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سيناء  ..أرض الله املختارة
يبدو احلديث عن سيناء فى عيدها فى " 25إبريل" ،بعد عودتها وحتريرها من
االحتالل منذ خمسة وثالثني عا ًما ،مصحو ًبا بكثير من الشجن والغضب والرفض،
وهى توصيفات يعبر عنها واقع اللحظة الراهنة بكل مخاطره وتداعياته ،ليس فقط
بالنسبة حملاربة اإلرهاب ،ولكن ً
أيضا الستمرار معاناة أهالى سيناء بشكل عام ومدن
العريش ورفح والشيخ زويد بشكل خاص ،وكذلك الستمرار الكثير من الصور اخلاطئة
واملدركات السلبية بني أهالينا فى سيناء وأهالينا فى كثير من مناطق مصر ،فضعف
معدالت التنمية وعدم فعالية األجهزة احمللية فى مناطق األطراف أسهم كثي ًرا فى توليد العديد
من املدركات والسلوكيات اخلاطئة املتعلقة مبا يجب أن يجمع عالقة املجتمع ومواطنيها بالدولة.
هذا احلديث اآلن ،يعبر ً
أيضا عما أفرزته الكثير من السياسات واخلطوات التعميرية الفاشلة فى
سيناء من جانب ،وما أفرزه اتفاق السالم مع إسرائيل من قيود أمنية وسياسية واقتصادية من جانب
ثان ،وتعكس كذلك تأثير غياب مفهوم التنمية املستدامة عن سيناء من جانب ثالث ،وتأثير ضعف دور
الدولة ممثلة فى مؤسساتها ،السيما احمللية فى مجتمع تقليدى يغلب عليه الطابع القبلى.
وبالتالى يبقى إعادة حتديد هذه العالقة وما تتضمنه من عقد اجتماعى جديد ،مطلبًا حيو ًّيا
واستراتيجيًّا للدولة املصرية حاليًّا ،فجملة التحديات املتعلقة باألمن واالستقرار والتنمية تفرض
االهتمام ببناء اإلنسان وتنمية قدراته ومهاراته ،كمدخل ال غنى عنه لضمان األمن وحتقيق التنمية
وبناء السلم االجتماعى ،فاالهتمام باإلنسان املصرى ومتكينه يجب أن يحكم أى فلسفة قادمة للبناء
وتنمية املجتمع ،وإن كان من الضرورى أن تستند عملية التمكني من حيث املعارف واملهارات والسلوك
إلى احتياجات البيئة التى يعيش بها اإلنسان.
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ومن ثم فاالهتمام بأهالينا فى سيناء ميثل نقطة االنطالق لتعمير سيناء وتنميتها ،مع مراعاة
خصوصية املواطن السيناوى وما يحمله من خصائص بدوية معبرة عن خصوصيته املجتمعية ،تظل
أفضل السبل لضمان بناء إنسان ميتلك من مقومات احلياة الكرمية ما ينمى من شعوره باملسئولية
جتاه مجتمعه وجتاه بلده م ًعا.
ال شك أن سيناء متثل جز ًءا غاليًا من أرض مصر ،ويدرك اجلميع أهميتها االستراتيجية وما
حتتويه من ثروات ،كما يدرك اجلميع حجم التضحيات والدماء التى سالت وما تزال تسيل على
أرض سيناء الطاهرة ،فأرض الفيروز التى عانت من اإلهمال الذى يضرب بعض أجزائها اإلرهاب من
ناحية ،ويتكالب عليها العديد من األطراف والفاعلني واألدوات املهدِّدة الستقرارها وأمنها ممثلة فى
التهريب وجتارة األسلحة واالجتار بالبشر من ناحية ثانية ،ويتهدد حدودها أطراف وقوى ال ترغب
فى استقرارها من ناحية ثالثة ،تعكس مفارقة ميزة موقعها الذى حتول لنقمة بسبب إهمالنا.
أولاً  :قدسية سيناء
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الش َج َر ِة أَن َيا ُم َ
سيناء هى البقعة املباركة والتى أقسم بها فى قوله تعالى «والتني والزيتون وطور سينني»،
البقعة األطهر على أرض الكون ،التى لم نعطها على امتداد تاريخنا حقها من االهتمام والرعاية ،ولم
مننح أهلها ما يستحقوا من سبل احلياة الكرمية وسبل االندماج الكامل فى نسيج الشعب املصرى.
فظلوا يعانون التهميش وظلت سيناء داخل قلب كل مصرى ولكن بعيدة عن عقله وضميره الوطنى،
آن لها أن تتطهر من دنس اإلرهاب ومن اجلماعات التى تسىء لإلسالم واألديان ،وتوظفه ملشاريعها
السياسية ،وأطماعها اإلقليمية والدولية.
سيناء تلك القطعة من األرض التى باركها الله عز وجل لم تلق منا ما يليق بقدسيتها ،ومكانتها
الدينية والروحانية والتاريخية واالستراتيجية ،فقد ظلت سيناء بؤرة توتر فى تاريخنا ،السيما
احلديث ،وضل ًعا أصيلاً ملعاركنا التى خضناها بعد ثورة  ،1952فسيناء هى الهدف واملقصد لكل
أعداء األمة املصرية  ،سواء متثلوا فى إسرائيل أو اإلرهاب كأعداء ظاهريني ،لكن يبقى األعداء األهم
واحلقيقيون لهذه األرض وأهلها هو اجلهل والفقر والتهميش ،فقد قدم السيناوية على امتداد تاريخهم
مالمح تضحية وفداء ووالء ألرضهم بشكل خاص وبالدهم بشكل عام.

لكن ظل التعامل معهم على مر العقود السابقة على أنهم ضيوف على الوطن وليس جز ًءا أصيلاً من
الوطن وأغراب بني أهلهم بال منطق أو معنى فاألنظمة السياسية السابقة قررت معاقبتهم على ضعفهم
وعجزهم على حمايتهم من االحتالل اإلسرائيلى أكثر من مرة ( 1967 – 1956حتى .)1982
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عادت سيناء للوطن فى  25إبريل ( 1982طابا  )1989ولكن لم يعد إليها الوطن ،فقد مت لفظها من
كافة مشروعات التنمية احلقيقية (إال قليلاً ) ،السيما فى جزئها الشمالى والوسط وأُبعدت عن كل ما
ميكن أن يزيد روابطها وصالتها القوية بباقى أجزاء الوطن.
واآلن تخوض سيناء وتخوض معها األمة املصرية معركة أمام اإلرهاب ،معركة وجود ،والسؤال:
كيف واجهنا ونواجه اإلرهاب هناك؟ وما هى الرسائل أو اخلطط التى نعول عليها لدحر التطرف
والبيئة احلاضنة هناك؟.
نحن أمام معركة سياسية ومطالب واحتياجات تنموية ،ملواجهة قوى اإلرهاب والتطرف التى
تسعى لضرب كيان الدولة وتهديد أمنها وإضعاف قدراتها ومقدراتها ،صحيح علينا أن نخوض تلك
احلرب بكل الوسائل العسكرية واألمنية والسياسية ولكن صحيح ً
أيضا أن هذه احلرب حتتاج لتفعيل
القدرات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية التى تكمل لنا النصر احلاسم.
اجليش فى سيناء ومعه الكثير من أهل سيناء يقدمون مالحم فداء ألرض الله املختارة حلمايتها
واحملافظة عليها كجزء من هذا الوطن ،ولكن البد أن يواكب العمل العسكرى واألمنى منظومة تنموية
متكاملة حتقق احلد األدنى من العيشة الكرمية ألهالى سيناء ،وتوفر لهم سبل التواصل واإلميان بقوة
الدولة ،وكونهم جز ًءا من هذه الدولة وأبناء حقيقيون لهذا الوطن.
ثان ًيا :معركة التنمية والبناء
هذه املعركة البد وأن تستند إلى هدف رئيسى مفاده توفير مقومات مجتمعية قادرة على عزل كافة
أفكار التطرف والتشدد ومحاصرتها ،وتعظيم قدرات مؤسسات الدولة واملجتمع ،وفى هذا اإلطار
ميكن اإلشارة للعالقة االرتباطية بني قضايا التطرف السيما التطرف الفكرى واإلرهاب بـ ثالثية
«الفقر واجلهل وتسييس الدين وتوظيفه» ،فهذه الثالثية تشكل بيئة خصبة لنمو التطرف الدينى،
وتنامى مظاهر عدم االرتباط والوالء للدولة ،ومنو عوامل تفكك املجتمع وتهميش بعض فئاته ،ومن ثم
إضعاف الدولة وزيادة هشاشتها وإفشالها.
وهو ما يتطلب تبنى مجموعة من األهداف الفرعية والداعمة لهذا الهدف الرئيسى ،منها :حتديد
أولويات االحتياجات ،ومتطلبات التحرك ،والفترة الزمنية احملددة ،والشرائح املجتمعية املستهدفة.
أول األهداف :يستند إلى استمرار النهج التراكمى الداعم لتعزيز وترسيخ فرص التواصل
املجتمعى ،والتوافق حول القضايا اخلالفية ،وربط تقدمي اخلدمات وأولوياتها بأولويات ومتطلبات
التحديات الراهنة ،وما تفرضه معركة اإلرهاب من متطلبات املواجهة.
أما ثانى األهداف ،فيرتبط بتنمية القدرات البشرية والتنموية بشبه جزيرة سيناء ،وذلك بهدف
رفع قدرات بدو سيناء للمساهمة فى التنمية املجتمعية ،السيما بالتدريب املهنى لتأهيل شباب البدو
فى محافظة شمال سيناء على عدد من احلرف املهنية واليدوية ،مثل :إصالح وصيانة الغساالت،
واحلاسب اآللى ،والدش ،والهاتف اجلوال ،والتبريد والتكييف ،واملشغوالت اليدوية السيناوية،
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جنبًا إلى جنب مع تنمية ودعم املشروعات الصغيرة وبالقدر الذى يسهم فى متكني املرأة السيناوية
اقتصاد ًّيا وحتويل املنازل إلى وحدات إنتاجية يشارك بها كل أفراد األسرة ويحولهم إلى طاقة إنتاجية
واقتصادية ،ملواجهة تزايد أعباء البطالة وتزايد أعداد األسر املعيلة.
وأما ثالث هذه األهداف :فيرتبط بتوسيع الفضاء العام أمام أهالينا فى سيناء للمشاركة فى دعم
املنظمات األهلية واملبادرات املجتمعية الداعمة لتقوية قوى املجتمع لبناء حضانة مجتمعية تساعد على
محاصرة هذه املظاهر ،وتوفر املقومات العازلة لها اجتماعيًّا.وتدعم مقومات بناء السلم االجتماعى.

وأما رابع األهداف ،فيرتبط بتجاوز عدد من مظاهر «مجتمع املخاطر» التى أفرزتها اجلماعات
اإلرهابية واملتشددة فى بعض مناطق سيناء ،السيما مناطق الشيخ زويد والعريش من حيث مواجهة
املخاطر التى تهدد األمان الشخصى أو املجتمع السيناوى ككل :وهو ما يتطلب عدم االقتصار عن
التصدى األمنى والعسكرى بل يتطلب ً
أيضا سياسات وبرامج تهدف لزيادة وعى املواطنني وتفعيل
املقومات املجتمعية لتشكيل حائط سد مجتمعى يسهم فى تقليص كافة املظاهر السلبية واملهددة
الستقرار وأمن املجتمع السيناوى.

واتسا ًقا مع هذه األهداف ،فيمكن التأكيد على مجموعة من الركائز والعوامل الداعمة لتحقيق
هذه األهداف ،هى:
1ـ مبادرات مجتمعية
السعى نحو تنمية سيناء ،واالهتمام باملواطن السيناوى يظل مطلبًا وضرورة تفرضها مقتضيات
التنمية الشاملة ،واملساواة فى حقوق املواطنة .وإن كانت متطلبات حتقيق هذه املطالب تفرض تفعيل
مسئولية املجتمع األهلى مبنظماته ومقوماته االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،بكافة مؤسساته جنبًا
إلى جنب املؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص ،فإن متطلبات حتقيق التنمية املتوازنة بني كافة أنحاء
اجلمهورية تفرض بالضرورة إعطاء أولوية ملزيد من االهتمام باملواطن السيناوى كسبيل للمحافظة
على متاسك الوطن وهويته والشعور باالنتماء.
ولذا تبقى متطلبات تكامل مداخل التنمية مرتهنة بالقدرة على توفير إمكانيات متكني هذا املواطن
إلى احلد الذى ميكنه من القدرة على التعبير عن ذاته وحتمل املسئولية وامتالك اخليارات .واتسا ًقا
مع هدف متكني املواطن السيناوى وتعمير سيناء ،فإن متطلبات وضع استراتيجية متكاملة املجاالت
( اقتصادية ،اجتماعية ،ثقافية) ومتعددة األطراف ( مجتمع مدنى ،مؤسسات حكومية ،قطاع خاص)،
ومتكاملة املراحل ،ترتبط بتعظيم فرص املبادرات املجتمعية فى هذا اإلطار .من الضرورى زيادة ودعم
قدرات اجلمعيات األهلية السيناوية ،سواء عبر اجلمعيات األهلية الكبرى أو باقى مؤسسات املجتمع
املدنى املصرى أو الدولة أو القطاع اخلاص ومؤسساته لتبنى مجموعة من املشروعات التنموية
والبرامج التوعوية الداعمة لتمكني املواطن السيناوى والهادفة ً
أيضا لرفع قدرات اجلمعيات السيناوية
لاً
وكفاءتها على متطلبات اإلغاثة وسبل مواجهة االحتياجات الطارئة  ،فض عن دعمها لتحقيق التواصل
والتفاعل والتشبيك مع القوى املجتمعية واألطراف النشطة والفاعلة فى سيناء ،بهدف بناء الوعى
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التشاركى (بني الفواعل أو األطراف الرئيسية مثل القيادات احمللية والقيادات الطبيعية ومنظمات
املجتمع املدنى والقطاع اخلاص واإلعالم احمللى) ،وطرح مناذج التنمية باملشاركة ،والتوعية بأهمية
بناء شراكات وشبكات بني هذه األطراف.
2ـ تعزيز فرص احلوار املجتمعى والدينى الداعم للقيم املشتركة فى الديانات السماوية
واالنفتاح على اآلخر وتعزيز ثقافة التسامح وجتديد اخلطاب الدينى والتركيز على التنوع البشرى
اخلالق .وأن يستند هذا احلوار إلى أجندة وطنية للحوار داعمة الستنهاض الدولة املصرية احلديثة
والدميقراطية ،مع التركيز على املكون الثقافى والتنويرى ،وما يقتضيه من تفاعل مع الثقافة املجتمعية
ومنظومة القيم السائدة فى املجتمع ،كسبيل لتعزيز فرص بناء الدولة الدميقراطية وتعظيم فرص
مشاركة املواطنني ومتكني املجتمع.
3ـ مواجهة الشعور باملظلومية ،فرضت املعاناة والشعور باإلهمال التى يعيشها غالبية أهالينا
فى سيناء نفسها على واقع العالقة بني املركز (العاصمة) واألطراف كما أنها غزت فكرة االعتماد على
الذات بعيدًا عن العالقة بالدولة ،السيما مع استمرار النقص فى اخلدمات األساسية السيما الصحية
ومياه الشرب ،واإلحباط من قصور عملية التنمية.
4ـ استهداف شرائح وفئات مجتمعية وأولويات تنموية ،وذلك على النحو التالى:
أـ تلبية عدد من االحتياجات املعيشية والتنموية التى تعكسها مؤشرات التنمية البشرية فى سيناء
والتى تؤثر سلبيًّا على حياة املواطنني ،وفى مقدمتها اخلدمات الطبية والعالجية السيما لألطفال
واألمهات.
ب ـ بناء شبكة للتفاعل والتعاون بني األطراف الفاعلة فى قضايا الشباب لتعزيز فرص التنسيق
(جمعيات أهلية ،مراكز شباب ،قطاع خاص ،مجالس محلية) ودعم قدرات الشباب وإعادة تأهيلهم
ملواجهة مخاطر التهميش واالغتراب وضعف الهوية.
ج ـ تفعيل أجندة احلوار املجتمعى حول قضايا املجتمع املصرى والواقع السيناوى ،بهدف تعميق
مفاهيم املواطنة واملصلحة العامة وقضايا الشباب ومواجهة بعض مشاعر وأحاسيس التمييز السلبى
الذى يستشعرها أهالى سيناء.
د ـ تسريع وتيرة املشروعات القومية املستهدفة فى سيناء حتى يستشعر املواطن السيناوى بثمار
ومردود هذه املشروعات.
5ـ تكوين منظومة ثقافية وإعالمية وصحفية وفنية ،تؤمن بقيم الدولة املصرية تساند القوات
املسلحة والشرطة وظهيره الشعبى فى سيناء ،وتوقظ اإلحساس الوطنى لدى باقى الشعب ليدرك
أننا فى معركة حقيقية ،وأن يكونوا جز ًءا منها ولو بأضعف اإلميان وهو املؤازرة واملساندة للمقاتلني
هناك.
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حفالتها داخل مصر ،وخارجها لصالح املجهود احلربى ،ووف ًقا للتقديرات فقد جمعت “سوما” نحو 3
مليون دوالر ،وكانت من املشاركني فى بناء جيش مصر احلديث بعد الهزمية.هذا النموذج من العطاء
يتكامل مع املقاتل فى اجلبهة ،ويدعم رسالة الوطن واملواطنني ،كما عبر عنها عبد احلليم حافظ ،بكلمات
األبنودى ،وتوصيفه احلياة ومعركة التحرير ،بكلمات موجزة ومعبرة “قالوا احلياة غالية قلنا الشرف
أغلى” ،حرب حترير األرض كانت أبلغ رد على أصالة وقوة وصالبة الشعب املصرى ،شريطة أن
تتوافر املصداقية واإلرادة والعلم ،وتصاغ األهداف بدقة وتتحدد األدوات وركائز احلركة ،فالشعور
باملسئولية من جانب أهالينا فى سيناء ملقاومة االحتالل اإلسرائيلى ،والدفاع عن األرض والعرض،
نابع من املخزون احلضارى والقيمى ،وبالتالى علينا أن نبحث اآلن عن هذه النماذج ،املوجودة بالفعل،
ليقدموا كنماذج قادرة على حتفيز العطاء الشعبى واملجتمعى.
فاحلرب ضد اإلرهاب ،هى مسئولية اجلميع وليست مسئولية اجليش والشرطة أو حتى أهالى
سيناء فقط ،فهى حرب أهالى مصر ،وكما هو معروف أن لكل حرب مقوماتها وركائزها وأساليبها،
وبالتالى احلديث عن كونها ظاهرة يعانى منها العالم صحيح ،وأن هناك من يستهدف مصر بشكل عام
أيضا ،ولكن من الصحيح ً
وسيناء بشكل خاص ،فهذا صحيح ً
أيضا أن نعمل على توفير مقومات إرادة
الصمود والبناء وهى مسئولية اجلميع.
فمعارك األوطان اجلميع فيها جنود وإن اختلفت األدوار.وأرض الله املختارة تستحق أن تتكتل
مصر بكافة أطيافها خلفها.
مصر فى حاجة الستعادة قوتها الناعمة وتبنى مشروع ثقافى قيمى داعم حلضارتها ودورها
التاريخى ،يستند إلى االلتزام بالقانون واألخالق والوسطية واملواطنة .مشروع يراعى اإلنسان،
ويستند إلى منهاج تعليمى وثقافى قادر على إحداث التغيير فى املفاهيم ،وفى أسلوب املعيشة ،وفى
العالقة مع اآلخر ،وفى العالقة مع الوطن وأخي ًرا العالقة مع الدولة.
مبعنى أدق يجب أن منتلك إستراتيجية قادرة على امتصاص التأثيرات السلبية للمرحلة االنتقالية،
كركيزة لتخفيض فاتورة وتكلفة عملية التحول واإلصالح ،وكركيزة الستعادة القوة الناعمة للدولة
املصرية كسبيل للتقدم وبناء املستقبل ،كما يجب أن ترتبط أدوات تلك اإلستراتيجية اخلاصة مبواجهة
مشكالت مثل :الفقر واألمية والبيروقراطية والفردية وحتقيق العدالة االجتماعية ،بهدف بناء مجتمع
عصرى قادر على تفعيل مقومات التكامل واملشاركة بني كافة أركان الدولة وهو ما يتطلب ً
أيضا حدوث
قدر كبير من التنسيق القائم على املفاوضات وتوزيع األدوار بني كافة األطراف والقوى السياسية
واملجتمعية واستيعاب التكوينات االجتماعية املختلفة ،وقبل ذلك كله تنمية الوعى مبتطلبات بناء الدولة
احلديثة.

د .أمين السيد عبد الوهاب
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