخ��رية  الفرتة  أن 
املرصية إىل سيناء، كام أن العمليات النوعية األكثر حرفية فيام 
يتعلق بصناعة املتفجرات توحي بوجود خربات حربية تعمل 
مع عنارص وجمموعات اإلرهاب يف تنظيم أنصار بيت املقدس.
أن الدور اإلقليمي خاصة من جانب بعض الدول املساندة 
تستهدف  التي  أو  سوريا  يف  اإلرهابية  للتنظيامت  والداعمة 
دعم امليليشيات املحسوبة عىل اإلخوان املسلمني يف ليبيا، قد 
التنظيامت،  لتلك  واملادي  العسكري  الدعم  من  الكثري  أتاح 
كام أنه من الواضح أن التيار السلفي املتشدد املنترش يف بعض 
مناطق األردن والعراق وله امتداداته يف غزة وبعض مناطق 
سيناء يوفر بيئة حاضنة للعمل اإلرهايب، فهم ال يقبلون الدولة 

املدنية ويلتزمون فكرًا تكفرييًا ويريدون ممارسة العنف.
وجمموعات  لتظيامت  آمنة  مالذات  أو  مناطق  وجود  أن 
إنشاء  هلا  يزال  وال  أتاح  اجلوار  دول  بعض  يف  اإلره��اب 
تلقني  بعمليات  املقاتلني والقيام  تدريببية وجتهيز  معسكرات 
الثقافة  ذوي  خاصة  منهم  والشباب  مخ" لليافعني  و"غسيل 
وهو  هلم،  املالية  اإلغراءات  وتقديم  الستقطاهبم  املحدودة 
القومي املرصي  الكثري من املخاطر عىل األمن  ما حيمل معه 

من خالل توفري دعم متعدد املجاالت لتنظيامت اإلرهاب يف 
سيناء بصفة خاصة.

غزة  قطاع  مع  املرصية  احلدود  عىل  األنفاق  ظاهرة  أن 
والشك  سيناء،  يف  اإلرهاب  تنظيامت  منها  استفادت  قد 
التنظيامت  وبعض  املقدس  بيت  أنصار  بني  العالقات  أن 
اإلسالمية  الدولة  بتنظيم  املرتبطة  وتلك  السلفية  الفلسطينية 
لبعض  آمنًا  مالذا  املقدس  بيت  ألنصار  وفر  قد  )داعش( 
تلك  قيادات  بعض  انخراط  عن  فضاًل  امُلطاردة،  قياداهتا 
أجهزة  مواجهة  يف  للتنظيم  إرهابية  عمليات  يف  التنظيامت 

األمن والقوات املسلحة املرصية.
تنظيم  لفكر  تنتمي  متطرفة  وفصائل  تنظيامت  هناك  أن 
محاس  حركة  معها  وتعاونت  غزة  قطاع  يف  متركزت  القاعدة 
– ويف مراحل معينة – مما أعطاها نوعًا من الرشعية ومن أهم 
يف  مؤثرًا  دورًا  لعب  الذي  اإلسالم"  "جيش  التنظيامت  هذه 
تفعيل الفكر التكفريي املتطرف يف سيناء وله اتصال بالعديد 
بيت  بأنصار  يسمى  فيام  انصهرت  التي  التطرف  فصائل  من 
املقدس خاصة أنصار اجلهاد وأكناف بيت املقدس والتوحيد 
مبارشة  صلة  عىل  كوادر  لدهيا  كانت  ومعظمها  واجلهاد، 
بالتنظيم الفلسطيني املذكور وكانت األنفاق جمااًل للحركة بني 
تنظيم  شأن  شأنه  املقدس  بيت  أنصار  أن  والشك  الطرفني، 
الدولة اإلسالمية )داعش( قد خرج من رحم تنظيم القاعدة 

وروافدها.
اخلالصة:

اإلقليم  دول  يف  اإلرهايب  النشاط  أن  إىل  سبق  مما  نخلص 
خاصة دول اجلوار ملرص، يرتك تداعياته اخلطرية عىل النشاط 
اإلرهايب يف سيناء بسبب الصالت التنظيمية بني املجموعات 
اإلرهابية يف بعض مناطق شامل سيناء وتلك التي تنترش سواء 
يف غزة أو ليبيا أو العراق أو سوريا، وال شك أن اجتاه الدولة 
عىل  الرتكيز  وعدم  بسيناء  لإلهتامم  مؤسساهتا  بكافة  املرصية 
يساهم  سوف  واإلرهاب  التطرف  مواجهة  يف  األمني  الشق 
كانت  وإن  فيها  اإلرهاب  جذور  إجتثاث  يف  كبرية  بصورة 
كل  كانت  فإذا  أخرى،  دول  تواجهها  مل  ظروفا  تواجه  مرص 
التي  باستثناء مرص  ناحيتها  بتأمني حدودها من  دولة مطالبة 
يتعني عليها تأمني احلدود عىل كال اجلانبني خاصة يف غياب 
الدول الضابطة للحدود يف ليبيا مثاًل، ويف ظل وجود األنفاق 

مع قطاع غزة والتي متثل  اخرتاقًا لألمن القومي املرصي. 


