احملــــتويــــــــــــــــــــات:
جماعة اإلخوان والعنف			

إمي � � � � � ��ان ع� � �ب� � ��د امل � �ن � �ع� ��م

تعيش مجاعة اإلخوان املسلمني رصاعا داخليا منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة حيث انقسمت اجلامعة إىل فصيلني أحدمها
يتمسك بالنهج السلمي يف مقاومة السلطة ،والفصيل األخر انتهج سبيل اجلهاد وأخذ هذا النهج عدة أشكال منها "كتائب حلوان"
"وقاوم" "وثائر" "وإعدام" والتي جعلت مرجعيتها كتاب "فقه املقاومة الشعبية لالنقالب" الذي صدر يف أواخر.٢٠١٤

امل �ص��ري��ون ف��ي ص �ف��وف داع ��ش :إش�ك��ال�ي��ة امل �خ��اط��ر وأزم ��ة ال � � �ع� � ��ائ� � ��دي� � ��ن

ال�ع�م�ي��د /خ��ال��د عكاشة

مع اندالع ثورات الربيع العريب عام  ،2011انطلقت التنظيامت املسلحة يف االنتشار السيام يف دولتي سوريا وليبيا ،حيث استدعت
التنظيامت اإلرهابية هناك شباب الدول اإلسالمية ،وتعد مرص من بني هذه الدول ،وكانت الدوافع النضامم هؤالء الشباب هي
سهولة االنتقال والوصول لتنظيم الدولة يف سوريا والعراق واهنيار الدولة يف ليبيا ،ويشكل خطر العائدين من ميادين القتال أزمة
لألمن القومي املرصي مما يستوجب عىل الدولة صياغة اسرتاتيجيات للمواجهة ال تعتمد عىل آليات املواجهة األمنية فقط ،إنام يكون
االعتامد عىل اسرتاتيجيات متطورة الستيعاب هؤالء العائدين.

تأثير اجلماعات اإلرهابية في اإلقليم على اإلرهاب في سيناء

د .س� �ـ � ـ� �ـ ��ام� �ـ � ـ� �ـ ��ح ف � ـ� �ـ � ـ� �ـ ��وزي

تنظر اجلامعة السلفية يف مرص إىل قضايا األقباط باعتبارها قضايا عقائدية استنادا للمنهج السلفي املعنى بمحاربة البدع ومظاهر الرشك
والكفر ،وهو ما اتضح يف رد فعل أعضاء حزب النور داخل الربملان عىل قانون بناء الكنائس ،والدعاء لضحايا حادث البطرسية،
إضافة إىل الفتاوى التي يطلقها السلفيون ملالحقة األقباط قبل االحتفال بعيد امليالد ،فيام تتبنى السلفية اجلهادية خطاب اكثر تشددا جتاه
األقباط ،حيث تعتربهم هد ًفا لالعتداء ،وعىل اجلانب األخر يتعرض دور األزهر يف مكافحة خطاب التطرف إىل نوعني من االنتقاد
األول من قوى علامنية باعتباره ال خيوض املعركة ضد التطرف من وجهة نظرهم ،والنوع الثاين من التيارات السلفية باختالف ألواهنا
باعتباره خارج عن التصور اإلسالمي الصحيح.

ت�ط��ور أش�ك��ال التنظيمات اإلره��اب�ي��ة وس�ب��ل م� � ��واج � � �ه � � �ت � � �ه� � ��ا

15

م � � � �ح � � � �م � � � ��د خ � � � �ي� � � ��ال

تنشط قيادات اجلامعات اإلرهابية وخاصة تنظيم داعش داخل السجون املرصية مستغلني حداثة وصغر سن الشباب اجلدد الذين
تم حبسهم عىل إثر االضطرابات إبان حكم الرئيس حممد مريس ،وعدم وصول أي من مصادر املعرفة من وسائل إعالم وصحف
إىل داخل السجون حيث يقوموا بنسج األكاذيب حول القوة اخليالية للتنظيم وحث هؤالء الشباب عيل االنضامم لالنتقام ممن أتى
هبم للسجون أو قام بتعذيبهم أو التنكيل هبم ،يف ظل انشغال أجهزة الدولة املعنية بمحاربة اإلرهاب يف سيناء.

كيف يطول التطرف األقباط :تأمالت في احلالة السلفية؟
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د .محمد مجاهد الزيات

مع بروز تنظيم داعش تبلور التنافس اجلهادي بينه وبني تنظيم القاعدة عىل املساحات التي كان ينشط فيها التنظيم األخري خاصة يف
سوريا والعراق ،بل زادت املنافسة يف أقاليم جديدة منها ليبيا ودول جنوب الساحل األفريقي وشامل سيناء يف مرص ،األمر الذي
يفرض تداعيات خطرية خاصة يف ظل تنوع وتطور النشاط اإلرهايب بسبب الصالت التنظيمية بني املجموعات اإلرهابية يف خمتلف
األقاليم والذي أتاح هلا إنشاء معسكرات تدريبية وجتهيز للمقاتلني مما اكسب تلك التنظيامت قدرة نوعية تتطلب اسرتاتيجية كاملة
ال تقترص فيها فقط عىل الشق األمني يف مواجهتها.

كيف حتولت السجون املصرية حلاضنة للعناصر املتطرفة؟
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مصطفى كمال

تطورت التنظيامت اإلرهابية عىل مدار عقود لعدة أسباب بعضها يتعلق بالعوامل الذاتية واملوضوعية ،وبعضها يتعلق بطريقة
التفكري ،والبنية العسكرية ،واهم ما يميز التنظيامت اإلرهابية يف جيلها األول هو احلفاظ عىل مناطق متركزها ،أما يف جيلها الثاين
فتتميز باستبدال اسرتاتيجيتها القديمة القائمة عىل مقاتلة العدو البعيد (اجلهاد اخلارجي) بالعدو القريب (اجلهاد الداخيل) ،وتتميز
يف اجليل الثالث بأهنا قوة عسكرية عابرة لألقطار متتلك كفاءة قتالية احرتافية يديرها عقل اسرتاتيجي ،وتتطلب مواجهة التنظيامت
اإلرهابية بمختلف أجياهلا تضافر جهود القوى الدولية التي تعاين من أرضارها مع وضع اسرتاتيجية مواجهة موحدة تعتمد عىل
خطط طويلة املدى متدرجة بشكل زمني.
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امللف املرصى  -العدد  - 31السنة الرابعة
جهود مكافحة التطرف في مصر ومسارات التطوير

يوسف ورداني

اقرتن سقوط نظام اإلخوان املسلمني بتزايد نشاط اخلاليا النوعية املسلحة ،األمر الذي دفع الدولة املرصية إىل االهتامم بظاهرة
التطرف ،من خالل اتباعها مقاربة شاملة للتعامل مع الظاهرة ،شملت املواجهة الفكرية وتفكيك اخلطاب املتطرف ،واختاذ سياسات
وإجراءات لوقاية الكتلة السائلة من الشباب ،واملواجهة األمنية للتنظيامت املتطرفة واإلرهابية يف سيناء ،وتنقية املناهج التعليمية
من النصوص الشاذة ،واملواجهة اإللكرتونية لألفكار املتطرفة ،و يبقى لنجاح جهود الدولة اإلرساع يف صياغة إسرتاتيجية وطنية
شاملة ملكافحة التطرف ،واختاذ قرارات وسياسات للتعامل مع انتشار حاالت التطرف داخل السجون ،والتعامل مع املقاتلني
العائدين من داعش.

* شارك ىف حترير هذا العدد األستاذ مصطفى كامل ،واألستاذة نورا فخرى وهلام جزيل الشكر والتقدير.
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