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مقدمة
ا رمزيًّا يوجه اتلفاعل  تمثل اثلقافة جمموعة القيم واألفاكر والعادات واتلقايلد اليت تشلك نسقاً
االجتمايع يف خمتلف جماالت احلياة، وتتشلك هذه اثلقافة من خالل املجتمع اذلي نعيش فيه. كما 
أنها تتأثر بكافة الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية واثلقافية اليت تنعكس ىلع أوضاع 
األفراد يف املجتمع، وجتعلهم قادرين ىلع اتلفاعل االجتمايع السوي يف املجتمع؛ حيث تقوم بضبط 
تلفاعل  كضابط  دورها  إىل  الفردي  للسلوك  كموجه  حاتلها  من  بالقيم  وتنتقل  اإلنسان  سلوكيات 

جمموعة من البرش يف إطار املجتمع.

املجتمع املرصي يف  اليت حدثت يف  واملتالحقة  الرسيعة  ولكن يف ظل اتلحوالت واتلغريات 
اآلونة األخرية، طرأ نوع من اتلحول ىلع سلوك األفراد عجزت معه اثلقافة عن ضبط تلك األوضاع 
أو اتلفاعل معها؛ نتيجة ابلنية املجتمعية اليت اعنت من اضطرابات وتصداعت يف اكفة املجاالت. 
فيف ظل جمتمع تعاظمت فيه عوامل الظلم والقهر واحلرمان؛ نتيجة األزمات االقتصادية واالجتماعية 
تلك  اكنت  سواء  االنفجار،  عوامل  بكل  معبأة  املجتمعية  ابليئة  أصبحت  واثلقافية،  والسياسية 

العوامل داخلية أو خارجية، واليت ساهمت بشلك أو بآخر يف انتشار ثقافة الفوىض.

 فبالنسبة للعوامل ادلاخلية جند أن نظام الرئيس األسبق مبارك فشل يف الوفاء بمتطلبات الشعب -
والسياسية  االجتماعية  األوضاع  نتيجة   - الفرتة  تلك  يف  املرتفعة  االقتصادي  انلمو  معدالت  رغم 
بني  تارخيية  ورطة  يعيش  فأصبح  املجتمع،  يف  سائدة  اكنت  اليت  واألمنية  واالقتصادية  واثلقافية 
مطرقة عجزه عن إشباع احتياجات املواطنني وسندان االحتجاجات اليت ال تهدأ للمطابلة بتحسني 
األوضاع، اليت أدت تراكماتها إىل تنايم ثقافة عدائية جتاه ادلولة نتيجة حالة احلرمان متعدد األوجه، 
مما أدى إىل تزايد اتلوتر والغضب واإلحباط واالجتاه حنو مزيد من العنف اذلي يودل خماطر عديدة 
تهدد استقرار املجتمع وتقوده إىل الفوىض؛ حيث شهدت تلك الفرتة تصاعد وترية العمل االحتجايج 

واالعتصامات اليت تنوعت مطابلها السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
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األمريكية  املتحدة  الواليات  العاملية وخاصةاً  القوى  أن  اخلارجية، جند  للعوامل  بالنسبة  أما 
لعبت دوراًا كبرياًا يف نرش الفوىض يف املجتمعات العربية، من خالل القوى انلاعمة املتمثلة يف الفوىض 
اخلالقة اليت أدت إىل زعزعة أمن العديد من ادلول من خالل آيلاتها املختلفة؛ حيث اعتمدت سياسة 
ا إىل  اتلغيري من ادلاخل بأيدي الشعوب وليس من خالل اتلدخل العسكري. كما أدت العوملة أيضاً
تفكيك اهلويات واثلقافات والقوميات وبداية تبلور هويات فرعية بدأت تأخذ طريقها حنو الظهور 
إىل جوار اهلوية العامة لدلولة، وهذا بدوره ساهم يف نرش ثقافة الفوىض وسيادة حالة من عدم ايلقني.

فقد أصبحنا أمام ثورة كونية مثلثة األبعاد؛ ثورة سياسية شعارها ادليمقراطية واحلرية واتلعددية 
واحرتام حقوق اإلنسان، وثورة قيمية تتمثل يف االنتقال من القيم املادية إىل القيم ما بعد املادية، وأخرياًا 
ثورة معرفية شعارها االنتقال من احلداثة إىل ما بعد احلداثة؛ حيث أصبحنا نعيش يف عرص اتلفكيك 
وانهيار ابلناءات الكربى، فانلماذج القديمة يف السياسة واالقتصاد واثلقافة واملجتمع قد سقطت مع 
سقوط األنساق الفكرية املغلقة، وأدى ذلك إىل انفتاح املجال أمام بزوغ األنساق الفكرية املفتوحة 
بتأثري تفاعالت جمتمع املعلومات العاليم، واذلي تطور ببطء إىل جمتمع املعرفة اذلي يقوم ىلع أساس 
تنمية اإلبداع واالعتماد ىلع األنساق الفكرية املفتوحة القادرة ىلع مواجهة مشكالت العالم اجلديد 
املعقدة، ولكن يف ظل اتلكنولوجيا احلديثة أصبحت هناك خماطر كثرية ال يمكن السيطرة عليها أو 

اتلحكم فيها، وهذا أدى إىل ظهور جمتمع املخاطر.

وبانلظر للمجتمع املرصي، جند أنه قد تكثفت ىلع ساحته العديد من املشكالت اليت أصبحت 
تمثل خطورة كبرية ىلع الفرد واملجتمع يف ظل انتشار ابلطالة والفقر واألمية والعشوائيات، باإلضافة 
إىل اإلقصاء واتلهميش املتعمد لفئات عريضة من املجتمع، وقد انعكست آثارها ىلع الطبقة الوسطى 
اليت تراجعت بصورة كبرية من خالل احلراك إىل األسفل، وهذا أدى إىل عجزها عن أداء دورها يف 
املجتمع، وصاحب ذلك هزة كبرية يف كيان املجتمع؛ ألنها تمثل الواعء الصلب للمجتمع بما حتمله 
اإلحباط  نتيجة  الرضا؛  عدم  مظاهر  وشيوع  اتلوتر  ازدياد  إىل  أدى  وهذا  وتقايلد،  واعدات  قيم  من 
الزائف مما ودل  بالعزلة أو االجتاه حنو اتلدين  والالمباالة الذلان أديا إىل انسحاب أفراد املجتمع إما 

خماطر هائلة ىلع املجتمع.
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بالظلم  العنف؛ ألنهم يشعرون  أفراد املجتمع حنو  وبناءاً ىلع ما سبق، فقد أدى ذلك إىل اجتاه 
واحلرمان، فهم حياولون تغيري واقعهم كما يرونه من وجهة نظرهم سواء أدى ذلك للفوىض أم ال.

وهذا أدى إىل تنايم ثقافة الفوىض وتعدد مظاهرها يف ظل انهيار القيم اليت اكنت ضابطة لسلوك 
املجتمع وزيادة  التسامح يف  ثقافة  وانعدام  اتلفكك االجتمايع،  واملجتمع، وسيادة حالة من  األفراد 
حدة االحتقان الطائيف يف ظل انعدام اثلقة بني املواطن وادلولة قبل ثورة 25 يناير 2011م، وحىت وصول 
اإلخوان املسلمني للحكم وسعيهم حنو أخونة ادلولة من خالل خطة اتلمكني اليت اكنت تهدف إىل 
الشعب املرصي إىل اخلروج عليهم  السيطرة ىلع اكفة مفاصل ادلولة، األمر اذلي دفع املاليني من 
وإقصائهم عن السلطة يف ثورة 30 يونيو، واليت صاحبها ارتفاع حدة اتلطرف اذلي أدى إىل مزيد من 
العنف وارتفاع معدل العمليات اإلرهابية من أجل االنتقام من الشعب املرصي وزعزعة استقرار 
واجتماعيًّا  واقتصاديًّا  وأمنيًّا  سياسيًّا  الفاشلة  ادلولة  نموذج  إىل  تلحويلها  مؤسساتها،  وهدم  ادلولة 
ا تلقسيمها، ولكن  ا إلسقاط ادلولة، وحتويلها إىل شبه دولة حتكمها املليشيات املسلحة تمهيداً تمهيداً
لاكفة  تصدت  اليت  املسلحة  والقوات  ادلولة  جبانب  املرصي  الشعب  وقوف  نتيجة  حيدث  لم  ذلك 
املحاوالت ادلاخلية واخلارجية اليت هددت - وما زالت تهدد - املجتمع املرصي، حىت بعد وصول 
الرئيس عبد الفتاح السييس للحكم وماوالته اجلادة للنهوض بمرص يف شىت املجاالت من خالل 
املرشواعت القومية الكربى، وماوالت إجراء اإلصالح االقتصادي اذلي يهدف إىل حتقيق العدالة 
االجتماعية تلضييق الفجوة بني طبقات املجتمع، ليك يؤدي ذلك إىل مزيد من االستقرار رغم حجم 

اتلحديات ادلاخلية واخلارجية اليت تستهدف مرص.

ومن ثم، حتاول ادلراسة الراهنة حتليل واقع ثقافة الفوىض وجمتمع املخاطر يف املجتمع املرصي 
اليت  امليدانية  ادلراسة  نتائج  ضوء  ويف  انلظري  الرتاث  خالل  من  وذلك   ،)2015  –  2010( الفرتة  يف 
واالقتصادية  وادلينية  والسياسية  واثلقافية  الفكرية  واتليارات  انلخب  بإجرائها ىلع  ابلاحثة  قامت 
واالجتماعية واألمنية، من خالل إجراء مقابالت معهم ملعرفة آرائهم حول الظاهرة موضوع ادلراسة، 

ا تقديم رؤية استرشافية حول واقع املجتمع املرصي يف املستقبل. وأخرياً





مظاهر ثقافة الفو�ضى يف املجتمع امل�رصي
لقد تعددت املظاهر انلامجة عن ثقافة الفوىض، واليت جاءت نتيجة ملجموعة من اتلغريات اليت 
والقوميات واثلقافات؛ حيث  للحدود  وثقافته يف ظل عوملة اعبرة  املجتمع املرصي  بناء  طرأت ىلع 
ثورة  أعقبت  اليت  الفرتة  املخاطر، وخاصةاً يف  لظهور جمتمع  وأدت  املجتمع  ودلت خماطر كبرية ىلع 
25 يناير وخالل فرتة حكم اإلخوان املسلمني، وعقب إقصائهم عن السلطة بعد ثورة 30 يونيو، وما 
قاموا به من أعمال عنف وتطرف وإرهاب طالت مجيع فئات املجتمع املرصي، باإلضافة إىل اجليش 
املجتمع  بهدف زعزعة كيان  بها  يقومون  اليت  االنتحارية  اإلرهابية  العمليات  والرشطة من خالل 

واستقراره، وفيما ييل عرض ألهم تلك املظاهر:

انهيار القيم- 1

إطاراًا مرجعيًّا حيكم ترصفات  تمثل  واملجتمع؛ فيه  للفرد  بالنسبة  أهميتها  للقيم  أن  ال شك 
ىلع  اإلنسان  فهم  أن  جنيب  زيك  ويؤكد  األزمات،  مواجهة  من  تمكنه  أنها  كما  حياته،  يف  اإلنسان 
حقيقته هو فهم للقيم اليت تمسك بزمامه وتوجهه، فيه حتدد للفرد السلوك وترسم مقوماته، وتعينه 
ىلع بنيانه، فيه تتغلغل يف حياة انلاس أفراداًا ومجااعت، وترتبط عندهم بمعىن احلياة ذاتها، كما أنها 
اجتماعية سليمة، إضافة إىل  العليا ملمارسة حياة  أهدافه ومثله  تماسكه وحتدد هل  للمجتمع  حتفظ 
ا للنمط  حتقيق األمن القويم ومحايته من خطر الغزو اخلاريج اذلي يعمل ىلع تنميط أفاكر البرش؛ وفقاً
الغريب، كما أنها تساهم يف تشكيل خصوصية املجتمع؛ ألنها تمثل جانباًا رئيسيًّا من ثقافة أي جمتمع، 

ا ِقيََمهحُ اليت تمزيه عن غريه من املجتمعات األخرى))). فكما أن للك جمتمع ثقافته املتمزية فإن هل أيضاً

وقد شهد املجتمع املرصي يف انلصف اثلاين من القرن العرشين جمموعة من اتلغريات السياسية 
واتلكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية واثلقافية وغريها من حيث عمقها واجتاهاتها ونتاجئها، واليت 
أثرت بشلك مبارش ىلع النسق القييم دلى أفراد املجتمع بصفة اعمة وىلع الشباب بصفة خاصة؛ حيث 

أمحد جمدي حجازي، »أزمة القيم«، جملة ادليمقراطية، العدد 9 )2003(: 53.  )1(
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تتمثل هذه اتلغريات يف مجلة اتلصورات اليت حدثت للواقع املرصي خالل تلك الفرتة بانتهاج سياسة 
ا جديدة مستحدثة لم تكن موجودة من قبل، فقد استبدلت.  االنفتاح االقتصادي، واليت أفرزت قيماً
والقيم االجتماعية يه منظومة احلياة اليت تؤثر يف حياة البرش ويف سلوكياتهم، وحتدد شلك العالقات 
اإلنسانية وأنماط اتلفاعل، ويه صمام األمان داخل اتلجمعات البرشية، وتمثل القيم أدوات الضبط 
االجتمايع ومراكت السلوك، وتفرز آيلات االستقرار واتلوازن يف املجتمعات البرشية. وإذا تعرضت 
انتابها نوع من اخللل نتيجة  أو  القيم االجتماعية إىل هزات أو حتوالت غري مرغوب فيها  منظومة 
عوامل وظروف مددة، تدهورت أحوال البرش نتيجة شعورهم بفقدان اتلوازن وعدم اثلقة وضياع 
الرؤى واإلحباط والعجز وعدم الرضا والقلق واتلوتر، وشاعت بني انلاس حالة من الرتدي والوهن 
وسادت الفوىض األخالقية والسلوكية، وفقد انلظام االجتمايع قدرته ىلع ابلقاء وااللزتام، وضعف 
أو حالة يطلق عليها علماء  أزمة  للوطن. ولك ذلك يعين اإلحساس بوجود  باالنتماء  الشعور  دليهم 

االجتمايع »األنويم« أو »الالمعيارية«))).

وترجع األزمة األخالقية والسلوكية إىل عدة عوامل داخلية، وعوامل خارجية نعرضها اكآليت))): 

فبالنسبة للعوامل ادلاخلية، جندها مرتبطة بابلنية ادلاخلية للمجتمع املرصي، ويه نتاج لعوامل 
مادية حيث املشكالت االقتصادية اليت تواجه انلاس خالل مسرية حياتهم املعيشية، وتقف حائالاً 
أمام احتياجاتهم األساسية، فالفقر وابلطالة وارتفاع األسعار واخنفاض ادلخول وقلة اخلدمات وزيادة 
مستوى املعيشة والقهر املادي واالستغالل االجتمايع وعجز األفراد عن تدبري أمور حياتهم املعيشية، 
لك ذلك يؤدي إىل تشكيل أنماط سلوكية ال معيارية، وخيلق نواعاً من اخللل اذلي يتفاقم عرب الزمن، بل 
قد يصل إىل خلق أشاكل من االحنراف؛ حيث حياول لك فرد ابلحث عن وسائل غري مرشوعة للتغلب 

ىلع تلك املشكالت املادية والضغوط انلاجتة عنها. 

املرجع السابق: 54.  )2(
عيل يللة، اثلقافة العربية والشباب. شبابنا آمانلا )القاهرة: ادلار املرصية اللبنانية، 2003(: 31.  )3(
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تكوين  يف  ا  هامًّ دوراًا  تلعب  مادية  غري  عوامل  ا  أيضاً هناك  املادية،  العوامل  إىل  وباإلضافة 
والفوىض  االنضباط  وعدم  والالمباالة  والتسيب  الفساد  أهمها  من  املرضية،  االجتماعية  الظواهر 
اكلفساد  املنظورة  اجلرائم  من  أنواع  وظهور  املختلفة،  بأشاكهل  واتلطرف  العنف  وزيادة  األخالقية 
والرشوة وابللطجة، وغريها من األفعال اليت تدل ىلع تدهور القيم االجتماعية، وحتوهلا من قيم إجيابية 

بناءة إىل قيم سلبية تضعف من قدرات البرش، وتهدم كيانات املجتمعات البرشية. 

ا  أما العوامل اخلارجية فتتمثل يف اثلورة العلمية واتلكنولوجية؛ حيث جعلت العالم أكرث اندماجاً
وسهلت حركة األفراد ورأس املال والسلع واخلدمات وانتقال املفاهيم واألذواق واملفردات فيما بني 
اثلقافات واحلضارات، فيه الطاقة املودلة املحركة للقرن احلادي والعرشين يف لك سياقاته االقتصادية 
اليت  الطريقة  أساسية يف  تغريات  أحدثت  اثلورة  فهذه  والرتبوية،  واثلقافية  والسياسية واالجتماعية 
ينظر انلاس بها إىل أدوارهم. وأبرز جوانب اثلورة العلمية تمثلت يف وسائل االتصال واإلعالم اليت 
أثرت ىلع الشباب، فأصيب بعدم القدرة ىلع االستقرار يف القيم املوروثة واملكتسبة، وضعف القدرة 
ىلع االختيار بني القيم املتضاربة، وعجز عن تطبيق ما يؤمن به من قيم، مما سبب هل أزمة قيمية دفعته 

إىل اثلورة ىلع قيم املجتمع، واغرتابه عن القيم اليت جاءت بها اثلورة العلمية واتلكنولوجية.

كما أثرت اثلورة العلمية واتلكنولوجية ىلع قيم الشباب، فانترشت سلوكيات مشرتكة، منها ثقافة 
االستهالك، واملالبس العاملية، وأفالم العنف، وتنميط األذواق، وتغري السلوك، وثقافة املخدرات، وقد 
أفرزت اثلورة العلمية واتلكنولوجية عدة مشكالت منها انتشار اجلرائم، وابللطجة، وتدهور مستوى 
املعيشة، وتقليص اخلدمات االجتماعية اليت تقدمها ادلولة، باإلضافة إىل اتساع الفجوة بني الفقراء 

واألغنياء))).

الوطنية وتفكيك براجمها  العوملة قد تكون ساهمت يف حتلل ادلولة  وعليه، ترى ابلاحثة أن 
وثقافتها، دون أن تقدم بديالاً آخر هلا سوى الفوىض، وضعف االنتماء والوالء لدلولة مع تزايد اإلحباط 
دلى العديد من أفراد املجتمع، اذلين لم جيدوا أمامهم سوى االنكفاء ىلع اتلقايلد ادلينية واالنضمام 
للجمااعت املتطرفة؛ اليت تهدف إىل تشكيك الفرد بثقافته وقدرة جمتمعه ىلع االستقرار وابلقاء، ومن 

ا يف لك دول العالم.  ثم، االجتاه حنو العنف اذلي يؤدي يف انلهاية إىل اإلرهاب اذلي أصبح منترشاً

املرجع السابق: 33.  )4(
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ومما سبق، ترى ابلاحثة أن االنهيار القييم اذلي حدث يف املجتمع املرصي خاصةاً يف الفرتة اليت 
أعقبت ثورة 25 يناير، قد جتىل يف عدة صور اكبللطجة والعنفني املادي واملعنوي، وانتشار اجلرائم يف 
ظل حالة من غياب القانون وانلظام اذلي يؤدي إىل االستقرار، وباتلايل يمكن القول إن انهيار القيم 

اذلي حدث قد يرجع إىل:

انهيار عنارص تماسك ابلناء االجتمايع، وباتلايل فقد املجتمع تماسكه ووحدته واستقراره؛  -
ألن اتلغيري اذلي حدث لم يكن مرتباًا هل، وحدث بصورة مفاجئة وكبرية.

اتلمسك  - ىلع  حرصهم  وعدم  املجتمع،  بها  يمر  اليت  املرحلة  خبطورة  األفراد  ويع  عدم 
بفعل  ِويَّات هلجمة رشسة  الهحُ فيه اكفة  تتعرض  اذلي  الوقت  املجتمع املرصي، يف  خبصوصية 

العوملة وتأثرياتها اثلقافية.

عدم احلرص ىلع حتقيق اتلوافق بني مصلحة الفرد ومصلحة اجلماعة أو مصلحة املجتمع  -
بشلك اعم، فاجلميع اكن يعمل يف إطار فئوي، نتيجة تفكك العقل اجلميع.

تهديد الأمنني الوطني والإقليمي- 2

لقد أدت العوملة وخماطرها إىل تراجع رشوط األمن اخلاريج باملعىن القويم أو اإلقلييم والوطين 
ىلع حدٍّ سواء، فقد شهد العالم العريب تدهوراًا خطرياًا يف ميدان األمن الوطين اخلاص بكل بدل عريب، 
وهو ما يعكسه انهيار اتلفاهم العريب وتفجر الزنااعت العربية واحلروب األهلية اليت فتحت ابلدلان 
العربية أمام اتلدخالت اخلارجية، ووسعت من دائرة انتشارها ورقعتها مع حتويل العالم العريب إىل 
واالستقرار  األمن  عنرصي  العريب  العالم  فقد  وهكذا  اإلرهاب،  ىلع  العاملية  للحرب  واحدة  ساحة 

الذلين ال غىن عنهما يف أي تنمية إنسانية))).

برهان غليون، العوملة وأثرها ىلع املجتمعات العربية: ورقة مقدمة إىل اجتماع خرباء اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا حول »تأثري العوملة   )5(
ىلع الوضع االجتمايع يف املنطقة العربية« )بريوت: 19-21 اكنون األول/ ديسمرب 2005( )د.م.، د.ت.(: 12، كتاب إلكرتوين متاح عرب اإلنرتنت، 

.https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/19dec05ghalioun.pdf
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التفكك الجتماعي- 3

يعد اعلم االجتماع األمريكي ثورسنت سيلني أول من أفصح عن أثر اتلفكك االجتمايع يف 
إحداث الظاهرة اإلجرامية، عندما أوضح أن املجتمعات الريفية يسودها الرتابط االجتمايع، ويشعر 
ا مع املعايري السائدة يف املجتمع، ىلع العكس  الفرد بداخلها باألمن واالستقرار، مما جيعل سلوكه منسجماً
من املجتمع احلرضي اذلي يسوده عدم االستقرار والفوىض، وخاصةاً يف نمط العالقات االجتماعية))).

وقد أكد سيلني أن اتلفكك يلعب دوراًا قويًّا يف نمو ظاهرة السلوك املنحرف، باعتبار أن الفرد 
تشبع هل بعض احلاجات، وللك  الوحدات االجتماعية وانلظم، ولك وحدة منها  يرتبط بمجموعة من 
وحدة جمموعة من املعايري اليت تنظم السلوك، فإذا اكنت تلك املعايري واحدة بالنسبة للك الوحدات 
املمثلة للثقافة يف املجتمع، حينئذ ال توجد مشلكة، ولكن تظهر املشلكة حينما ختتلف هذه الوحدات 

يف املعايري اليت تنظم سلوك الفرد))).

وترى ابلاحثة أن انتشار اتلفكك االجتمايع قد يعد من أهم مظاهر ثقافة الفوىض اليت ظهرت 
اليت  املتالحقة  الرسيعة  الفرتة األخرية، وتتمثل دوايع اتلفكك يف اتلغريات  املجتمع املرصي يف  يف 
تعرتي املجتمع، فعندما يتعرض املجتمع حلالة من عدم االستقرار، فإن الرتابط االجتمايع ينعدم بني 
أجزائه، وقد يكون ذلك ظهر يف املجتمع املرصي قبل ثورة 25 يناير وبعدها، نتيجة عدم االستقرار 
يف املجتمع، وجتلت أخطر صوره يف الفرتة السابقة ثلورة 30 يونيو أثناء حكم اإلخوان املسلمني، وما 
ا ىلع مستوى  شهدته تلك الفرتة من اضطرابات وخماطر ليس ىلع مستوى املجتمع فقط وإنما أيضاً

ادلولة.

ا يف حاتلني: وتضيف ابلاحثة ىلع ما سبق أن اتلفكك االجتمايع قد حيدث أيضاً

األوىل: عندما تعجز مؤسسات اتلنشئة االجتماعية املختلفة عن أداء دورها املنوط بها القيام به جتاه 
األفراد.

رؤوف عبيد، أصول عليم اإلجرام والعقاب )القاهرة: دار الفكر العريب، 1989(: 57.  )6(
املرجع السابق.  )7(
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اثلانية: عندما ترتاجع هذه املؤسسات عن أداء دورها، وحتل ملها وسائل االتصال واإلعالم احلديثة 
من إنرتنت وفضائيات، باإلضافة إىل وسائل اتلواصل االجتمايع؛ اكلفيس بوك وتويرت وغريها 
ىلع  ليس  هائلة  خماطر  به  وودلت  العوملة،  أفرزته  اذلي  اتلكنولويج  اتلطور  منجزات  من 
املستوى الفردي فقط أو املجتميع وإنما ىلع دول بأكملها، وهذا قد ساهم يف انتقال عملية 
اتلنشئة االجتماعية من املؤسسات اتلقليدية اكألرسة واملدرسة إىل الوسائل احلديثة، اليت قد 
تنعكس  قد  واليت  االجتماعية،  العالقات  يف  واتلخبط  االستقرار  عدم  من  حالة  إىل  تؤدي 
آثارها بشلك اعم ىلع املجتمع، مما قد يؤدي إىل تهديد كيان املجتمع واستقراره، يف ظل عوملة 

تتخطى احلواجز واثلقافات.

تذبذب الثقة بني املواطن والدولة- 4

ثمة جمموعة من األسباب اليت أدت إىل تدين اثلقة بني املواطن وادلولة بعد ثورة 25 يناير، وإن 
تباينت األوزان النسبية ادلاعمة الستمرار هذه الفجوة، فيما بني الصعوبات االقتصادية، واستمرار 
مظاهر عدم االستقرار والعنف، ىلع الرغم من اتلحسن النسيب. ويف هذا اإلطار، يمكن توضيح ذلك 

ىلع انلحو اتلايل))):

)أ( ىلع املستويني االقتصادي واالجتمايع

أثر االنفالت األمين وعدم االستقرار ادلاخيل ىلع األوضاع االقتصادية بعد اثلورة؛ حيث تشري 
بني  الفجوة  اتسعت  بعدما  ادلولة  موازنة  عجز  إىل  املرصي  لالقتصاد  اللكية  االقتصادية  املؤرشات 
 200 يقارب  ما  إىل  تلصل  املوازنة  عجز  زيادة  إىل  أدى  مما  ملحوظ،  بشلك  العامة  ونفقاتها  إيراداتها 
مليار جنيه مرصي يف العام املايل 2011/ 2012م حسب إحصائيات وزارة املايلة املرصية، وبانلظر إىل 
إيرادات املوازنة فقد توقفت عندما يقرب من 360 مليار جنيه مرصي، يف حني زادت نفقات املوازنة 
إىل ما يقارب 550 مليار جنيه مرصي يف العام املايل 2011/ 2012م، ومن املؤكد أن األوضاع االقتصادية 

حازم عمر، »خماطر أزمة اثلقة بني املواطن وادلولة«، جملة أحوال مرصية 13، العدد 56 )ربيع 2015(: 119-118.  )8(
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تتأثر بمدى االستقرار السيايس، فاكن الرصاع ىلع مستقبل انلظام بني القوى السياسية هل تأثرياته 
ا  السلبية ىلع معدل االستثمارات األجنبية واليت بلغت اعم 2012م تقريباًا »الصفر«، وصاحب ذلك نزوحاً

لالستثمارات من ادلاخل للخارج.

الشعبية، ىلع  املطالب  يناير حتت ضغوط  ثورة  املتعاقبة ىلع  وقَّعت احلكومات  ونتيجة ذللك، 
يف  األجور،  بزيادة  اخلاصة  الفئوية  املطالب  فضالاً عن  العامة؛  واخلدمات  ادلعم  اإلنفاق ىلع  زيادة 
الوقت اذلي تراجعت فيه حصيلة الرضائب ىلع النشاط االقتصادي، واخنفاض معدل انلمو، وارتفاع 
معدل ابلطالة، واستمرار هذه األوضاع حىت وصول اإلخوان للحكم بعد انتخاب ممد مريس؛ حيث 
فشلت إدارته يف مواجهة اتلحديات االقتصادية، مما أدى إىل تنايم السخط الشعيب ىلع نظامه، ولك 
هذه العوامل جمتمعة أدت إىل تذبذب اثلقة دلى املواطنني جتاه حكومات ما بعد ثورة 25 يناير، ودّعم 

من تلك الرؤى االقتصادية املتشائمة جتاه مستقبل االقتصاد املرصي.

والرصاع  االقتصادية  األوضاع  تردي  إن  القول  يمكن  أنه  ابلاحثة  ترى  تقدم،  ما  ىلع  وبناءاً 
بني القوى السياسية ىلع مدار اثلالثة أعوام اتلايلة للثورة، قد يؤدي إىل تزايد الفجوة بني املواطنني 
والقوى السياسية سواء تلك اليت تنتيم للمعارضة أو انلظام، وعدم اثلقة يف أدائهم لفشلهم يف تقديم 
أية حلول للمشكالت االقتصادية، أو اتلوافق من انلاحية السياسية، وقد شلك ذلك غضباًا كبرياًا دلى 
القطاع األكرب من املرصيني اذلين ال ينتمون إىل أيٍّ من انلظام أو املعارضة، وجتىل ذلك يف خروجهم 

ىلع انلظام يف ثورة 30 يونيو تلصحيح مسار اثلورة األوىل.

)ب( ىلع املستوى السيايس

فرضت املرحلة االنتقايلة األوىل واليت توىل فيها املجلس األىلع للقوات املسلحة إدارة ابلالد 
بعد ختيل الرئيس األسبق مبارك عن السلطة حتديات كثرية، اكن من بني جوانبها استمرار املظاهرات 
واالحتجاجات وتزايد معدل العنف، وعدم االستقرار الوزاري، اكن من شأنها تراجع ثقة املرصيني يف 

أداء السلطة اتلنفيذية))).

http://www.idsc.gov.eg/IDSC/ مرص،  معلومات  بوابة  االقتصادية«،  لألوضاع  ورؤيتهم  السياسية  احلياة  يف  املواطنني  »مشاركة   )9(
.publication/Detailslist/aspx?publicationtypeID=8
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ا بعد إجراء االنتخابات الرئاسية 2012م؛ حيث أشارت استطالاعت الرأي  كما اكن احلال أيضاً
املواطنني ألداء ممد  من   %52 »بصرية« عن رفض  العام  الرأي  املرصي بلحوث  املركز  أجراها  اليت 
ا ىلع تويله املنصب، وبلغت نسبة الرافضني ألدائه من الوجه ابلحري  مريس بعد مرور أحد عرش شهراً
59%، ويف الوجه القبيل 49%، واكنت أسباب الرفض تتمثل يف عدم اإليفاء بالوعود اليت قطع بها خالل 
مائة يوم من تويله، فضالاً عن االرتباك يف إدارة اتلعددية يف تلك الفرتة، أما ىلع صعيد مشاركة القوى 
السياسية يف االنتخابات اليت اكن من املفرتض إجراؤها يف دستور 2012م، فقد أبدت القوى السياسية 

مقاطعتها لالنتخابات يف ظل هيمنة مجاعة اإلخوان ىلع السلطة بعد اثلورة)1)).

ا لدلولة واملجتمع،  ومن ثم، ترى ابلاحثة أن أزمة اثلقة بني املواطن واحلكومة قد تشلك تهديداً
 وطموحات غري واقعية تتحملها 

اً
وال سيما يف مراحل ما بعد اثلورات ملا تطلقه من شعارات حتمل آماال

احلكومات املتعاقبة واليت تمثل عبئاًا عليها، وذلك لعدم قدرتها ىلع اإليفاء بالشعارات اليت ترفعها 
يف  اثلقة  فقدان  إىل  يؤديان  قد  املواطنني  احتياجات  تلبية  يف  وابلطء  الرتاجع  إن  حيث  اثلورات؛ 
األعمال  واالعتصام، وغريها من  واتلظاهر واإلرضاب  االحتجاج  أعمال  يرتتب عليه  مما  احلكومة، 

اليت تؤدي إىل عدم استقرار املجتمع وتصبح من املخاطر اليت قد تهدده.

فعملية بناء اثلقة بني ادلولة واملواطن تتطلب القيام بمجهودات كثرية من أجل احلفاظ ىلع كيان 
املجتمع وادلولة، وذلك اكن اغئباًا يف فرتة ما قبل ثورة 25 يناير، وبعدها خالل الفرتة االنتقايلة وأثناء 
حكم اإلخوان املسلمني. ولكن بعد ثورة 30 يونيو، بدأت ادلولة ببناء جدار من اثلقة السياسية، 
من أهم جوانبها هو امتالك ادلولة للقوة لدلفاع عن نفسها ومحاية املجتمع واحلفاظ ىلع سيادة ادلولة 

والقدرة ىلع مواجهة املخاطر واتلحديات.

.https://goo.gl/Pzw54a ،أحدث االستطالاعت«، املركز املرصي بلحوث الرأي العام بصرية«  )10(
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الحتقان الطائفي- 5

ا من مكونات اثلقافة املرصية، لكن الواقع أثبت أن حصاد العقود  ا ورئيساً ا مهمًّ يعد ادلين جزءاً
ا،  أقباطاً أو  إما مسلمني  تم اخزتانلا إىل حدٍّ ما يف اتلعبريات ادلينية، حبيث أصبحنا  أنه  املاضية هو 
ا  واخزتلت املؤسسات ادلينية يف قاداتها، وتم اختصار ملف اتلوترات ادلينية واملذهبية يف كونه ملفًّ

أمنيًّا)))).

هذا باإلضافة إىل فقدان انلظام اتلعلييم وأجهزته وسياساته ملناهج ومواد تؤسس لدلولة احلديثة 
األجهزة  وبطء  اعم،  بوجه  الطائفية  املشكالت  مناقشة  وعدم  املرصي،  القويم  االندماج  وتلاريخ 
 جذريًّا 

ًّ
اإلدارية يف اتلعامل مع بعض مصادر إنتاج العنف واملشكالت الطائفية وتطويقها وحلها حال

يف مهدها، وعدم تطبيق القانون برصامة ىلع األطراف املشرتكة يف الوقائع املثرية لألزمة، فضالاً عن 
اللجوء إىل األسايلب العرفية يف اتلعامل مع املشكالت الطائفية)))).

ليس  ابلالد  باستقرار  يعصف  قد  الطائيف  االحتقان  ازدياد  أن  ابلاحثة  ترى  اإلطار،  هذا  ويف 
القانوين  الرادع  ا، ومن ثم، قد تنترش الفوىض نتيجة غياب  فقط السيايس، ولكن االجتمايع أيضاً
الوطنية حاضنة  تعود اجلماعة  املواطنة، حبيث  املجتمع، فقد أصبح هناك رضورة الستعادة فكرة  يف 
املواطنة،  أساس  ىلع  السيايس  املجتمع  يف  أخرى  مرة  ادلمج  إماكنية  يتيح  مما  الفرعية،  للجمااعت 
واتلعامل مع األقباط بدون وسطاء باعتبارهم مواطنني يف املقام األول؛ ألن ذلك أمر اغية يف األهمية 

يساهم يف استقرار املجتمع.

نادية مصطىف، »قواعد العيش املشرتك«، يف أزمات حوار اثلقافات واألديان، سلسلة ندوات املوسم اثلقايف 5 )القاهرة: جامعة القاهرة. لكية االقتصاد   )11(
والعلوم السياسية، 2010(: 23.

املرجع السابق: 83.  )12(
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غياب ثقافة الت�ضامح - 6

املجتمع  دلى  التسامح  ثقافة  ىلع  السلبية  اتلغريات  من  جمموعة  حدثت  قد  أنه  ابلاحثة  ترى 
املرصي، وهذا ما جتىل يف اخنفاض معدالت التسامح االجتمايع يف املجتمع املرصي لصالح معدالت 
اتلعصب ورفض االختالف، مؤكدةاً ىلع بروز فجوة جيلية واضحة يف هذا الشأن، فاألجيال األحدث 
زيادة  أهمها:  من  عوامل  إىل عدة  يرجع  وذلك  السابقة،  األجيال  من  لآلخر   

اً
وقبوال تساماًا  أقل  سنًّا 

الكبت والقهر والظلم يف املجتمع املرصي، وغياب سيادة القانون وتراجع العدالة، وتدهور األوضاع 
االقتصادية وزيادة معدالت الفقر وقسوة احلياة املعيشية، وزيادة الكثافة الساكنية مع ثبات املوارد 
ومدوديتها، وقصور السياسات االجتماعية يف معاجلة العديد من املشكالت، هذا باإلضافة إىل تزايد 

اإلحساس باخلطر ىلع اهلوية والقيم واألفاكر. 

حماولة بع�ض القوى الإ�ضالمية التاأثري على الهوية- 7

استفتاء  منذ  السيايس  املشهد  وتشتيت  إرباك  يف  الرئيس  السبب  اإلسالمية  اتليارات   تعد 
مارس 2011م، من خالل إقحام ابلعد ادليين يف خيارات وقضايا الوطن السياسية يف املرحلة االنتقايلة، 
فاإلخوان ىلع سبيل املثال هم آخر من دخلوا اثلورة وأول من خرجوا منها، فاتلحقوا باثلورة يف رابع 
أيامها، يبحثون عن املناورات اليت يف صاحلهم، وبعد اتلنيح أخذوا هلم جانباًا، ال يشرتكون يف فعايلة 
خيرسون بها ورقة سياسية، وقاموا باتلحالف مع املجلس العسكري، وبدأوا يفكرون يف االنقضاض 
ىلع السلطة. كما قاموا بزتييف احلقائق، وغطى اجلدل ادليين املساحة اللكية للثورة، وبدا األمر كأنها 

ثورة إسالمية وليست ثورة من أجل الظلم والقهر والفقر)))).

وقد تمثل ذلك يف سيع بعض القوى اإلسالمية السياسية الخزتال مسألة هوية املرصيني وادلولة 
يف نص دستوري، مثل إرصارهم ىلع املادة اثلانية من دستور 1971م اذلي سقط بعد 25 يناير 2011م، 
بعد  املسلحة  للقوات  األىلع  املجلس  من  الصادر  ادلستوري  ابليان  ىلع  املوافقة  سبيل  يف  ودفعهم 

أمحد ممد عبده، ثورة يناير... وابلحث عن طريق )القاهرة: اهليئة العامة لقصور اثلقافة، 2013(: 356.  )13(



21

مظاهر ثقافة الفوىض يف ضوء جمتمع املخاطر

االستفتاء ادلستوري اذلي جرى يف 19 مارس، وأعلنت املوافقة عليه يف 20 مارس 2011م. ويه األمور 
اليت اكنت تعرب عن رصاع سيايس ممتد واحتقانات وأزمات إسالمية ومسيحية حادة، وباتلايل فإن 
أنماط الرصااعت يف املرحلة االنتقايلة وما بعدها هو الرصاع ىلع ادلولة من خالل الرصاع  أخطر 
والسياسية  واثلقافية  ادلينية  املتعددة  مكوناتها  من  تفريغها  وماولة  اجلامعة،  املرصية  اهلوية  ىلع 
واتلارخيية، وحتويلها إىل هوية ذات بعد واحد أو أحادي هو وفق األيديولوجيا ادلينية الوضعية وفق 
اكإلخوان  السياسية  اإلسالمية  اجلمااعت  من  تلك  أو  اجلماعة  هذه  ومصالح  وتأويالت  تفسريات 
اتلصورات  بقايا  بعض  أو  اإلسالمية،  واجلماعة  واجلهاد  والصوفية،  السلفية،  واجلمااعت  املسلمني، 
املرحلة  أثناء  اهلوية وطبيعة ادلولة  القبطية. ولكن زاد هذا الرصاع ىلع  األيديولوجية حول األمة 
االنتقايلة، وال سيما يف إطار االنتخابات الربملانية والرئاسية، وذلك كجزء من اسرتاتيجيات اتلعبئة 
ادلينية والسياسية واحلشد ىلع أساس االنتماء ادليين، ىلع حنو ما حدث يف أثناء عملية االستفتاء ىلع 

اتلعديالت ادلستورية يف 19 مارس 2011م)))).

تطور ظاهرة البلطجة- 8

إن ظاهرة ابللطجة يف مرص ليست مرتبطة حبالة االنفالت األمين اليت أعقبت ثورة 25 يناير، 
كثرية،  وتطورات  بتحوالت  مرت  قد  اكنت  وإن  املرصي،  املجتمع  يف  قبل  من  وجدت  ظاهرة  فيه 
املستخدمة  للثورة، فقد طرأ تطور نويع ىلع األسلحة  اتلايلة  الفرتة  ا يف  ولكن اكن أكرثها وضوحاً
من قبل مجااعت ابللطجة، فقد امتلكوا أسلحة ثقيلة ومتقدمة للغاية، وقد ساعد ىلع ذلك انهيار 
انلظام السيايس، وجهاز الرشطة، وضعف اتلحكم يف حدود ادلولة املرصية، مما سهل عملية تهريب 
األسلحة إىل داخل مرص عن طريق دول جماورة مثل يلبيا والسودان بطريقة غري مسبوقة. ومن ناحية 
أخرى، اكنت ساحات القتال جلمااعت ابللطجة تقترص ىلع احلارات الشعبية واألسواق، واكن الغرض 
من االقتتال واستخدام العنف خاصةاً يف عرص الفتوات هو اسرتجاع احلقوق ورد الفتوات اآلخرين 

نبيل عبد الفتاح، »حتديات اتلحول من التسلطية إىل ادليمقراطية )2-2( رصااعت وأسئلة وإشاكيلات املرحلة االنتقايلة«، املركز العريب للبحوث   )14(
.www.acrseg.org/2358 ،وادلراسات
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املعتدين، أو احلفاظ ىلع مناطق انلفوذ، ولكن بعد اثلورة امتد عمل ابللطجية إىل الشوارع الرئيسية 
السيارات اليت اكنت تتم بصورة مستمرة والسطو ىلع املحالت  والعامة، ومن ذلك عمليات رسقة 

اتلجارية وغريها)))).

ا، وانترشت ظاهرة وجود زعيم للبلطجية  وقد اختذت أعمال ابللطجة شكالاً مجاعيًّا أكرث تنظيماً
يتوىل اتلخطيط تللك األعمال، وأتباع هل ينفذون عمليات الرسقة والسطو، ويرجع السبب الرئيس 
وراء تزايد أعدادهم خاصةاً يف املراحل االنتقايلة، واتساعها يف الشارع املرصي بصفة خاصة والعريب 
هيبة  وتآلك  القانون،  احرتام  قيم عدم  وسيادة  الرسمية،  ومؤسساتها  ادلولة  إىل ضعف  بصفة اعمة؛ 
ادلولة، باإلضافة إىل غلبة الشعور باإلقصاء االجتمايع ىلع الشعور باالندماج يف املجتمع، وباتلايل 
فظاهرة ابللطجة يه نتيجة حتمية ملا يحُعرف »بادلولة الرخوة« اليت تعين ادلولة اليت تصدر القوانني وال 

تحُطبقها، ليس فقط ملا فيها من ثغرات، ولكن ألنه ال أحد حيرتم القانون)))).

ظهور جماعة البالك بلوك- 9

شلكت الظروف االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية اليت مرت بها مرص عقب ثورة 25 يناير، 
بيئة مواتية لظهور حراكت غري تقليدية، تتخذ من العنف إطاراًا مرجعيًّا هلا، وتأيت يف مقدمتها مجاعة 
اجلهادية،  واحلراكت  القاعدة  كتنظيم  اتلقليدية  العنف  حراكت  عن  ختتلف  واليت  بلوك«،  »ابلالك 
طرها الفكرية واأليديولوجية، وكذلك اختفاء عنرص القيادة، وحتررها من اتلدرج 

حُ
يف عدم وضوح أ

اتلنظييم املمزي تللك اجلمااعت، ويعترب ظهور ابلالك بلوك نتيجة حلالة عدم االستقرار اليت مرت 
بها مرص، واليت أخرجت نلا مظاهر متناقضة ومتعارضة تظل مستمرة حىت يستقر املجتمع سياسيًّا 

واجتماعيًّا)))).

أمحد ممد أبو زيد، »ابللطجية: معتادو اإلجرام يف فرتات ما بعد اثلورات«، جملة السياسة ادلويلة، العدد 187، ملحق اجتاهات نظرية )يناير 2012(:   )15(
.28

املرجع السابق: 29.  )16(
العنف  أعمال مؤتمر  اتلقليدية يف مرص: رؤية سوسيولوجية«، يف  العنيفة غري  للحراكت االجتماعية  بلوك كنموذج  »ابلالك  السيد شحاتة،  خادل   )17(

املصاحب للتغريات السياسية يف العالم العريب، مج. 1 )املنصورة: جامعة املنصورة. لكية اآلداب. قسم االجتماع، 2015(: 367.
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للثورة املرصية؛  ولقد ظهرت مجاعة ابلالك بلوك يف اعم 2013م وباتلحديد يف اذلكرى اثلانية 
حيث ظهرت يف الساحة املرصية جممواعت السلطوية يسارية عنيفة تستخدم اسم ابلالك بلوك، وتتبىن 
 Black Bloc نفس األسايلب غري اتلقليدية يف االحتجاج، وقاموا بإنشاء صفحة الكتلة السوداء مرص
 Black ىلع مواقع اتلواصل االجتمايع، وأعلنوا من خالهلا عن إنشاء الكتلة اثلورية السوداء Egypt

Bloc كتكتيك ملعارضة احلكم اإلساليم، ومجاعة اإلخوان وحزب احلرية والعدالة، وهامجوا مقرات 

دماء  من  »نسل  حنن  مثل  شعارات  عدة  هلم  واكنت  املرور،  وحركة  املرتو،  وأوقفوا خطوط  اإلخوان، 
الشهداء« اذلين سقطوا يف اثلورة، ويرون أنفسهم بأنهم »اتلطور الطبييع لغياب القصاص«، ويؤكدون 
»إذا  الورود، اثلورات تصنع من ادلماء«، ويرفعون شعارات مثل  »اثلورات ال تصنع من ماء  أن  ىلع 

انعدم العدل فانتظر الفوىض«، »حنن فوىض تمنع الفوىض«)))).

واألشاكل  مرص،  يف  ظهرت  اليت   Social exclusion االجتمايع  اإلقصاء  حلالة  نتيجة  وهذا 
املتعددة من احلرمان واليت حتول بني األفراد واجلمااعت وبني املشاركة الاكملة يف احلياة االقتصادية 
يف  بلوك  ابلالك  مجاعة  شجعت  واليت  فيها،  يعيشون  اليت  املجتمعات  يف  والسياسية  واالجتماعية 
أو ما يطلق عليه منظرو ما بعد احلداثة  ل جمتمعنا إىل ما يسىم »بمجتمع املخاطر«  الظهور، مما حوَّ
أثر  واحنصار  السلوك،  ومعايري  املستقرة  احلياة  أنماط  غياب  يمثل  اذلي  الفوىض«،  »اعلم  مصطلح 

العادات واتلقايلد ىلع اهلوية الشخصية)))).

التحري�ض وبث ال�ضائعات من قبل و�ضائل التوا�ضل الجتماعي- 10

لقد حتولت وسائل اتلواصل االجتمايع يف مرص إىل ساحة لنرش الشائعات واتلحريض واملعلومات 
املغلوطة خاصةاً خالل فرتة حكم مريس، واتلحريض تركز ىلع ثالث قضايا؛ األوىل اتلحريض ضد 

اجليش، واثلانية اتلحريض ضد املرأة، واثلاثلة اتلحريض ضد 30 يونيو.

املرجع السابق: 376.  )18(
أنتوين غدنز، واكرين بريدسال، علم االجتماع )مع مدخالت عربية(، ترمجة وتقديم فايز الصياغ )بريوت: املنظمة العربية للرتمجة؛ عمان، األردن:   )19(

مؤسسة ترمجان، 2005(: 142.
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املقدس،  بيت  )أنصار  ويه  اجلهادية،  اتليارات  به  اهتمت  فقد  األول  للتحريض  فبالنسبة 
وأنصار الرشيعة بأرض الكنانة، واذلئاب املنفردة، وأكناف مرص، وجند اإلسالم، ومجاعة الفرقان(، 
ا، ويه حترض ضد اجليش وتنرش مواد  العنف منهجاً تتبىن  ىلع اإلنرتنت تلوصيل رسائل حتريضية 
مسيئة ملرص وتدافع عن اإلخوان كصفحة »اعئدون إىل الرشيعة« وصفحة »لواء اإلسالم«، ولعل أشهر 
املنتديات األخرى »شبكة حنني اإلسالمية« ويه خاصة بادلولة اإلسالمية يف العراق والشام. ويتم 
استخدامها خلدمة اجلهاديني يف مرص، وقد تعامل اتليار اجلهادي مع صفحات اتلواصل االجتمايع 
كوسيلة للتحريض وتعليم الشباب كيفية حتضري املواد املتفجرة وحتريك أنصارهم، وقد تمكنت من 
تشكيل جهاز إعاليم، وحدث نوع من ادلعم بني اتلنظيمات اجلهادية يف مرص ودول أخرى، وهذه 
اتلعامل  من  اجلهادية  اتلنظيمات  تمكنت  كما  »داعش«.  دعم  استخدمت صفحاتها يف  اتلنظيمات 
بطريقة خمتلفة مع أجهزة األمن؛ حيث أعلن بعضها عن عدم وجود حسابات هلا ىلع مواقع اتلواصل 
املواد  إلرسال  مشفرة،  إيميالت  طريق  عن  بها  اخلاصة  املواد  بعض  لنرش  جلأت  لكنها  االجتمايع، 

اخلاصة بها إىل املنرب اإلعاليم اجلهادي كما تفعل مجاعة بيت املقدس يف مرص)1)).

والقضية اثلانية يه اتلحريض ىلع العنف ضد املرأة، وفيها نرى فتاوى ىلع اإلنرتنت تطالب 
بإقرار سن زواج املرأة من 8 سنوات ألي رجل يف أي سن، وإماكنية استمتاع الرجل بها وجبسدها إىل 
أن تأتيها ادلورة الشهرية، وأن املرأة غري املختونة ناقصة اإليمان، واملرأة ال حيق هلا أن تتوىل منصب 
ا من  القايض ومناصب أخرى. وتعترب منظمات حقوق اإلنسان تزويج الفتيات القرص شكالاً صارخاً
أشاكل اتلحريض ىلع ممارسة العنف ضد املرأة ىلع املستويني اجلسدي وانلفيس، وربط إيمان املرأة 
جبسدها شلك من أشاكل ممارسة العنف الرويح واثلقايف وانلفيس واتلحريض ضدها. واخلطري يف هذه 
ادلعوات والفتاوى أن أصحابها حياولون تمريرها يف نصوص ادلستور مربرين ذلك بأحاديث دينية، 
وبأنها عودة إىل السنة املحمدية، دلرجة أن هناك مطالب بإحالة هؤالء األشخاص إىل ماكمات بتهمة 

www.siyassa.org.eg/ السياسة ادلويلة،  جملة  العنف يف مرص«،  تنظيمات  اثلالث من  »اتلطرف واإلرهاب: خريطة اجليل  إسماعيل،  ممد   )20(
.News/4920.aspx
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ازدراء األديان وانليب وازدراء اإلسالم واتلحقري من شأنه. بل وترتفع أصوات انلخب حايلًّا يف مرص 
اليت  ادلينية  الفضائيات  بعض  مع  الصفحات،  هذه  من  التشويه  من  اإلساليم  ادلين  إنقاذ  برضورة 

تواصل دعواتها للتحريض ىلع العنف واتلميزي ضد النساء حتت راية ادلين والسنة)))).

كما يرى ابلعض أن اتليارات السلفية يه اليت تقوم بذلك بعد أن أفسح هلا انلظام السيايس 
ادليين - اإلخواين - املجال اإلعاليم وادلعوي يف ذلك الوقت أثناء حكم اإلخوان؛ ألنهم حياولون 
اإلنسانية،  األعراف  للك  املخالفة  وفتاواهم  وممارساتهم  السلفيني  استثمار سقطات  اتلحريض  بهذا 
السلطة واالستيالء الاكمل ىلع مفاصل ادلولة،  للمفاضلة بني اإلخوان والسلفيني بهدف ابلقاء يف 

واتلغطية ىلع إخفاقهم يف توفري وتلبية احتياجات الشعب االقتصادية واالجتماعية)))).

تشويه  أجل  من  أثناء حكمها  انلهج  ذلك  اتبعت  املسلمني  اإلخوان  أن مجاعة  ابلاحثة  وترى 
صورة السلفيني وإبعادهم عن أمور ادلولة، باإلضافة إىل إهلاء الشعب يف تلك القضايا يف الوقت اذلي 
تسىع فيه اجلماعة تلمكني أعضائها وإقصاء معارضيها إما بالفصل أو اتلهديد، أو باستخدام العنف 

للسيطرة ىلع ادلولة وتنفيذ أجندتها اخلاصة بها.

اخلطاب الديني املحر�ض- 11

لقد انترش يف اآلونة األخرية مناخ اعم حيث ىلع الكراهية واتلحريض، من خالل خطاب ديين 
متطرف يبتعد عن الوسطية واالعتدال، نتيجة وجود صدامات سياسية وفقهية بني أنصار اتليار ادليين 
نتيجة غياب  انلبوية، وهذا  والسنة  القرآن  آيات  الصحيح بلعض  اتلأويل غري  إىل  باإلضافة  نفسه، 
االعتدال عن مصادر اخلطاب ادليين، وقد نتج عن عدم االعتدال والسالمة ادلينية ظواهر كثرية، 
أبرزها اتلطرف ادليين املفيض إىل العنف واملغري باالعتداء، بما يناقض مضمون ادلين وفحواه، كذلك 

اعطف ممد شحاتة، »خماطر اتلحريض االجتمايع يف الشارع املرصي يف الفرتة ما بني 2012-2014م: رؤية اجتماعية ملخاطر إاعدة إنتاج ادلولة«،  )21( 
يف أعمال مؤتمر العنف، مج. 1: 563.

املرجع السابق.  )22(
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أوقع هذا اتلطرف القطيعة واجلفوة بني أبناء الوطن الواحد. هذا باإلضافة إىل شيوع نوع من اتلدين 
الشيلك، اذلي يؤكد شلكيات اتلدين وطقوسه ىلع حساب املعاين واملضامني السامية بوصفها موجهات 

أخالقية تقع يف إطار اتلفاعل بني أفراد املجتمع)))).

ادلين  تحَُضيِّع  اليت  الساحة  يه  وتلك  والسياسة،  ادلين  بني  الواضح  اخللط  إىل  باإلضافة  هذا 
ا مع ذلك ظاهرة إرضار اتلدين باملواطنة؛ حيث اجتهت بعض اخلطابات  ا. وقد تزامن أيضاً والسياسة معاً
ادلينية إىل تعميق روح اتلدين املحرَّف والشيلك واملتطرف عند اتلابعني، وقد ارتبط بذلك تزايد كثافة 
احلضور يف املساجد والكنائس ىلع السواء، وتزايدت حالة اتلبشري ادليين املتبادل، وكذلك الصدامات 

أو االعتداءات ادلينية املزتايدة)))).

وقد دفعت هذه اتلفاعالت إىل حالة من االنسحاب النسيب من قيم املواطنة كمرجعية أشمل 
وأمجع، إىل قيم اجلمااعت ادلينية أو املذهبية املتصارعة كمرجعية أضيق، مما أدى إىل إضعاف مرجعية 

املواطنة املشرتكة حلساب املرجعيات االنعزايلة أو املتقوقعة)))).

وبناءاً ىلع ما سبق، ترى ابلاحثة أن هذه اتلغريات واألوضاع يف جمملها قد تؤدي إىل انتشار الفتنة 
الطائفية يف املجتمع، واليت تقود بدورها إىل انتشار اتلعصب والعداءات املتبادلة بني األديان، وهذا 
قد يدفع حنو االضطرابات والفوىض اليت تقودنا مبارشةاً إىل االجتاه حنو جمتمع املخاطر، وقد ظهر ذلك 

جليًّا يف الفرتة اليت أعقبت 25 يناير، وبصفة خاصة بعد وصول مجاعة اإلخوان املسلمني للحكم.

انت�ضار التطــرف- 12

تعد مشلكة اتلطرف من القضايا الرئيسية اليت تهتم بها الكثري من املجتمعات املعارصة، فيه 
قضية يومية حياتية تمتد جذورها يف اتلكوين اهلييلك لألفاكر واملثل اليت يرتضيها املجتمع، فالفكر 
املتطرف شأنه شأن أي نظام معريف يعترب ظاهرة اجتماعية تتأثر وتؤثر يف غريها من ظواهر مرتبطة 

عيل يللة، الشباب واملجتمع: القضايا واملشكالت )اإلسكندرية: املكتبة املرصية، 2008(: 146.  )23(
املرجع السابق: 148.  )24(

مكتبة  )اإلسكندرية:   1 مج.  العريب،  اإلصالح  مرصد  يف  العريب«،  املجتمع  أوضاع  لرصد  مدخل  املتوسطة:  العربية  الطبقة  »حالة  يللة،  عيل   )25(
اإلسكندرية، 2008(: 43.
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إىل حدٍّ كبري بالظروف اتلارخيية والسياسية وادلينية واالقتصادية واالجتماعية، وغريها من الظروف 
اليت يتعرض هلا املجتمع. ولقد شهدت مرص يف أعقاب ثورة 25 يناير تزايد اتلطرف بصوره املختلفة 
ا ىلع استقرار  ا مؤسسيًّا بشلك أصبح يمثل خطراً ىلع حنو لم تشهده من قبل، واختذ هذا اتلطرف طابعاً
املجتمع، وهذا جيعل احلكومة يف حالة تأهب واستزناف دائمني بفعل انتقال اجلمااعت املتطرفة من 

مرحلة الفكر إىل مرحلة السلوك واملمارسة)))).

الفرتة من 2011م إىل 2014م،  املجتمع املرصي خالل  الظاهرة بشلك كبري يف  ازدادت هذه  وقد 
نتيجة للتغيري احلادث يف املجتمع، باإلضافة إىل الصعود السيايس تليارات اإلسالم السيايس وجناحها 
يف فرض نفسها كالعب رئييس خالل املرحلة االنتقايلة وتويل احلكم خالل اعم 2012م، فأدى ذلك 
إىل إحداث تغري كبري يف ابليئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية احلاضنة للتطرف؛ حيث شهدت 
تراجع دور املؤسسات ادلينية اتلقليدية يف نرش الفكر اإلساليم الوسطي املعتدل بني الشباب، يف ظل 

سيع اإلخوان تلقويض دور مؤسسة األزهر الرشيف)))).

ولقد ظهرت فئة كبرية - خاصة اذلين ينتمون تليار اإلسالم السيايس - تنجذب بشلك كبري 
لألفاكر اليت يطرحها تنظييم القاعدة وداعش، واكن من أبرز مظاهر ذلك رفع أعالم تنظيم القاعدة 

وصور ألسامة بن الدن، كما تناىم تأييد تنظيم داعش بني هؤالء الشباب)))).

ا يف مجيع املجتمعات، وهناك عدة مؤرشات تدل ىلع تصاعد  ا مققاً ويمثل الفكر املتطرف خطراً
الفكر املتطرف، منها ما ييل)))):

مواقف  - اختاذ  ورضورة  اهلدف،  وضياع  املجتمع،  تسيب  حول  الساذجة  الشعارات  ظهور 
صارمة للتعامل مع هذا الوضع.

إظهار املتطرفني بوصفهم ينتمون لفئة احلق، بينما اآلخرون ينتمون إىل فئة الضالل. -

يوسف ورداين، »مداخل ماكفحة اتلطرف بني الشباب يف مرص«، بدائل 6، العدد 10 )يناير 2015(: 27-7.  )26(
املرجع السابق: 7.  )27(

.www.acrsegorg/22437 ،نبيل عبد الفتاح، »مالحظات حول إشاكيلات اتلجديد يف الفكر اإلساليم املرصي )1-2(«، املركز العريب للبحوث وادلراسات  )28(
إسماعيل رساج ادلين، اتلحدي: رؤية ثقافية ملجابهة اتلطرف والعنف )القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب، 2015(: 91.  )29(
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توجيه اهلجوم ضد أي شخص يتحدى آراء اجلماعة املتطرفة. -

ظهور خطاب الكراهية ضد األقليات يف املجتمع. -

اإلرهاب املنهيج للمعارضني.  -

فالسبب الرئييس اذلي يؤدي إىل انتشار اتلطرف هو انلظام اتلعلييم اذلي يقوم ىلع اتللقني ال 
الفهم وال انلقد وال احلوار بني األفاكر، بعبارة أخرى فإن انلظام اتلعلييم يبذل لك جهده لصياغة 
»العقل االتبايع« ويتجنب صياغة »العقل انلقدي«. هذا باإلضافة إىل ازدواجية نظام اتلعليم، فهناك 
تعليم مدين يف جانب، وتعليم ديين يف جانب آخر، فيف اتلعليم ادليين تتجه هذه اجلمااعت إىل آيلة 
اتلأويل املحرف للنصوص ادلينية، اليت تضيف الرشعية ادلينية ىلع أسايلبها وأهدافها اإلجرامية؛ سعياًا 
تلحقيق هدفهم األسىم، وهو تأسيس ادلول ادلينية اليت تقوم ىلع الفتوى وليس ىلع الترشيع وسيادة 

القانون.

بطريقة  املتطرف  الفكر  نرش  يف  اإلعالم  وسائل  تلعبه  اذلي  ادلور  خطورة  ذلك  إىل  ويضاف 
مبارشة أو غري مبارشة، كما أن هناك بعض القنوات الفضائية ادلينية اليت تنرش الفكر املتطرف من 

خالل اتلأويالت املحرفة للنصوص ادلينية)1)).

تنشأ يف جمتمع  اليت  احلديثة  الظواهر  أهم  من  تعترب  اتلطرف  أن ظاهرة  اإلطار، جند  ويف هذا 
مزدوج املخاطر؛ جمتمع اعليم يتسىم بالفوىض وغياب معايري السلوك االسرتشادية وبروز عدد هائل 
من األخطار املنظمة املجهولة اليت يتعذر اتلحكم يف عواقبها الالحقة، وجمتمع ميل أدت اتلحوالت 
والقيم  بنيته األساسية  تغيري  اثلورة إىل  اليت شهدها يف أعقاب  السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
احلاكمة هل ىلع حنو جعله من ناحية أكرث عرضة للتأثر بهذه املخاطر العاملية، ومن ناحية أخرى أكرث 

قدرة ىلع تويلدها وتصديرها للخارج)))).

السيد يسني، ثورة 25 يناير: بني اتلحول ادليمقرايط واثلورة الشاملة )القاهرة: ادلار املرصية اللبنانية، 2011(: 383.  )30(
يوسف ورداين، »فجوات اتلطرف وسياسات اتلعامل مع جمتمع املخاطر املزدوج«، جملة أحوال مرصية 13، العدد 56 )ربيع 2015(: 95.  )31(
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نعرضها  ظهوره  يف  سبباًا  اكنت  واليت  اتلطرف،  ظاهرة  مع  اتلعامل  يف  مخس  فجوات  وهناك 
اكآليت)))):

)أ( فجوة املعرفة باملخاطر

تعترب فجوة املعرفة من أهم الفجوات املتعلقة باتلصدي لظاهرة اتلطرف، واليت تتعلق بغياب 
أية معلومات موثوق بها عن حجم الظاهرة، وخريطة انتشار اتليارات املتطرفة وتركز بؤرها الساخنة 
سواء ىلع األرض أو يف ساحة الشباكت االجتماعية، واألفاكر الاكمنة وراء انتشار األفاكر املتطرفة، 
وطرق جتنيد املتطرفني املحتملني، وربط ذلك لكه خبطر اتلهميش واالستبعاد االجتمايع، وما ينتج 

عنهما من بيئة خصبة ملمارسات العنف واإلرهاب.

وقد تعززت هذه الفجوة بعدم اهتمام مراكز الفكر يف مرص باتلعامل اجلاد مع ظاهرة اتلطرف، 
وبعدم إجراء استطالاعت رأي علمية لقياس األبعاد املختلفة النتشار اتلطرف يف املجتمع املرصي، 
تأثري اتلطرف ادليين  الوحيد هو اذلي أجراه »مركز بصرية« يف مارس 2015م حول  واكن االستطالع 
ا - وفق تقرير  ىلع مرص، كما أن اغبلية منتجات مراكز ابلحوث والفكر اليت بلغ عددها 57 مركزاً
»بنسلفانيا« عن مراكز الفكر يف العالم لعام 2014م - حول ظاهرة اإلرهاب لم تتناول اتلطرف كظاهرة 

سابقة عليه ومودلة هل، وركزت ىلع طريقة واحدة من طرق مواجهته ويه جتديد اخلطاب ادليين.

وبناءاً ىلع ما سبق، ترى ابلاحثة أن األفراد واجلمااعت اليت تلتحق باملنظمات اإلرهابية يعتنقون 
أفاكراًا وآراء متطرفة جتاه املجتمع وادلولة، فهم يميلون إىل تكفري اآلخر، بل واألكرث من ذلك يقومون 
بنرش األفاكر اهلدامة اليت قد تقوض استقرار املجتمع وتدفعه حنو مزيد من العنف والفوىض، وهذا 
بدوره كفيل بأن يعوق مسرية ادلولة حنو اتلقدم للخروج من اكفة األزمات اليت تمثل عبئاًا ىلع اجلميع.

املرجع السابق: 98-95.  )32(
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)ب( فجوة الوقوع يف فخ الشلك الواحد

أساس  املواطنني ىلع  واستهداف  والطائيف  املذهيب  املناخ  تنايم حدة  الطبييع يف ظل  اكن من 
اهلوية ادلينية، وازدياد داعوى اتلكفري بعد ثورة 25 يناير؛ أن يتم الرتكزي ىلع اتلطرف ادليين باعتباره 
الشلك األبرز للتطرف، إال أن اتلطرف ادليين ليس هو الشلك الوحيد، فهناك اتلطرف السيايس اذلي 
َعربِّ عنه انتشار خطاب اتلخوين واالتهامات املتبادلة بني انلخب السياسية، واتلطرف اجلييل كما  يحُ
يربز يف انتشار خطاب دولة العواجزي واملطابلة بإقصاء كبار السن من املجال العام دون تمتع الشباب 
العنيف اذلي  األلرتاس، واتلطرف  تعرب عنه ممارسات  الريايض اذلي  الالزمة، واتلطرف  باملؤهالت 

بمقتضاه يتعاطف الشباب مع اتلنظيمات املتطرفة املحلية وادلاخلية.

)ج( فجوة املواجهة غري املكتملة

اتلطرف ظاهرة معقدة ال يمكن مواجهتها من خالل املعاجلة األمنية اليت تعترب اتلطرف هو 
األساس للفعل اإلرهايب، أو من خالل احلديث املتكرر عن إحداث نمو اقتصادي اعدل بني املواطنني 
يتعلق باتلصدي اجلاد لفجوة ادليموقراطية، وتعميق ممارسات احلكم  املواجهة  وحسب، فجزء من 
الرشيد بني املواطنني، ويه األسباب اليت تستغل غيابها تيارات اإلسالم السيايس للتشكيك املستمر 
ملبادئ حقوق اإلنسان حتت ستار  بعدم احرتامه  املواطنني، والطعن  نظام احلكم ورشعيته بني  يف 
فادليمقراطية  املتطرفة،  األفاكر  معه  تتعايش  أن  يمكن  ال  ادليمقراطية  فمناخ  اإلرهاب،  ماكفحة 
تعرتف باالختالف وتستوعبه ىلع عكس اتلطرف اذلي يقوم ىلع اإلقصاء، كما تقوم املواجهة غري 
ا بالرتكزي الوقيت ىلع الظاهرة، وعدم وضعها ىلع أجندة اهتمامات ادلولة، أو أن تركز هذه  املكتملة أيضاً

املواجهة ىلع أحد أشاكل اتلطرف دون اآلخر.

وترى ابلاحثة أن مجاعة اإلخوان املسلمني جلأت ملثل هذه األسايلب من خالل إقناع الشباب 
بأنهم مهمشني ومرومني من اكفة حقوقهم يف فرتة ما بعد 25 يناير و30 يونيو، من أجل زيادة الضغط 
ىلع ادلولة ومؤسساتها، وتنمية روح اتلعصب دلى هؤالء الشباب، اذلين قد يكون دليهم ادلافع حنو 

االجتاه للتطرف عندما يعجزون عن إشباع احتياجاتهم.
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)د( فجوة العمل اتلقليدي غري اخلالق

ال شك أن العمل اتلقليدي لألجهزة الرسمية ومؤسساتها لن ينجح يف مواجهة إبداع اتلنظيمات 
 غري مؤسسية واضحة يمكن 

اً
املتطرفة اليت باتت تنحو حنو انلهج الالمركزي يف العمل، وتأخذ أشاكال

تفكيكها واتلعامل القانوين معها، كما أنها غريت من أسايلب عملها لرتكز ىلع إدارة اتلوحش بني 
ا وخربة يف اتلعايط مع تكنولوجيا املعلومات واالتصال  الشباب غري املصنف أيديولوجيًّا األكرث تعليماً
احلديثة؛ ما لم تغري من أسايلب عملها اليت ما زالت تركز فقط ىلع األسلوب الوقايئ وتنظيم ندوات 

وقوافل دينية وفكرية يف أماكن تغيب عنها بوصلة االستهداف اجلغرايف.

بواسطة  الشباب  الستقطاب  خالقة   
اً

أشاكال املتطرفة  اتلنظيمات  استخدام  إىل  باإلضافة  هذا 
شباب مدرب دليه خربة يف العمل ىلع شباكت اتلواصل االجتمايع، وصياغة رسائل مثرية جتذب هؤالء 
اإلثارة  روح  تسوده  بديل  والروتني وخلق جو  امللل  اتلغلب ىلع حالة  والراغب يف  للتمرد،  الشباب 
واملغامرة، وأصبح اإلنرتنت بالنسبة هلم بمثابة »جامعة إرهابية« جاذبة الصطياد فرائسهم، نظري ما 
تمتلكه من خصائص تسهل عليهم نرش فكرهم املخالف لقيم املجتمع، ولعل »داعش بوك« اذلي تم 
اإلعالن عنه، نموذج جيد حول قدرة داعش ىلع توظيف هذه املنصات اإللكرتونية يف نرش أفاكرها.

)ه( فجوة األفاكر

تتعلق هذه الفجوة بنوعية األفاكر اليت تبثها ادلولة ملواجهة األفاكر املتطرفة، ومدى جاذبيتها 
لفئات الشباب اليت سئمت من مجود هذه األفاكر وتكرارها وعدم تعاملها مع قضايا احلياة ايلومية 

اليت يعيشون فيها، واملشكالت اليت تواجههم، واليت أدت إىل اغرتاب عدد كبري منهم.

الفكرية اليت تسىع  القنااعت  املتطرفة منظومة من  وىلع انلقيض من ذلك، أسست اتليارات 
تلغيري شلك املجتمع ونظام احلكم، وتوظيف ادلين نلقد القنااعت املستقرة عند املواطنني خاصة يف 
جانبها السيايس، واتلبايه باملجتمع اذلي ينشدون تأسيسه، مع وصف املجتمعات املعارصة بالكفر 
ال  اذلين  الفكرية  واملراجع  والرموز  وادلاعة  العلماء  سرية  وتشويه  املذلات،  يف  واالستغراق  واجلهل 
ينتمون إيلهم وتتبع عرثاتهم واتهامهم ببيع اذلمة، وتمجيد أسماء وسرية شخصيات معارصة وتارخيية، 
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وانتقاء ما يتناسب مع مواقفها وآرائها دلعم وتعزيز اخلطني الفكري والعسكري هلذه اتلنظيمات، 
وماولة نسف األفاكر الوسطية وبناء أساس فقيه جديد يعتمد ىلع األفاكر املتشددة كبديل وتروجيه 
بني الشباب باستثمار محاسهم وقلة معرفتهم الرشعية، وذلك باإلضافة إىل االغتيال املعنوي للرموز 
ادلين  وباسم  اهلل  باسم  واالنتقام  املظلومية  فكرة  تكريس  وأخرياًا  بالعمالة،  واتهامهم  السياسية 

لضحاياهم.

خماطر الإرهـــاب- 13

)أ( تعريف اإلرهاب

لقد أصبحنا ايلوم نعيش يف اعلم وجمتمعات متخمة باملخاطر نتيجة انتشار مجااعت اتلطرف 
ا، وتنيه حياة البرش قتالاً وذحباًا وإحراقاًا)))). واإلرهاب اليت تنرش الرعب بني البرش وتعيث يف األرض فساداً

ويعرف قاموس Oxford اإلرهاب ىلع أنه »استخدام اخلوف إلكراه انلاس تلحقيق أهداف سياسية«)))).

القانون  تداعيات خطرة ىلع  اذلي حيمل  اإلرهاب  األخرية عوملة خطر  اآلونة  وقد ظهرت يف 
واجليش واحلرية وحياة انلاس ايلومية واستقرار انلظام السيايس يف لك العالم؛ ألنها جتتث لك ضمانات 
األمن واالستقرار اليت تعهدت بها املؤسسات األساسية لدلولة القومية، ولقد اختلفت ظاهرة اإلرهاب 
يف احلداثة اثلانية عن احلداثة األوىل؛ حيث يغيب عن اهلجمات اإلرهابية أمر بدييه بالنسبة لألعداء 
اتلقليديني يتمثل يف القدرة ىلع احلساب العسكري، فمرتكب العمليات االنتحارية ال خياطر ألن 
فعله قاتل ومميت، فالفزع ال خييفه، وموته جيعله ال يقهر، بل يتصاعد احلسم، فاالنتحار عنده وسيلة 

للقتل اجلمايع.

عيل يللة، »املخاطر االجتماعية: مصادرها وأنماطها وفواعل املواجهة«، جملة أحوال مرصية 13، العدد 56 )ربيع 2015(: 35.  )33(
 Patrick Hanks and Judy Pearsall, eds., The New Oxford Dictionary of English, (New York, NY: OxfordUniversity  )34(
Press, 1998): 1915.
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فاملنظمات اإلرهابية يتم إرهابها بشلك عشوايئ وبال هدف وبشلك ال يمكن تقديره، فليس 
هناك حرب واتلهديد غري متاكفئ باملعىن األدق لللكمة؛ ألن الضحايا سواء اكنوا بالزي العسكري أو 
ا مثل اجلنب  مدنيني عزل، ليس دليهم إماكنية ادلفاع املضاد، ومن ثم، فإن الشجاعة غري جمدية تماماً

فسالحهم األهم هو بث اخلوف)))).

فاإلرهابيون ال يرغبون يف حتقيق انلرص بل يريدون خلق اخلوف وبث الرعب، كما أنهم ينزتعون 
قيمة قواعد ونظام اجليش واحلرب عن طريق نرشهم حالة معادية للمجتمع واإلنسان بلث اخلوف 
لم تتمكن من احلفاظ ىلع  بأنها  داخل احلدود وخارجها، باإلضافة إىل إجبار ادلول ىلع االعرتاف 
احلقوق ادلستورية اليت وضعتها بنفسها يف سبيل ضمان األمن ملواطنيها اذلي يعد أسىم حق قانوين 

هلم. واإلرهاب يف ضوء جمتمع املخاطر العاليم حيدث فيه نوع من حتول احلرب اكآليت)))):

يف احلروب القديمة للقرن العرشين اكنت ادلول تقف أمام ادلول، واجليوش أمام اجليوش،  أ- 
ادلول  أي   - املشاركني  أن  بمعىن  األساس،  يف  متناسق  شلك  املواجهة  من  الشلك  وهذا 
)حكومات – جيوش( - يمكنهم حساب املخاطر واتلنبؤ بها من حيث األهداف السياسية 

والقدرة اتلهديدية )الوسائل العسكرية(.

يف املقابل، نشأت حروب جديدة، أي أشاكل منظمة من العنف من خالل بعض املتطرفني،  ب- 
اذلين يتولون القيادة وهم ليسوا قادة عسكريني من ادلولة، بل هم اغبلاًا مجاعة من املتطرفني 
دينيًّا وقوميًّا ومنظمني للعنف، ويشلكون شباكت مافيا ويقودهم شخص ما، ويعيشون يف 
وانلهب  السلب  وعمليات  والرسقة  املخدرات  وجتارة  األسلحة  تهريب  ىلع  نفسه  الوقت 
حسبانه،  يمكن  ال  اذلي  املتسق  غري  العنف  من  األشاكل  تلك  فيها  تنترش  مناطق  يف 
هذا باإلضافة إىل أن متطريف هذه اجلمااعت يف اعتقادهم أنهم حياربون باسم اهلل، فهؤالء 
املجاهدون يف سبيل اهلل أشخاص يعتقدون أنهم ينفذون إرادة اهلل ىلع األرض، وهم يمتازون 

ا بنوع من القسوة والطغيان اذلي ال يمكن ختيله. دائماً

أولريش بيك، جمتمع املخاطر العاليم حبًثا عن األمان املفقود، ترمجة عال اعدل، وهند إبراهيم، وبسنت حسن اعدل، املرشوع القويم للرتمجة 2006   )35(
)القاهرة: املركز القويم للرتمجة، 2013(: 265.

املرجع السابق: 268-266.  )36(
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ا،  وقد استفاد اإلرهاب من ثمار العوملة واحلداثة وال سيما تكنولوجيا االتصاالت األكرث تقدماً
اإلنرتنت  بني  العالقة  احلديث عن  مقاربتان عند  وثمة  واتلنفيذ،  واتلخطيط  اتلجنيد  يف عمليات 
فقد  اإلنرتنت،  داخل  تتم  اليت  العمليات  أي  ذاته،  السيربي يف  اإلرهاب  مقاربة  ادلويل:  واإلرهاب 
استخدمت اجلمااعت اإلرهابية نظم تكنولوجيا املعلومات واإلنرتنت يف إحداث هجمات حققت 
من خالهلا أذى ورضراًا مايلًّا وماديًّا وخسائر يف األرواح، عرب اإلنرتنت، منها - ىلع سبيل املثال - 
تعطيل أجهزة اتلحكم يف انلقل، وإمدادات املياه، واتلالعب يف برجميات مطات الطاقة، والقرصنة 
وغريها. أما املقاربة اثلانية فيه مساعدة اإلنرتنت ىلع القيام بعمليات إرهابية تتم ىلع الصعيد الواقيع، 

من خالل استخدامه يف احلشد واتلخطيط واتلنظيم للعمليات اإلرهابية)))).

)ب( ثقافة اإلرهاب عرب مواقع اتلواصل االجتمايع

لعبت  حيث  االجتمايع؛  اتلواصل  مواقع  يه  اإلرهاب  النتشار  أدت  اليت  الوسائل  أبرز  ولعل 
ا ملمارسة  دورها يف الرتويج واملساعدة ىلع نرش اإلرهاب واتلطرف، فقد وجد اإلرهاب فضاءاً جديداً
نفوذه عرب املجتمع االفرتايض بشلك اعم، ومواقع اتلواصل االجتمايع بشلك خاص، من خالل السياق 

اآليت:

* خطابات اإلرهاب عرب مواقع اتلواصل االجتمايع

ا ثقافيًّا،  ا سياسيًّا، ومنها ما حيمل طابعاً تتعدد اخلطابات داخل ساحة اإلنرتنت، منها ما حيمل طابعاً
وتتحرك هذه اخلطابات ىلع مرجعيات متعددة بعضها شخيص واآلخر مؤسيس، باإلضافة ملجموعة من 
غري  بطريقة  واآلخر  مبارشة،  بطريقة  يتحرك  بعضها  واإلرهاب  اتلطرف  ىلع  حتض  اليت  اخلطابات 
مبارشة. ويف هذا السياق، نؤكد ىلع ثالثة أنماط من اخلطابات املتعلقة باإلرهاب عرب مواقع اتلواصل 
مؤسسية  مرجعية  ىلع  اخلطاب  من  انلمط  هذا  يتحرك  حيث  اتلقليدي؛  اخلطاب  أوهلا  االجتمايع؛ 
ا ىلع مرجعية شخصيات أو رموز دينية مافظة،  قد تكون رسمية أو شبه رسمية، وقد يتحرك أيضاً

 Javier Argomaniz, “European Union Responses to Terrorist Use of Internet”, Cooperation and Conflict 50,  )37(
no. 2 (June 2015): 250–268.
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لإلشاكيلات  تتعرض  وال  العقدي،  اتلأصيل  مسائل  حول  الرموز  تلك  أو  املؤسسات  هذه  وتتمحور 
ادلينية العرصية. أما اخلطاب اثلاين فهو اخلطاب ادليين املتشدد، ذلك انلمط من اخلطاب اذلي يتحرك 
خطابات  من  يقدمه  وما  املتشدد،  انلمط  هذا  ولعل  مؤسسية،  منها  أكرث  شخصية  مرجعيات  ىلع 
واإلرهاب.  واتلطرف  العنف  الرتويج ألفاكر  دورها يف  تلعب  أن  املمكن  من  يتضمن شبهات غلو 
أن  يدرك  داعش  أو تلنظيم  القاعدة  واملتأمل تلنظيم  احلريك،  اخلطاب  فهو  اثلالث،  اخلطاب  وأخرياًا 
هل خطاباًا عرب اإلنرتنت يهدف من خالهل إىل نرش ثقافة الرعب واخلوف، وذلك عرب آيلات اإلنرتنت 

املتعددة واليت منها مواقع اتلواصل وايلوتيوب)))).

* اتلجنيد وترويج ثقافة االستشهاد

يف الغالب جند أن معظم من انضموا إىل اجلمااعت املتشددة واملتطرفة، تم جتنيدهم عن طريق 
أو  أو األقارب  أو عرب وسائل اتلواصل االجتمايع، من قبل زمالئهم يف اجلامعة  االتصال الشخيص 
أجهزة  رقابة  عن  ا  بعيداً والتشفري  واتلواصل  اتلفاعل  يف  الروابط  تلك  أسهمت  حيث  األصدقاء؛ 
األمن اليت اكن من الصعب عليها اخرتاق هذه اتلجمعات من ادلاخل، وهنا تتأكد قدرات اتلواصل 
االجتمايع واالتصال الفعال داخل جممواعت ضيقة تتعامل بشلك آمن ومبارش، بل إن هذه املجمواعت 
املغلقة قد تكون اعبرة للحدود أحياناًا وتتسم يف الوقت ذاته بسمات االتصال الشخيص من حيث 

قدرة اتلأثري واتلأثر وتوظيف مهارات االتصال)))).

يه  اإلنرتنت،  عرب  املتطرفة  اتلنظيمات  عليها  تعتمد  اليت  اخلطرية  األسايلب  أبرز  من  ولعل 
الرتكزي ىلع ابلعدين اثلقايف وادليين من خالل الرتويج »ثلقافة االستشهاد«، فالواقع يشري إىل أن ثقافة 
واتلعبئة،  احلشد  عملية  يف  اإلرهابية  اتلنظيمات  عليها  تعتمد  اليت  اآليلات  إحدى  يه  االستشهاد 
ولعل هذه اثلقافة يسبقها بطبيعة احلال ما تمت اإلشارة إيله من خطابات دينية متشددة، تلعب ادلور 

ا الشباب إىل ساحتها)1)). اتلمهيدي يف جذب األفراد وخصوصاً

.https://goo.gl/rTCDpv ،حسام ممد نبيل، جتنيد اإلرهابيني عرب مواقع اتلواصل االجتمايع )د.م.، د.ت.(، كتاب إلكرتوين متاح عرب اإلنرتنت  )38(
ويلد رشاد زيك، »تطبيقات اإلنرتنت كفواعل جديدة لإلرهاب«، جملة ادليمقراطية 17، العدد 66 )إبريل 2017(: 32.  )39(

املرجع السابق: 33-32.  )40(
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* اتلدريب والعبور من االفرتايض إىل الواقيع

هذا باإلضافة إىل أن مواقع اتلواصل االجتمايع فتحت املجال أمام شلك من أشاكل اتلدريب 
ىلع القيام بالعمليات اإلرهابية، يسىم اتلدريب االفرتايض من أجل القيام بعمليات ختريبية، وتساهم 
مواقع الفيديو يف تعليم صنع املتفجرات؛ حيث تقدم للمشاهد آيلات ووسائل بدائية لصنع املتفجرات 

اليت تستخدم يف العمليات اإلرهابية)))).

وإحراج  ادلولة  إرهاق  بقصد  ختريبية  أهداف  حتقيق  إىل  يهدف  اإلرهاب  أن  جند  سبق  ومما 
ا  السلطة، كما أن التسهيالت اليت قدمها املجتمع االفرتايض يف ظل العوملة، قد أفرز شكالاً جديداً
من أشاكل اإلرهاب يتخطى ادلولة القومية، فاجلمااعت اإلرهابية باتت تتحرك ىلع مستوى اعليم يف 
ا، استغلت اتلنظيمات اإلرهابية ما تقدمه  احلشد واتلخطيط واتلعبئة، بل واملمارسة واتلنفيذ. وأخرياً
Google Earth يف اتلعرف ىلع األماكن احليوية اليت تستهدفها العمليات اإلرهابية بسهولة ويرس)))).

ومن ثم، ترى ابلاحثة أنه يف ظل العوملة واالنتشار اهلائل لوسائل االتصال اكإلنرتنت وغريها، 
اذلي  اإلرهاب  واستقراره خاصةاً خماطر  املجتمع  تهديد  تعمل ىلع  اليت  املخاطر  من  العديد  ظهرت 
ا  انترش يف اآلونة األخرية بصورة كبرية، واذلي يعد سمة من سمات جمتمع املخاطر؛ حيث أصبح اعبراً

للحدود وال يمكن اتلنبؤ بنتاجئه، وهذا قد يؤدي إىل تهديد األمن القويم املرصي.

* استخدام اإلعالم ابلديل للرتهيب واحلرب انلفسية

هذا  ويتخطى  ابلديل،  اإلعالم  وهو  اإلعالم  أشاكل  من  ا  جديداً شكالاً  اإلنرتنت  أفرز  لقد 
اإلعالم لك صور اهليمنة، ويبتعد إىل حدٍّ كبري عن املركزية أو األجندة اإلعالمية املوجودة يف ادلول. 
ولقد استغلت اتلنظيمات اإلرهابية هذا انلمط من اإلعالم تلحقيق أغراضها يف الرتويج ألفاكرها من 

ناحية، والرتهيب من ناحية أخرى)))).

املرجع السابق.  )41(
 Javier Argomaniz, “European Union Responses to Terrorist Use of Internet”, Cooperation and Conflict 50,  )42(
no. 2 (June 2015): 268.

 Gabriel Weimann, “The Psychology of Mass-mediated Terrorism”, American Behavioral Scientists 52,  )43( 
no. 1 (September 2008): 69–86.
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نفسه  يقدم  أنه  إىل  تشري  الواقعية  ادلالئل  أن  إال  اإلعالم،  من  انلمط  هذا  آيلات  تتعدد  كما 
بقوة عرب متغريين: األول الصورة، واثلاين مقاطع الفيديو. ولعل خري ديلل ىلع إعالم اإلرهاب عرب 
بالرهائن  اليت تظهر قسوتهم وتنكيلهم  الصور  اإلنرتنت ما تقدمه داعش، وذلك من خالل عرض 
مثل  القاسية،  الصور  بالعديد من  الشبكة  األسواق، وحتفل  وتفجري  السيارات  وتلغيم  واملختطفني، 
صور لقطع الرءوس، وصور حلرق األشخاص وغريها، فمن املالحظ أن اجلمااعت اإلرهابية بصفة اعمة 
وداعش بصفة خاصة تعتمد ىلع األسلوب االحرتايف يف اتلصوير بالشلك اذلي حتاول من خالهل قيادة 

حرب نفسية حول بشاعة ما تقوم به)))).

خطر  مواجهة  أجل  من  ا  معاً اتلاكتف  اجلميع  ىلع  ينبيغ  أنه  ابلاحثة  ترى  سبق،  ما  ىلع  وبناءاً 
اإلرهاب اذلي أصبح يهدد اكفة ادلول ىلع مستوى العالم، ذلا فاملواجهة ال بد أن تنطلق من الفرد 
 ثم يأيت بعد ذلك دور املؤسسات االجتماعية، وذلك عرب املؤسسات املختلفة اكألرسة، واملدرسة، 

اً
أوال

ا عند حد  واملؤسسات ادلينية تلوضيح الصورة للشباب وتبصريهم بسماحة ادلين، وال يقف األمر أيضاً
املؤسسات الرسمية فقط، ولكن ال بد للتنظيمات غري الرسمية اكألحزاب واجلمعيات وانلقابات أن 
ا، تبىق املسئويلة العاملية تقع ىلع اعتق املجتمع ادلويل،  ا يف اتلوجيه. وأخرياً يكون هلا دور فاعل أيضاً

واليت يتوجب ىلع اجلميع اتلاكتف من أجلها ضماناًا ألمن الشعوب واستقرارها.

ارتفاع معدلت العنف- 14

)أ( العنف بصفة اعمة

لقد انترش العنف يف املجتمع املرصي بصورة ملحوظة، عقب ثورة 25 يناير 2011م، وحىت وصول 
تؤدي  قد  كثرية  ملخاطر  أدى  واذلي  يونيو،   30 ثورة  بعد  حدة  أكرث  أصبح  لكنه  للحكم،  اإلخوان 
املسلمني  اإلخوان  السيايس جلماعة  العنف  ثم  بصفة اعمة،  للعنف  اإلطار،  هذا  ادلولة يف  النهيار 

بصفة خاصة.

املرجع السابق: 87.  )44(
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* تعريف العنف

ا غري  يعرف أمحد زيك بدوي العنف بصفة اعمة ىلع أنه »استخدام الضغط أو القوة استخداماً
مرشوع أو غري مطابق للقانون، واذلي من شأنه اتلأثري ىلع إرادة فرد ما«)))).

ويتضمن  والقواعد،  للقوانني  خمالف  سلوك  أو  فعل  »لك  أنه  ىلع  عحُرف   Oxford قاموس  ويف 
عنها  ادلفاع  أو  رغباتهم  أو تلحقيق  األفراد،  من  وجود جمموعة  احلفاظ ىلع  بهدف  القوة  استخدام 

نتيجة لعدم قدرتهم ىلع حتمل الضغوط املختلفة«)))).

ويمكن دراسة العنف من خالل مستويني هما)))):

املستوى األول: هو ذلك املتعلق بالعوامل املؤدية لظهور ثقافة العنف واجلريمة ويه:

القوة  ثقافة  اعتماد  أمثلة ذلك  اإلقليمية، ومن  العاليم والقضايا  انلظام  نابعة من  عوامل   -1
ا العنف اإلعاليم واثلقايف مثل تهميش  والقهر حلسم الرصااعت ىلع املستوى العاليم، وأيضاً
اثلقافات، واإلساءة إىل املقدسات، أو ىلع مستوى األزمات اإلقليمية، مما يؤدي إىل ظهور 

ردود أفعال ذات طابع عنيف.

العوامل انلابعة من املستوى القويم ادلاخيل، وهذه العوامل تتعلق باألساس بثقافة االنغالق   -2
والردة االجتماعية للثقافات املحلية ىلع نفسها، مما أفسد اثلقافة العامة للمجتمع وأدى إىل 
نقص مساحة تأثريها، كذلك تنايم الفقر واتساع اهلوة بني الطبقات والعشوائيات؛ حيث 
تسود ثقافة العنف وتهميش القانون واألخالق، ويضاف إىل ذلك عوامل نابعة من انلظام 

السيايس احلاكم وانتهااكت حقوق اإلنسان والفساد.

أمحد زيك بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية: إجنلزيي - فرنيس - عريب )بريوت: مكتبة بلنان، 1986(: 441.  )45(
The Oxford English Dictionary, 4th ed., Oxford: Oxford University Press, (2008): 22.  )46(

شحاتة، »خماطر اتلحريض االجتمايع يف الشارع املرصي«: 103.  )47(
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يف  واجلريمة  العنف  ثقافة  تفاعالت  إىل  تؤدي  اليت  باملسارات  اخلاص  هو  اثلاين:  املستوى 
املجتمعات اإلنسانية، ويه:

رشائح  - من  الكثري  تواجه  اليت  االجتمايع،  اتلهميش  وكذلك  واالغرتاب،  اإلحباط  حالة 
املجتمع املرصي.

عدم اثلقة بني أفراد املجتمع وانلظر إىل اآلخر ىلع أنه عنرص تهديد. ويف هذا اإلطار، ترى  -
ابلاحثة أن مجاعة اإلخوان بعد وصوهلا للحكم قد اعتربت لك من يعارضها ىلع أنه مصدر 
اتساع  اتباع أسايلب خمتلفة معهم اكتلعذيب واتلهديد، مما أدى إىل  تهديد هلا، وجلأت إىل 

دائرة العنف اليت قد تؤدي إىل تهديد استقرار املجتمع واألفراد ونرش الفوىض.

يف  - االجتماعية  واألخالقيات  الضوابط  وتباين  القيم  وغياب  القانون  احرتام  ثقافة  غياب 
املجتمع.

)ب( العنف املصاحب ثلورات الربيع العريب

تلك  من  الكثري  ىلع  املنظمة  ادلينية  القوى  سيطرة  إىل  تالها  وما  العريب  الربيع  ثورات  أدت 
أهلية، وظهرت األشاكل  العديد من املجتمعات إىل فوىض وحروب  اثلورات، وأدت االنقسامات يف 
باسم  تلقب نفسها  اليت  القوى  أيدي  السطح ىلع  األكرث تطرفاًا من اإلرهاب اهلميج اذلي طفا ىلع 
ىلع  العربية  األنظمة  من  للعديد  الفكري  اإلفالس  نتيجة  والشام؛  العراق  يف  اإلسالمية«  »ادلولة 
األنظمة عن  تلك  العريب؛ حيث عجزت  الربيع  ثورات  مدى فرتات طويلة من احلكم سابقة ىلع 
جتديد العقد االجتمايع بشلك حقييق؛ نتيجة االحتاكر املستمر للسلطة من قبل انلخبة احلاكمة، فقد 
ازدادت ظاهرة العنف بشلك غري مسبوق بمختلف صورها وأشاكهلا بعد ثورات الربيع العريب بصفة 
اعمة، وبعد أحداث 25 يناير بصفة خاصة؛ حيث أصبح املجتمع املرصي يف معاناة من ظاهرة العنف 
ا هلا، األمر  املجتميع من قبل اتليارات املتشددة يف املجتمع، واليت اختذت من اتلطرف شعاراًا ومنهجاً
اذلي قد يقود إىل خماطر كثرية ال يمكن السيطرة عليها وباتلايل انتشار الفوىض يف املجتمع، وتهديد 

استقراره)))).

رساج ادلين، اتلحدي: 22.  )48(
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فالعنف يتودل من احلرمان النسيب اذلي يفيض إىل اتلوتر اذلي ينشأ عن اتلعارض بني ما ينبيغ 
أن يكون وبني ما هو اكئن بالفعل، األمر اذلي يدفع األفراد إىل العنف، وخاصةاً الشباب؛ مما جعلهم 
حنو  لالجتاه  استعداداًا  وأكرث  والسياسية،  واالجتماعية  االقتصادية  املشكالت  إزاء  حساسية  أكرث 
العنف يف ظل تشلك بعض مظاهر األزمة املجتمعية اليت تعانيها املجتمعات العربية؛ مثل أزمة اهلوية 
دافعة  قوة  تعد  العوامل  واثلقايف، وهذه  الفكري  بالفراغ  وتزايد اإلحساس  واملعايري،  القيم  واهزتاز 
حنو اخنراط الشباب يف اجلمااعت واتلنظيمات اإلسالمية اليت تقدم بديالاً لإلحساس باألمن واهلوية، 
وتحُِعدُّ هؤالء الشباب لالحتجاج ضد انلظم احلاكمة واألوضاع القائمة يف املجتمع وتوجهه حنو العنف 

واتلمرد)))).

)ج( عنف مجاعة اإلخوان املسلمني

 ال شك أن ما صدر عن مجاعة اإلخوان املسلمني من عنف بعد ثورة 25 يناير وحىت بعد ثورة
30 يونيو ينتيم نلمط العنف غري املسئول؛ حيث تم اختيار أنصار الرئيس األسبق ممد مريس من 
ثقافة  ىلع  تربت  اليت  الفكرية  انلاحية  من  شالكتها  ىلع  اليت  واجلمااعت  املسلمني  اإلخوان  مجاعة 
العنف  اجلماعة  هذه  وأنصار  أعضاء  يمارس  حيث  املجتمع؛  يف  العامة  اثلقافة  عن  منعزلة  فرعية 
فهم  الرشعية«،  »احلفاظ ىلع اإلسالم ودعم  اسم  اجلماعة حتت  قيادات  يمىل عليهم من  ما  إطار  يف 
اهلدف  ألن  هذا؛  غري  الواقع  لكن  املوت،  حىت  عنه  ادلفاع  جيب  أسىم  هدف  ذلك  أن  يعتقدون 
الرئيس واحلقييق اذلي تسىع إيله قيادات هذه اجلماعة، هو حتقيق أهدافها السياسية سواء اكن ذلك 
بطريقة مرشوعة أو غري مرشوعة، من خالل استخدام العنف والقوة للوصول إىل ما يريدونه حىت 

ولو أدى ذلك إىل إسقاط ادلولة.

ويتفق ذلك مع ما أشار إيله عيل يللة حينما أكد ىلع أن انلمط الالعقالين غري املسئول يتمزي 
باالفتقار ألي أهداف موضوعية يثور ضدها الفرد، واعدة ما خيدم أغراض بعض املحرضني، واعدةاً 
يتم اختيار مجهور هذا انلمط من العنف من طراز معني من البرش، ثم تنترش بينهم أفاكر معينة ضد 
اجلمااعت األخرى أو ضد سلطة املجتمع، ومن ثم، يتشلك هلم بناء اجتمايع وثقايف فريع مضاد بلناء 

حسني توفيق إبراهيم، ظاهرة العنف السيايس يف انلظم العربية، سلسلة أطروحات ادلكتوراه 17 )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1992(: 87.  )49(
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املحرضني  أن  جند  انلمط  هذا  ويف  ذاتها،  املجتمع  سلطة  ضد  أو  وأيديولوجيتها  األخرى  اجلمااعت 
يكونون ىلع ويع بأهداف العنف يف حني أن املشرتكني فيه ليسوا سوى ضحية لصياغة اجتماعية 

وثقافية زائفة أتقن تأسيسها املحرضون ىلع هذا انلمط من العنف)1)).

ا ىلع مجاعة اإلخوان املسلمني وأنصارهم من  وبناءاً عليه، ترى ابلاحثة أن ذلك قد ينطبق تماماً
اتليارات ادلينية اذلين تربوا ىلع السمع والطاعة لقياداتهم، يف سبيل حتقيق أهدافهم حتت شعار الغاية 
تربر الوسيلة، وسوف نقوم فيما ييل بعرض أنماط العنف اليت اتبعتها مجاعة اإلخوان املسلمني بدايةاً 

من يوم 25 يناير حىت ثورة 30 يونيو وعزهلم عن السلطة كما ييل:

* املرحلة األوىل: من 25 يناير إىل الوصول للحكم

القوى  من  بمجموعة  املسلمني  اإلخوان  عالقة  توضيح  خالل  من  الفرتة  هذه  حتليل  يمكن 
األساسية داخل املجتمع واليت تمثل اإلطار الشامل للمجتمع، وذلك من خالل ما ييل)))):

فلقد استغلت اجلماعة ثورة 25 يناير تلحقيق أهدافها اخلاصة؛ حيث حتولت من مجاعة مظورة 
إىل حزب سيايس معرتف به هو حزب احلرية والعدالة، وبالرغم من أنها لم تكن ادلاعية ثلورة يناير 
فقد حاولت يف إطار خربتها يف اتلنظيم السيطرة ىلع ماكسب اثلورة، كما استغلت اجلماعة يف هذه 
الفرتة موقف دعم اجلماهري هلا كونها اجلماعة اليت اعنت كثرياًا يف ظل حكم مبارك، فرأى العديد 

من اجلماهري رضورة منحها الفرصة يلقدموا مرشوعهم.

كما ابتعدت اجلماعة عن استخدام العنف بعض اليشء يف هذه املرحلة جلمع شمل أنصارها 
 للسلطة، كما لم تكن هناك قوى سياسية قوية ومنظمة 

اً
ومؤيديها وكسب تعاطف اجلماهري وصوال

تتصدر املشهد يف ذلك الوقت يف مواجهة اجلماعة، ويف سبيل حتقيق ذلك أكدوا عدم نيتهم يف ترشيح 

عيل يللة، تقاطعات العنف واإلرهاب يف زمن العوملة )القاهرة: مكتبة األجنلو املرصية، 2007(: 104.  )50(
أرشف إسماعيل إبراهيم شليب، »العنف السيايس جلماعة اإلخوان املسلمني يف ضوء اتلغريات السياسية يف املجتمع املرصي: قراءة سوسيولوجية   )51(

للفرتة من يناير 2011 إىل يناير 2015«، يف أعمال مؤتمر العنف، مج. 1: 454.
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أحد منهم للرئاسة وعدم االستحواذ ىلع أغلبية الربملان، ومشاركة املسيحيني يف اختاذ القرار، ودعم 
الواحد تلو اآلخر بعد حصوهلم ىلع  الوعود  تمثيل املرأة يف الربملان، ولكن رساعن ما تبخرت هذه 

األغلبية يف الربملان وظهرت رغبتهم يف اتلمكني.

رموا  ومن ثم، فإن الفرصة اكنت ساحنة للجماعة يف ظل ضعف اجلهاز األمين ليك يعوضوا ما ححُ
أن  السلطة وامتالكها، خاصةاً  األمنية، ويتقدموا خطوات يف ظل حيازة  يقظة األجهزة  منه يف ظل 
جهاز الرشطة أصيب بعد يوم 28 يناير 2011م جبرح اغئر، ودفع ثمن خطايا انلظام وأخطاء احنرافه عن 
مهمته يف خدمة الشعب حبفظ أمن املجتمع إىل خدمة السلطة، وهذا اجلهاز - ال سيما مباحث أمن 
ادلولة - دليه معلومات اكملة عن تنظيم اإلخوان ويالحقهم ويطاردهم ويواجههم إذا دعت الرضورة، 

لكنه أمام الرضبات املتتايلة اليت تعرض هلا، لم يعد بمقدوره أن يفعل ما اكن ينفذه يف املايض.

تديني الرصاع السيايس وتزايد حدة االستقطاب املجتميع ىلع خلفية دينية

لقد بدأت هذه العملية منذ االستفتاء ىلع اتلعديالت ادلستورية، وبرزت بشلك واضح خالل 
ادلستور  صياغة  عملية  خالل  واستمرت  الرئاسية،  االنتخابات  ومحالت  الربملانية  االنتخابات 
واالستفتاء عليه، وهذا االستقطاب أخذ يفرض حالة من احلدة ىلع اخلطاب واملمارسات السياسية 
دلرجة دفعت بعض املنتسبني تليارات اإلسالم السيايس إىل اتلهديد الواضح بممارسة العنف إذا لم 
تتم االستجابة ملطابلهم، أو إذا لم تنجح خططهم يف إقامة دولة اخلالفة أو تطبيق احلكم بالرشيعة، 
وتتم تعبئة هؤالء بشلك مستمر لصد أي موقف أو ممارسة تعرقل مرشوع اإلسالم السيايس وسيطرته 
ىلع ادلولة أو حىت ىلع ويع انلاس، وقد انتهجت تيارات اإلسالم السيايس يف ذلك ميدانيًّا أسلوبني 
أسايلب  كأحد  املحافظات  خمتلف  من  هلا  احلشد  يتم  إسالمية  مليونيات  تنظيم  األول:  واضحني، 
الضغط وإثارة الرعب، ويه املليونيات اليت نظمتها قوى اإلسالم السيايس بمفردها، يف مواجهة القوى 

املدنية يف معظم األحيان مثل)))):

شحاتة صيام، ثقافة االحتجاج: من الصمت إىل العصيان، مكتبة األرسة. إنسانيات )القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب، 2012(: 36-35.  )52(
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اهلدفاتلاريخاسم املليونية

مليونية تسليم السلطة واملعروفة 
جبمعة قندهار

2011/7/29م
املجلس  تسليم  برسعة  املطابلة 

العسكري للسلطة.

2011/11/18ممليونية ال لوثيقة السليم

السليم؛  وثيقة  ىلع  االحتجاج 
املتضمنة  الوزراء  رئيس  نائب 
اليت  املبادئ فوق ادلستورية،  بعض 
واعتبارها  ادلولة  مدنية  تضمن 
واجبة االلزتام عند صياغة ادلستور 

اجلديد.

2012/11/9ممليونية تطبيق الرشيعة

اإلسالمية  اجلماعة  نظمتها 
حازم  ومجاعة  اجلهادية  واجلمااعت 
أبو إسماعيل بهدف ادلعوة تلطبيق 

الرشيعة اإلسالمية.

2012/12/1ممليونية محاية الرشيعة والرشعية

اذلي  ادلستوري  اإلعالن  دلعم 
وحتصني  حلماية  مريس  أصدره 
وجملس  اتلأسيسية  اجلمعية 
يسيطر  مؤسستان  وهما  الشورى، 
احلل  من  اإلسالميون،  عليهما 

حبكم املحكمة ادلستورية العليا.

الرسمية  للمؤسسات  إسماعيل  أبو  وحازم  اإلخوان،  مجاعة  من  اإلسالميني  حصار  اثلاين: 
وتعطيلها، وحصار مدينة اإلنتاج اإلعاليم إلرهاب القنوات الفضائية اليت تنحاز للتيار املدين ومنع 

ضيوفها من الظهور يف الربامج احلوارية بل واالعتداء ىلع بعضهم.
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وهذا اتلوجه أصبح يشوبه الكثري من املخاطر من جانب املجتمع بصفة اعمة والشباب املرصي 
بصفة خاصة، يف ظل سيع مجاعة اإلخوان إىل إاعدة إنتاج انلظام الشمويل وماولة أخونة مؤسسات 
لعدم  املؤسسات  تلك  وإبعاده عن  الشباب،  من  واسعة  قطااعت  وإقصاء  تهميش  تعين  اليت  ادلولة، 
مواجهة  يف  واإلبداع  اتلعبري  حرية  قمع  ىلع  تدل  اليت  املؤرشات  إىل  باإلضافة  هذا  والئهم،  ضمان 
ما فجرته اثلورة دلى قطااعت واسعة من الشباب من طاقات إبداعية وفنية، وهو ما يضاعف من 

احتماالت الصدام.

مالحظة  ويمكن  العنف،  باستخدام  السيايس  اإلسالم  مجااعت  تلويح  إىل  باإلضافة  هذا 
تهديدات قوى اإلسالم السيايس باستخدام القوة ضد من خيالفهم الرأي من خالل اآليت)))):

شباب  - ضد  القوة  باستخدام  السيايس  اإلساليم  اتليار  قيادات  بلعض  العلنية  اتلرصحيات 
اثلورة، من خالل اجلمااعت املنتمية تارخييًّا للتيار اجلهادي املؤمن بالعنف.

السيايس مجااعت منظمة ومدربة  - قوى اإلسالم  امتالك  ادلاللة ىلع  ذات  املمارسات  بعض 
يمكن دفعها لقمع اثلوار إذا لزم األمر.

اإلنقاذ، وادلعوة إلقامة حد  - قيادات جبهة  املعارضني خاصةاً  تهدر دم  دينية  فتاوى  إصدار 
احلرابة ىلع املتظاهرين واملحتجني.

إىل  املقابلة  اجلهة  ىلع  الشباب  تراكمها  يدفع  اليت  والفتاوى  واملمارسات  اتلرصحيات  وهذه 
االستعداد لدلفاع واحلماية ثم الرد، وأخرياًا السيع للتعامل باملثل واالنتقام.

املجتمع  األهلية يف  نشوب احلرب  إىل  يؤدي  ا خطرياًا  قد يكون مؤرشاً ذلك  أن  ابلاحثة  وترى 
املرصي، وهذا يقود إىل تهديد ادلولة واستقرارها، ومن ثم، انتشار العنف والفوىض.

عماد صيام، »25 يناير اثلورة السلمية لشباب الطبقة الوسطى وحتديات املستقبل«، يف الربيع العريب: ثورات اخلالص من االستبداد: دراسة حاالت   )53(
)بريوت: رشق الكتاب، 2013(: 65.
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* املرحلة اثلانية: فرتة حكم اإلخوان املسلمني

املسلمني ممد مريس  فوز مرشح اإلخوان  الرئاسية اعم 2012م عن  االنتخابات  نتائج  أسفرت 
املرصية،  ادلولة  حكم  يف  األمور  زمام  اإلخوان  مجاعة  تولت  وبذلك  اجلمهورية،  رئيس  بمنصب 
يوم«  املائة  »برنامج  اسم  والعهود حتت  الوعود  من  الكثري  االنتخابية  وأعطى ممد مريس يف محلته 
بالرتكزي ىلع أكرب مشكالت احلياة ايلومية ويه: انلظافة، وحتقيق األمن، وتوفري اخلزب والوقود، وتيسري 
املرور. ورشع مريس يف بداية حكمه يف حل هذه املشكالت من خالل محلة »وطن نظيف« واليت 
الرئيس األسبق  ولم حيقق  يوم  املائة  ا مدوداًا، واعدت األوضاع كما اكنت عليه ومرت  القت جناحاً
والليربايلة واثلورية ملظاهرات  السياسية  ثم، دعت األحزاب  الفرتة، ومن  وعوده االنتخابية يف هذه 
حاشدة يف ميدان اتلحرير يوم اجلمعة 2012/10/26م، وأطلقت عليها »مجعة املحاسبة«؛ وذلك تلقييم 
بالعهود اليت قطعها ىلع نفسه، باإلضافة إىل نقد تشكيل وأداء  أداء رئيس اجلمهورية ومدى وفائه 

اللجنة اتلأسيسية لوضع ادلستور، واستناكر هيمنة مجاعة اإلخوان املسلمني عليها.

 من أن ترتك ميدان اتلحرير باعتباره ساحة للتعبري عن 
اً

غري أن مجاعة اإلخوان املسلمني بدال
املحافظات  لك  من  اجلماعة  قيادة  استدعتها  إخوانية  »بمليشيات«  اقتحامه  قررت  املعارض،  الرأي 
إصابة  عن  وأسفر  الفريقني  بني  ادلايم  الصدام  وقع  أن  إال  اكن  وما  املحاسبة«،  »مجعة   إلفشال 

ا)))). 150 شخصاً

ومن ثم، ترى ابلاحثة أن قيام مجاعة اإلخوان بمثل هذه األفعال قد يعين أنهم أحكموا قبضتهم 
ىلع مفاصل ادلولة بهدف السيطرة اتلامة عليها وأخونتها بما خيدم مصاحلهم فقط وليس مصالح 
الفرصة من قبل  الشعب، األمر اذلي قد يؤدي إىل تزايد الغضب من جانب املجتمع اذلي منحهم 
للوصول إىل السلطة، وباتلايل فإن ذلك قد يؤجج مشاعر الغضب والكراهية جتاههم، وهذا قد يؤدي 

إىل تصادم بني الشعب واجلماعة قد يقود إىل خماطر تؤدي لنرش الفوىض يف املجتمع.

السيد يسني، فيتو ىلع عرص اإلخوان: نقد العقل املغلق: مسارات املرحلة االنتقايلة من 25 يناير 2011 حىت 30 يونيو  2013 )القاهرة: ادلار املرصية   )54(
اللبنانية، 2015(: 180-178.
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فقد أدت اتلجاوزات اليت حدثت يف فرتة حكم اإلخوان إىل ازدياد حدة اتلوتر والغضب دلى 
املجتمع املرصي بكل فئاته، وتصاعد االشتبااكت والصدام بني اجلماعة والشعب، األمر اذلي قد 
يؤدي إىل حدوث الفوىض، وقد يصل األمر للحرب األهلية اليت تهدد استقرار املجتمع وتدفع تلفكك 

ادلولة وانهيارها)))).

اخلطورة،  فائق  ا  يتجه ألن يكون جمتمعاً قد  الشلك  بهذا  املجتمع  أن  ابلاحثة  ترى  سبق،  ومما 
يعاين  اذلي  والشعب  السلطة،  ىلع  املستميتة  اإلخوان  مجاعة  بني  ادلائرين  والرصاع  اتلوتر  نتيجة 

اإلرهاب املستمر سواء اكن إرهاباًا سياسيًّا أو جمتمعيًّا.

* املرحلة اثلاثلة: 30 يونيو واإلقصاء الشعيب جلماعة اإلخوان

بدأت عالقة اإلخوان تتوتر بكل مؤسسات ادلولة بعد شهور قليلة من حكم اإلخوان، ورغم 
ذلك استمر اإلخوان يف عملية اتلمكني يف اكفة مؤسسات ادلولة من خالل تعيني كوادرها يف اكفة 
األماكن احليوية يف ادلولة لضمان السيطرة اتلامة، مما أدى إىل حالة من السخط العام بني مجاهري 
الشعب املرصي يف ذلك الوقت، حتركه جمموعة من الشباب تدىع »حركة تمرد« تلجميع توقيعات من 
الشعب تنص ىلع رفضهم لسياسات حكم اإلخوان، ومن ثم، مجعت احلركة أكرث من 20 مليون توقيع، 
ودعت إىل اخلروج يف 2013/6/30م للتظاهر ضد انلظام اإلخواين، ولعمل انتخابات رئاسية مبكرة، 
الرئيس  يستجيبوا ذللك، وأخذ  فلم  امتلكوا حكم مرص  أنهم  اعتقدوا  املسلمني  ولكن اإلخوان 
ا ضده، ومن هنا  األسبق يؤكد ىلع الرشعية متناسياًا أن الرشعية يه الشعب، وقد خرج الشعب ثائراً
خرجت القيادة العسكرية تلمهل مجيع األطراف فرصة للتوافق ملدة 48 ساعة، ولكن ظل انلظام 
اإلخواين يتمسك بالرشعية ولم يعرتف بأخطائه، ولم يقدم أي تنازالت إلرضاء اجلماهري املعتصمة يف 

امليادين نتيجة العناد املستمر من قبل اجلماعة)))).

عبده، ثورة يناير... وابلحث عن طريق: 362.  )55(
شليب، »العنف السيايس جلماعة اإلخوان املسلمني يف ضوء اتلغريات السياسية يف املجتمع املرصى«: 455.  )56(
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ويف هذا اإلطار، ترى ابلاحثة أن األمور يف تلك الفرتة قد وصلت ملرحلة اغية يف الصعوبة من 
املسلمني  اإلخوان  بها مجاعة  تقوم  اليت اكنت  املمارسات  نتيجة  املرصي؛  الشعب  أفراد  اتلوتر دلى 
ذلك  من  واألكرث  بل  هلم،  املعارضني  وقمع  واضطهاد  املؤسسات،  مجيع  ىلع  كسيطرتهم  وأنصارهم، 
قيامهم بتعذيب لك من يعرب عن رأيه، وباتلايل فإن املجتمع يف هذه الفرتة قد وصل دلرجة الغليان 
والغضب من أفعاهلم، مما قد ينذر بالصدام بني اإلخوان والشعب وبداية حرب أهلية ال يستطيع أحد 
بنتاجئها، فقد تعدى األمر يف هذه املرحلة ما يطلق عليه جمتمع املخاطر، بل أصبح املجتمع  اتلنبؤ 

»فائق اخلطورة«.

ا ىلع املؤسسة العسكرية اتلحرك ملنع حدوث ذلك؛ ألنه قد يؤدي إىل انتشار  وباتلايل اكن لزاماً
للمرة  الشعبية  لإلرادة  املرصية  املسلحة  القوات  استجابت  ثم،  ومن  املجتمع،  يف  والعنف  الفوىض 
اثلانية ىلع اتلوايل، وعزلت الرئيس األسبق مريس، وشلكت إدارة جديدة للبالد حتت قيادة الرئيس 
 

ًّ
اجلماعة حال فلم جتد  العليا،  ادلستورية  للمحكمة  ا  رئيساً آنذاك  السابق عديل منصور واذلي اكن 

سوى االحتشاد يف ميداين »رابعة العدوية« و»انلهضة« ورفع شعار رضورة عودة مريس باسم الرشعية، 
ا، فقد اكنت اإلرادة الشعبية أقوى، ذللك جلأت اجلماعة مستندة يف ذلك إىل  ولكن لم جيِد ذلك نفعاً
تراثها القديم؛ جلأت إىل استخدام العنف وممارسة اإلرهاب، وذلك بتوجيه رضباتها إىل أفراد الشعب 

املرصي واجليش والرشطة)))). 

وبعد اإلطاحة بنظام اإلخوان املسلمني يف 3 يويلو 2013م، بدأت مرحلة جديدة من اتلحديات 
خالل  من  ادلولة  مع  املسلحة  املواجهة  خط  ىلع  مبارشة  إسالمية  فصائل  دخلت  أن  بعد  األمنية 
تنظيمات جهادية مسلحة فيما يشبه احلرب الشاملة ضد ادلولة املرصية؛ حيث تهدف تلك اتلنظيمات 

إىل)))): 

املرجع السابق: 225.  )57(
سامح فوزي، »اتلنمية واألمن... تطلع املواطن واختالف السياسات«، جملة أحوال مرصية 13، العدد 56 )ربيع 2015(: 51-49.  )58(
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الضغط ىلع مفاصل ادلولة اليت تعاين من أزمات اقتصادية حادة من خالل إتالف مطات  -
الكهرباء، وحرق املنشآت واملواصالت العامة، وتفزيع املواطنني من اتلفجريات العشوائية، 
مما  السواء،  واألجنيب ىلع  املحيل  املستثمَرين  العام، وخماوف دلى  اإلحباط  وخلق حالة من 
قطااعت  ويدفع  معقول،  تنموية يف مدى زمين  أمام حتقيق طفرة  هناك حتديات مجة  جيعل 

شعبية عريضة لالحتجاج.

إرسال رسالة إىل ادلاخل املرصي واخلارج العريب مفادها أن مرص ال تزال يف مرحلة انتقايلة،  -
بمعىن أن الرتتيبات السياسية احلايلة ال تكفل هلا االستقرار، ولن تكون خريطة الطريق 
علنت يف 3 يويلو 2013م يه نهاية املطاف، بل سوف يعقبها خرائط طريق أخرى، مما 

حُ
اليت أ

جيعل الرتقب - خاصةاً دلى املستثمر اخلاريج، ووالكئه يف ادلاخل - هو سيد املوقف.

االستقرار  - حتقيق  بغية  العامة  السياسات  يف  األمين«  »املكون  تكثيف  إىل  احلكومة  دفع 
أولوية للحرب  العامة، وإيالء  العنف، مما يستلزم بدرجة ما تقييد احلريات  وإيقاف عجلة 
األمن  قوات  تدفع  إرهابية  العام من خالل عمليات  املجال  اتلوتر يف  اإلرهاب، وخلق  ىلع 
الرتكاب أخطاء أو انتهاك سياسات خاطئة يف جمال حقوق اإلنسان، مما خيلق هلا أزمة ىلع 

املستوى الشعيب، وينعش اذلاكرة بممارسات ما قبل ثورة 25 يناير 2011م.

وفيما ييل عرض ألهم مظاهر عنف اإلخوان بعد اإلقصاء عن احلكم؛ حيث تعددت مظاهر 
عنف اإلخوان بعد ثورة 30 يونيو وإقصائهم عن احلكم، وقد تمثلت فيما ييل:

أحداث مكتب اإلرشاد 30 يونيو 2013م

برحيل  مطابلني  باملقطم،  اإلرشاد  مكتب  أمام  باتلظاهر  والشباب  املوظفني  من  العديد  قام 
اإلخوان«  حكم  و»يسقط  املرشد«،  حكم  »يسقط  مثل  هتافات  مرددين  املسلمني،  اإلخوان   نظام 
بإطالق  وقاموا  اإلخوان  مجاعة  غضب  أثار  مما  أمان«.  ماهلمش  اإلخوان  زمان  قاهلا  انلارص  و»عبد 
ا  شخصاً  12 مقتل  عن  انلتائج  وأسفرت  اإلرشاد،  مكتب  سطح  فوق  من  اليح  والرصاص  اخلرطوش 

وإصابة 48 آخرين)))). 

إرهابية  يونيو حىت إعالن مجاعة اإلخوان مجاعة  أنصار اإلخوان املسلمني منذ 30  انتهااكت  تقرير حول  ابن خدلون لدلراسات اإلنمائية،  مركز   )59(
)القاهرة، 2013(: 7.
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أحداث بني الرسايات

وقع يوم اثلالثاء 2 يويلو أحداث عنيفة بني املعتصمني أمام جامعة القاهرة من أنصار ممد 
مريس وأهايل املنطقة؛ حيث استخدم فيها مؤيدو مريس أنوااعاً خمتلفة من األسلحة انلارية واآليلة، 
وذلك نتيجة مشاهدة أنصار مريس سيارات عليها ملصقات »ارحل« تقف أمام لكية اتلجارة، فقاموا 
أثار حفيظة عدد من األهايل،  بإطالق انلريان من اخلرطوش يف اهلواء لرتهيب األهايل، األمر اذلي 

، وإصابة 220 آخرين)1)). ووقعت اشتبااكت عنيفة بني الطرفني، أسفرت عن مقتل 23 قتيالاً

أحداث احلرس اجلمهوري

حاولت مليشيات اإلخوان املسلمني اقتحام مقر احلرس اجلمهوري، مما أدى إىل مواجهة دامية 
بعد أن مارست قوات احلرس اجلمهوري حقها الرشيع يف ادلفاع عن هذه املنشأة العسكرية، بالرغم 
من حتذير القوات املسلحة بأن اهلجوم ىلع املنشآت العسكرية خط أمحر، وراح ضحية هذا اهلجوم 

51 قتيالاً و35 مصاباًا)))).

أحداث رابعة العدوية وانلهضة

ا يأوي العديد من اجلرائم اليت قام بها مجاعة اإلخوان  مّثل اعتصاما رابعة العدوية وانلهضة وكراً
املسلمني؛ حيث تم اختطاف العديد من أفراد الرشطة وبعض املواطنني العاديني إىل داخل اعتصام 
يد  ىلع  املوت  حىت  زيلفة  أمحد  تعذيب  مثل  األمثلة  من  العديد  وهناك  وتعذيبهم،  العدوية  رابعة 
املعتصمني يف رابعة، واختطاف ضابط رشطة وأمني رشطة وتعذيبهما يف داخل امليدان، والعثور ىلع 

العديد من اجلثث املدفونة يف حديقة األورمان بميدان انلهضة)))).

املرجع السابق: 9.  )60(
أسابيع القتل: عنف ادلولة واالقتتال األهيل واالعتداءات الطائفية يف صيف 2013 )القاهرة: املبادرة املرصية للحقوق الشخصية، 2014(: 30، كتاب   )61(

.https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/weeks_of_killing_ara.pdf ،إلكرتوين متاح عرب اإلنرتنت
حول انتهااكت أنصار اإلخوان املسلمني، انظر: مركز ابن خدلون لدلراسات اإلنمائية، تقرير حول انتهااكت أنصار اإلخوان املسلمني: 9.  )62(
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كما ثبت من اخلطط املضبوطة دلى أعضاء مجاعة اإلخوان أنها تنوعت ما بني خطط ملواجهة 
ادلولة باملقاطعة االقتصادية واالجتماعية، وتعطيل أجهزتها وإنشاء حكومة موازية، وإرهاق األمن 
وكرس وزارة ادلاخلية إلسقاط انلظام، وتشكيل قوة ادلفاع الشعيب للقبض ىلع عدد من رجال القضاء 
وانليابة والقيادات األمنية وماكمتهم علناًا، وكذلك خطة تلقطيع أوصال ادلولة بقطع الطرق ووسائل 
تصبح  املعلومات، حىت  أو  اخلرب  اإلحلاح يف تكرار  اسرتاتيجية  تتبىن  إعالمية  املواصالت، وخطة 
حقيقة يصعب نفيها، والوجود بكل وسائل اإلعالم للنيف الفوري للك ما يترسب من حقائق لإلعالم، 
كما بثوا صوراًا ومواد فيلمية ألحداث وقعت باخلارج - صوراًا من سوريا وايلمن - ىلع أنها حدثت يف 
مرص، وأشخاص يدعون اإلصابة، وىلع مالبسهم اخلارجية ما يشبه ادلماء، لكن املالبس ادلاخلية 
ا ناريًّا خمتلف  عندما تم كشفها تبني خلوها من أية آثار دلماء أو جروح، وأخرياًا تم ضبط 51 سالحاً
العيارات، وعدد من الطلقات اليت تستخدم عليها، باإلضافة إىل نبال وكريات حديدية وغريها من 

األدوات واملواد اليت استخدمت يف االشتبااكت)))).

العدوية  ويف هذا اإلطار، ترى ابلاحثة أن الرشطة دفعت ثمناًا اغيلاًا بعد فض اعتصايم رابعة 
وانلهضة؛ حيث أصبحت مستهدفة بدرجة كبرية من قبل مجاعة اإلخوان، وجتىل ذلك عندما حاولت 
رجال  من  العديد  اغتيال  عن  فضالاً  فشلت،  ولكنها  إبراهيم  ممد  السابق  ادلاخلية  وزير  اغتيال 

الرشطة وحرق مراكزها يف العديد من املحافظات.

أحداث القائد إبراهيم

إحداها  مظاهرات،  اإلسكندرية عدة  2013م، شهدت مافظة  يويلو   26 املوافق  اجلمعة  يوم  يف 
ميط مسجد  اجلمعة يف  احتشدوا عقب صالة  اذلين  ممد مريس،  املعزول  الرئيس  تابعة ألنصار 
السييس الفتاح  السابق عبد  ادلفاع  أنصار وزير  إبراهيم، وبعد احتشادها مرت مسرية من   القائد 

 .http://gate.ahram.org.eg/News/565249.aspx ،سامح الشني، »ننرش نص تقرير جلنة تقيص احلقائق حول أحداث 30 يونيو وما بعدها«، بوابة األهرام  )63(
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تلبية دلعوته إىل مليونية اتلفويض، مما أدى إىل حدوث اشتبااكت بني الطرفني استمرت ىلع مدار 
ا، باإلضافة إىل أكرث من 175 مصاباًا، وقد قام أنصار مريس باحتجاز رهائن  ايلوم، وأودت حبياة 12 شخصاً
مصابني من املتظاهرين املعارضني هلم بمسجد القائد إبراهيم، واالعتداء عليهم بالرضب وإهانتهم)))). 

االعتداء ىلع الكنائس

تلك  وانلهضة،  رابعة  جتميع  فض  أعقاب  يف  األحداث  أسوأ  من  حادثة  ابلالد  شهدت  لقد 
وكنائسهم  املسيحيني  املواطنني  ىلع  ومؤازروها  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  شنتها  اليت  اهلجمات 
وممتلاكتهم، وامتدت إىل إحدى وعرشين مافظة، وذلك يف ضوء اخلطاب اتلحرييض ضد األقباط، 
الكنائس اثلالث؛ األرثوذكسية، والاكثويلكية، واإلجنيلية، من خالل  وقد طالت تلك االعتداءات 
حرق 52 كنيسة ومنشأة كنسية لكيًّا وجزئيًّا، واالعتداء ىلع 12 كنيسة ومنشأة أخرى وسلب ونهب 

متوياتها)))).

كنيسة   43 تعرضت  مريس  ممد  لعزل  اتلايلة  أسابيع  الستة  خالل  أنه  إىل  باإلضافة  هذا 
رقت بالاكمل، بينما تعرض ابلايق للنهب أو اتلدمري  العتداءات خمتلفة، من بينها 27 كنيسة نهبت وححُ
أو اإلتالف اجلزيئ يف األبواب وانلوافذ، وتم إطالق انلار ىلع 3 كنائس، هذا باإلضافة إىل االعتداء 
ىلع 13 كنيسة، و7 مدارس، و6 مجعيات مسيحية، منها مركزان طبيان وملجأ لألطفال، وحرق 7 مباٍن 

خدمية واالعتداء ىلع منازل خاصة برجال ادلين املسييح)))). 

أسابيع القتل: 40.  )64(
الشني، »ننرش نص تقرير جلنة تقيص احلقائق حول أحداث 30 يونيو وما بعدها«.  )65(

»يف تقرير عن أنماط وأهم أحداث العنف يف 2013: املبادرة املرصية تدعو ملحاسبة اعدلة للمسؤولني عن ضحايا أحداث عنف«، املبادرة املرصية   )66(
.https://goo.gl/u2VDHh ،للحقوق الشخصية
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أحداث العنف يف سيناء والعريش

تمثلت هذه األحداث يف اهلجوم ىلع أقسام الرشطة، وبعض انلقاط العسكرية، وراح ضحيتها 
ا مع ترصحيات  أيضاً تزامنت هذه األحداث  املسلحة، وقد  القوات  الرشطة وجنود  أفراد  العديد من 
بالعنف من قبل بعض قيادات اتليار اإلساليم، حينما قال ممد ابللتايج؛ عضو مكتب اإلرشاد، إن 
ما حيدث يف سيناء يتوقف يف اللحظة اليت يرتاجع فيها اجليش عما وصفه باالنقالب وعودة الرشعية 
ممثلة يف ممد مريس إىل مهامه ومنصبه، هذا فضالاً عن تفجري خطوط الغاز يف سيناء والعريش.))))

اثلانية  للمرة  الشعب  استجابت إلرادة  قد  املسلحة  القوات  أن  ابلاحثة  ترى  اإلطار،  ويف هذا 
وساندته ضد مجاعة اإلخوان املسلمني، باإلضافة إىل قيامها جبمع شمل القوى السياسية اليت اعنت من 
عملية االنقسام يف عهدهم، ووضعت القوات املسلحة نفسها يف مواجهة عنف مجاعة اإلخوان ليك 
تقلل اخلطر والرضر ىلع املواطنني السلميني، وحتملت الكثري أثناء املواجهة؛ حيث سقط العديد من 
الضحايا يف صفوفها نتيجة العمليات الغادرة اليت قامت بها اجلماعة، فمن املستحيل أن ترتك الشعب 
تللك اجلماعة وعنفها، فيه الوحيدة القادرة ىلع ذلك ألنه جزء من اختصاصها، فواجبها ادلفاع عن 

أمن الوطن واملواطنني ضد إرهاب اإلخوان وأنصارهم.

حول انتهااكت أنصار اإلخوان املسلمني، انظر: مركز ابن خدلون لدلراسات اإلنمائية، تقرير حول انتهااكت أنصار اإلخوان املسلمني: 17.  )67(



ثورة 30 يونيو واإعادة بناء الثقة
أداء  فاكن  احلكومة،  يف  املتمثلة  وادلولة  املواطنني  بني  اثلقة  بلناء  ا  أساساً يونيو   30 ثورة  تمثل 
ا، باستثناء  الرئيس االنتقايل عديل منصور بدايةاً لرتاجع الرصاع بني القوى السياسية مع بعضها بعضاً
ادلولة  ضد  رصاعها  يف  واستمرت  العنف  فضلت  اليت  هلا  املؤيدة  احلراكت  وبعض  اإلخوان  مجاعة 
ومؤسساتها. وقد جتسد ذلك اتلوافق يف إخراج ادلستور بشلك توافيق شاركت فيه القوى السياسية 
واملجتمعية، وتزايد نسبة املشاركة يف االستفتاء واليت بلغت 38.6%؛ حيث صوت 98.1% بـ »نعم«، 
مقابل 1.9% صوتوا بـ »ال«))))، وذلك يف مقابل تدين هذه النسبة يف املشاركة يف دستور 2012م واليت 

بلغت 32.8%؛ حيث بلغت نسبة املوافقة 63.8% والرفض %36.2)))). 

ومن ثم، ترى ابلاحثة أن ارتفاع هذه النسبة يرجع إىل تزايد معدل اثلقة من قبل املواطنني، وهو 
ما دفعهم للمشاركة يف االستفتاء من أجل االستقرار.

تكن  لم  كبرية،  بأغلبية  السييس  الفتاح  عبد  املشري  وفوز  الرئاسية  االنتخابات  إجراء  ومع 
مدخالاً  وادلولة؛  املواطنني  بني  الفجوة  وتضييق  اثلقة،  جذور  مد  ىلع  العمل  أن  وبدا   مفاجئة، 

ال غىن عنه للنهوض بادلولة. وهنا يمكن اإلشارة إىل االجتاهات واتلحراكت اليت سعت إىل مواجهة 
 خماطر االستقطابني السيايس واالجتمايع، وما تثريه من حتديات وتهديدات للتماسك املجتميع وربما 

ادلول)1)). 

ومن ثم، ترى ابلاحثة أن هذه النسبة قد تعين ازدياد اثلقة من جانب املواطنني جتاه ادلولة عما 
اكنت عليه يف عهد ممد مريس؛ نتيجة للممارسات اليت قامت بها مجاعة اإلخوان يف هذه الفرتة.

www.sis.gov.eg/section/5182/ ،اللجنة العليا لالنتخابات: 20.5 مليون شاركوا يف االستفتاء بنسبة 38.6%«، اهليئة العامة لالستعالمات«  )68(
.4868?lang=ar

.https://referendum2012.elections.eg/results/referendum-results ،2012 انلتيجة انلهائية«، املوقع الرسيم للجنة االستفتاء ىلع ادلستور«  )69(
عمر، »خماطر أزمة اثلقة بني املواطن وادلولة«: 119.  )70(
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اجتاهات بناء الثقة- 1

تتعدد اجتاهات بناء اثلقة، فهناك اجتاه اقتصادي، يشري إىل أن االستقرار االقتصادي هو أساس 
ا ىلع املستوى االقتصادي زادت  اثلقة السياسية بني املواطن واحلكومة، ولكما حققت احلكومة تقدماً
املجتمعية، وذلك  القضايا  تمتلك رؤية ملعاجلة  أن  يتطلب من احلكومة  فيها، وهو ما  املواطنني  ثقة 
بهدف تقليل حالة االحتقان السيايس بينها وبني القوى السياسية املتنافسة داخل انلظام السيايس 
االتصال  قنوات  وفتح  املواطنني،  احتياجات  وتلبية  احلكومة ىلع رصد  اهتمام  ينصب  وأن  لدلولة، 

املجتميع، وإجياد حوار سيايس واجتمايع بني احلكومة واملعارضة.

اليت تساعد ىلع  الرشيد، ويعين »األسس  وإضافةاً إىل االجتاه االقتصادي، فهناك اجتاه احلكم 
بناء اثلقة السياسية بني املواطنني واحلكومة«، وأن تكون األخرية أكرث كفاءة ومسئويلة يف تقديم 
انتخابات  إجراء  املواطنني، وضمان  أمام  واملصداقية  الشفافية  وأن حترص ىلع  األساسية،  اخلدمات 
األساسية  املعلومات  توفري  ىلع  اإلداري  اجلهاز  يعمل  وأن  السلطات،  بني  اتلوازن  وحتقيق  نزيهة، 

للسلطة الترشيعية؛ يلتيح من عملية الرقابة واملساءلة لضمان الشفافية يف عملية اختاذ القرار. ))))

ثقة  ىلع  تستحوذ  اليت  يه  بالفاعلية  أداؤها  يتسم  اليت  احلكومات  أن  ابلاحثة  ترى  وباتلايل 
إشباع  ىلع  القدرة  وعدم  الفاعلية،  إىل  تفتقر  الضعيف  األداء  ذات  فاحلكومات  والعكس،  مواطنيها 
احتياجات مواطنيها تفقدها ثقتهم، ويدعم من ذلك تراجع املساءلة داخل احلكومة، وتراجع دور السلطة 

ا ىلع املجتمع. الترشيعية يف القيام بوظيفتها الرقابية مما يكرس من أزمة اثلقة، وهو ما يمثل خطراً

اإجراءات و�ضيا�ضات بناء الثقة- 2

عملت توجهات انلظام اجلديد يف إاعدة بناء اثلقة وسياسات التشغيل ومواجهة ابلطالة واتلهميش 
االجتمايع، ىلع جتنب املخاطر من خالل العمل ىلع مستويني، األول: اتلوجه حنو املرشواعت الكربى، 

واثلاين: من خالل العمل ىلع استعادة األمن، ويمكن توضيح ذلك ىلع انلحو اتلايل)))): 

وفاء عيل عيل داود، اثلقة السياسية بني املواطن واحلكومة وتداعيات قيام اثلورات، تقديم كمال املنويف )القاهرة: دار الوفاء، 2014(: 46-42.  )71(
عمر، »خماطر أزمة اثلقة بني املواطن وادلولة«: 121-120.  )72(
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)أ( ىلع الصعيد اتلنموي

بدأ الرئيس عبد الفتاح السييس يف إطالق عدد من املرشواعت اتلنموية الكربى مثل مرشوع 
ادلولة  حنو  اتلوجه  اخلطوات  هذه  تعكس  حيث  اذلهيب؛  املثلث  ومرشوع  اجلديدة،  السويس  قناة 
اتلنموية، واتلأكيد ىلع قيام ادلولة بأدوار اقتصادية واجتماعية، تلحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، 
ومساندة مدودي ادلخل، فضالاً عن اختاذ عدد من اإلجراءات اليت تعطي دفعة للتنمية من خالل 

إاعدة ترسيم احلدود بني املحافظات، وإضافة مافظات أخرى.

* مرشوع قناة السويس اجلديدة

فيه  اجلماهري  اجلديدة، وثلقة  السويس  قناة  تنمية  تدشني مور  2014م عن  علن يف أغسطس 
حُ
أ

فقد انتهت احلكومة من طرح شهادات استثمار تلمويل مرشوع قناة السويس اجلديدة، وجنحت هذه 
الفكرة، وخالل ثمانية أيام تم جتميع 60 مليار جنيه؛ حيث أسهمت عملية اتلهيئة االجتماعية، وما 
الوجدان املرصي من دفع العمل يف هذا املرشوع العمالق، يف إشارة  القناة من خصوصية يف  تمثله 

واضحة ىلع رغبة ابلناء واثلقة يف انلظام اجلديد.

* املثلث اذلهيب

بدأ العمل ىلع ضم عدد من املرشواعت القومية اكن من بينها مرشوع املثلث اذلهيب، واليت من 
املقرر أن تشمل مافظات ابلحر األمحر وقنا وسوهاج، وتسىع ادلولة إىل طرحها ىلع املواطنني بنظام 
القناة، ويهدف هذا املرشوع إىل إحداث طفرة تنموية  شهادات االستثمار، أسوةاً بما تم يف مرشوع 
والزراعة  والسياحة  والصناعة  اتلعدين  تتضمن  واليت  الشاملة  اتلنمية  ليستوعب  الصعيد،  ملنطقة 

واتلجارة.

وترى ابلاحثة أن هذا املرشوع وغريه من مرشواعت اتلنمية تعد مسايع وجهوداًا موجهة تلقليص 
حدود اتلهميش االجتمايع، وتفعيل أطر املشاركة واملسئويلة االجتماعية للقطاع اخلاص، فضالاً عن 
أجل  من  املستدامة،  اتلنمية  حتقيق  جبانب  االجتماعية  العدالة  حتقيق  شأنها  من  مبادرات  إطالق 

احلفاظ ىلع ادلولة املرصية من املخاطر العديدة اليت قد تهدد استقرار املجتمع.
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منها  أخرى  إدارية  مرشواعت  حنو  احلكومة  توجهت  اتلنموية،  املرشواعت  تلك  إىل  وإضافةاً 
ثالث مافظات  إنشاء  2014م عن  يويلو  احلكومة يف  وأعلنت  املحافظات،  بني  احلدود  ترسيم  إاعدة 
إنهاء مجيع  يتم  أن  ابلحرية، ىلع  والواحات  والعلمني  سيناء  وسط  األوىل،  املرحلة  يف  واكن  جديدة، 
ا  وفقاً األرجح  ومن  اإلعالن.  ذلك  من  اتلنفيذ خالل اعم  وبدء  اإلدارية  واهليالك  الرتسيم  إجراءات 
للرتسيم اإلداري اجلديد، أن يعمل ىلع استعادة االستثمارات املختلفة، وإتاحة الفرصة لالستفادة من 
املرشواعت املقرتحة، وتقليل االنفصال املاكين بني رشق وغرب انليل، واحلفاظ ىلع املكون العادايت 

واتلقايلدي، ومن ثم، حتقيق االنفراجة االقتصادية.

العام من جانب بعض  بالرضا  وإن اكن من املالحظ أن عمليات ترسيم املحافظات ال حتظى 
املحافظات، وهو ما يتطلب مرااعته؛ جتنباًا للتأثريات السلبية االجتماعية اليت يمكن أن خيلفها هذا 

الرتسيم)))).

)ب( ىلع الصعيد األمين

ومواجهة  القانون،  سيادة  وفرض  األمن  استعادة  أهمية  لدلولة عن  الرسيم  اخلطاب  يكشف 
اتلهديدات اخلارجية نتيجة حاالت االنفالت األمين يف ادلول احلدودية، فقد مثلت قضية استعادة 
األمن حتدياًا كبرياًا لدلولة، ولم يقترص األمر ىلع أعمال اإلرهاب يف املناطق احلدودية، وإنما امتدت إىل 
املدن احلضارية اليت أصبحت تعاين من مشكالت أمنية، إضافةاً إىل ذلك ارتفاع معدالت اإلجرام 

والسطو املسلح واخلطف بدافع احلصول ىلع فدية)))).

ويف هذا اإلطار، ترى ابلاحثة أنه يف ظل اتلوجه حنو إاعدة بناء اثلقة، اكن هناك حترك مجايع 
من جانب أجهزة ادلولة الستعادة األمن، وتنمية شعور املواطنني باألمن واالطمئنان، وهو ما يطرح 
قضية األمن اإلنساين بمفهومه الواسع، وما يرتبط به من ثقة ورغبة يف املشاركة وحتمل املسئويلة من 
جانب املواطنني، وذلك يف مواجهة اكفة األفاكر واملمارسات اليت من شأنها أن تهدد املجتمع وتعرضه 

املرجع السابق: 122.  )73(
إيمان رجب، »األمن واتلنمية اتلأثري املتبادل«، جملة أحوال مرصية، العدد 53 )صيف 2014(: 117.  )74(
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قيادة  إىل  2011م  اعم  منذ  ابلالد  تشهدها  اليت  ادليمقرايط  اتلحول  عملية  انتقال  ظل  يف  للمخاطر، 
سياسية واعية، واليت اتلف حوهلا املرصيون ومؤسساتهم، وبىن اجلميع طموحاتهم وآماهلم ىلع هذه 

القيادة »الرئيس عبد الفتاح السييس«.





اآليات مواجهة ثقافة الفو�ضى وجمتمع املخاطر

م�ضتويات مواجهة ثقافة الفو�ضى- 1

هناك جمموعة من اآليلات اليت يمكن أن تساهم يف معاجلة القضايا الكبرية اليت جتعل األفراد 
واملجتمعات عرضة للمخاطر، وذلك ىلع مستويات أساسية ثالثة يه)))):

الوقاية واتلحصني واحلماية: إن األساس يف هذا السياق، هو السياسات اليت تساهم يف هذه  -
اتلعليم  بتعميم  االلزتام  يساهم  وقد  واملجتمعات.  األفراد  منعة  وتبين  اثلالثة،  املجاالت 
للجميع يف جمالني أو ثالثة من خالل حتسني اإلماكنات الفردية، وبناء اتلماسك االجتمايع، 
واحلد من احلرمان، وإفساح املجال أمام خمتلف األطراف إلعالء صوتهم بما يمّكن األفراد 
واملجتمعات من املشاركة يف وضع سياسات تعرّب عن شواغلهم، وتعزز فرص العيش املتساوية، 

وتؤسس للتنمية اآلمنة واملستدامة.

تعزيز القدرات ومحاية األفراد وال سيما الضعفاء: ال شك أن املخاطر تستمر بفعل اتلهميش  -
االجتمايع، وعدم كفاية اخلدمات العامة، ووجود نواقص يف السياسة العامة، ودوام املخاطر 
هو نتيجة لقصور يف السياسات واملؤسسات العامة، ويف األعراف االجتماعية، ويف اخلدمات 
العامة، بما يف ذلك اتلميزي يف املايض واحلارض ضد فئات معينة ىلع أساس االنتماء اإلثين، 
أو املعتقد ادليين، أو اجلنس، أو أي هوية أخرى. كما تكشف هذه املخاطر عدم قدرة أو 
عدم إرادة دلى ادلولة واملجتمع، يف محاية الفئات الضعيفة من الصدمات اخلارجية الشديدة، 

ومعظمها يمكن توقع طبيعته إن لم يكن باإلماكن توقع توقيته وأثره بدقة.

لالنتاكسات،  اتلصدي  ىلع  وابلدلان  واملجتمعات  األفراد  قدرة  بناء  املنعة  بناء  يتطلب  وذللك 
واألشخاص اذلين ال يملكون ما يكيف من القدرات األساسية، من اتلعليم والراعية الصحية، هم األقل 
قدرة ىلع ممارسة حقهم يف عيش احلياة اليت ينشدونها. كما يمكن أن تصطدم خياراتهم بقيود اجتماعية 
وممارسات إقصائية، ترسخ اتلميزي االجتمايع يف املؤسسات والسياسات العامة. وبوجود املؤسسات املسئولة 
واتلدخالت الفاعلة ىلع مستوى السياسة العامة، يمكن إجياد مرك مستدام تلعزيز القدرات الفردية 

والظروف االجتماعية، اليت تعزز قدرة اإلنسان ىلع اتلغيري، وتبين منعة األفراد واملجتمعات. 

خادل مالك، وآخرون، تقرير اتلنمية البرشية 2014: امليض يف اتلقدم: بناء املنعة دلرء املخاطر )نيويورك: برنامج األمم املتحدة اإلنمايئ، 2014(: 25.  )75(
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الوطنية، لضمان حق  - السياسات  بموجبه مجيع  تعمل  املبدأ اذلي  باجلميع: هو  مبدأ االلزتام 
مجيع الفئات والرشائح يف املجتمع يف تكافؤ الفرص. وهذا يتطلب توجيه معاملة تفضيلية 
من  أكرب  قدر  بتقديم  وذلك  املايض،  يف  واحلرمان  املساواة  عدم  من  اعنت  اليت  للفئات 
اخلدمات واملوارد للفقراء وضحايا اإلقصاء واتلهميش بلناء قدرات لك فرد وتعزيز خياراته 
يف احلياة. فااللزتام باجلميع هو طريقة فاعلة ملعاجلة الطبيعة املفاجئة للمخاطر. وإذا اكنت 
السياسات االجتماعية تحُعىن باجلميع، فهذا ال يعين أنها تحُعىن فقط حبماية اذلين يعانون من 
ا حبماية األفراد واألرس املعيشية  الفقر، ومن املشكالت الصحية، ومن ابلطالة، بل تحُعىن أيضاً
اذلين يعيشون يف ظروف جيدة حايلًّا، وحيتمل أن يواجهوا شدائد يف حال ساءت األوضاع. 

كما تحُعىن بتأمني حد أدىن من القدرات لألجيال املقبلة.

هذا باإلضافة ملجموعة من اآليلات األخرى أهمها ما ييل)))):

)أ( إعداد املجتمع ملواجهة األزمة )املخاطر(

اغبلاًا ما حيدث أثناء وقوع األزمة حالة من اهللع االجتمايع؛ حيث ينترش اخلوف واإلشااعت، 
وربما صور من الفوىض واالحنراف، وذللك ال بد من تهيئة املجتمع لقبول األزمة وطرق اتلعامل معها، 
واملساعدة الفعالة يف اتلغلب عليها، هذا باإلضافة إىل أنه ال بد من العمل ىلع ضم املجتمع كرشيك 

فعال يف إدارة األزمة وذلك من خالل:

تعريف املجتمع بأبعاد املخاطر واألزمات اليت يمكن أن يتعرض هلا واآلثار املرتتبة عليها. -

تعريف املجتمع بأسايلب السلوك اليت جيب أن يتوخاها الساكن أثناء حدوث املخاطر. -

توفري أدلة تتضمن تعليمات جيب أن تحُتبع قبل األزمة وأثناء وقوعها. -

عيل يللة، »ادلراسة اثلانية: مؤرشات قياس فاعلية السياسات االجتماعية يف مواجهة املخاطر«، يف إشاكيلات السياسات االجتماعية يف إدارة املخاطر   )76(
جملس  بدول  االجتماعية  الشؤون  وزراء  ملجلس  اتلنفيذي  املكتب  )املنامة:   80 االجتماعية  ادلراسات  سلسلة  اخللييج،  اتلعاون  جملس  بدول 

اتلعاون دلول اخلليج العربية، 2013(: 38-35.



61

مظاهر ثقافة الفوىض يف ضوء جمتمع املخاطر

)ب( رسعة تداول املعلومات أو إصدار القرارات

تقوم إدارة »املخاطر« أو »األزمات« ىلع بيانات ومعلومات، ولكما اكنت ابليانات دقيقة وإدارتها 
ا الرسعة يف اختاذ القرار وتنفيذه، ويف ضوء  ا، ويصاحب ذلك أيضاً جيدة، حققت إدارة األزمة جناحاً

ذلك يتم إرساء قاعدتني أساسيتني يف إدارة املخاطر:

واتلوجيهات  واألوامر  واتلحذيرات  باألخبار  ذلك  ويتعلق  االتصال،  كفاءة  األوىل:  القاعدة 
واملعلومات املتعلقة باملخاطر، ولكما اكنت األزمة جديدة ىلع املواطنني، اكنت عملية االتصال مهمة 
ا من املبالغة يف نرش معلومات أو  حىت تعود األمور لطبيعتها، ورغم أهمية االتصال فإن هناك خطراً

حقائق قد جيانبها ادلقة.

القاعدة اثلانية: الرسعة يف إصدار القرار، فالقرارات ابلطيئة تؤدي إىل تفاقم األزمة، والقرارات 
اليت تصور أثناء املخاطر أو األزمات يه قرارات تارخيية واسرتاتيجية يرتتب عليها إما ختطي األزمة 
يرتبط  اذلي  العليم  املستوى  األول  ثالثة:  مستويات  ىلع  القرارات  وتصدر  اكرثة،  إىل  حتوهلا  أو 
بسيناريوهات األزمة واختيار ابلدائل، واثلاين ىلع املستوى اتلكتييك اذلي يرتبط بتحويل القرارات 
االسرتاتيجية إىل إجرائية، ثم القرار اذلهيب االسرتاتييج اذلي يرتبط حبل األزمة، وىلع لك املستويات 

ا. ا ورسيعاً جيب أن يكون القرار حاسماً

)ج( االلزتام بثقافة املجتمع

جيب أن ترتبط قضية مواجهة املخاطر سواء يف تشخيصها أو ابلحث عن حلول ملواجهتها بثقافة 
املجتمع؛ ألن ذلك من شأنه أن يستديع ادلعم املجتميع، واستنفار طاقات اذلين يشاركون يف  مواجهة 

املخاطر، وهذا يتطلب بالرضورة نرش الويع.
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)د( االرتقاء بنوعية احلياة

ويتمثل ذلك يف حل املشكالت اليت تعوق إشباع املواطنني حلاجتهم األساسية واالرتقاء بنوعية 
العام من  الرضا  املواطنني، تلحقيق مستوى أفضل ينبيغ أن يعيشوا يف إطاره ليك يسود  حياة هؤالء 

خالل حتقيق املساواة والعدالة االجتماعية ىلع اكفة املستويات.

)ه( مواجهة املشكالت الواقعية

ال بد من العمل ىلع مواجهة املشكالت االجتماعية قبل أن تتحول تلصبح خماطر اجتماعية 
يصعب السيطرة عليها.

)و( تطوير ويع املجتمع باملشكالت

من خالل تنمية القيم واملعارف واملهارات اخلاصة بمواجهة املشكالت، فنحن يف انلهاية أمام 
ثالث اسرتاتيجيات للتعامل مع املخاطر)))): 

اسرتاتيجية منعية: تستهدف اتلقليل من احتماالت حدوث بعض املخاطر، منها جتنب خماطر  -
ارتفاع ابلطالة، وخماطر االستبعاد االجتمايع، وتزايد الفجوة الطبقية بني األغنياء والفقراء.

األفراد، واألرس األكرث هشاشة  - تتوجه بشلك رئيس حنو  اسرتاتيجية جمتمعية وسيطة: ويه 
ا لآلثار السلبية للمخاطر، ومن أمثلة ذلك تقوية قدرات  ا؛ أي الفئات األكرث تعرضاً وضعفاً
النساء الفقريات املعيالت ألرس، واتلعامل مع اجتاهات بعض األفراد والفئات حنو العنف 

وماكفحة اإلرهاب.

السياسات  إشاكيلات  يف  العربية«،  املجتمعات  حالة  االجتماعية:  املخاطر  مواجهة  يف  املدين  املجتمع  قدرات  اخلامسة:  »ادلراسة  قنديل،  أماين   )77(
االجتماعية: 236-235.
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اسرتاتيجية اتلعامل مع آثار املخاطر بعد وقوعها: ويه تعكس تدخالت مبارشة قوية من  -
كربى  اقتصادية  أزمات  آثار  من  للتخفيف  املدين  واملجتمع  احلكومية  السياسات  جانب 
اكنهيار ابلورصة، أو آثار كوارث طبيعية، أو آثار رصااعت أهلية، وغريها مما يستلزم حزمة 

من األدوات املايلة واالقتصادية.

ىلع  - وطأتها  وتهوين  حدتها  من  للتخفيف  املخاطر  عن  انلامجة  اتلداعيات  مواكبة  رضورة 
األفراد واملجتمعات.

ا من الفاعلية يف نظام  - املخاطر أصبحت اعملية املنشأ واتلأثري، مما يتطلب عمالاً مشرتاكاً ومزيداً
احلكم ادلويل ىلع مستوى العالم.

ومما سبق ترى ابلاحثة أن مواجهة الفوىض واملخاطر مسئويلة مشرتكة بني اجلميع، ويقع العبء 
األكرب ىلع مؤسسات اتلنشئة االجتماعية اليت تلعب ادلور الفعال يف تنمية ويع أفرادها ىلع ثقافة 
حنو  وتدفعه  للمجتمع،  االستقرار  حتقيق  يف  تساهم  اليت  املجتمعية  والقيم  باملعايري  وااللزتام  انلظام 

اتلقدم واتلنمية.

�ضيا�ضات ومداخل مواجهة جمتمع املخاطر املزدوج- 2

يف ظل بروز خماطر عوملة اتلطرف، واختفاء احلدود الزمنية واملاكنية بني ما هو داخيل وخاريج؛ 
تربز احلاجة إىل نوعني من السياسات واملداخل ملواجهة خماطر املجتمع املزدوج. انلوع األول يتعلق 
بالسياسات ادلاخلية اليت ينبيغ أن تتشارك فيها لك مؤسسات ادلولة، وانلوع اثلاين يرتبط بتعزيز 
الفهم املشرتك للقضية وتعزيز اتلعاونني اإلقلييم وادلويل يف مواجهة ظاهرة اتلطرف باعتبارها ظاهرة 

اعبرة للحدود والقوميات واثلقافات. وسوف نعرض تللك السياسات فيما ييل)))): 

ورداين، »فجوات اتلطرف وسياسات اتلعامل مع جمتمع املخاطر املزدوج«: 101-98.  )78(
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)أ( سياسات اتلعامل مع جمتمع املخاطر ادلاخيل

ببناء كتلة وطنية ملواجهة اتلطرف، وذلك من خالل  السياسات  تتعلق انلقطة األوىل يف هذه 
املجتمع  ومؤسسات  اتلنفيذية  األجهزة  يشمل  بما  ادلولة،  بني اكفة مؤسسات  تطوير رشاكة حقيقة 
واضحة  أدوار  رسم  بمقتضاها  يتم  واملواطنني،  اإلعالم  ووسائل  والفكر  ابلحوث  ومراكز  املدين 
ن من حتديد خطة اتلحرك وآيلات املتابعة  ومسئويلات مددة جبدول زمين للك طرف، وذلك بما يمكِّ
واتلقييم، مع إدراك استحالة القضاء ىلع اتلطرف بنسبة تامة بدون القضاء ىلع الظروف السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية املسببة هل، واذلي يعترب أحد منتجاتها اجلانبية. ويعترب ضمان استمرار هذه 
ا رئيسيًّا ملواجهة اتليارات املتطرفة اليت تعمل ىلع مأسسة أفاكرها يف املجتمع، خاصةاً بني  الكتلة رشطاً

األجيال الشابة اليت تمتاز فئاتها باتلنوع وحتراكتها بالسيولة الشديدة.

فاملالحظ  اتلطرف،  ملحاربة  الالزم  الترشييع  اإلطار  حتديث  الكتلة،  هذه  بناء  مع  ويتوازى 
مدودية االهتمام بمحاربة اتلطرف يف الترشيعات املرصية، واقتصارها حىت اآلن ىلع املادة 98 من 
بأية وسيلة  أو  بالكتابة  أو  بالقول  أو اتلجنيد  الرتويج  ادلين يف  باستغالل  العقوبات؛ اخلاصة  قانون 
أخرى لألفاكر املتطرفة. وتتمثل أهمية إدخال إصالحات ترشيعية يف سد الفجوة املوجودة بني تنايم 
الظاهرة وعدم وجود القوانني املناهضة هلا، باسثناء تلك اليت تركز ىلع ماربة اإلرهاب فقط، وآخرها 
القانون رقم )8( لسنة 2015م اخلاص بتنظيم الكيانات اإلرهابية واإلرهابيني، واذلي لم يرش من قريب 

أو بعيد للكمة اتلطرف أو األفاكر املتطرفة.

اتلطرف« من  »املجتمع ضد  تنبع رضورة حتصني  الترشييع،  اإلطار  أهمية حتديث  نفس  وىلع 
قيم  لزرع  اإلعالم  ووسائل  ادلينية  واملؤسسات  االجتماعية  اتلنشئة  مؤسسات  دور  تنشيط  خالل 
اتلعليمية  الربامج  وتطوير  والنشء،  الشباب  بني  االجتمايع  والسالم  واتلعددية  والتسامح  املواطنة 
الرسمية واملدنية اليت ترشح املفاهيم بشلك معتدل، وبأسلوب مبسط وجذاب يصلح ملواجهة اخلطاب 
املثري للجمااعت املتطرفة. وهذا اتلحصني ال يتم بدون توافر الكفاءات املؤهلة للتعامل مع النشء 
القيم  ونوعية  بها،  يتعاملون  اليت  اللغة  ودراسة  والسلوكية،  انلفسية  احتياجاتهم  وفهم  والشباب، 

السائدة.
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ادلول  من  مدعومة  أهلية  كيانات  وخلق  اتلنموية«  املؤسسات  »دور  تعزيز  رضورة  تنبع  كما 
والقطاع اخلاص، حبيث تقوم بتقديم اخلدمات االجتماعية واالقتصادية واثلقافية يف مناطق انلفوذ 
اتلقليدية للجمااعت املتطرفة، واليت استغلت لفرتات طويلة غياب ادلولة واحنسار دورها، وجنحت 
املنخفضة  ادلروس اخلصوصية  البسيط، من خالل  املواطن  أمام  نفسها كبديل موضويع  تقديم  يف 
الفقرية. ويرتبط بذلك  األسعار أو اخلدمات الصحية املجانية أو املرشواعت متناهية الصغر لألرس 
واجلمعية  اجلامع  بني  والفصل  األماكن،  هذه  يف  املعتدلة  احلكومية  غري  اجلمعيات  دور  تنشيط 

األهلية اليت تتبعه، والعمل ىلع إنشاء مجعيات تكون قادرة ىلع العمل يف عدة مافظات باتلوازي.

وأخرياًا، فإن العمل مع املتطرفني يتطلب تكثيف برامج اتلأهيل داخل السجون، وتوفري فرص 
العيش الكريم هلم بعد خروجهم، بما حيول دون حتوهلم إىل هدف مرة أخرى لشباكت اخلدمات اليت 
تتبع اجلمااعت املتطرفة. كما يتطلب تشجيع املعتدل منهم ىلع تطوير تنظري جديد لألفاكر اإلسالمية 
خمتلف عن ذلك اذلي تبثه اجلمااعت املتطرفة، فشباب تيار اإلسالم السيايس حيتاج إىل سماع خطاب 

إساليم معتدل بواسطة رموز هلا نفس السمات واألفاكر.

للشباب«،  متاكملة  وطنية  »سياسة  ظل  يف  تتم  أن  السياسات  هذه  لك  فعايلة  لضمان  ويلزم 
وأن  بذواتهم،  وإشعارهم  وتقييمها،  وتنفيذها  صياغتها  مراحل  مجيع  يف  وترشكهم  الشباب  حتتضن 
أىلع مستويات السلطة السياسية تثق فيهم، وتعمل ىلع تمكينهم فعليًّا دون إقصاء أو قهر اجتمايع 
من املتاجرين بالشباب أو من األجيال األكرب سنًّا؛ كما أنها ال يمكن أن تنجح بدون قيام ادلولة 
باإلرساع يف خطتها االقتصادية واالجتماعية، وضمان أن تتوزع ثمارها ىلع اجلميع، باإلضافة إىل توفري 
متطلبات ادليمقراطية ومبادئ احلكم الرشيد، وسيادة خطاب ديين وسطي مستنري يف ظل مؤسسات 
ا ىلع الشعب. فهذا هو املناخ ادلاخيل اذلي يمنع تبلور ظروف ابليئة انلاضجة  أكرث استجابة وانفتاحاً
أن  ويضمن  العنف،  واسترشاء سلوك  الفكري  واتلطرف  السيايس  اتلدين  تنظيمات  لعمل  الالزمة 
يسود بني اتليار األعظم من الشباب مزاج نفيس يتسم بقبول اتلعددية وتبين ادليمقراطية واحرتام 

حقوق اإلنسان.
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)ب( مدخل اتلعامل مع جمتمع املخاطر اخلاريج

 حيتاج جمتمع املخاطر دلراسة مستفيضة ملعرفة مدى اتلمايه بني املخاطر ادلاخلية واخلارجية، 
وآيلات عمل حلقات الوصل بني املجتمعني، وكيفية اتلصدي الفعال للمخاطر اليت يبثها، ويستلزم 

ذلك اتباع أكرث من مدخل.

املدخل األول: يتعلق بدراسة ابليئة ادلويلة اليت تنترش فيها أفاكر اتلطرف، واليت شهدت من 
التسعينيات أربعة تغريات كربى تمثلت يف صعود ايلمني املتطرف يف أوروبا، واقرتان أفاكره بالفاشية 
وانلازية، ومعاداة األقليات واألجانب بصورة رئيسية، وبروز ظاهرة »املقاتلني األجانب« و»العائدين 
برز يف  وذلك كما  القتال،  أماكن  بعد عودتهم من  املتطرفة  األفاكر  ينرشون  واذلين  اخلارج«،  من 
العلن بعد  حاالت »العائدين من أفغانستان وسوريا وأبلانيا«، وصعود تيارات اإلسالم السيايس إىل 
اجتماعية  قوى  إىل  اجتماعية وسياسية مظورة  قوى  العريب، وحتوهلا من  الربيع  وانتفاضات  ثورات 
مبارشة يف  بصورة  تويل احلكم  من  اذلي مكنها  انلحو  ووزن ىلع  ثقل  وذات  بها  وسياسية معرتف 
ا تنايم ادلور اذلي باتت تلعبه شباكت  مرص وتونس، ولعب دور فعال يف ادلول العربية األخرى، وأخرياً

اتلواصل االجتمايع يف جمال جتنيد املتطرفني املحتملني.

بتحليل اتلجارب واالسرتاتيجيات ادلويلة يف جمال ماكفحة اإلرهاب،  املدخل اثلاين: ويرتبط 
واليت ركزت اغبليتها ىلع اتلعاون املخابرايت واملعلومايت، وتعزيز اجلانب الوقايئ، وتفعيل دور الرشطة 
اتلدريب  وأنشطة  باتلعليم  االهتمام  إىل  إضافةاً  الظاهرة،  مواجهة  يف  املحلية  واملبادرات  املجتمعية 

واتلوعية بشأن خماطر اتلطرف.

املدخل اثلالث: ويهدف إىل الرتكزي ىلع إبراز خطورة موضوع اتلطرف واالستقطاب يف املحافل 
ادلويلة، وتفعيل العمل مع الرشاكء اخلارجيني خاصةاً ممن دليهم اهتمام مماثل بماكفحة اتلطرف، ويأيت 
بإنشاء  نوفمرب 2013م،  اليت قامت يف  املتحدة  العربية  العربية دولة اإلمارات  املنطقة  ىلع رأسها من 
من  اثنان  منهم  دويلني،  خرباء  عرشة  من  »هداية«  العنيف؛  اتلطرف  ملاكفحة  ادلويل  اتلمزي  »مركز 
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كبار املسئولني اإلماراتيني. ودعت وزارة اخلارجية فيها إىل تبين اسرتاتيجية دويلة واضحة ملواجهة 
ىلع  القائمة  وأعماهلا  ومنهجها  فكرها  أساس  ىلع  واإلرهابية  املتطرفة  اجلمااعت  تصنف  اتلطرف 

العنف املسلح، وال تقترص ىلع مواجهة تنظيم داعش فقط يف سوريا والعراق.

ويف ظل هذا اتلعاون اإلقلييم، يمكن ملرص أن تقدم نفسها كمنصة انطالق ملحاربة األفاكر 
املتطرفة يف العالم، وذلك من خالل إبراز املزايا النسبية اليت تتمتع بها وأبرزها وجود جامع األزهر 

الرشيف فيها، ووجود خربة سابقة باتلعامل مع املتطرفني يف تسعينيات القرن املايض.

ومن خالل ما تقدم، ترى ابلاحثة رضورة فهم فجوات اتلطرف ىلع املستوى ادلاخيل، وإدراك 
املخاطر انلاجتة عن إزالة احلدود والفوارق بني ابليئتني ادلاخلية واخلارجية؛ حبيث يعترب ذلك اخلطوة 
تؤثر ىلع  معوملة؛  ظاهرة  إىل  األخرية  الفرتة  يف  اليت حتولت  اتلطرف  ظاهرة  طريق ماربة  األوىل يف 
أمن املجتمعات احلايلة، واستقرار مستقبل األجيال القادمة، وال شك أنه ينتج عن هذا جمتمع ميلء 

باملخاطر ولكنه اعمر بالفرص يف الوقت نفسه.





نتائج الدرا�ضة امليدانية
توجهاتها   باختالف  املجتمع   يف  املختلفة  اتليارات  اكفة  مع  مقابالت  بإجراء  ابلاحثة  قامت 
األيديولوجية سواء اكنت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية أو دينية أو أمنية، ملعرفة آرائهم 
حول مفهوم ثقافة الفوىض وأهم العوامل اليت أدت إىل انتشار ثقافة الفوىض يف املجتمع املرصي سواء 
اكنت تلك العوامل داخلية أو خارجية، ثم حتديد املقصود بمجتمع املخاطر، واملجاالت اليت تشلك 
قضايا ملجتمع املخاطر، هذا باإلضافة إىل وصف وحتليل واقع املجتمع املرصي يف الفرتة اليت سبقت 

30 يونيو.

مواجهة  آيلات  ثم عرض  املرصي،  املجتمع  الفوىض يف  ثقافة  الضوء ىلع مظاهر  إلقاء  وأخرياًا، 
ثقافة الفوىض يف املجتمع يف إطار اتلحديات ادلاخلية واخلارجية اليت يفرضها علينا الواقع يف ظل اكفة 
ا، تقديم رؤية مستقبلية للمجتمع  املتغريات العاملية اليت تشهدها اكفة الشعوب واملجتمعات، وأخرياً

املرصي.

: ثقافة الفو�ضى اأولاً

املقصود بثقافة الفوىض

النسب  الفوىض تعين »اختالل يف  ثقافة  أن  الفكرية إمجااعاً ىلع  اتليارات  لقد أظهرت اغبلية 
املنتظمة يف احلياة نتيجة اخلروج عن القيم والعادات واتلقايلد احلاكمة لسلوك األفراد يف املجتمع، 
ا عن الضوابط والقواعد واملعايري املجتمعية اليت ترىب  واليت تشمل اكفة األفعال املختلفة املمارَسة بعيداً
ا هل بطريقة أو بأخرى من جانب بعض اتلنظيمات يف ظل تعدد  عليها املجتمع، وقد يكون ذلك خمططاً
أشاكل احلرمان املختلفة اليت اعىن منها املجتمع املرصي سياسيًّا، واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا، واليت 
املجتمع، كونت دليهم  أفراد  العظىم من  الغابلية  الغضب واإلحباط دلى  أدت إىل تراكم مشاعر 

ا«. ثقافة عدائية تنتظر الفرصة ليك خترج شحنات مرتاكمة تنامت دليهم ألكرث من 40 اعماً
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كما أكدوا ىلع أن ثقافة الفوىض »غريزة يف لك البرش، ولكنها يف أوقات االستقرار تصبح اكمنةاً 
داخل لك فرد، أما عندما حتدث االضطرابات واثلورات وتسود حالة من عدم االستقرار يف املجتمع 
فإنها تطفو ىلع السطح، ويرجع ذلك لعملية اتلنشئة االجتماعية، ومن ثم، فعندما حيدث ذلك فإن 
تلك اثلقافة الفوضوية اكنت تنتظر تلك الفرصة تلفريغ شحنات الكبت، يف ظل غياب الرادع اذلي 

يقف حائالاً دون انتشارها ممثالاً يف القانون وانلظام«.

اليت  احلديثة  املفاهيم  من  يعد  الفوىض  ثقافة  مفهوم  أن  إىل  االجتماع  علم  أساتذة  أشار  كما 
تناوهلا علم االجتماع اثلقايف يف اآلونة األخرية، وتعين »ثقافة حاالت االضطراب واتلغري بما يسىم 
حدثت  اليت  االجتمايع  احلراك  حبالة  ترتبط  أنها  كما  السيايس«،  »احلراك  أو  العكيس«  »باالرتداد 
يف املجتمع املرصي وخاصةاً بعد ثورة 25 يناير، نتيجة اتلغيري السيايس اذلي حدث يف مرص وارتبط 
ا أو غري منظم، فإذا اكن غري منظم فإن ذلك  باحلراك االجتمايع واثلقايف والسيايس سواء اكن منظماً
أفراد  الويع اثلقايف والسيايس دلى  نتيجة لغياب  سيعقبه ثقافة فوضوية وتكون ثقافة غري واعية 
نتيجة  املجتمعية  والقواعد  والقيم  املعايري  وفقدان  االضطراب  من  حالة  فيه  وباتلايل  املجتمع، 

اتلغريات اليت حدثت يف املجتمع املرصي«.

ثانياًا: العوامل التي اأدت اإىل انت�ضار ثقافة الفو�ضى يف املجتمع امل�رصي قبل 25 يناير

السياسية  األوضاع  نتيجة  الفوىض،  ثقافة  انتشار  إىل  أدت  اليت  العوامل  من  العديد  هناك 
»أن  املختلفة  اتليارات  معظم  أكدت  وقد  املجتمع.  منها  اليت اعىن  واألمنية  واثلقافية  واالجتماعية 
ا، وحرمان متعدد األوجه وصل ذروته يف اعم  ذلك نتيجة لرتاكمات استمرت ألكرث من أربعني اعماً
2010م يف ظل تكريس ثقافة اخلوف والفقر والقهر والظلم والفساد، مما أدى إىل نمو مشاعر الغضب 
جانب  من  والسلبية  الالمباالة  حالة  إىل  ذلك  ويرجع  املجتمع«،  أفراد  من  الغابلية  دلى  والكراهية 
بها لصاحلها،  اليت سيطرت ىلع اكفة موارد ادلولة واستأثرت  الرئيس األسبق حسين مبارك وإدارته 

وذلك نتيجة تزاوج الرثوة والسلطة. وقد انقسمت تلك العوامل إىل:
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العوامل املرتبطة ببيئة املجتمع امل�رصي- 1

أكدت اكفة اتليارات واتلوجهات الفكرية ىلع أن العوامل املرتبطة ببيئة املجتمع املرصي تمثلت 
يف األوضاع ادلاخلية سواء اكنت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية، واليت اكنت سائدة يف 
تلك الفرتة قبل ثورة 25 يناير وما بعدها، كما أشاروا إىل أنه ال يوجد »شعب فوضوي«، ومفهوم الفوىض 
يتم تعريفه ىلع أساس الشعوب، وهذا ما أكده ناجح إبراهيم عندما أوضح أن »الشعوب اليت دأبت ىلع 
تطبيق سياسات العدالة االجتماعية واحلرية وادليمقراطية يسود بها حالة من االستقرار، أما الشعوب 
اليت تعاين من غياب العدل سواء اكن سياسيًّا أو اقتصاديًّا أو اجتماعيًّا يسودها اتلوتر واالضطرابات 

إىل أن تأيت حلظة معينة يغيب فيها انلظام والقانون وباتلايل تنترش بها الفوىض واملخاطر«.

)أ( األوضاع االجتماعية

احلرمان من العدل

أكدت اكفة انلخب  ىلع أن األوضاع االجتماعية قد ساءت يف املجتمع نتيجة احلرمان االجتمايع 
ا للرثوة  وغياب العدالة االجتماعية، وقد أشارت معظم اتليارات املختلفة إىل أن هناك تركزياًا شديداً
والسلطة يف أيدي أقلية ىلع حساب األغلبية، وهذه األقلية »مظوظة«؛ ألنها اكنت حتيط بالسلطة 
وقريبة منها. ويرجع ذلك إىل الزتاوج اذلي حدث يف تلك الفرتة بني رأس املال والسلطة، واذلي أدى 
إىل تهميش اغبلية أفراد املجتمع لصالح فئة مدودة تستويل ىلع اكفة موارد ادلولة وتستزنف خرباتها.

وهذا ما أشارت إيله تهاين اجلبايل؛ حيث أكدت أنه اكن هناك اشتباك ىلع املستوى االجتمايع 
بني الرأسمايلة املتوحشة اليت بدأت تطل ىلع املجتمع املرصي وهم »أصحاب املليارات«، وقد سمعنا 
عن سلوكياتهم وأسايلب وأنماط معيشتهم املرتفة، وبني الرشائح املتوسطة والرشائح املنتجة »العمال 
والفالحني« وما يعانون منه نتيجة احلرمان من العدل، ومن ثم، بدأت تظهر حالة من حاالت الغضب 

ا داخل تلك الفئات املحرومة. الشديدة جدًّ
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احلرمان من حق العمل

اعىن املجتمع املرصي كثرياًا يف ظل سياسات اخلصخصة والوساطة والرشوة اليت انترشت بصورة 
أدى  وقد  2010م.  وباتلحديد يف اعم  مبارك  األخرية من حكم  العرش  السنوات  واضحة، خاصة يف 
ذلك إىل ازدياد الشعور باحلرمان وعدم الرضا عن تلك السياسات وازدياد اتلوتر يف املجتمع مما قد 
يهدد استقرار األوضاع، ويرجع ذلك إىل فقدان الشعور باالنتماء دلى الفئة العظىم من املجتمع وهم 

الشباب اذلين هم أمل املستقبل.

وقد أشارت اكفة اتليارات الفكرية إىل أنه يف ظل اتلحول حنو االقتصاد احلر واتباع سياسات 
اخلصخصة وبيع رشاكت القطاع العام، أدى ذلك إىل اتلحول حنو الفوىض نتيجة لترسيح العديد من 
العمال من وظائفهم، وباتلايل ارتفاع نسبة ابلطالة، ومن ثم، تنترش يف املجتمع السلبيات املرتتبة ىلع 

ذلك.

وهذا ما ظهر يف ضوء نظرية احلرمان النسيب، عندما أشارت إىل أن ذلك يؤدي لرتاكم الغضب 
وشيوع مظاهر اإلحباط، نتيجة الفجوة القائمة بني توقعات األفراد ملا يعتقدون أنهم يستحقونه من 

ماكنة ومزايا يف جمتمعاتهم، وبني ما حيصلون عليه فعالاً يف الواقع.

ظهور ثقافة االغرتاب

أدت األوضاع السائدة يف املجتمع املرصي إىل نمو ثقافة االغرتاب دلى الشباب؛ حيث أصبح 
يعيش أزمة حقيقة حادة أدت إىل انفصاهل عن الواقع االجتمايع.

وقد أشار ممد بدير إىل ذلك عندما أكد أن إحساس الفرد باالغرتاب جيعله عرضة لالستقطاب 
من جانب تلك اجلمااعت ادلينية اليت تغذيه باألفاكر والقيم املتطرفة.

كما أوضح هاين مخيس أن اإلنسان يشعر باالغرتاب عندما يعيش يف جمتمع غري قادر ىلع تلبية 
احتياجاته وتقديم اخلدمات ألفراده، فهو يفرض عليه حقوقاًا اكلرضائب والرسوم وغريها، دون إعطائه 
احتياجاته اخلاصة باتلعليم والصحة واإلساكن، وغريها. فينظر هؤالء األفراد ذللك ىلع أنه نوع من 

»املواطنة املنقوصة«، وباتلايل يتشلك دليهم نوع من اثلقافة العدائية يف املجتمع اذلي يعيشون فيه.
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ويف هذا اإلطار، أشار عبد الوهاب جودة إىل أن ازدياد الشعور باالغرتاب يؤدي إىل وجود أزمة 
حادة يف القيم فيما يعرف بظاهرة »األنويم« Anomie وتعين »اختالل القيم«، األمر اذلي يؤدي إىل 

انتشار ثقافة الفوىض.

تراجع دور مؤسسات اتلنشئة االجتماعية

أكدت اغبلية اتليارات واتلوجهات الفكرية واأليديولوجية أن مؤسسات اتلنشئة االجتماعية 
قد تعرضت يف جمتمعنا ملتغريات عديدة أورثتها بعض مظاهر الضعف اذلي قد يدفع بها إىل االنهيار، 
ومن أهم هذه املؤسسات األرسة واملدرسة. ويرجع ذلك إىل أن األب واألم يف العرش سنوات األخرية 
لم يكن دليهما وقت لرتبية األبناء بسبب ابلحث ادلائم عن توفري املال، وباتلايل تراجع اهتمامهما 
بوضع األبناء، وهذا أدى إىل انرصاف هؤالء الشباب إىل مؤسسات بديلة تلليق القيم اليت تتناىف مع 
ا  العادات واتلقايلد اليت ترىب عليها املجتمع، وأصبح هناك فجوة بني اآلباء واألبناء، فهم يعيشون معاً

يف بيت واحد لكنهم يف حالة من العزلة.

بعملية  ذلك  يرتبط  وإنما  فوضوي  شعب  يوجد  »ال  أنه  إىل  االجتماع  علم  أساتذة  أشار  كما 
اتلنشئة االجتماعية، وهلا جانبان: جانب مرتبط بالعادات واتلقايلد، وجانب أخاليق مرتبط بادلين، 

وباتلايل أصبح األفراد عرضة لالستقطاب من جانب مجااعت متطرفة«.

تغري الشخصية املرصية

يعد الصرب واملرح والفاكهة واالزدواجية واتلعلق باألشخاص واتلوالك وامليل إىل االستقرار من 
أهم سمات الشخصية املرصية.

أن  ىلع  أكدت  املختلفة  واتلوجهات  اتليارات  اغبلية  أن  امليدانية  ادلراسة  نتائج  أظهرت  وقد 
الشخصية املرصية يف الفرتة اليت سبقت 2011م اكن يتخللها أربع ثقافات مورية، يه:

ثقافة لقمة العيش: ويه اثلقافة السائدة دلى أغلب املرصيني اذلين ال يهتمون باملوضواعت  -
السياسية أو االقتصادية، وإنما يركزون ىلع حياتهم مبارشةاً لرفع قيمة دخوهلم ملواجهة املعيشة 

ا بعد يوم. الصعبة املزتايدة يوماً
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ثقافة االمتعاض: وتتبلور يف االستياء واالستهجان وعدم القبول بكل ما هو قائم دون أدىن  -
رغبة يف اتلحرك حنو تغيريه.

جدوى  - بعدم  والشعور  العامة  احلياة  يف  املشاركة  عن  اإلحجام  يف  وترتكز  اإلحجام:  ثقافة 
العملني االجتمايع والسيايس وانلظر هلما ىلع أنهما بال قيمة، أو باعتبارهما عمالاً رسميًّا من 

ا فئويًّا يقترص ىلع »املواطنني املرفهني«. ختصص احلكومة فقط أو نشاطاً

املرصية  - للنخبة  السيايس  للتوجه  وحاكمة  مسيطرة  اكنت  اليت  اثلقافة  ويه  اخلوف:  ثقافة 
أصبح  وباتلايل  ابلالد،  يف  الطوىل«  »ايلد  صاحب  اكن  األمن  ألن  بأرسه؛  املرصي  واملجتمع 
ا، خاصةاً أن املرصيني خيافون من السلطة احلاكمة وىلع اجلانب  تأثري ثقافة اخلوف أكرث تعقيداً
اآلخر خيافون من الفوىض اليت تهدد باالنفالت. ورغم لك االستياء واخلالف ىلع سياسات 

انلظام وممارساته فإن املرصيني ال يريدون اتلضحية باالستقرار.

املرصية.  الشخصية  بناء  يف  خطرياًا  سلبيًّا  اعمالاً  شلك  اثلقافات  هذه  وجود  أن  جند  ثم،  ومن 
يف  حاد  اخنفاض  صاحبها  اليت  السياسيات  وتدهور  واملحسوبية  والفساد  الظلم  تعاظم  مع  ولكن 
اليسء  الواقع  اليت رفضت  الشخصية املرصية  بناء  اتلغيري يف  نوع من  بدأ حيدث  املعيشة؛  مستوى 

اذلي اكنت تعيش فيه، وخرجت مطابلة بالعيش واحلرية والكرامة اإلنسانية والعدالة االجتماعية.

)ب( األوضاع االقتصادية

أكدت اكفة انلخب تدهور األوضاع االقتصادية بصورة كبرية يف فرتة حكم الرئيس األسبق 
ارتفعت معدالت اتلضخم واتلبعية  الوقت - حيث  املرتفعة يف ذلك  مبارك - رغم معدالت انلمو 

االقتصادية لالقتصاد العاليم نتيجة تنفيذ سياساته يف مرص.

وقد أوضحت معظم اتليارات املجتمعية أن األوضاع االقتصادية يف عهد انلظام مبارك ساءت 
من  العديد  عرض  مما  اخلاص،  القطاع  لصالح  وتراجعه  العام  القطاع  انهيار  ظل  يف  كبرية  بصورة 
األفراد خلطر الطرد من العمل، وهذا بدوره يقود حنو االحتجاجات وانتشار ابلطالة يف املجتمع، األمر 
أضافوا  االجتماع  أساتذة علم  أن  إال  الفوىض.  إىل  تقود  اليت  املخاطر  مبارشة حنو ظهور  يقود  اذلي 
ا آخر أشاروا فيه إىل »أن تدهور األوضاع االقتصادية يؤدي إىل ظهور عوامل أخرى تساعد الفعل  بعداً
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االجتمايع من جانب األفراد لنرش الفوىض؛ ألن هذه السياسات اخلاطئة أدت إىل مزيد من الفقر 
واحلرمان االقتصادي، وهذا ينعكس ىلع رد فعل الشارع جتاه ادلولة، يف ظل عدم وجود مرشواعت 
استثمارية توفر فرص عمل للشباب، وعدم وجود قدرة تنموية تستوعبهم. ومن ثم، فإن هذا اإلقصاء 

يؤدي إىل تهميش هؤالء األفراد، ومن ثم، يؤدي ذلك إىل اجتاه املجتمع حنو املخاطر«.

)ج( األوضاع السياسية

أشارت اكفة انلخب واتليارات  املجتمعية إىل أن األوضاع السياسية يف عهد الرئيس األسبق 
مبارك لعبت دوراًا كبرياًا يف ازدياد حدة االحتقان والكراهية من جانب املجتمع للنظام وإدارته.

السيايس؛  االحتقان  من  حالة  حدوث  إىل  والفكرية  اثلقافية  انلخبة  أشارت  اإلطار،  هذ  ويف 
واثلقافية  السياسية  واتليارات  واتلنظيمات  األحزاب  عن  السياسية«  َمَساِمَعهحُ  انلظام  »أغلق  حيث 
والفكرية، وحوهلا لكها إىل أحزاب كرتونية، وأصبحت عبارة عن »جورنال« - جريدة وغرفة مغلقة 
بها جمموعة من انلاس يتحدثون مع أنفسهم - وباتلايل أصبحت تلك اتلنظيمات بال عمل مجاهريي 
وسط انلاس، واملسئول عن ذلك احلزب الوطين، ويف الوقت نفسه اكن هناك الوجه اآلخر للعملة وهم 
مجاعة اإلخوان املسلمني؛ حيث تم إطالق أيديهم يف املجتمع، وأصبحوا الوجه اآلخر للنظام، وذلك 
2005م عندما أصبح عددهم  انتخابات  ا يف  أمريكية، وذلك اكن واضحاً وبمباركة  يتم بصفقة  اكن 
داخل جملس الشعب 88 نائباًا، يف الوقت اذلي تم فيه تهميش اكفة القوى املجتمعية، وحرمانها من 

اكفة أشاكل املشاركة سواء اكنت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.

حاد  تدهور  إىل  أدى  مما  األسبق،  انلظام  جانب  من  املتكرر  السيايس  العناد  إىل  ذلك  ويرجع 
لألوضاع السياسية يف ظل تدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية؛ نتيجة لرتاكمات استمرت ألكرث 
ا، ووصلت إىل درجة اعيلة من اخلطورة أصبح املجتمع املرصي معها مؤهالاً لدلخول يف  من ثالثني اعماً
حالة من الرصاع السيايس اذلي يؤدي إىل مزيد من الفوىض وعدم االستقرار، ومن ثم، ظهور جمتمع 

املخاطر.
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)د( األوضاع األمنية

اليت  أن األوضاع األمنية  باختالف توجهاتها األيديولوجية  املجتمعية  اتليارات  أكدت معظم 
الرشطة  اتبعتها  اليت  للسياسات  نتيجة  الفوىض،  نرش  كبرياًا يف  دوراًا  لعبت  املجتمع  سائدة يف  اكنت 
ا، اذلي سيطر ىلع حرية الفكر واتلعبري دلى أفراد املجتمع،  وخاصةاً جهاز مباحث أمن ادلولة سابقاً
باإلضافة إىل فرض قانون الطوارئ اذلي أدى إىل تقييد املجال العام وكبت حرية األفراد؛ حيث حتولت 
تلك األجهزة األمنية من وظيفتها األساسية، ويه محاية الشعب والوطن، إىل محاية أمن انلظام وسلطة 
انلظام نتيجة اختالف العقيدة دليها، وهذا أدى إىل اضطراب األداء األمين، وحدث »الرتهل« اذلي 
صاحبه فساد، باإلضافة إىل ابتعادها عن دورها من حفظ حياة األفراد واملجتمع إىل تتبع اجلمااعت 

ادلينية فقط.

)ه( األوضاع اثلقافية

ليست  املجتمع  يف  سائدة  اليت اكنت  اثلقافية  األوضاع  أن  املجتمعية  اتليارات  أكدت اغبلية 
»اخلراب  نوع من  السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية، فقد حدث  منفصلة عن األوضاع 
ا،  اثلقايف« كما أشارت تهاين اجلبايل حينما أوضحت أن الشخصية املرصية تعرضت تلجريف حاد جدًّ
وبدأ يصبح هناك موجة من الفكر ادليين املتشدد، جزء منه حتملته مجاعة اإلخوان واتليار السليف 
اذلي ظل ينمو يف املجتمع املرصي يف عرص مبارك حتت سمع وبرص أجهزة األمن، ومن ثم، حتول ذلك 
لكه إىل عبء ىلع املجتمع، هذا باإلضافة إىل تراجع حاد دلور املثقفني واملفكرين اذلين يقع العبء 

األكرب عليهم يف تنوير املجتمع، يف ظل اعلم ميلء باثلقافات املتعددة.

امليدانية وجود عدة عوامل أخرى أدت النتشار ثقافة الفوىض يف  نتائج ادلراسة  وقد أظهرت 
املجتمع، أشارت إيلها خمتلف اتليارات الفكرية؛ حيث أشار أساتذة علم االجتماع إىل وجود عدة 

عوامل أخرى يه:
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ىلع  قدرته  وعدم  األزمات،  وقت  يف  اتلحديات  مواجهة  ىلع  السيايس  انلظام  قدرة  عدم   -1
املرونة واتلكيف مع اكفة املتغريات، وهذا نتيجة سياساته اليت تبنت احلل األمين فقط دون 

ترسيخ ثقافة احلوار واملشاركة املجتمعية بما يساهم يف حتقيق االستقرار.

بني  القائمة  الفجوة  إىل  باإلضافة  رؤية مستقبلية،  هلا  تنموية شاملة  2- عدم وجود سياسات 
املجتمع ويدفع حنو ظهور ما  الفئات من  استبعاد بلعض  والريف، وباتلايل حيدث  املدينة 
يحُعرف »باملواطنة املنقوصة«. وهذا نتيجة اتلنمية غري املتوازنة يف املجتمع بني املحافظات، 
نتيجة شعور هؤالء  احلرمان  بفكرة  ترتبط  واتلهميش  اتلميزي  أن سياسات  ثم، جند  ومن 
األفراد بأنهم غري حاصلني ىلع حقوقهم مثل اآلخرين، وباتلايل تنمو دليهم ثقافة عدائية 

جتاه املجتمع.

وقد أوضح اتليار السيايس أن هناك أبعاداًا أخرى أدت نلمو وانتشار ثقافة الفوىض يف املجتمع 
املرصي يه:

جتريف وتزييف الويع.  -

انتشار الفساد والرشوة واملحسوبية.  -

انسداد األفق يف عرص مبارك.  -

كما أوضح اتليار ادليين ظهور عوامل أخرى أهمها:

ضعف الوالء واالنتماء لدلولة نتيجة تعرض الفرد لإلهانة. -

تدين دور اإلعالم يف عرض القضايا اليت يعاين منها املجتمع. -

ا أصحاب اتليار االقتصادي اعمالاً آخر هو: كما أضاف أيضاً

انتشار ثقافة االستهالك يف املجتمع املرصي.  -



78

سلسلة رشفات 9   

االنفالت األمين عقب ثورة 25 يناير 2011م

شهدت مرص حالة من االنفالت األمين غري املسبوق، وباتلحديد يف اثلامن والعرشين من يناير 
لعام 2011م، نتيجة غياب املؤسسة األمنية عن أداء دورها عقب اثلورة، وهذا أدى إىل حالة من اهللع 
والرعب نتيجة انتشار ابللطجية، وأصبح بالفعل هناك حالة من ثقافة الفوىض؛ حيث اغبت املؤسسة 

املنوط بها محاية املجتمع عن أداء دورها، وأصبحت الفوىض يه السلوك ايلويم السائد.

ا، وانتشار اتلخريب يف  وقد أوضح ناجح إبراهيم أنه قد تم حرق األقسام واملؤسسات العامة عمداً
اكفة أحناء ادلولة، واقتحام السجون وحرق ما يقرب من 70 إىل90 قسم رشطة باإلضافة إىل السيارات، 

وهذا أدى الستزناف ادلولة.

الرشطة،  أقسام  فرحوا حبرق  ما  األفراد يف حلظة  العديد من  هناك  أن  إىل  إيهاب سمرة  وأشار 
لكن بعدها أدركوا حجم املخاطر اليت سيتعرضون هلا، فاحلرايم أو ابللطيج أو القاتل سوف يصل 

إيلهم يف أي ماكن حىت ولو اكنوا يف بيوتهم، ومن ثم، حدثت حالة من الفوىض الشديدة يف املجتمع.

القرارات  يناير اكنت يه نفس  القرارات اليت أخذها مبارك بعد 25  كما بني حاتم صابر أن 
اليت اكن جيب أن يأخذها قبل حدوثها، وذلك اكن سيجنب ابلالد تلك الفوىض، وذلك بسبب الفساد 
السيايس من قبل انلظام، وهذه القرارات يه: إلغاء جملس الشعب - إلغاء خمطط اتلوريث - عدم 
الرتشح لفرتة ثانية - حتييد الرشطة - نزول اجليش حلماية املنشآت -  ترك انلاس يف الشارع للتعبري 

عن آرائهم حبرية.

إال أن ممد عمر أكد أن هناك فرقاًا بني جمتمعات تعودت ىلع االحرتام وجمتمعات نشأت ىلع 
اخلوف، فخالل السنوات السابقة اعتاد الشعب املرصي ىلع ثقافة معينة، وباملعىن العام »الشعب اكن 

بيخاف ما خيتشيش«.

ويرجع ذلك إىل أنه تم تربية الشعب ىلع ثقافة اخلوف، نتيجة القبضة األمنية اهلائلة يف ظل وجود 
قانون الطوارئ، وعندما حدثت اثلورة بطريقة استهدفت انلوايح األمنية ضعفت درجة اخلوف دلى 
املجتمع، وباتلايل لم يعد هناك خوف من انلظام، وعند سقوطه وانهياره قام هؤالء األفراد اذلين تربوا 
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ىلع تلك اثلقافة باالعتداء ىلع مؤسسات ادلولة ونرش حالة من عدم االستقرار والفوىض يف املجتمع؛ 
ألن الفرصة أصبحت مهيأة ذللك. وباتلايل فإن قيام هؤالء األفراد بذلك اكن نتيجة الظلم واالستبداد 
بالقتل واحلرق واتلخريب  للقيام  الذلين تعرضوا هلما يف عهد مبارك، إال أن ذلك ال يعطيهم مربراًا 
واخلروج عن انلظام املألوف يف املجتمع، وقيام أي شخص بفعل ما يريده يف أي وقت وأي ماكن دون 

رقيب أو حسيب.

وينطبق ذلك ىلع ما أكده أولريش بيك عندما أشار إىل أن »جمتمع املخاطر« أو ما يطلق عليه 
»اعلم الفوىض« يظهر عندما تغيب أنماط احلياة املستقرة ومعايري السلوك اليت اكنت ضابطة للمجتمع، 

وهذا ما حدث يف املجتمع املرصي عقب االنفالت األمين اذلي حدث.

وهنا نستطيع القول إن هناك عالقة جديلة بني ثقافة الفوىض واملخاطر؛ فلكما زادت املخاطر 
انترشت ثقافة الفوىض، ولكما عمت الفوىض تعرض املجتمع للمخاطر.

وقد أظهرت نتائج ادلراسة امليدانية وجود العديد من العوامل اليت أدت إىل انتشار ثقافة الفوىض 
يف املجتمع عقب ثورة 25 يناير، أشارت إيلها الغابلية العظىم من اتليارات واتلوجهات األيديولوجية 

املختلفة اكآليت:

املجتمع  يف  الفوىض  ثقافة  بنرش  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  قامت  املسلمني:  اإلخوان  مجاعة 
عقب ثورة 25 يناير، وادليلل ىلع ذلك أن الشعب املرصي وهو يف اكفة ميادين اتلحرير اكن شديد 
االنضباط والسلمية وااللزتام، ولم حيدث منه أي شلك من أشاكل اتلهديد ملقومات ادلولة، واذلي بدأ 
ذلك املخطط هو تنظيم اإلخوان من خالل اتلنظيم الرسي هل، واذلي بدأ يف إحداث حرائق مفتعلة 
ا وقد ظهر نلا فيما بعد وهو »حتويل احلالة  فكت دماء، واكن املستهدف واضحاً فيها قحُتل ضحايا وسحُ
اثلورية إىل سلوك فوضوي وعدواين ضد مؤسسات ادلولة، بدأت بالرشطة ثم اجليش ثم القضاء وأخرياًا 

اإلعالم«. وهذا بهدف خلق حالة من عدم االستقرار تتمكن معها من السيطرة ىلع ادلولة. 
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ا آخر ال يقل أهمية عن األبعاد األخرى هو: وأوضح اتليار السيايس أن هناك بعداً

دوران مرص يف حلقة مفرغة: لقد دارت مرص يف حلقة مفرغة من 2010م حىت 2014م، فقد اكن 
هناك فساد وترهل للك املؤسسات يف فرتة حكم مبارك، وقد انعكس ذلك ىلع املجتمع بعد رحيله، 
فاثلورة تنتيه بهدم نظام ظالم وتأسيس نظام يريض الشعب، وعند ماولة تأسيس هذا انلظام وجدنا 
الالمباالة، وباتلايل أصبح هناك فجوة، فاثلورة اغبلاًا  باستمرار، وأن هناك حالة من  ثائرة  أن انلاس 
تفشل يف االنتقال من اثلورة إىل ادلولة، فيه تنجح كثورة لكنها تفشل كدولة، ويف انلهاية يتم االنتقال 

من اثلورة إىل الفوىض، نتيجة انعدام منظومة القيم اليت اكنت حتيم املجتمع وحتافظ ىلع استقراره.

كما أضاف أساتذة علم االجتماع عدة عوامل أخرى أدت ذللك يه:

1- تنظيم املظاهرات.

2- غياب السياسة العامة لدلولة.

3- انفتاح املجال العام.

ا للمعايري؛ ألنه  ا أنوميًّا فاقداً 4- فقدان املعايري: فقد أصبح املجتمع املرصي منذ 25 يناير جمتمعاً
أو رقيب، وباتلايل  املعيار األكرب وهو ادلستور، فاملجتمع يصبح بال ضابط  عندما يسقط 
أصبح القانون قانوناًا فرديًّا؛ حيث »انكرس« تفكك العقل اجلميع للمرصيني، وأصبح هناك 
عقول فردية. فاملعايري يه جمموعة القواعد الضابطة واحلاكمة للفعل االجتمايع ىلع أرض 
الواقع، وهذا الفعل يف تفاعله مع اآلخرين هو اذلي يشلك النسيج األسايس للبنية املجتمعية؛ 
ألن لك سلوكيات األفراد مكومة بمجموعة من القواعد واملعايري، إذا اكنت اغئبة أو فاسدة، 
فاجلميع »فاسد وفوضوي«، والعكس إذا اكنت واضحة، وبناءاً ىلع هذا »املجتمع اخلطوري« 
أصبحت انلاس »فوضوية«، وباتلايل جند أن الفوىض أاعدت إنتاج املخاطر، ومن ثم، جند 
ا ملدخل جمتمع  أن العالقة جديلة بني وجود ثقافة الفوىض وظهور جمتمع املخاطر، وهذا وفقاً

املخاطر اذلي أشار إيله أولريش بيك.
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كما أشار اتلياران االقتصادي وادليين إىل اعمل واحد أدى إىل انتشار ثقافة الفوىض يف املجتمع 
هو: االعتصامات الفئوية واإلرضابات عقب اثلورة لزيادة املرتبات، يف الوقت اذلي ال يقوم فيه لك 

فرد بعمله، وإذا لم يتم ذلك يتم إيقاف املصانع، وقد يصل األمر حلرق املؤسسات.

هذا باإلضافة إىل العبء االقتصادي الكبري اذلي حتملته مزيانية ادلولة عقب اثلورة، وخاصةاً 
فيما يتعلق بتحمل وتلبية تلك املطالب، وهذا ساهم باخنفاض االحتيايط األجنيب بصورة مقلقة تنذر 

بمخاطر مستقبلية هلا آثار اكرثية ىلع اكفة املستويات.

ا آخر ذا أهمية كبرية هو: انتشار ظاهرة تهريب املساجني  وأخرياًا، أضاف اخلرباء األمنيون بعداً
واجلرائم  الرسقة  وانتشار  اثلورة،  عقب  الرشطة  هيبة  انكسار  نتيجة  وهذا  واملراكز،  األقسام  من 
املختلفة يف ظل فوىض السالح اليت ظهرت بصورة جلية يف املجتمع، وهذا بدوره ساهم يف نرش الفوىض 
أساء  العقوبة  أمن  »فمن  واملعايري  القواعد  غياب  نتيجة  اعيزه«،  هوه  اليل  بيعمل  »اكن  فرد  لك  ألن 
األدب«، فقد اكن هناك دولة ومؤسسات، لم تنتِه املؤسسات، ولكن ادلولة أصبحت عبارة عن »شبه 
دولة« نتيجة حالة االنفالت األمين اذلي حدث عقب اثلورة واهزتاز ماكنة وزارة ادلاخلية، ولوال 

تدخل القوات املسلحة؛ ادلرع الوايق ملرص، حلدثت مشكالت كثرية.

كما أوضح اتليار السيايس ىلع أن مرص شهدت بعد 25 يناير حالة من الفوىض السياسية، نتيجة 
تعدد األحزاب اليت ليس هلا أي وجود فاعل يف احلياة السياسية، مما أدى إىل حدوث حالة من السيولة 

السياسية. 

أما بالنسبة للتيار ادليين فقد أكدوا أن هناك فوىض دينية نتيجة تعدد الفتاوى اليت تصدر دون 
رقيب، وامتالء القنوات الفضائية بأشخاص غري مؤهلني أو منوط بهم إصدارها، مما أدى إىل مزيد من 

الفهم اخلاطئ وانلاقص لدلين، وهذا بدوره يقود حنو اتلطرف والعنف. 

وىلع الصعيد األمين، أشار اخلرباء األمنيون إىل أن هناك حالة من الفوىض األمنية اليت اكنت 
تهريبه من  تم  السالح اذلي  نتيجة االنفالت األمين وانتشار  يناير بصفة خاصة؛  سائدة عقب 25 

يلبيا، األمر اذلي أدى ملخاطر كبرية ىلع املجتمع.
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ارتفاع األسعار،  نتيجة  اقتصادية  أن هناك فوىض  إىل  أشاروا  االقتصاديني،  للخرباء  وبالنسبة 
وعدم قدرة املسئولني ىلع مواجهة ذلك يف ظل استغالل اتلجار واملستوردين، وهذا يؤدي إىل تزايد 

الغضب دلى فئات عديدة من املجتمع املرصي لعدم قدرتهم ىلع إشباع احتياجاتهم.

وأخرياًا، أشار أساتذة علم االجتماع إىل أن هناك فوىض أخالقية نتيجة انهيار القيم اليت اكنت 
تمثل املوجه لسلوكيات األفراد يف املجتمع بفعل آيلات العوملة واتلطور اتلكنولويج، اذلي فرض علينا 

ا كثرية من القيم والعادات واتلقايلد اليت ال تتماىش مع جمتمعنا املرصي. أنماطاً

العوامل اخلارجية التي اأدت لنت�ضار ثقافة الفو�ضى يف املجتمع امل�رصي- 2

 يف نرش 
اً

ثمة إمجاع كبري من قبل اتليارات املجتمعية ىلع أن العوامل اخلارجية لعبت دوراًا فعاال
الفوىض يف العديد من ادلول واملجتمعات، كما أوضحوا أن من أهم هذه العوامل اخلارجية )العوملة، 

والفوىض اخلالقة، وانلظام العاليم، وأخرياًا اثلورة اتلونسية(.

)أ( الفوىض اخلالقة

أشارت تهاين اجلبايل إىل أن الفوىض اخلالقة حالة ممنهجة اعتمدتها الواليات املتحدة األمريكية 
يف  وتتحول  »الالدولة«،  من  حالة  ختليق  يه  مهمتها  العربية،  للمنطقة  صهيوأمريكية  خطة  ضمن 
انلهاية احلالة اثلورية إىل حالة فوضوية تؤدي إىل انهيار مؤسسات ادلولة، وباتلايل حيدث من خالهلا 
ما يسىم »بادلولة الفاشلة«، وقد أطلقت هذه الفكرة كوندالزيا رايس يف إطار احلديث عن مرشوع 
الرشق األوسط اجلديد، وباتلايل الفوىض ليست خالقة ألنها فكرة ممنهجة للمنطقة العربية إلحداث 
ا »تلقسيم املقسم وجتزئة  شلك من أشاكل الفوىض الشاملة، ليك تتحول تلك ادلول دلول فاشلة تمهيداً
وبايق  املرصي  املجتمع  يف  يناير   25 بعد  شواهد  ظهرت  وقد  وموجود،  معلن  املخطط  وهذا  املجزأ«، 

الشعوب العربية، ويصل ملرحلة تهديد ادلولة، وذلك هو املفهوم السائد يف »حروب اجليل الرابع«.
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)ب( انلظام العاليم

أمجعت اكفة اتليارات املجتمعية ىلع أن انلظام العاليم من أهم العوامل اخلارجية اليت تؤدي إىل 
نرش حالة عدم االستقرار واالضطرابات يف دول العالم اثلالث.

الواليات  انفراد  من  السوفييت  االحتاد  انهيار  منذ  يعاين  العالم اكن  أن  اجلبايل  تهاين  وأضافت 
ا من أفغانستان وباكستان ثم العراق،  املتحدة األمريكية بالعالم؛ حيث بدأت بعسكرة العالم بدءاً
وادلخول هلدم ادلولة وتسليح جيشها بعد تقسيمه ملليشيات؛ وذلك اكن بداية لعسكرة ادلول العربية.

ونتيجة للتلكفة ابلاهظة اليت خلفها اتلدخل العسكري املبارش، جلأت أمريكا الستخدام نمط 
الرابع من احلروب، واليت تعتمد ىلع احلليف املحيل متمثالاً يف  آخر من اتلدخل حتت مسىم اجليل 
مجاعة اإلخوان املسلمني يف مرص، واحلليف اإلقلييم يف قطر اليت تقوم بتمويل اجلمااعت اإلرهابية 
بقيادة تركيا بهدف تقسيم ادلول العربية، وذلك عن طريق: اإلعالم املخطط أو املوجه، واالستهداف 

ادلبلومايس يف املنظمات ادلويلة، والتشكيك يف رشعية انلظام.

كما أوضح حاتم صابر إىل أن انلظام العاليم يسىع لوجود رصاع ليس بني العرب وإرسائيل، 
ا، يلصبح الرصاع ليس بني مسلم ومسييح فقط، وإنما بني املسلم  وإنما بني العرب وبعضهم بعضاً
واملسلم سواء اكن سنيًّا أو شيعيًّا، ويف إحدى انلدوات السياسية يف اخلارج أكدوا ىلع أن مرص من 
ادلول اليت من املفرتض أن تظل »مناخريها فوق امليه قادرة تتنفس بصعوبة ألنها لو طلعت وقدرت 
ادلول  تريده  ما  وهذا  أحسن«،  كدا  فتبىق  هايغرق  اللك  ولو غرقت  اللك،  هاتدهس  وتتنفس  تقوم 

الكربى.

)ج( ثورات الربيع العريب »اثلورة اتلونسية«

 أكدت الغابلية العظىم من اتليارات الفكرية أن الفعل اثلوري اتلونيس اذلي سبق قيام ثورة 
25 يناير 2011م، أثر بشلك أو بآخر كفكرة كرة اثللج؛ حيث بدأت اثلورة بدولة، وبدأ ذلك بتحفزي 
ادلول األخرى ومرص منها، لكن ابليئة ادلاخلية اكنت مهيأة ذللك؛ ألنه بشلك أو بآخر اكن سيحدث 
لقيادة  مؤهلة  كوادر  أو  نائب  هناك  ليس  مبارك؟ ألنه  بعد  ماذا  الكثري حتدث عن  ما حيدث؛ ألن 

ادلولة، وباتلايل اكن ال بد من تدخل اجليش حىت ال تضيع ادلولة.
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ثالثاًا: املق�ضود مبجتمع املخاطر

أكدت اغبلية اتلوجهات الفكرية ىلع أن جمتمع املخاطر هو املجتمع اذلي يتشلك وجوده؛ نتيجة 
أو  ثقافية  أو  أو اجتماعية  اقتصادية  أو  املتغريات سياسية  حلدوث عدة متغريات، وقد تكون هذه 

أمنية تؤثر ىلع بنية املجتمع، واليت تودل معها خماطر قد تؤدي إىل تهديد أمن املجتمع واستقراره.

ويف هذا السياق، أوضحت تهاين اجلبايل أن جمتمع املخاطر هو »املجتمع اذلي يعاين من أوضاع 
خطة  يمتلك  أن  جيب  واذلي  القويم،  األمن  يهدد  أو  ثقافية  أو  سياسية  أو  اجتماعية  أو  اقتصادية 

ملواجهة تلك املخاطر«.

ويف هذا اإلطار، يرى هاين مخيس أن جمتمع املخاطر هو »املجتمع اذلي يمر بالعديد من اتلحديات، 
وقد يواجه العديد من املشكالت نتيجة تفيش األمراض والكوارث وازدياد الفقر وابلطالة، وانتشار 
العشوائيات وغريها. وقد أكد أن أي جمتمع يمر بتلك املخاطر إما بصورة جزئية أو لكية وىلع املجتمع 

أن يواجهها«.

تكون  قد  معينة  مغامرات  نتائج  يتحمل  اذلي  املجتمع  أنه  إىل  أشار  الفيق  مصطىف  أن  إال 
لصاحله يف انلهاية، كما أنه املجتمع اذلي يستطيع جبرأة أن يقتحم »تابوهات« لم تكن مطروحة من 

قبل، ولكنه يسىع ألن يفعل ذلك.

رابعاًا: العوامل التي اأدت لظهور جمتمع املخاطر

وقد  املخاطر،  جمتمع  لظهور  أدت  عوامل  عدة  هناك  أن  ىلع  الفكرية  اتلوجهات  اكفة  أكدت 
تنوعت هذه العوامل ما بني عوامل داخلية وخارجية؛ فبالنسبة للخارجية أشار عبد الوهاب جودة إىل 
أن جمتمع املخاطر ظهر نتيجة توحش انلظام العاليم يف ظل العوملة، فأصبحت هناك فجوة بني الشمال 
واجلنوب، شمال ينتج، وجنوب يستوعب انلفايات واملخلفات، وهذا أدى إىل الفقر الشديد واملجااعت، 

باإلضافة إىل اتلبعية سواء اكنت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية.
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ا  أما بالنسبة للعوامل ادلاخلية، فقد أوضح مصطىف الفيق أن ظهور جمتمع املخاطر اكن نتاجاً
لاكفة العوامل اليت من شأنها أن تبدو رد فعل لسنوات من الضغط والقهر واالستبداد، فمرص اعشت 
ذلك منذ عهد طويل ليس يف زمن مبارك فقط وإنما عرب اتلاريخ الطويل، وإن اكن يف عهد مبارك اكن 

هناك درجة من »اتلنفيس«.

ا: املجالت التي ت�ضكل ق�ضايا ملجتمع املخاطر خام�ضاً

للعديد من  أن تكون مصدراًا  قابلية  تتضمن  اليت  املجاالت  العديد من  املجتمع ىلع  حيتوي 
املخاطر االجتماعية، واليت تشلك خطورة كبرية ىلع بناء املجتمع تؤدي إىل تهديد كيانه واستقراره، 
وقد تنوعت هذه املخاطر ما بني خماطر تمس الفرد مبارشةاً، وخماطر تمس املجتمع، وأخرياًا املخاطر 

العاملية.

)أ( ابلطالة

أكدت معظم اتلوجهات الفكرية ىلع أن ابلطالة من املشكالت األساسية اليت دخلت مرحلة 
اخلطورة يف املجتمع؛ ألنها ترتكز بني الشباب باألساس، ومن ثم، فيه ابلؤرة اليت تزتايد فيها مشاعر 
الغضب واإلحباط والكراهية، وباتلايل تؤدي إىل خلخلة الوضع االجتمايع املستقر؛ حيث إنها سمة 

من أهم سمات جمتمع املخاطر.

يشلك  أصبح  املجتمع  ابلطالة يف  »ارتفاع معدالت  أن  اجلبايل  تهاين  أضافت  اإلطار،  ويف هذا 
ا؛ ألننا لم نعاِن من ابلطالة  ا لفرتة تصل إىل 45 اعماً ا خطرياًا جدًّ عورات اقتصادية واجتماعية، وتراكماً
إال بعد 1975م؛ حيث اكنت ادلولة ملزتمة بتعيني اخلرجيني وتوفري فرص العمل وتناسب ادلخول مع 

األسعار«.

)ب( الفقــر

ثمة تأكيد من جانب اكفة اتليارات الفكرية باختالف توجهاتها األيديولوجية ىلع أن »الفقر 
امتدت  مرتاكمة  لسياسات  ونتاج  واقتصادية  اجتماعية  ظاهرة  وهو  املجتمع،  سمات  من  سمة  يعد 
نتيجة  األفراد  واثلقافية هلؤالء  االقتصادية واالجتماعية  األوضاع  تدهور  إىل  أدت  لسنوات طويلة، 
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عدم قدرتهم ىلع إشباع احتياجاتهم األساسية، وهذا أدى إىل تكريس مزيد من الغضب واإلحباط 
يقود بدوره إىل تهديد االستقرار  الفقرية، واذلي قد  الطبقات  تعاين منه تلك  يف ظل احلرمان اذلي 

املجتميع، ومن ثم، يكون املجتمع عرضة للمخاطر«.

ويف هذا السياق، أشارت تهاين اجلبايل إىل أن »الفقر يؤثر ىلع املجتمع املرصي مثل ابلطالة؛ ألنه 
ا خطرياًا لسنوات طويلة«. ا عورات اقتصادية واجتماعية وتراكماً يشلك أيضاً

كما أوضح مصطىف الفيق أن »الفقر هو القنبلة املوقوتة يف مرص، وال يروع املرصيني يشء مثل 
الفقر، فلو تم ماربته فسيتم رفع مستوى احلياة يف مرص، ويقل اتلطرف وتنتيه الفنت الطائفية«.

)ج( تراجع الطبقة الوسطى

أشارت الغابلية العظىم من اتليارات الفكرية إىل أن الطبقة الوسطى قد حصلت ىلع الكثري 
من االمتيازات يف مراحل اتلحول القويم واالشرتايك، ولكنها اآلن أصبحت تعاين نتيجة اتلحوالت 
وخاصةاً  االجتمايع  اتلهميش  مساحة  زيادة  يف  دوراًا  لعبت  واليت  املجتمع،  يف  اليت حدثت  اهليلكية 

االقتصادي، األمر اذلي أدى إىل تفكيك بنية تلك الطبقة، وتعرضها للعديد من املخاطر.

وأضاف مصطىف الفيق أن »الطبقة الوسطى حدث هلا تراجع وحراك حنو األسفل؛ ألنها اكنت 
أقرب للطبقة الفقرية، ومن ثم، فإن ذلك يعد سمة من سمات جمتمع املخاطر؛ ألن تلك الطبقة يه 
واعء القيم، وحامية صالبة املجتمع، كما أنها يه اليت تعاين من القرارات االقتصادية أكرث من الطبقة 
القادرة، وأكد أنه يف ظل وجود حالة من احلراك املجتميع فإن هناك إماكنية نشوء بدائل وظهور طبقة 

وسطى أخرى«.

كما أشارت تهاين اجلبايل إىل أن »الطبقة الوسطى اكنت يه السائدة يف املجتمع، والقلة اكنت 
مرتفة، لكن حدث فجأة اختالل حاد يف مزيان السلطة والرثوة والطبقة يف املجتمع املرصي، فأصبح 

حوايل 10% ىلع األقل يمتلكون 80% من انلاتج القويم، وهذا يهدد االستقرار االجتمايع«.
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ا »أن الطبقة الوسطى تراجعت و)اعيشة( يف ضنك، ويه عماد املجتمع  وأضاف ممد شامة أيضاً
و)عمود اخليمة(، واألخالق لكها يف الطبقة الوسطى، وإذا انهارت تنهار القيم واملبادئ ويصبح املجتمع 

يف خطر«.

ا، بنّي ممد نور ادلين أن »اهزتاز وضع الطبقة الوسطى يف املجتمع أدى إىل حدوث هزة يف  وأخرياً
املجتمع كلك ألنها احلامية لالستقرار املجتميع«.

)د( اتلأثري ىلع اهلوية اثلقافية

أشارت معظم اتليارات الفكرية باختالف توجهاتها األيديولوجية إىل أن انلقاش حول اهلوية 
ا يف ظل ساحات انلقاش الفكري يف ادلول املتقدمة وانلامية ىلع حدٍّ سواء، فقد شهدت  أصبح سائداً
العقود األخرية أحداثاًا متالحقة وتطورات رسيعة أدت إىل إحداث نوع من القلق دلى هذه ادلول، 
خوفاًا من أن تؤدي اتلطورات واتلحوالت املتسارعة إىل اتلأثري ىلع قيمها ومبادئها وتقايلدها، أي ىلع 
هويتها بكل مكوناتها: العقائدية والفكرية والرتبوية واثلقافية واللغوية واتلارخيية يف ظل العوملة، 
ثقافة  تلطال  تمتد  بل  فحسب،  واالقتصاد  بالسياسة  وحتكم  وهيمنة  سيطرة  جمرد  ليست  فالعوملة 
الشعوب وهويتها القومية والوطنية، وتريم إىل تعميم أنماط خمتلفة من السلوك والعادات واتلقايلد، 

وهذا يعد سمة من سمات جمتمع املخاطر اذلي يؤدي إىل تهديد استقرار املجتمع.

)ه( عدم املساواة يف توزيع ادلخل

ثمة إمجاع كبري من اكفة اتليارات الفكرية ىلع أن عدم املساواة يف توزيع ادلخل سمة من سمات 
املخاطر اليت تهدد املجتمع، وهذا نتيجة لرتاكمات سنوات طويلة من السياسات اليت عمقت الفجوة 
بني الطبقات املختلفة يف املجتمع بصورة كبرية، وهذا يؤدي إىل شيوع حالة من عدم الرضا واالحتقان 

يف املجتمع بسبب ذلك، األمر اذلي يقود حنو انتشار املخاطر االجتماعية اليت تدفع حنو الفوىض.

)و( األمية وتدهور اتلعليم

وتشلك  املجتمع،  تقدم  أمام  يقف  ا  اعئقاً تعد  األمية  أن  ىلع  الفكرية  اتلوجهات  اكفة  أمجعت 
خطورة فائقة تؤثر ىلع االستقرار املجتميع نتيجة ارتفاع معدهلا.
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السياسة  توافق  عدم  نتيجة  وهذا  أكرب،  خطورة  يمثل  أصبح  اتلعليم  تدهور  أن  أوضحوا  كما 
اتلعليمية مع سوق العمل، وباتلايل أصبح هناك ارتفاع ملعدل ابلطالة يف املجتمع. األمر اذلي يدفع 
بهؤالء األفراد إىل االجتاه حنو طرق غري مرشوعة للعمل بها إما حنو اإلجتار باملخدرات أو الرسقة، أو 

تستقطبهم مجااعت مشبوهة تسىع تلقويض األمن املجتميع وتهديد استقرار ادلولة.

)ز( انلمو الساكين املزتايد

أكدت اغبلية اتليارات املجتمعية ىلع أن »انلمو الساكين املزتايد يشلك خطورة ىلع بناء املجتمع، 
وهذا يمثل عبئاًا ىلع ادلولة يف سعيها حنو حتقيق اتلنمية، وتوفري حياة مالئمة لاكفة األفراد؛ ألنها تمثل 
نتيجة عدم  طويلة  منذ سنوات  اتلنموية  املرشواعت  اتلوسع يف  نتيجة عدم  وهذا  املوارد،  عبئاًا ىلع 
وجود رؤية اسرتاتيجية ملواجهة ذلك انلمو يف املستقبل، وهذا يؤدي إىل الضغط ىلع املرافق واخلدمات 

وانتشار معدالت ابلطالة يف املجتمع بصورة تهدد املجتمع وجتعله عرضة للمخاطر«.

)ح( خماطر انهيار األرسة

أكدت اكفة اتلوجهات األيديولوجية ىلع أن األرسة أصبحت تعاين من أوضاع اجتماعية عديدة 
تؤدي إىل تعرضها للمخاطر، وذلك نتيجة للتغريات االقتصادية واثلقافية واالجتماعية اليت أثرت ىلع 
تماسكها وحوتلها من أرسة ممتدة إىل أرسة نووية، مما أدى إىل سيادة حالة من الفردية يف العالقات 
االجتماعية، هذا باإلضافة إىل عدم قدرة العديد من األرس ىلع إشباع االحتياجات األساسية ألبنائها، 
مما يؤدي إىل اجتاه هؤالء إىل مصدر آخر، ينيم فيهم نواعاً من اثلقافة والقيم اليت تؤدي إىل خماطر كثرية 

جتعل األرسة ىلع حافة االنهيار.

ويرجع ذلك إىل اتلحوالت االجتماعية واثلقافية اليت شهدها املجتمع وانعكست بدورها ىلع 
األرسة يف ظل العوملة، وفقدت قدرتها ىلع االستمرار كمرجعية قيمية وأخالقية بسبب نشوء مصادر 
جديدة إلنتاج القيم، وباتلايل لم تعد قادرة ىلع توجيه أفرادها، فهم يواجهون عدة قوى وجبهات تعمل 
ىلع اتلأثري فيهم، فقد بدأ األفراد يفقدون الرؤية السليمة للك ما حييط بهم من قيم واجتاهات، فوسائل 
اإلعالم اقتطعت دوراًا كبرياًا من الوظيفة اتلقليدية لألرسة، ومن ثم، فإن الطريقة السليمة للتصدي 

ملخاطر عوملة األرسة يه اتلمسك بالقيم والعادات واتلقايلد اليت نشأنا عليها.
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)ط( تنايم ظاهرة العشوائيات

أشارت اكفة اتليارات الفكرية إىل أن العشوائيات تشلك خماطر كثرية تهدد املجتمع نتيجة تردي 
األوضاع االقتصادية واالجتماعية؛ ألنهم يعيشون يف ظروف حياتية بال مرافق مالئمة أو خدمات 
ثقافية مرتدية، وتنترش يف أرجائها  فيها أوضاع  اعجزة عن إشباع احتياجاتهم األساسية، كما يسود 

الرسقة وابللطجة وجتارة املخدرات وغريها.

وقد أشارت تهاين اجلبايل إىل »أن العشوائيات تؤثر ىلع املجتمع املرصي بصورة هائلة، ويشلك 
ا؛ ألننا لم نعاِن من  ا لفرتة تصل إىل 45 اعماً ا خطرياًا جدًّ ذلك لكه عورات اقتصادية واجتماعية، وتراكماً

العشوائيات إال بعد اعم 1975م«.

الفيق أن »العشوائيات باتلأكيد تشلك خطورة، وأحياناًا تبدو قنابل موقوتة،  وأضاف مصطىف 
ولكن العشوائيات ليست لكها بدرجة الفقر اليت يتصورها انلاس، ولكن هناك تدين يف اخلدمات 
نتيجة إنشائها بطريقة غري خمططة، واكن جيب أن تواجهها ادلولة منذ سنوات طويلة، وأشار إىل أن 
ا اكلرسقة  ا تلفيش جرائم خطرية جدًّ ساكن العشوائيات يمثلون حوايل 60% من ساكن مرص، وتعد مركزاً
وزنا املحارم وانلصب والقتل وغريها، ويمثل إسطبل عنرت أحد أخطر انلماذج اليت يتفىش فيها ذلك«. 
كما أوضح أن ادلولة اآلن تعمل ىلع مواجهة ذلك بإنشاء العديد من املناطق اليت توفر مستوى الئق 

من العيشة لألفراد.

)ي( أطفال الشوارع

املجتمع،  ىلع  تؤثر  موقوتة  قنابل  تعترب  الظاهرة  هذه  أن  إىل  الفكرية  اتليارات  اكفة  أشارت 
وأوضحوا أنه خالل أحداث يناير قاموا بالعديد من األعمال املخالفة للقانون، وهذا نتيجة تعرضهم 
لالستغالل من قبل مجااعت تهدف لزعزعة أمن املجتمع، كما أوضحوا إىل أنه جيب أن تتوىل ادلولة 
عملية إاعدة إدماج هؤالء األفراد يف املجتمع يلصبحوا أعضاء فاعلني يف املجتمع قادرين ىلع العطاء، 

ويساهموا يف نهضة املجتمع، وهذا يتطلب رؤية اسرتاتيجية متاكملة من جانب ادلولة.
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)ك( اإلقصاء واتلهميش االجتمايع

أكدت اكفة اتلوجهات املختلفة أن اإلقصاء واتلهميش االجتمايع يودلان العديد من املخاطر 
اليت تشلك خطورة ىلع بناء املجتمع واستقراره؛ ألن احلرمان اذلي يتودل من خالهلما ينتج مشاعر 
االستياء واحلقد والكراهية والعداء املزتايد جتاه ادلولة، ويلعب الزمن دوراًا بالغ األهمية يف تراكم 

تلك املشاعر اليت تقود حنو مزيد من االضطرابات اليت تؤدي لنرش الفوىض يف املجتمع.

ويف هذا اإلطار، أشار مصطىف الفيق إىل أن »اإلقصاء واتلهميش االجتمايع هلما دور يف زيادة 
اتلوتر نتيجة تراجع احلريات املتمثلة يف حقوق اإلنسان، واتلضييق ىلع آرائه وأفاكره، واملشلكة األكرب 
يف مرص يه عدم احرتام خيارات اآلخر، يف حني أن اتلاريخ اإلساليم أكد ىلع رضورة احرتام اآلخر 
واحرتام أفاكره وعقائده، وقد أكد ذلك اإلمام الشافيع حينما قال: )رأيي صواب حيتمل اخلطأ ورأي 
غريي خطأ حيتمل الصواب(، كما أن اتلاريخ الغريب أشار إىل ذلك حينما أكد فوتلري أنه مستعد أن 
ا، فإما أن تكون ميع  يدفع حياته ثمناًا لدلفاع عن رأي خيتلف معه، لكن هذا الشعور لم يعد موجوداً

أو جيري تكفريك باإلضافة للتجريح واإلهانة«.

وأوضح هاين مخيس أن »اإلقصاء واتلميزي واتلهميش ترتبط بفكرة احلرمان نتيجة شعور هؤالء 
األفراد بأنهم غري حاصلني ىلع حقوقهم مثل اآلخرين، وباتلايل تنمو دليهم ثقافة عدائية جتاه املجتمع«.

كما أشارت تهاين اجلبايل إىل أن »اإلقصاء واتلهميش االجتمايع يؤديان ملخاطر، وهذا يساوي 
تقسيم املجتمع وتهديد السلم االجتمايع؛ ألننا مجيعاًا رشاكء يف وطن ال فرقاء يف وطن، وألن السلم 
االجتمايع يأيت من خالل املشاركة، لكن إذا حتول األمر إىل شلك من أشاكل اإلقصاء واالستحواذ 

ىلع أدوات ومقومات ادلولة وخرياتها، فباتلأكيد أن تلك الفئات املهمشة ستكون يف حالة غضب«.
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وقد أظهرت نتائج ادلراسة امليدانية وجود جمموعة من املخاطر تمثلت يف اآليت:

خماطر اقت�ضادية- 1

)أ( خطورة رفع ادلعم

الكربى، صنفت  االقتصادية  واملؤسسات  الغربية  ادلول  العديد من  أن  إىل  إيهاب سمرة  أشار 
أثبت  الشعب املرصي  القرارات، ولكن  االجتمايع عقب هذه  أنها معرضة لالضطراب  مرص ىلع 
العكس ولم حيتّج ألنه يريد االستقرار؛ حيث رأى أمامه الفوىض قبل ذلك وما آلت إيله األوضاع يف 

املجتمع.

خماطر؛  جمتمع  االقتصادي  الصعيد  ىلع  مرص  جمتمع  أن  الفيق  مصطىف  أكد  اإلطار،  هذا  ويف 
ا اكن يمكن أن تؤدي نلتائج اكرثية ولكن ذلك لم حيدث،  ألن ادلولة أخذت قرارات صعبة جدًّ
فالقرارات االقتصادية، مثل رفع سعر املحروقات، وحتريك سعر الرصف الذلين صدرا يف قرار واحد، 
ا أنه إذا تم اختاذ تلك القرارات من يناير 1977م  اكنت قرارات شجاعة ولكنها مطلوبة. وأضاف أيضاً
فاكن يمكن أن يقلل ذلك من حجم انلتائج واتللكفة، ولكن اتللكفة اعيلة نتيجة اتلأخر يف اختاذها. 
وأشار »قاعدين نالك ىلع انلوتة واعيشني عليها ملدة ثمانية عقود«، ولكن يف انلهاية قلنا لك يشء 

يكون حبساب.

)ب( فوىض األسعار

لكنه  بتطحنه  واألسعار  تعبان  العادي  »املواطن  أن  إىل  الفيق  مصطىف  أشار  اإلطار،  هذا  ويف 
ا بس اعيش أفضل من أن يكون يف حالة رفاهية مؤقتة وال يوجد أمن  يفضل أن يكون مضغوطاً
أو استقرار، وباتلايل هو يسأل نفسه هل هناك طوابري ىلع العيش؟ ال، هل هناك طوابري ىلع ابلزنين؟ 
ال، هل هناك انقطاع يف الكهرباء؟ ال، هل األمن مستتب وال أل؟ ويه لكها أشياء تمس حياة املواطن 

البسيط«.
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كما أوضح نبيل نعيم أنه »رغم غالء األسعار فإن اإلنسان يمكن أن يعيش بطريقة ما يف حالة 
من الغالء لكن ال يمكن القبول بالفوىض؛ ألن الفوىض تعين سيادة قانون الغابة، وأن اذلي يملك 
السالح هو اذلي حيكم من منطلق القوة، وهذا يف ظل احلالة اليت تتعرض هلا دول عديدة اكلعراق 

وسوريا وايلمن ويلبيا من اضطرابات وفوىض، وباتلايل فإن املجتمع املرصي يريد االستقرار«.

وتضيف تهاين اجلبايل أن »ارتفاع األسعار ال يؤدي ثلورة؛ ألن الشعب املرصي شعب عبقري، 
)ويربط  يتحمل  أن  يمكن  املرصي  الشعب  ألن  أخرى؛  مرة  تارخيه  يقرأ  أن  عليه  يعرفه  ال  ومن 
حىت  ويتحمل  1967م،  بعد  جيشه  ويبين  ابلطون«  »ويربط  ويتحمل  العايل،  السد  ويبين  ابلطون( 
استبداد احلاكم، لكنه ال يتحمل ضياع اهلوية وفقدان ادلولة، وقد استوعب الشعب املرصي ذلك؛ 
حيث أصبح هناك تراكم للويع دليه، فقد حيدث شلك من أشاكل الغضب املنظم السرتداد سياسات 
السياسات  تلك  ولكن  اآلن  بذلك  تقوم  وادلولة  بالفوىض،  القيام  ليس  لكن  االجتمايع  العدل 
يريد  الشعب  وباتلايل  اتلنموية،  واملرشواعت  األساسية  ابلنية  بناء  تعيد  ألنها  ؛  طويالاً وقتاًا  ستأخذ 

االستقرار ال الفوىض«.

خماطر �ضيا�ضية- 2

)أ( أخونة ادلولة

اإلخوان  مجاعة  قبل  من  جادة  ماولة  هناك  اكنت  أنه  ىلع  الفكرية  اتليارات  معظم  أكدت 
املسلمني للسيطرة ىلع اكفة مفاصل ادلول وماولة أخونة ادلولة.

ويف هذا اإلطار، أشارت تهاين اجلبايل إىل أن »الشباب املرصي عندما ثار ضد الرئيس األسبق 
امليدان،  لم يتجاوز 15% من قوة  الوقت اكن تنظيم اإلخوان  مبارك تم ذلك بكل سلمية، ويف ذلك 
ا، باإلضافة إىل اتلغلغل  وألنه تنظيم ودليه ختطيط استطاع رسقة املوجة اثلورية ألنه األكرث تنظيماً
اذلي قام به يف عهد الرئيس األسبق مبارك يف اكفة املواقع يف ادلولة، وقامت اجلماعة بانزتاع السلمية 
من املشهد اثلوري وطبيعته املدنية السلمية، واذلي اكن شعاره العيش واحلرية والعدالة االجتماعية 
والكرامة اإلنسانية، وحتول إىل ماولة جدية ىلع أيدي اإلخوان وأتباعهم إلقامة دولة دينية يف مرص، 

ومن يقرأ دستور اإلخوان يف 2012م اكن يرى ذلك«.
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وبدأت بعد ذلك ماوالتهم ألخونة ادلولة، وهذا شلّك خطورة كبرية ىلع املجتمع املرصي؛ ألن 
ادلولة بدأت تكون مهددة بدولة موازية تملك )قوى صلبة( مثل ادلولة الطبيعية؛ حيث إن اتلنظيم 

الرسي لإلخوان تنظيم مسلح مارس اإلرهاب املسلح واملنظم ضد الشعب املرصي.

)ب( زعزعة استقرار ادلولة

أشارت تهاين اجلبايل إىل أن »املخاطر قائمة، ومرص ال تزال يف قلب املخطط؛ ألنها بالنسبة هلم 
أساس  املنطقة ىلع  تقسيم  تراجع عن  هناك  ليس  إنه  الرئييس؛ حيث  واملستهدف  الكربى  اجلائزة 
طائيف وعريق؛ وذلك من خالل الرشاكء املحليني، واتلنظيمات املسلحة مثل: )تنظيم داعش – انلرصة - 
جند الشام(، وغريها من األسماء اليت ما أنزل اهلل بها من سلطان، وذلك ىلع أيدي خمابرات ادلول 

األجنبية تلنفيذ املخطط الصهيوين«.

)ج( خماطر سد انلهضة

أشارت تهاين اجلبايل، ويرسي العدوي، وماهر سعيد، وحاتم صابر، وإبراهيم هاشم إىل أن ذلك 
يشلك خطورة كبرية ىلع األمن املايئ ملرص يف ظل سيع بعض ادلول ملحاولة حصارنا عند منابع انليل، 
ومساومة بعض دول حوض انليل ىلع إقامة مرشواعت فيها نظري »تضييق اخلناق« ىلع مرص فيما خيص 

مياه انليل، وإقامة مرشواعت للسدود ىلع املجرى املؤدي للمصب.

)د( حروب اجليل الرابع وحماولة إسقاط ادلولة

وإيهاب  بدير،  ادلين، وممد  نور  العدوي، وحاتم صابر، وممد  اجلبايل، ويرسي  تهاين  أشارت 
أمن واستقرار  املتبعة يف زعزعة  الوسائل  الرابع يه أحدث  اجليل  أن حروب  إىل  نعيم  ونبيل  سمرة، 
حتطيم  تستهدف  ال  احلروب  وهذه  ما،  دلولة  معينة  وأهداف  مصالح  ىلع  احلصول  أجل  من  ادلول 
منها  اهلدف  ولكن  أخرى،  عسكرية  قوة  مواجهة  يف  أمة  قدرة  ىلع  القضاء  أو  عسكرية  مؤسسة 
املسماة  احلروب  من  انلوع  هذا  أن  كما  الفوىض،  نرش  بعد  ببطء  املستهدفة  ادلولة  إرادة  إنهاك   هو 
بـ )اجليل الرابع( أو معارك )إفشال ادلولة( ال يتبع قواعد وأخالقيات معينة، فيه ليست حرباًا بني 
جيوش نظامية ختضع التفاقيات دويلة، ولقواعد القانون ادلويل، وأخالقياته، وإنما يه حروب تتم 

فيها مواجهة خصم خيف يدير املعركة بوسائل تبدو مقبولة ومتداولة يف حياتنا ايلومية دون حذر.
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كما أوضحوا أن القوات املسلحة اكنت اهلدف األسايس حلروب اثلالثة أجيال األوىل، أما وحدة 
العمليات  استخدام  الرابع من خالل  اجليل  الرئييس حلروب  اهلدف  للشعب فيه  ادلاخيل  املجتمع 
 

ًّ
ْستَِغال محُ ادلاخل  من  اهلدم  اسرتاتيجية  ىلع  احلروب  أجيال  من  اجليل  هذا  ويعتمد  ضده،  انلفسية 
مكونات القطاع املدين لدلولة، وتوسيع اخلالفات املوجودة عن طريق اإلنهاك واتلآلك ابلطيء، وتتسم 
ا، وذلك للتأثري ىلع أجيال املجتمع دون أن يشعروا  ا بأنها طويلة األمد تستغرق من 5 إىل 15 اعماً أيضاً
يلغريوا مفاهيمهم وطريقة تفكريهم خاصة مع سوء األحوال االقتصادية، وتعتمد تلك احلروب ىلع 
بهدف حتويل  اإلعالم  توجيه  انلفسية عرب  للحرب  باإلضافة  أساسية،  احلديثة كركزية  اتلكنولوجيا 

ادلولة املستهدفة من دول مستقرة إىل هشة.

وأخرياًا، أكدوا ىلع أن تلك احلروب تتمزي بعدم وجود تسلسل هريم ملعرفة هيلكها اتلنظييم؛ 
خالل  من  ومرص  حايلًّا  العربية  املنطقة  تعيشه  ما  وهو  صغرية،  قتايلة  جممواعت  ىلع  تعتمد  حبيث 
اجلمااعت اإلرهابية القتايلة )داعش وبيت املقدس وغريهما( من احلراكت املسلحة، كما تقوم ىلع 
شبكة صغرية من االتصاالت وادلعم املايل دون معرفة مصدر ادلعم املايل هلذه الشبكة، كما تعتمد 
هذه احلروب ىلع اسرتاتيجيات خطرية تتمثل يف )اتلقسيم من ادلاخل والرصااعت الطائفية - ونرش 
الفنت والضغينة يف صفوف املجتمع - واتلحريض واإلرهاب - وتظاهرات حبجة السلمية ثم االعتداء - 
وتمويل غري مبارش - وضغوط سياسية واقتصادية واجتماعية - وتكوين القواعد - وتمويل العنارص 
اإلرهابية - وتفجريات الكمائن -  وحرب نفسية وإعالمية( واكفة هذه الوسائل تهدف للقضاء ىلع 
ادلول وتفتيتها؛ حيث يتم إشعال فتيل الفتنة واالحتقان عن طريق الزنااعت الطائفية وادلينية، ومن 
ثم، اتلأثري ىلع هوية األفراد واجلمااعت تلتحول ادلولة إىل دولة رخوة أو هشة يسهل السيطرة عليها، 
ا ذلك وتسىع بكل قوة إلفشال هذه املخططات بعزيمة وإرادة شعبها وقيادتها  إال أن مرص تدرك جيداً

وبسالة القوات املسلحة اليت محت مرص يف أوقات بالغة اخلطورة.
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ا: العالقة بني العوملة وجمتمع املخاطر �ضاد�ضاً

جمتمع  وظهور  العوملة  بني  وثيقة  عالقة  هناك  أن  املختلفة  واتلوجهات  اتليارات  اكفة  أكدت 
جمتمع  وظهور  قيام  يف  األكرب  العامل  يه  املختلفة  ونتاجئها  العوملة  انعاكسات  إن  حيث  املخاطر؛ 
املخاطر العاليم، واذلي يعد انلاتج األسايس لضغوط انلظام الرأسمايل العاليم وسياساته االقتصادية 
اليت أنتجت بدورها حتوالت اجتماعية وثقافية وسياسية واسعة املدى، وخلقت آثاراًا عميقة ىلع اكفة 
املستويات دويلًّا وإقليميًّا ومليًّا، وهذا أدى إىل انتشار العديد من املخاطر االجتماعية بصورة كبرية 

برصف انلظر عن االعتبارات الزمانية واملاكنية.

وأضاف مصطىف الفيق أن »العوملة مرحلة من مراحل انسياب األفاكر والقيم ورءوس األموال 
سياسات  وحيتاج  حواجز  ىلع  الغالب  يف  يعتمد  املخاطر  وجمتمع  األفراد،  انتقال  عدا  ما  يشء  ولك 
محائية، وهو منكمش داخليًّا داخل رشنقة وغري قادر ىلع تقبل املخاطر، وحياول محاية نفسه ولكنه 

ال ينجح يف ظل العوملة واالنفتاح ىلع اآلخر، ومن ثم يتعرض املجتمع ملخاطر«.

�ضابعاًا: واقع املجتمع امل�رصي يف الفرتة التي �ضبقت 30 يونيو

لقد مر املجتمع املرصي بفرتة عصيبة خاصة يف الفرتة اليت أعقبت ثورة 25 يناير حىت 30 يونيو 
2013م؛ حيث واجهت مرص سيناريوهات عدة وخمططات شىت اكنت تستهدف إسقاط ادلولة املرصية 
وتدمري مؤسساتها املختلفة ويف مقدمتها اجليش والرشطة، والسيع تلقسيم وتفتيت مرص إىل دويالت 
صغرية ومتناحرة، وقد رافق ذلك حالة من عدم ايلقني باملستقبل نتيجة املخاطر اليت تعرضت هلا 
مرص، سواء اكنت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو أمنية يف ظل حالة من انعدام انلظام 

وسيادة الفوىض.

أن  الفيق  مصطىف  أفاد  اثلقافية،  للنخبة  فبالنسبة  ذلك،  الفكرية  اتليارات  اكفة  أكدت  وقد 
»املجتمع املرصي بعد يناير اكن جمتمع خماطر، فقد اكتشفنا أشياء كثرية لم نكن نعلمها، كما نعتقد 
أن هناك فساداًا لكن ليس هلذه ادلرجة، وكنا نرى أن هناك قبضة استبعاد ولكن ليس هلذه ادلرجة. 
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ا حلرب أهلية؛ ألن حكم اإلخوان اكن  كما أشار إىل أن املجتمع املرصي قبل 30 يونيو اكن معرضاً
ا؛ ألنهم يميلون للعنف، واكن يمكن أن حيدث الصدام، وحدث بعد ذلك يف رابعة وانلهضة  مرفوضاً

وغريهما«.

ويف هذا السياق، قالت تهاين اجلبايل إن »مرص قبل 30 يونيو اكنت معرضة حلرب أهلية؛ بسبب 
منها  يدخل  اليت  الرشقية  واجلبهة  إرسائيل،  وبني  بينه  مفتوحة  وجبهة  مسلح  تنظيم  وجود  خماطر 
اإلرهاب املسلح اذلي زحُِرَع يف سيناء اليت اكنت ىلع وشك أن تحُْقتََطع من مرص، وهدد ادلولة وشلك 
مجاعة  لسياسات  نتيجة  اإلقباط  اإلخوة  جانب  من  الشديد  االحتقان  إىل  باإلضافة  عليها،  خطورة 

اإلخوان، وباتلايل اكنت مرص مهددة حبرب أهلية«.

وبالنسبة للخرباء األمنيني، أوضحوا أن »مرص اكنت جمتمع خماطر بعد 28 يناير باتلحديد لكنها 
أصبحت فائقة اخلطورة قبل 30 يونيو؛ حيث اكنت معرضة حلرب أهلية، وأضافوا أن وقوف القوات 
املسلحة جبانب إرادة الشعب املرصي حىم مرص من خماطر كثرية يف تلك الفرتة داخليًّا وخارجيًّا، 

وقدم تضحيات كثرية من أبناء الشعب املرصي اذلين استشهدوا دفااعاً عن وطنهم«.

ويف هذا اإلطار، أوضح اتليار االقتصادي أن »املجتمع املرصي اكن جمتمع خماطر بعد 28 يناير 
نتيجة اتلدهور االقتصادي واخنفاض االحتيايط األجنيب بصورة مفزعة؛ حيث اكنت مرص معرضة 
لإلفالس يف مرحلة ما، هذا باإلضافة إىل هروب االستثمارات األجنبية نتيجة حلالة عدم االستقرار 
والفوىض، لكن املجتمع أصبح فائق اخلطورة قبل 30 يونيو يف ظل السياسة اليت اتبعتها مجاعة اإلخوان 

املسلمني إلقصاء اجلميع، واليت أصبحت معها مرص مهددة حبرب أهلية«.

يناير   25 ثورة  أعقبت  اليت  الفرتة  »مرص اكنت جمتمع خماطر يف  أن  ادليين  اتليار  أفاد  ا،  وأخرياً
االستقرار  عدم  من  حالة  وسيادة  األوضاع  اضطراب  نتيجة  2011م،  يناير   28 يوم  يف  وباتلحديد 
والفوىض، لكنهم أشاروا إىل أن ادلولة املرصية قبل 30 يونيو اكنت ىلع وشك االنهيار يف ظل حكم 
اكنوا  أنهم  كما  ادلولة،  لصالح  اتلنظيم  يكن  ولم  اتلنظيم  لصالح  ادلولة  اختطفوا  ألنهم  اإلخوان؛ 
يسلحون أفرادهم قبل 30 يونيو لالنتقام من الشعب املرصي، وباتلايل اكن املجتمع مهدداًا حبرب أهلية 

وانقسام خطري فائق اخلطورة«.
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ثامناًا: مظاهر ثقافة الفو�ضى يف املجتمع امل�رصي

اتلغريات  من  ملجموعة  نتيجة  جاءت  واليت  الفوىض،  ثقافة  عن  انلامجة  املظاهر  تعددت 
أدى ملخاطر كثرية  املجتمع املرصي وثقافته وقيمه، وهذا  بناء  الرسيعة واملتالحقة ىلع  واتلحوالت 
أدت إىل وصول املجتمع ملرحلة فائقة اخلطورة، خاصةاً يف الفرتة اليت أعقبت ثورة 25 يناير ووصول 
اإلخوان املسلمني للحكم، ثم عقب إقصائهم عن السلطة بعد اثلورة الشعبية يف 30 يونيو نتيجة ما 
قاموا به من أعمال ختريبية بهدف زعزعة أمن ادلولة واستقرارها وتهديد كيان املجتمع، وفيما ييل 

عرض ألهم تلك املظاهر:

انهيار القيم- 1

بالنسبة للنخبة اثلقافية والفكرية، أشار مصطىف الفيق إىل أن »القيم اكنت تمثل إطاراًا مرجعيًّا 
حيكم ترصفات اإلنسان يف حياته، وحتفظ للمجتمع تماسكه واستقراره، وتساهم يف تشكيل خصوصية 
املجتمع باعتبارها تمثل جانباًا رئيسيًّا من ثقافة تعرضت حلالة من االنهيار، مما أدى إىل حدوث خلل 

يف بناء املجتمع، تزامن معه حالة من االنفالت األخاليق وعدم احرتام اآلخر«.

كما أوضحت تهاين اجلبايل أنه »قد حدث تراجع كبري يف علم القيم والعادات واتلقايلد اليت 
اكنت بمثابة رابط للمجتمع املرصي، وذلك ىلع مستوى األرسة والعائلة والقبيلة اليت تمثل العنارص 
األساسية للمجتمع، وذلك ليس ويلد ايلوم، وإنما هو نتاج لرتاكمات كثرية بدأت بعد اعم 1973م، 
وبدأت عوامل اإلضعاف واالستهداف و»ابلريوسرتويكا« أي حتول ادلولة إىل دولة هشة رخوة وإن 
بدا عليها بعض مظاهر ادلولة. ولك ذلك لعب دوراًا يف انهيار سلم القيم، باإلضافة إىل اتلحول حنو 

انلمط والسلوك االستهالكيني«.
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املجتمع  األفراد يف  لسلوك  احلاكمة  واملعايري  »القيم  أن  أكدوا  فقد  االجتماع  أساتذة علم  أما 
تعرضت حلالة من االنهيار نتيجة غياب عملية اتلنشئة االجتماعية يف األرسة، واملدرسة، واملسجد، 
والكنيسة، األمر اذلي أدى إىل انهيار عنارص تماسك ابلناء االجتمايع، وباتلايل حدث نوع من اخللل 
وعدم االستقرار، هذا باإلضافة إىل أن اتلغيري اذلي حدث لم يكن مرتباًا هل وحدث بصورة فجائية 

ورسيعة أثرت ىلع قيم واعدات وتقايلد املجتمع«.

وأوضح اخلرباء األمنيون أن »انهيار القيم حدث نتيجة غياب القانون وانعدام انلظام وقيام لك 
شخص بفعل ما يريده يف أي وقت وأي ماكن دون رقيب أو حسيب، خاصةاً يف الفرتة اليت أعقبت 

ثورة 25 يناير«.

تهديد الأمنني القومي والإقليمي- 2

أكدت اكفة اتليارات الفكرية ىلع أن العوملة أدت إىل خماطر عديدة ىلع الشعوب واملجتمعات؛ 
نتيجة تهديد األمن القويم، وذلك يف ظل امتالك اجلمااعت اإلرهابية أدوات ووسائل اتلكنولوجيا اليت 
مكنتها من القيام بتفجريات وعمليات انتحارية يف ظل الفوىض اليت تعيش فيها ادلول العربية نتيجة 
اثلورات واحلروب األهلية والفنت الطائفية اليت غرقت فيها، خاصةاً بعد ما يسىم »باخلريف العريب« 

وليس »الربيع العريب«.

تذبذب الثقة بني املواطن والدولة- 3

اثلقة  تذبذب  من  حالة  حدثت  قد  أنه  ىلع  املختلفة  اتلوجهات  من  العظىم  الغابلية  أمجعت 
بني املواطن وادلولة عقب ثورة 25 يناير؛ نتيجة تردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
واألمنية وعدم الوفاء بمتطلباتهم األساسية. فيف الوقت اذلي ثاروا فيه من أجل حتقيق العيش واحلرية 
والعدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية، ارتفعت معهم آمال وطموحات عديدة حنو األمل يف مستقبل 
أفضل بعد سنوات من الفساد والقهر، لكنهم وجدوا حالة من احلرمان سواء اكن سياسيًّا أو اقتصاديًّا 

أو اجتماعيًّا، وباتلايل تعرضوا حلالة من اإلحباط وايلأس، وفقدوا اثلقة بادلولة.
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وقد أضافت تهاين اجلبايل »أن أزمة اثلقة بني املواطن وادلولة قد جتلت عقب وصول اإلخوان 
للحكم نتيجة فقدان مصداقية انلظام، فقد وصل الشعب املرصي تللك املرحلة وأصبحت ادلولة 
ا؛ ألنه  املرصية لكها يف حالة مقاومة ومواجهة، فالقضاء اكن طرفاًا والرشطة واجليش واإلعالم أيضاً

اكنت هناك دولة موازية تعمل لصالح األهل والعشرية، وليس لصالح املواطن والوطن«.

ويرجع ذلك إىل استئثار اجلماعة بالسلطة والعمل ىلع تمكني اجلماعة بكافة الطرق والوسائل 
 من أن يعملوا ىلع تلبية 

اً
اليت تكفل هلم السيطرة ىلع مفاصل ادلولة وماولة أخونتها بالاكمل، بدال

احتياجات اجلميع دون تميزي أو إقصاء، وهذا أدى إىل فقدان املصداقية يف انلظام احلاكم، وشيوع 
حالة من عدم االستقرار وايلقني بما سيحدث يف املستقبل.

وهذا ما يفرسه مدخل جمتمع املخاطر، واذلي يتناول الوجود املزتايد النعدام ايلقني والقلق من 
املستقبل؛ نتيجة اتلغريات اهلائلة اليت حتدث يف املجتمع، وتؤدي إىل تعرضه للعديد من اتلهديدات 

اليت تصل به ملجتمع فائق اخلطورة.

تلبية  أن عدم  أكد ىلع  واذلي  النسيب،  احلرمان  ا من خالل مدخل  أيضاً ذلك  تفسري  تم  كما 
مقابل حصول  الرثوات يف  من  العادل  نصيبهم  بأنهم ال حيصلون ىلع  وشعورهم  األفراد  احتياجات 
االستعداد  حنو  بدوره  يقود  اذلي  باملستقبل،  والتشاؤم  اإلحباط  حنو  يقود  ذلك؛  ىلع  أخرى  مجاعة 

للعنف واتلمرد وباتلايل تهديد استقرار املجتمع.

الحتقان الطائفي- 4

ا فائق اخلطورة ىلع املجتمع  أشارت معظم اتليارات الفكرية إىل أن االحتقان الطائيف مّثل تهديداً
يف ظل حكم مجاعة اإلخوان املسلمني وأتباعهم، اذلين ساعدوا يف تعميق مشاعر الغضب والكراهية 

جتاه اإلخوة املسيحيني.

ويف هذا اإلطار، قالت تهاين اجلبايل: »بدأ يكون هناك تقسيم ما بني السنة والشيعة، فألول 
مرة نسمع عن شيعة يف مرص، عندما تم إعدام أربعة أفراد ىلع أيدي اجلمااعت اإلسالمية حتت سمع 
ا دلخول مرص يف انلفق  وبرص اإلخوان يف إحدى قرى مرص حتت اسم »الشيعة«، وذلك لكه اكن تمهيداً
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ا ال يتجزأ من املخطط  املظلم، وأن يتم تقسيم مرص ىلع أساس ديين وطائيف وعريق، واكن ذلك جزءاً
الكوين اذلي اكنت تزتعمه الواليات املتحدة األمريكية مدعومة باللويب الصهيوين من أجل تفكيك 

املنطقة العربية وحتويلها إىل دويالت طائفية وعرقية«.

حماولة بع�ض القوى الإ�ضالمية التاأثري على الهوية امل�رصية- 5

باختطافها،  الفكرية أن اهلوية املرصية عصية ىلع أي فصيل أن يقوم  أكدت اكفة اتلوجهات 
ولكنها تعرضت للعديد من املحاوالت الختطافها، لكنها باءت بالفشل.

ويف هذا السياق، قالت تهاين اجلبايل: »جرت ماوالت عديدة الختطاف اهلوية املرصية وتدمريها 
لصالح اهلوية املتشددة الطائفية وادلينية، واكن ذلك بمثابة تهديد مبارش ملقومات وثقافة وهوية ادلولة 

املرصية وحتويلها من ثقافة التسامح واملحبة إىل اثلقافة العدائية ضد األقباط وضد املجتمع«.

كما أشارت إىل أن »اسرتداد الشخصية املرصية لطبيعتها السمحة الوسطية وتعايشها مع اآلخر 
يف  األوسع  للفئات  املعيشة  من  اعدل  مستوى  بتحقيق  مرهون  والفداء،  اتلضحية  لفكرة  وقبوهلا 
املجتمع، وأكدت أن الشعب املرصي عبقري؛ إذ اسرتد هويته ودوتله يف 30 يونيو بعد أن اكنت ىلع 

ْتََطف«.
حُ

وشك أن خت

وهذا ما تم تفسريه من خالل مدخل جمتمع املخاطر، واذلي أشار إىل أن تآلك اهلوية يؤدي إىل 
تهديد أمن املجتمع ونرش الفوىض.

تطور ظاهرة البلطجة- 6

ا، خاصةاً  ا وختطيطاً أكدت اكفة اتليارات الفكرية أن »ظاهرة ابللطجة اختذت شكالاً أكرث تنظيماً
يف الفرتة اليت أعقبت ثورة 25 يناير؛ نتيجة االنفالت األمين وخروج ابللطجية وقطاع الطرق والقتلة 
من السجون، وأدى ذلك حلالة من اهللع والفزع. كما أوضحوا أن هذه الظاهرة يه نتيجة حتمية ملا 
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يحُعرف »بادلولة الرخوة« اليت تصدر القوانني وال تطبقها، ليس فقط ملا فيها من ثغرات ولكن ألنه ال 
أحد حيرتم القانون، ومن ثم، تعد ظاهرة ابللطجة من مظاهر ثقافة الفوىض، واليت تهدد أمن األفراد 

واملجتمع وشيوع حالة من عدم االستقرار«.

التحري�ض وبث ال�ضائعات من قبل و�ضائل التوا�ضل الجتماعي- 7

أشارت الغابلية العظىم من اتليارات واتلوجهات الفكرية إىل أن »وسائل اتلواصل االجتمايع 
يف مرص حتولت إىل ساحة لنرش الشائعات واتلحريض ضد األفراد واملجتمع وادلولة من خالل مواقع 
فتنة يف  وإحداث  واالستقرار  األمن  بهدف زعزعة  الاكذبة  األخبار  تنرش  واليت  إلكرتونية مشبوهة، 
الشارع  يف  بلبلة  إلحداث  وخداعهم  املواطنني  بعقول  اتلالعب  حتاول  مواقع  إىل  باإلضافة  ابلالد، 

املرصي«.

اخلطاب الديني املحر�ض- 8

لقد انترش يف اآلونة األخرية مناخ حيث ىلع الكراهية من خالل خطاب ديين ال يتماىش مع 
تهاين  أشارت  اثلقافية،  للنخبة  فبالنسبة  واالعتدال،  للوسطية  تدعو  اليت  السمحة  اإلسالم  تعايلم 
اجلبايل إىل أن »اخلطاب ادليين ال بد أن يعالج الفكر ادليين؛ ألن الفكر هو اذلي ينتج اخلطاب، وذلك 
من خالل العودة للمنابع األصيلة للثقافة احلضارية واإلسالمية، وإعمال العقل يف اتلفكري واتلفاعل 
مع العرص، ويه األمور اليت اكنت سبباًا يف نهوض املجتمع اإلساليم، وذلك عرب اتلعليم ووسائل اثلقافة 
ا  وعرب املسجد والكنيسة؛ ألن اخلطاب ادليين ال يقترص ىلع املسلم فقط، وإنما للكنيسة دور هام أيضاً
يف ذلك، فباإلضافة إىل وسائل اإلعالم،  هناك ابلحث العليم اذلي يدرس الظواهر املختلفة من خالل 
إعمال العقل يف الرؤية انلقدية للرتاث، وذلك هو اذلي حيدث الطفرة يف الفكر، ومن ثم، حتدث طفرة 
يف اخلطاب ويتأثر به؛ ألن فاقد اليشء ال يعطيه، وباتلايل حيتاج اخلطاب ادليين ثورة ثقافية متعددة 

اجلبهات، يتمثل جزء منها يف معاجلة اخلطاب نفسه من خالل معاجلة أفاكر املجتمع«.
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وأخرياًا، بالنسبة للخرباء األمنيني، أشاروا إىل أن »انتشار اخلطاب ادليين املتطرف جاء نتيجة 
تراجع اخلطاب ادليين الوسطي وعدم قدرته ىلع مواجهة تلك اجلمااعت«.

وأضاف حاتم صابر أن »اخلطاب ادليين غري قادر ىلع مواجهة تلك اجلمااعت؛ نتيجة الغيبوبة 
فمثالاً  اجلمااعت،  تلك  كخطاب  ديين  خطاب  إجياد  ىلع  ادلينية  املؤسسات  قدرة  وعدم  اإلعالمية، 
)خطاب داعش( يبدأ بصورة وآية قرآنية ثم حديث رشيف، ثم أحداث من املايض واحلارض، ويقوم 
بعمل إسقاط ىلع احلال اذلي نعاين منه، فمثالاً يصورون اجليش املرصي ىلع أنه مستبد يقوم بتهجري 
انلاس وقتلهم يف سيناء، وتناسوا أن اجليش املرصي خري أجناد األرض، وأن عقيدته يه احلفاظ ىلع 
األرض والعرض، ثم يأيت بعد ذلك بصورة العملية االنتحارية اليت حدثت ثم خيتم بآية قرآنية، وهنا 
جند أن ذلك خطاب مدروس ومسوب، وهذا املنتج انلفيس اذلي قاموا به سوق جيربك ىلع مشاهدته، 
عن  ودفاعهم  بأفاكرهم  االنبهار  نتيجة  واجلمااعت؛  الفئات  بلعض  االستقطاب  عمليات  هنا  وتبدأ 
املظلومني، وهذه صورة غري صحيحة. ولكن يف املقابل جند أن اخلطاب ادليين بالنسبة نلا عندما 
dعن  هريرة  أيب  فعن  بغيض،  يشء  اإلرهاب  إجابته:  تكون  اإلرهاب  عن  فالن  الشيخ   يتحدث 
انليب  عن حسان بن ثابت عن عن عن ... ، وباتلايل لن يسمعه أحد، يف مقابل اآلخر اذلي قدم صورة 
نفسية خاطب بها فئات خمتلفة؛ ألن الكالم مستهلك فال بد من ادلخول مبارشةاً يف املوضوع، لكن 
حيدث هناك نوع من تشويش األفاكر، ومن ثم، ضعف اخلطاب ادليين أدى إىل تغول وتوغل اخلطاب 

ادليين املعادي، وذلك يؤدي للتطرف واإلرهاب«.

انت�ضار التطرف- 9

أمجعت اكفة اتليارات الفكرية ىلع أن اتلطرف أصبح يمثل خطورة كبرية ىلع املجتمع خالل 
الفرتة من 2011م حىت وصول اإلخوان للحكم، وبعد 30 يونيو حىت اآلن.

ويف هذا الصدد، أوضح نبيل نعيم أن »حكم اإلخوان أدى إىل انتشار ثقافة الفوىض واتلطرف، 
وأن اخلطر األكرب اذلي يواجه مرص اآلن هو اجلمااعت ادلينية؛ ألن والء تلك اجلمااعت ملن يموهلم، 
برصف انلظر عن مصدر ذلك اتلمويل سواء اكن عربيًّا أو أجنبيًّا، وذلك ما يحُعرف »باحلرب بالواكلة«، 
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وقد ظهر دور قطر جليًّا يف الفرتة األخرية يف تمويل اإلرهاب يف مرص بعد انتهاء حكم مجاعة اإلخوان 
لزعزعة أمن واستقرار املجتمع، فيه وزير خزانة اإلرهاب، ويه داخل منظومة صهيوأمريكية يف 
املنطقة تسىع تلخريب املجتمع، سواء اكن ذلك باإلعالم أو املتطرفني من أبناء املجتمع اذلين يبيعون 

الوطن نتيجة اإلغراء باملال أو الفوز باجلنة«.

ادليين  اخلطاب  نتيجة  جاء  »اتلطرف  أن  إىل  الفيق  مصطىف  أشار  اثلقافية،  للنخبة  وبالنسبة 
ورجعيته وعدم قدرته ىلع اتلواصل مع احلارض أو ابلناء للمستقبل، فهو خطاب انتقايئ رجيع نتيجة 

عدم الفهم الصحيح لدلين اإلساليم وتعايلمه السمحة اليت حتث ىلع التسامح واحلب«.

موقوتة  قنابل  بمثابة  تعد  الصغرية  »املساجد  أن  أوضحوا  فقد  األمنيني،  للخرباء  بالنسبة  أما 
بني  الفرقة  ترسخ  أنها  يف  تكمن  وخطورتها  سياسية،  أهداف  تلحقيق  املصالح  أصحاب  استغلها 
املسلمني وتنرش الفتنة بني أبناء الوطن، فبعضها تسيطر عليها مجاعة اإلخوان اإلرهابية بصورة غري 
معلنة، وابلعض اآلخر خيضع لسيطرة مجااعت سلفية، واثلالث للجماعة اإلسالمية، يتم من خالهلا 
اتلحريض ىلع القتل واتلدمري واتلخريب واتلطرف بسبب بعدها عن يد وعني وزارة األوقاف، خاصةاً 
الفوىض  إىل نرش  يؤدي  املجتمع مما  يمثل خطورة ىلع  يمثل سوى زوايا صغرية، وهذا  أن معظمها ال 
باسم ادلين«، ويرجع ذلك إىل أن هذه اجلمااعت تقوم باستقطاب الشباب اذلي يعاين من مشكالت 
اقتصادية واجتماعية، وتمأل عقوهل بأفاكر وأيديولوجيات تتناىف مع تعايلم اإلسالم الوسطية اليت تسىع 
لنرش السالم ونبذ العنف واتلطرف واإلرهاب اذلي يمثل خطورة فائقة ىلع أمن املجتمع واستقراره.

خماطر الإرهـــاب- 10

أشارت اكفة اتليارات املختلفة إىل أن اإلرهاب يؤدي إىل تهديد األفراد واملجتمعات وادلول من 
خالل القيام بعمليات تفجريية حتصد أرواح العرشات من الضحايا يف لك أحناء العالم، وهذا يمثل 
خطورة فائقة تؤدي إىل نرش العنف والفوىض يف املجتمع، كما أوضحوا أن انتشار اإلرهاب يف مرص 
بصورة الفتة للنظر جاء بعد وصول اإلخوان للحكم، ولكن بعد 30 يونيو أصبح أشد وأخطر بهدف 

ماولة إسقاط ادلولة.
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وبالنسبة للنخبة اثلقافية، أشارت تهاين اجلبايل إىل أن »اإلرهاب منهج خمطط، هل عقل يعطي 
األوروبية  ادلول  وبعض  أمريكا  قبل  من  وممول  منظم  عمل  وهو  املهام،  وحيدد  ويمول  اتلعليمات 
ا  ا ومدرباًا ىلع أىلع املستويات ويمول أيضاً واألجهزة املخابراتية، كما أن تنظيمه الرسي اكن مسلحاً
ا بهدف إشاعة الفوىض  باملال عرب منافذ يف السودان وقطر وتركيا، وباتلايل فإن هذا املخطط منظم جدًّ

والوصول لفكرة ادلولة الفاشلة«.

وبالنسبة للتيار السيايس، أكد ممد بدير أن »الفرتة اليت أعقبت 30 يونيو اكن املجتمع فيها فائق 
اخلطورة؛ ألنها اكنت فرتة فاصلة يف تاريخ مرص؛ ألن اجلمااعت ادلينية وىلع رأسها مجاعة اإلخوان 
العدوية وانلهضة  رابعة  اعتصايم  بعمل  قاموا  انتىه، ذلا  قد  لالنتقام ألن حكمهم  املسلمني سعت 
والذلين مثال بؤرة إرهابية روعت املدنيني بهدف مفاوضة ادلولة ىلع ابلقاء، ولكن لم يتم االستجابة 

هلم، ووقف الشعب املرصي جبانب جيشه من أجل مواجهة العنف واإلرهاب املحتمل«.

تؤدي  مواجهته  ألن  ادلولة؛  استزناف  ىلع  يعمل  »اإلرهاب  أن  االقتصادي  اتليار  أضاف  كما 
خلسائر مادية وبرشية، وهذا بدوره يمثل خطورة ىلع ادلولة، ومن ثم، جيب اتلصدي هل وماربته »من 

املنبع«، من خالل جتفيف املنابع اليت تمده باملال والسالح«.

من مجاعة  املعنوي  الشحن  نتيجة  يونيو   30 بعد  ازداد  »اإلرهاب  أن  ادليين  اتليار  أوضح  وقد 
اإلخوان واتليارات ادلينية اليت سعت الستقطاب العديد من الشباب، من خالل اإلنرتنت بالرتويج 
ا إىل رضورة مواجهة اإلرهاب من خالل الرجوع للمنابع  ثلقافة االستشهاد والفوز باجلنة، وأشاروا أيضاً
األصيلة لدلين اإلساليم اليت تدعو للسالم ونبذ العنف واتلطرف؛ ألن استمراره يمثل خطورة كبرية 

ىلع املجتمع«.

وأضاف ممد شامة أن »من يقتل اجلنود ليس دليه فهم صحيح لإلسالم وليس دليه دين ألن 
گ   چ  الكريمة:  الكريم يف اآلية  القرآن  ذلك ضد اإلسالم، واذلي يقتل هل مخس عقوبات ذكرها 
گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  چ 

)سورة النساء، اآلية: 93(.
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وأضاف حاتم صابر أن »اإلرهاب حياول هدم ادلولة ولكن لن حيدث ذلك، وأوضح أن العديد 
العالم  يف  االستقرار  لفرض  تسىع  أنها  تظهر  األمريكية  املتحدة  الواليات  رأسها  وىلع  ادلول  من 
ا  والقضاء ىلع اإلرهاب ولكن ذلك خاطئ؛ ألنها تصنع اتلمرد، وأوضح أن مراحل هدم ادلولة طبقاً

للنظرية األمريكية ملاكفحة اتلمرد تتمثل يف ست مراحل يه:

1- إعداد مرسح العمليات اللوجيستييك: فيف يوم 28 يناير أصبحت سيناء من غري بوابات، 
وأي مجااعت تدخل سيناء يف أي وقت.

2- إنشاء جممواعت إرهابية صغرية: وهذه املجمواعت تقوم بعمل عمليات صغرية لقياس رد فعل 
العمليات انلوعية.

)أنصار  مثل  والوجود  القدرة  إلثبات  كبرية  عمليات  تلنفيذ  كبرية  إرهابية  قوة  إنشاء   -3 
بيت املقدس(.

إنشاء  واإلعالن عن  واحدة  راية  الكبرية حتت  املجمواعت  مع  الصغرية  املجمواعت  توحد   -4
جيش مواٍز مثل داعش، وقد جنحت أمريكا يف ذلك.

5- القيام بعمليات كبرية الحتالل األرض والتشبث بها.

6- إعالن قيام دولة املتمردين.

هناك ختطيط  وقد اكن  اهلجوم عليها،  اليت جنح  الرفايع«  »كمائن  املخطط  يدل ىلع هذا  وما 
تنظيم  قيام  اهلجوم إعالن  وتسليح وتدريب وزي موحد، واكن سيزتامن مع  اهلجوم  مدروس ذللك 
ادلولة اإلسالمية يف مرص من خالل قناة اجلزيرة ولكن ذلك لم حيدث، وهذا يدل ىلع جناح الواليات 
املتحدة األمريكية يف املراحل األربع األوىل، لكنها فشلت يف املرحلتني اخلامسة والسادسة، وذلك 
بفضل املجهودات العظيمة اليت تقوم بها القوات املسلحة ملقاومة وماكفحة اإلرهاب واقتالعه من 

جذوره؛ ألنه يمثل خطورة فائقة ىلع ادلول واملجتمع«.
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وهذا ما يفرسه »مدخل جمتمع املخاطر« واذلي أشار إيله أولريش بيك، وأكد أن العوملة واتلقدم 
ومنها  املجتمع،  تهديد  ىلع  تعمل  اليت  املخاطر  من  العديد  أفرزت  االتصال  وسائل  يف  اتلكنولويج 
من سمات جمتمع  يعد سمة  واذلي  بنتاجئه،  اتلنبؤ  يمكن  وال  للحدود  ا  أصبح اعبراً اذلي  اإلرهاب 

اإلرهاب.

ويف هذا الصدد، تشري ابلاحثة إىل أن اإلرهاب اذلي أصبح يهدد اكفة دول العالم ال دين هل وال 
وطن، وباتلايل فإن مواجهته ال بد أن تبدأ من األرسة باعتبارها املؤسسة األوىل اليت يتلىق الفرد فيها 
تعايلم حياته وتنشئته ىلع العادات واتلقايلد واألفاكر املعتدلة اليت يصبح من خالهلا عضواًا فاعالاً 
يف جمتمعه، كما أن األزهر والكنيسة يقع عليهما عبء أكرب يف القيام بنرش اتلعايلم ادلينية  الوسطية 
من  واملحبة،  السالم  قيم  لنرش  وتدعو  واإلرهاب،  واتلطرف  والكراهية  العنف  تنبذ  اليت  السمحة 
خالل خطاب ديين معارص يتماىش مع إيقاع احلياة الرسيعة اليت تتغري باستمرار من خالل مواجهة 
الفكر بالفكر، واتلصدي ملحاوالت زعزعة وخلخلة النسيج االجتمايع للوطن يف ظل اعلم أصبح 

ميلء بالفنت واالضطرابات والفوىض.

العنف ال�ضيا�ضي جلماعة الإخوان امل�ضلمني- 11

والقيم  املعايري  ويهدد  العنف سلوك خيرق  أن  الفكرية ىلع  واتلوجهات  اتليارات  أكدت اكفة 
املجتمعية ويؤدي إىل انتشار الفوىض، وهو أحد املخاطر اليت تواجه املجتمع ومظهر من مظاهر ثقافة 

الفوىض، وقد ظهر يف صورة بعض اتلنظيمات كجماعة اإلخوان املسلمني.

وأشاروا إىل أن اإلخوان املسلمني هم أحد فواعل العنف؛ ألنهم عندما فشلوا يف إحراز أهدافهم 
بطريقة سلمية اجتهوا إىل العنف وخاصةاً بعد 30 يونيو.

بني   - اإلرشاد  مكتب  )أحداث  اآليت  يف  تمثلت  وقائع  عدة  خالل  من  جليًّا  ذلك  ظهر  وقد 
الرسايات - احلرس اجلمهوري - القائد إبراهيم - االعتداء ىلع الكنائس - أحداث العنف يف سيناء 
والعريش(، وغريها من الوقائع اليت تدل ىلع مدى العنف اذلي استخدمته تلك اجلماعة لنرش الفوىض 

يف مرص.
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ا هو خطاب رابعة العدوية؛ حيث اكن خطاباًا  انتشار العنف أيضاً كما أوضحوا أن السبب يف 
املعنوي ألعضاء اجلماعة،  الشحن  نتيجة  للقتل واتلخريب وادلمار  عدائيًّا متطرفاًا تكفرييًّا يدعو 

اذلين قاموا بأعمال اتلخريب واتلفجري واحلرائق ملحاولة نرش الفوىض وإسقاط ادلولة.

وقد أضاف اتليار ادليين عدة مظاهر أخرى ثلقافة الفوىض تمثلت يف اآليت:

1- انتشار ثقافة قتل األبرياء: أو ما يسىم بالعقاب اجلمايع.

2- انتشار ثقافة احلرق: واذلي يقوم بذلك اتلنظيمات الرسية، اليت تم تدريبها ىلع ذلك إلشاعة 
الفوىض يف املجتمع.

3- إهانة الرموز الوطنية: حيث تم إهانة اكفة الرموز الوطنية سواء اكنت علمية أو سياسية أو 
فكرية وثقافية، ووصفهم بألفاظ خارجة )حرايم - خائن – عميل – نصاب – متلون - بتاع 
ا منهم اكن يؤدي  نسوان( وخاصةاً من اكنوا يف الوزارة قبل ثورة يناير 2011م، يف حني أن بعضاً

عمله، لكن ملجرد انتمائه نلظام مبارك يتم إهانته.

4- اتلخريب املعنوي ملواطين ادلولة: ويتمثل ذلك يف نرش الشائعات، والفنت ادلينية والطائفية 
والعرقية، وبث روح اإلحباط، وتقويض االنتماء، والتشكيك يف اهلوية ويف مؤسسات ادلولة، 

وهدم القيم والعقائد، ورسقة الرتاث اثلقايف واتلاريخ.

5- اتلعصب ادليين: وهو اتلعصب جلماعة معينة ىلع حساب اآلخر، وهذا خطأ فادح ومظهر من 
مظاهر ثقافة الفوىض؛ ألنه حيمل يف طياته معىن العنرصية واتلفرقة، وهذا ما فعلته مجاعة 
اإلخوان املسلمني وأكده الرئيس األسبق مريس عندما قال : »أهيل وعشرييت«، وهذا يؤدي إىل 

تهديد أمن املجتمع واستقراره وتدهور قيمه.

صناعة اإلحباط: وهذا من شأنه أن يؤدي إىل التسفيه من حجم اإلجنازات وانتقاد كبار   -6
إفقاد  حنو  ادلائم  السيع  إىل  االنتقاد  أو  السخرية  فكرة  األمر  ويتخطى  بادلولة،  املسئولني 
املواطن اثلقة يف قياداته وتراثه وتارخيه، ومن ثم، تسقط مؤسسات ادلولة؛ ألنهم يصورون 
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للمواطن أن لك املرشواعت اليت جتري »فنكوش«، وهذا يؤدي إىل حدوث حالة من السخط 
العام ىلع ادلولة واملسئولني، وهذا تمهيد الستغالل املواطنني يف أي حترك يعطل مسرية ادلولة 

ا. حنو اتلنمية اليت نبحث عنها مجيعاً

أما بالنسبة للخرباء األمنيني، فقد أضاف حاتم صابر مظهرين آخرين هما:

1- اإلعالم: اإلعالم احلايل يتبع سياسة »ادلبة اليت قتلت صاحبها«، فبعض اإلعالميني يقومون 
ظاهره  يف  يقولونه  اذلي  فالكالم  ادلولة،  ضد  سلبية  نلتائج  ذلك  ويؤدي  املجتمع،  بتضليل 
مع ادلولة، لكن يف باطنه منتىه اتلخلف العقيل؛ ألنهم يشيعون األمل دلى انلاس عندما 
وباتلايل  يتحقق يشء،  وال  باخلري  عليهم  سيعود  ذلك  وأن  تم ضبطها،  أرقام  يتحدثون عن 
هذه العمليات انلفسية تنعكس بالسلب ىلع املجتمع، وهذا يحُفرس يف ضوء مدخل احلرمان 
النسيب؛ حيث إنه عندما ترتفع اآلمال والطموحات وال يتم تلبيتها، فإن ذلك حيدث فجوة 

تؤدي حلالة من اإلحباط وتؤدي إىل عدم االستقرار.

2- أزمة ضمري: هناك أزمة ضمري، ومرص حتتاج إىل صحوة ضمري؛ ألننا نعشق الكالم وليس 
العمل »مرص لكها أصبحت مللني« باإلضافة إىل مطابلة انلاس بالفلوس رغم أنهم لم يؤدوا 

أعماهلم؛ ألن الشعب »ثكىل«.

فوىض السالح: حيث انترش السالح بطريقة رهيبة عقب ثورة 25 يناير وأصبح يف أيدي   -3
العديد من األفراد واجلمااعت، باإلضافة إىل عمليات اتلهريب اليت تتم وخاصةاً من اجلانب 

اللييب، األمر اذلي يهدد األمن القويم.

4- ثقافة األخذ باثلأر: ويه ثقافة خاطئة تهدد االستقرار املجتميع.

لك  وباتلايل  حزم.  بكل  القانون  تطبيق  وعدم  انلظام  عدم  نتيجة  وهذا  املرور:  فوىض   -5
الختناقات  أدى  الشارع  يف  فوضوي  سلوك  هناك  أصبح  وباتلايل  مزاجه«،  ىلع  »يميش  فرد 

وازدحامات شديدة قد تؤدي إىل نرش ثقافة عدائية يف املجتمع.
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اختالف  رغم  املجتمعية  اتليارات  اكفة  من  إمجااعاً  هناك  أن  ابلاحثة  ترى  سبق،  ما  ضوء  ويف 
توجهاتها األيديولوجية ىلع أن هناك حالة من الفوىض ىلع اكفة األصعدة؛ حيث أشار اتليار اثلقايف إىل 
أن هناك فوىض ثقافية يف ظل تدهور القيم اثلقافية، وتراجع دور املثقفني عن أداء دورهم يف تصحيح 
املفاهيم، وتنمية الويع اثلقايف للمجتمع، وهذا بدوره أدى إىل انهيار القيم واملعاين املشرتكة، اليت اكنت 
املرصي،  اإلنسان  بروز ظواهر عشوائية يف سلوك  إىل  ذلك  وأدى  للمجتمع،  األصيلة  اثلوابت  تمثل 
العنيف يف إطاره وبعده عن السالمة، إىل  الشارع املرصي إىل اتلفاعل  ابتداءاً من فوىض احلركة يف 
جانب اتلحرش الرصيح يف الشارع من دون وجود مرجعية أخالقية مجاعية رادعة، وهو ما يعين أن 

غياب االتفاق القييم ساعد ىلع تدفق حالة من الفوىض غري األخالقية يف الشارع املرصي.

تا�ضعاًا: اآليات مواجهة ثقافة الفو�ضى يف �ضوء جمتمع املخاطر

عدة  هناك  أن  ىلع  واأليديولوجية  الفكرية  واتلوجهات  اتليارات  من  العظىم  الغابلية  أكدت 
آيلات ملواجهة ثقافة الفوىض، تتمثل يف معاجلة القضايا اليت جتعل األفراد واملجتمعات وادلول عرضة 
واإلقصاء  واحلرمان  والعشوائيات  واألمية  والفقر  اكبلطالة  ذكرها  تم  اليت  القضايا  ويه  للمخاطر، 
االجتمايع وغريها من املشكالت اليت جتعل املجتمع عرضة للمخاطر، ومن ثم، تؤدي النتشار حالة 

من عدم االستقرار ويف انلهاية تقود إىل الفوىض.

للجميع،  تلبية احتياجات املجتمع وتوفري مستوى معييش الئق  العمل ىلع  هذا باإلضافة إىل 
وإعداد املجتمع ملواجهة األزمة من خالل تطبيق سياسة املاكشفة واملصارحة ليك ال يكون هناك نوع 

من املفاجأة يرتتب عليها حالة من اتلوتر.

وقد أظهرت نتائج ادلراسة امليدانية وجود عدة آيلات ملواجهة ثقافة الفوىض، وسوف نقوم بعرض 
ذلك من خالل اكفة اتلوجهات واتليارات الفكرية واأليديولوجية فيما ييل:
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فبالنسبة للنخبة اثلقافية، أشارت تهاين اجلبايل إىل أن هناك عدة آيلات ملواجهة ثقافة الفوىض 
تتمثل يف اآليت:

1- دور األرسة: وذلك من خالل الرتبية واتلنشئة ىلع السلوك املنظم، إلفشاء ثقافة انلظام وثقافة 
االلزتام بدولة القانون؛ ألن دولة القانون يه املقابلة دلولة الفوىض، فإما دولة القانون، وإما 

دولة الفوىض.

2- دور ادلولة: ويتم ذلك من خالل اآليت:

أ- سيادة القانون يف املجتمع.

ب- الزتام السلطات حبدودها ادلستورية.

توزيع  ما يكون هناك  بقدر  واملنتجة،  البسيطة  الطبقات  العبء لكه ىلع  أال يكون  ج- 
اعدل لألعباء.

د- إحداث حالة من اثلورة اثلقافية؛ ألنها يه اليت ستحقق الطفرة االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية؛ ألننا نؤمن أننا يف حالة من اهلزيمة اثلقافية، ومن ثم، فإن اثلورة اثلقافية يه 
عنوان انلجاح واتلقدم، وذلك خبلق املثقف الوايع، واالنفتاح ىلع اثلقافات بما يتناسب 
مع اعداتنا وتقايلدنا، كما أنها يه خط ادلفاع األول ملواجهة األفاكر واثلقافات الفوضوية 

يف املجتمع.

ه- توعية الشعب املرصي باملخاطر اليت تهدد املجتمع.

ا من أراكن ادلولة املرصية، ويقع ىلع اعتقه ماربة  3- تفعيل دور األزهر: يمثل األزهر ركناًا هامًّ
الفكر املتطرف اذلي يقود حنو الفوىض واملخاطر، ولكنه لم يأخذ املساحة اليت يأملها املجتمع.

هناك ماوالت جادة بها اجتهاد حتت راعية شيخ األزهر، لكن هناك اختالفات حادة يف األزهر 
من تيارات سلفية وإخوان واجتاهات تراثية متشددة، وذلك لكه يعرقل دوره، وحنن اآلن حنتاج طفرة 
شبيهة بما حدث يف يويلو 1952م، فقد جنحت بعبقرية يف تطوير دور األزهر وحوتله من جامعة دينية 
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ا يف اكفة العلوم،  ا مثقفاً إىل جامعة جتمع بني العلوم اإلنسانية وادلينية، وهذا بدوره أنتج خرجياًا خمتلفاً
ا للتغيري. هذا باإلضافة إىل إاعدة نرش حركة الرتمجة لاكفة املذاهب، فاألزهر رمز  وذلك منهج مهم جدًّ
الوسطية  اذلي اكن يدرس املذاهب األربعة، كما اكن هناك مقعد للفكر الشييع ومقعد للمفكرين 
اكبن رشد وغريه، وهذا انلمط اذلي يمتاز باتلعددية يف األفاكر واملناهج ينتج بدوره األزهري املستنري.

ولكن جاء األزهر يف فرتة من الفرتات ونتيجة غزو الفكر الوهايب، وألىغ مقعد الفقه الشييع، 
وركز ىلع بعض الفقهاء دون اآلخرين، وباتلايل جيب أن تتم معاجلة ذلك لكه برؤية شاملة لإلصالح، 
تؤدي يف انلهاية إىل أن تلعب لك مؤسسات ادلولة دورها ملواجهة دوايع نرش الفنت الطائفية اليت تهدد 

املجتمع وتدفع به حنو الفوىض.

ويف هذا الصدد، أكد مصطىف الفيق ىلع ما ييل:

1- دور األرسة: قيام األرسة بتعليم أبنائها وتنشئتهم ىلع اثلقافة املعتدلة واملعايري املنضبطة.

2- دور ادلولة: تقوية اجلبهة ادلاخلية من خالل املزيد من سياسات العدل واملساواة واحلماية 
االجتماعية للفئات املهمشة والفقرية.

3- تفعيل دور األزهر: األزهر ال نريد أن جيدله أحد، ومشلكتنا أننا حنب جدل اذلات دون أن 
ا ويعمل ىلع نرش الفكر الوسطي، فمرص من  نفكر، واألزهر منذ ألف اعم وأكرث يسىع جاهداً
غري األزهر ال يشء؛ ألنه حىم الوحدة الوطنية واللغة العربية، صحيح أنه أفرز بعض العنارص 
املتطرفة لكنه أخرج تيارات إصالحية كثرية )اكإلمام ممد عبده - رفاعة الطهطاوي - طه 
حسني -  زكريا أمحد - سيد ماكوي - سيد درويش(، وساهم يف نرش اتلنوير والفن واثلقافة 

املعتدلة.

وأضاف »أنه قلق من اتلعليم ادليين نتيجة انتشار املعاهد األزهرية يف سن مبكرة، واليت يمكن 
للقضاء  حيتاج  ال  ولكن  إصالح  إىل  حيتاج  األزهر  وباتلايل  اإلرهايب،  للتفريخ  ملعامل  تتحول  أن 
 يف ماربة الفوىض 

اً
عليه أو اهلجوم املستمر بال طائل وال مربر ىلع انلحو اذلي نراه؛ ألن هل دوراًا فعاال

واتلطرف ادليين للحفاظ ىلع استقرار املجتمع«.
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عا�رصاًا: روؤية م�ضتقبلية للمجتمع امل�رصي

أمجعت اكفة اتليارات الفكرية بمختلف توجهاتها األيديولوجية حول رؤيتها ملستقبل مرص إىل 
اآليت:

1-  أشارت انلخبة اثلقافية والفكرية إىل ما ييل:

تاريخ مرص  أي رئيس يف  يواجهه  لم  ما  احلايل واجه  الرئيس  أن  الفيق  أوضح مصطىف  أ- 
ا من عنق  ا كبرياًا جدًّ منذ مينا، وأكد أن مرص اآلن يف مفرتق طرق، ولكنها عربت جزءاً
بمؤرش  ويستشهدون  الصحيحة،  املؤرشات  يرون  أشخاص كثريون ال  الزجاجة، وهناك 
واحد هو األسعار وهذا مؤرش اجتمايع وليس اقتصاديًّا. كما أوضح أن ادلولة أخطأت 
وقامت بإصالح نقدي دون أن تقوم بعمل استثمارات تكيف تلحريك عجلة اإلنتاج، 
وهذا يفرس الفجوة واهلوة اليت حدثت، ولكن اآلن هناك أشياء مبرشة مثل ارتفاع حجم 
االحتيايط انلقدي، وزيادة حجم االستثمارات، وحترك السياحة يف مناطق معينة، وأفاد أن 

ا، ويه ادلورة الطبيعية للصعود. هناك من  ثالث إىل مخس سنوات ليك تستقر مرص تماماً

ا أن مرص اآلن يف مفرتق طرق؛ يد تبين ويد حتمل السالح، فنحن  ب- أكدت تهاين اجلبايل أيضاً
يف مرحلة انتقايلة وتأسيسية، وادلولة حدث بها تثبيت ألراكنها، وخرجنا من املحاوالت 
اخلطرية اليت اكنت تستهدف هدم نظام ما بعد 30 يونيو، لكن ما زنلا نواجه املرشوع 
اجلهنيم يف املنطقة العربية، وحنن اآلن نقوم بعمل شلك من أشاكل إاعدة تأسيس ابلنية 

األساسية للمجتمع املرصي، فمرص ما زالت يف مرحلة انتقايلة بلناء اجلمهورية اثلاثلة.

كما أوضحت »أن الرئيس السييس يقوم جبهود كبرية لوضع أسس بناء مرص حديثة متقدمة بعد 
 كثرية ويواجه العديد من الصعاب، 

اً
منة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية، وأن دليه آماال

ودليه خماطر متعددة يف اكفة مهام األمن القويم داخليًّا وخارجيًّا، وباتلايل املهمة ثقيلة، وأشارت إىل أن 
بعض السياسات نوافق عليها وابلعض خنتلف معها خاصةاً العبء اذلي يقع ىلع الغابلية العظىم من 
الشعب املرصي يف ظل السياسات االقتصادية، وأضافت أننا نؤمن بسياسات اتلنمية الشاملة وليس 
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انلمو االقتصادي؛ ألنه أرقام واألرقام تفتقد حلس البرش، واالقتصاد ال يعرف إال لغة األرقام؛ حيث 
يؤمنون بأنهم يبنون احلجر وال يبنون البرش. وبذلك ال يرايع البرش، ومن ثم، جيب مرااعة الشعب 
ألنه حتمل الكثري يف ظل تطبيق سياسات »انليويلربايلة« اليت تؤثر بصورة كبرية ىلع املجتمع. وأكدت 
الكربى  االقتصادية  املرشواعت  هذه  ألن  اآلن؛  تتم  اليت  الكبرية  االقتصادية  ابلنية  مع  حنن  ا،  أيضاً

تهدف إلاعدة امتالك ادلولة املرصية قدرتها ىلع اإلنتاج«.

2- بالنسبة للتيار السيايس، أوضح ممد نور ادلين، وممد بدير، ورجايئ عزت أن »مرص تسري 
حنو أوىل خطوات الطريق الصحيح، لكنها لم تصل ملرحلة االستقرار بعد«.

لرب األمان  أشاروا إىل: أن »مرص ىلع املحك، لكنها ستصل  اتليار ادليين فقد  أما أصحاب   -3
وستخرج من احلفرة اليت وقعت فيها منذ 2011م«.

بداية  هناك  أن  ىلع  تدل  عديدة  مؤرشات  »هناك  بأن  أفادوا  االقتصادي،  للتيار  بالنسبة   -4
لالستثمار واتلعايف ولو بصورة جزئية، خاصةاً يف ظل ارتفاع االحتيايط انلقدي، فهناك اآلن 
36 مليار دوالر يف ابلنك املركزي، مقارنةاً بما اكن عليه بعد يناير 2011م وأثناء حكم مجاعة 

اإلخوان املسلمني«.

5- أشار اخلرباء األمنيون إىل أن »ادلولة تواجه خمططات كثرية يف ادلاخل واخلارج، تفرض عليها 
القويم املرصي، ولكنها اسرتدت اعفيتها يف ظل  للحفاظ ىلع األمن  العديد من اتلحديات 
الطفرة اهلائلة اليت قامت بها القوات املسلحة املرصية واليت أدت إىل حالة من االستقرار، 

وأوضحوا أن مرص ىلع الطريق الصحيح«.

6- أشار أساتذة علم االجتماع إىل أن »املجتمع اآلن يف حالة أزمة حادة ولكنها ليست األزمة 
اليت تقوض أراكن ادلولة، وادلولة جبهودها وصلت ملرحلة مقبولة من االستقرار ىلع الصعيد 

السيايس واالقتصادي واالجتمايع واألمين، ومن ثم، فيه تسري حنو الطريق الصحيح«.
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اآلن  مرص  أن  ابلاحثة  ترى  املختلفة،  واتليارات  انلخب  اكفة  آلراء  حتليالت  من  سبق  ومما 
رغم اكفة اتلحديات والعقبات اليت تواجهها يف طريقها حنو انلمو واتلقدم فإنها سوف تتجاوز هذه 
الصعوبات واملخاطر سواء اكنت داخلية أو خارجية، خاصةاً أن ادلولة بدأت تأخذ خطوات جادة حنو 
مزيد من االستقرار يف ظل وجود قيادة وطنية خملصة تسىع للوصول بمرص حنو واقع ومستقبل أفضل.



خامتـــة
يتضح من خالل العرض السابق أن اتلحوالت واتلغريات اليت حدثت يف املجتمع املرصي يف اآلونة 
ا يف تنايم وانتشار ثقافة  األخرية، خاصةاً يف الفرتة اليت أعقبت ثورة 25 يناير وما تالها؛ لعبت دوراًا مهمًّ
الفوىض وتعدد أشاكهلا ومظاهرها، فقد عجزت اثلقافة عن ضبط إيقاع تلك اتلحوالت واتلفاعالت 
السائدة بني األفراد يف املجتمع واتلخفيف من حدتها؛ نتيجة اتلغريات الرسيعة اليت أصبحت سمة 
من سمات عرص ما بعد احلداثة، واليت أدت إىل تغري العادات واتلقايلد، وانهيار القيم اليت انعكست 
بدورها ىلع بناء املجتمع نتيجة للعديد من العوامل ادلاخلية، اليت تمثلت يف معاناة الغابلية العظىم 
واثلقافية،  واألمنية  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  األوضاع  تدهور  من  املرصي  الشعب  من 
ا من الضغط يف ظل عجز ادلولة عن الوفاء بمتطلباتهم، فضالاً عن ضعف ادلخول  واليت ودلت مزيداً
اليت ال تتالءم مع متطلبات احلياة الكريمة، وذلك يف ظل غياب املساواة وانعدام العدالة االجتماعية 
وانتشار الفساد والرشوة واملحسوبية، واتساع الفجوة بني الطبقة الغنية اليت أصبحت تعيش يف جمتمع 
آخر منفصل عن األغلبية الفقرية، اليت تطل عليهم من بعيد وتراقب مظاهر السلوك املرتف اذلي 
يعيشون فيه، مما شلك اعمالاً من أهم عوامل الضغط انلفيس اذلي يتعرضون هل بشلك يويم، وهذا أدى 
إىل تراكم آثارها وحتوهلا إىل ما يشبه املواد املتفجرة اليت أصبحت تنتظر رشارة اإلشعال اليت يتحول 

معها املجتمع حنو الفوىض واملخاطر.

أما بالنسبة إىل العوامل اخلارجية فقد خلفت آثاراًا كبرية ىلع الشعوب واملجتمعات، يف ظل عوملة 
تهدف إىل تنميط العالم وحتويله إىل ثقافة اعملية واحدة تذوب يف إطارها اهلويات والقوميات الوطنية، 
وذلك من خالل استخدام آيلات مستحدثة تمثلت يف اتلطور اهلائل يف تكنولوجيا وسائل االتصال، 
هذا باإلضافة إىل ما أحدثته الفوىض اخلالقة من اضطرابات يف املنطقة من خالل اسرتاتيجية اتلدمري 
من ادلاخل بأيدي الشعوب ال من خالل اتلدخل العسكري املبارش اذلي لكف انلظام العاليم بصفة 
اعمة، والواليات املتحدة األمريكية بصفة خاصة؛ خسائر كبرية سواء اكنت مادية أو برشية، وقد 
اتضحت آثار ذلك مع بداية قيام ثورات الربيع العريب يف تونس وامتدادها بلايق ادلول العربية، واليت 

أدت إىل انتشار الفوىض.
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فقد أدت تلك اتلحوالت واتلغريات إىل ظهور ما يسىم بمجتمع املخاطر واذلي عرب عنه اعلم 
إننا نتحرك  بل  بعد احلداثة«،  »ما  أننا ال نعيش يف اعلم  أولريش بيك حينما أكد  االجتماع األملاين 
فيه  وانفلتت  احلديثة  املؤسسات  فيها  تعوملت  اليت  اثلانية«،  »باحلداثة  تسميته  يمكن  ما  حنو  اآلن 
يلحل  املجال  ا  مفسحاً باالندثار  اتلقليدي  املجتمع  بدأ  حيث  واتلقايلد؛  العادات  قبضة  من  حياتنا 
يمثل غياب  واذلي  الفوىض«،  »اعلم  احلداثة  بعد  ما  منظرو  يطلق عليه  ما  أو  املخاطر،  مله جمتمع 
أنماط احلياة املستقرة ومعايري السلوك، وذلك نتيجة انتشار العديد من املخاطر االجتماعية يف ظل 
فتنعكس  خطرية،  بؤراًا  تمثل  اليت  العشوائيات  وانتشار  واألمية  وابلطالة  الفقر  معدالت  ارتفاع 
آثارها ىلع املجتمع نتيجة حالة احلرمان واتلهميش واإلقصاء املتعمد للعديد من الفئات اليت تعجز 
الوسطى  الطبقة  معه  تراجعت  املجتمع  بني طبقات  هوة  أحدث  اذلي  األمر  بمتطلباتها،  الوفاء  عن 
املجتمع  صالبة  ىلع  احلفاظ  يف  دورها  أداء  عن  معه  عجزت  أسفل  إىل  اجتمايع  حراك  خالل  من 
العادات واتلقايلد ىلع  أثر  العائلة اتلقليدية وتراجع  أنماط  القيم وتراجع  انهيار  نتيجة  واستقراره؛ 

اهلوية الشخصية وشيوع ادليمقراطية واحلرية يف العالقات الشخصية.

فقد تراجع دور املؤسسات االجتماعية املنوط بها عملية اتلنشئة االجتماعية اكألرسة واملسجد 
والكنيسة، وعجزت عن أداء دورها يف ظل حالة اتلخبط اذلي يعانيه املجتمع املرصي، باإلضافة إىل 
انتشار اتلعصب والعداءات املتبادلة بني األديان واملذاهب بسبب الفتاوى املتعددة، والفهم اخلاطئ 
وانلاقص لدلين، حبيث أصبحت هذه املؤسسات سياقات اجتماعية خطرية، قد تؤدي يف حال اتساع 
اتلنشئة  لعملية  بديلة  أخرى  مؤسسات  ظهور  نتيجة  املجتمع،  استقرار  تهديد  إىل  سلبياتها  نطاق 
الفرعية  اثلقافات  نمط جديد من  إىل ظهور  أدى  مما  احلديثة،  واالتصال  اإلعالم  تمثلت يف وسائل 
خاصةاً بني الشباب ودلته خماطر اتلكنولوجيا احلديثة اليت ال يمكن السيطرة عليها أو إدارتها من 

خالل احلكومات؛ ألنها خماطر اعبرة للحدود والقوميات واثلقافات.
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وهذا بدوره أدى إىل انتشار حالة من األنويم، واليت تعين غياب القيم واملعايري الضابطة لسلوك 
البرش يف خمتلف جماالت املجتمع، وهذا أدى إىل اغرتابهم وفقدانهم هويتهم ليس فقط يف املجتمع 
ا عن أنفسهم نتيجة األشاكل املتعددة من احلرمان اليت حتول بني األفراد  اذلي يعيشون فيه، وإنما أيضاً

واجلمااعت وبني املشاركة الاكملة يف احلياة االجتماعية واثلقافية والسياسية.

يف  االخنراط  أو  الواقع  ذلك  من  للهروب  واتلدين  الالمباالة  إىل  األفراد  هؤالء  يتجه  ثم،  ومن 
اجلمااعت املتطرفة اليت تسىع إىل تقويض استقرار املجتمع، من خالل القيام بأعمال ختريبية لنرش 
العنف واتلطرف واإلرهاب باسم ادلين، وبذلك فقد ألىق الواقع ابلنيوي اذلي يعيشه املواطن املرصي 
نطاقها بصورة  واتساع  املخاطر  تراكم  إىل  املجتمع؛ حيث أدت اكفة هذه األوضاع  بتداعياته ىلع 

أصبحت مقلقة دلرجة كبرية، ارتفع معها حالة من عدم ايلقني والشك يف املستقبل.

وباتلايل أصبحت ثقافة الفوىض تمثل ظاهرة اجتماعية واضحة تزتايد بشلك مضطرد، خاصةاً يف 
ظل تعدد مظاهرها واليت تمثلت يف انهيار القيم وسيادة حالة من اتلفكك االجتمايع، أثرت بدورها 
ىلع العادات واتلقايلد؛ نتيجة تراجع معايري السلوك املجتمعية وما صاحبها من خلل يف العالقات 

االجتماعية واحلياة ايلومية، يف ظل غياب ثقافة التسامح وانتشار قيم اتلعصب والتشدد.

ا يف املجتمع املرصي عقب ثورة 25 يناير، وبصفة خاصة بعد وصول اإلخوان  وهذا ما حدث مؤخراً
املسلمني للحكم؛ حيث إن املحاوالت املستمرة ألخونة ادلولة والسيطرة ىلع مفاصلها لضمان أكرب 
للسيطرة واتلحكم؛ حيث أصبح هناك أنماط متعددة من الفوىض اكلفوىض اثلقافية، واالقتصادية، 
والسياسية، واألمنية، وادلينية، واألخالقية. وهذا أدى إىل تزايد الغضب واتلوتر دلى الشعب املرصي، 
األمر اذلي أدى إىل اخلروج عليهم يف ثورة شعبية يف اثلالثني من يونيو لعام 2013م إلقصائهم عن 
السلطة نتيجة ممارساتهم اليت أدت إىل حالة من عدم الرضا؛ نتيجة استئثارهم بالسلطة وماوالت 

اختطاف مرص لصالح اتلنظيم ادلويل، وتنفيذ أجندته اليت طاملا حلم بها منذ سنوات طويلة.
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وقد أعقب ذلك حالة من الفوىض؛ نتيجة ارتفاع وترية اتلحريض وبث الشائعات اليت أدت إىل 
تهديد االستقرار واألمن املجتميع، وانتشار اتلطرف اذلي دفع حنو مزيد من العنف واإلرهاب ىلع 
أيدي مجاعة اإلخوان املسلمني وأتباعهم من اجلمااعت ادلينية املتطرفة، اليت تسىع إىل إسقاط ادلولة 

وحتويلها إىل نموذج ادلولة الفاشلة.

ولكن رغم اكفة الظروف واتلحديات اليت واجهتها مرص وما زالت، فقد بدأت اآلن تتلمس 
من  مزيد  حتقيق  أجل  من  وذلك  شعاره،  واتلحدي  عنوانه،  هو  األمل،  مرشق  مستقبل  حنو  اخلحُطى 
انلمو واالستقرار، وهو ما يتطلب تكاتف اجلميع إلعالء مصلحة الوطن ملجابهة اتلحديات ادلاخلية 
بيد  ا  يداً ا  وجيشاً شعباًا  املخلصني  أبنائها  بعزيمة  ودويلًّا  إقليميًّا  ماكنتها  مرص  تسرتد  ليك  واخلارجية، 

ملواجهة العنف واتلطرف واإلرهاب.

فتحية إجالل وتقدير للشعب املرصي اذلي أصبح ىلع ويع بكافة املخططات اليت حتاك من 
أجل إسقاط مرص داخليًّا وخارجيًّا، وللجيش املرصي العظيم اذلي دفع ثمناًا اغيلاًا من أرواح أبنائه 
الرشفاء حلماية مرص من قوى الرش واإلرهاب واتلطرف وماوالت تقسيم ادلولة من قبل مجااعت 

تكفريية ال تعرف ديناًا وال وطناًا.

تستعيد كربياءها  تثور تلصلح األحوال، وحينما  فبارك اهلل مرص حينما تصري شاخمة وحينما   
 تلكتب صفحات تاريخ جميدة، فمرص ستظل آمنة بإذن اهلل كما قال املوىل : چڍ  ڌ      ڌ    ڎ

  ڎ  ڈ  چ صدق اهلل العظيم.

واهلل ويل اتلوفيق
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ملحق 
اأ�ضماء النخب الثقافية والفكرية وال�ضيا�ضية والقت�ضادية 

والجتماعية والدينية والأمنية 
الذين مت اإجراء املقابلة معهم

: النخبة الثقافية اأولاً

الأ�ضتاذ الدكتور م�ضطفى الفقي- 1
• بكالوريوس لكية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.	

• الرشقية واإلفريقية، جامعة نلدن، 	 السياسية، لكية ادلراسات  العلوم  الفلسفة يف  ماجستري 
كما حصل ىلع درجة ادلكتوراه من جامعة نلدن.

• أستاذ بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.	

• أستاذ العالقات ادلويلة ونظم احلكومات باجلامعة األمريكية.	

• أمني اعم املجلس االستشاري للسياسة اخلارجية.	

• العريب، وعضو املجلس األىلع للشئون اإلسالمية واملجلس األىلع 	 رئيس الصالون اثلقايف 
للثقافة، وعضو املجلس األىلع حلقوق اإلنسان.

• رئيس اجلامعة الربيطانية.	

• مدير مكتبة اإلسكندرية.	

• هل مقاالت دورية يف الصحف املرصية املختلفة اكألهرام واملرصي ايلوم واألخبار والوطن، 	
باإلضافة إىل الصحف العربية الكربى والعاملية مثل جريدة احلياة اللندنية.



126

سلسلة رشفات 9   

• هل العديد من املؤلفات مثل: حوار العرص... ماذا جرى ملرص؟، واالنفجار العظيم والفوىض 	
اخلالقة، وسنوات الفرص الضائعة، وحوار األجيال، وأخرياًا، شخصيات ىلع الطريق.

• برنامج 	 بتقديم  وقام  والعربية،  واألجنبية  املرصية  القنوات  ىلع  الربامج  من  العديد  ضيف 
»سنوات الفرص الضائعة« ىلع قناة انلهار.

• ضيف دائم يف برنامج »حيدث يف مرص« اذلي يعرض ىلع قناة MBC مرص، يوم األربعاء.	

امل�ضت�ضارة تهاين اجلبايل- 2
• الرشيعة 	 يف  عليا  دراسات  بعمل  وقامت  املنصورة،  جامعة  احلقوق،  ليسانس  ىلع  حصلت 

اإلسالمية والقانون ادلستوري.

• ينت نائباًا لرئيس املحكمة 	 أول امرأة مرصية تتوىل مهنة القضاء يف احلقبة املعارصة؛ حيث عحُ
ا، وانتخبت كأول عضوة يف املكتب ادلائم الحتاد املحامني العرب. ادلستورية العليا سابقاً

• الترشيعية والسياسية 	 اللجنة  للثقافة، وعضو  باملجلس األىلع  القانون واثلقافة  عضو جلنة 
باملجلس القويم للمرأة، باإلضافة إىل عضوية اهليئة االستشارية ملكتبة اإلسكندرية.

• شاركت يف العديد من انلدوات واملؤتمرات مليًّا وإقليميًّا ودويلًّا.	

• هلا العديد من الكتب واألحباث حول القانون واثلقافة والسياسية، وهلا مقاالت بالعديد من 	
الصحف املرصية والعربية.

• مجاعة 	 قبل  من  مريس  ممد  األسبق  الرئيس  حكم  فرتة  أثناء  منصبها  من  استبعادها  تم 
اإلخوان املسلمني، بسبب مواقفها وخالفاتها السياسية معهم.

• عحُرفت بآرائها اجلريئة يف فرتة حكم اإلخوان.	
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الأ�ضتاذ حممد راأفت نوار- 3
• الفقيه القانوين وادلستوري، وأحد شيوخ املحامني. تدرج يف املناصب؛ حيث اكن عضواًا يف 	

ا للنقابة العامة للمحامني، وقد ترشح يف اعم 2011م ىلع  انلقابة الفرعية للمحامني، ثم عضواً
منصب نقيب املحامني.

• يعد من أعالم الفكر واثلقافة يف املجتمع، وهل العديد من املقاالت اليت تناولت املشكالت 	
وثورة يناير   25 ثورة  أعقبت  اليت  الفرتة  يف  خاصةاً  املرصي،  املجتمع  ختص  اليت   والقضايا 

30 يونيو 2013م، وقد تم نرشها يف جرائد األهرام والوطن وادلستور.

• وقناة 	 املرصية،  الفضائية  القناة  ىلع  تذاع  اليت  اتلليفزيونية  الربامج  من  العديد   ضيف 
.ON TV

ثانياًا: الأحزاب ال�ضيا�ضية

الدكتور حممد نور الدين اإبراهيم- 1
• نائب رئيس حزب محاة الوطن.	

• خبري ومستشار دويل بمنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية.	

• حاصل ىلع نوط الشجاعة العسكري من الطبقة األوىل يف حرب أكتوبر من الرئيس الراحل 	
ممد أنور السادات.

• حاصل ىلع درع اتلفوق العسكري من الرئيس عبد الفتاح السييس.	

• خبري دراسة املرشواعت بالرشكة الوطنية للصنااعت الكيماوية.	

• حاصل ىلع درجة ادلكتوراه الفخرية يف العلوم من جامعة اكمربيدج.	
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• نائب رئيس جملس إدارة املركز العريب للثقافة واإلعالم بالسعودية.	

• واقع 	 ىلع  فيها  الضوء  ألىق  اليت  اتلليفزيونية،  وانلدوات  واللقاءات  املقاالت  من  العديد  هل 
املجتمع املرصي واتلغريات اليت حدثت يف الفرتة اليت أعقبت ثورة 25 يناير 2011م وحىت ثورة 

30 يونيو 2013م.

الأ�ضتاذ حممد بدير- 2
• أمني اعم حزب املرصيني األحرار.	

• ليسانس حقوق، جامعة اإلسكندرية.	

• ا بنقابة املحامني.	 عمل باملحاماة وأصبح عضواً

• ا ملجلس إدارة نادي الرمل الريايض ومجعية الفويل اخلريية.	 عمل رئيساً

• ا ملجلس إدارة مركز شباب الشالالت.	 عمل رئيساً

• شارك يف العديد من انلدوات واملؤتمرات، خاصةاً فيما يتعلق باحلركة السياسية الوطنية يف 	
مرص، ومستقبل األحزاب السياسية، باإلضافة إىل مؤتمرات عن اإلرهاب واتلطرف.

• هل العديد من املقاالت يف عدد من اجلرائد والصحف املرصية اكملرصي ايلوم واألخبار والوطن.	

الدكتور رجائي عزت- 3
• بكالوريوس لكية الطب، جامعة اإلسكندرية.	

• أمني اعم حزب مستقبل وطن.	

• عضو مجعية رجال األعمال.	

• رئيس جملس إدارة رشكة تارجت بلست.	
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• رئيس جملس إدارة رشكة تارجت باج.	

• عضو اجلمعية املرصية ملصدري ومصنيع ابلالستيك.	

• ومستقبل 	 واإلرهاب،  والعنف  واتلطرف،  الشباب  وانلدوات حول  اللقاءات  من  العديد  هل 
ادلولة املرصية.

ثالثاًا: التيار القت�ضادي

الأ�ضتاذ اإيهاب �ضمرة- 1
• اخلبري االقتصادي واملرصيف، واملستشار املايل للعديد من ابلنوك والرشاكت العربية والعاملية.	

• رئيس اللجنة االقتصادية حلزب املرصيني األحرار.	

• والفضائية 	  ،ON E كقناة  الفضائية  القنوات  ىلع  اتلليفزيونية  الربامج  من  العديد  ضيف 
املرصية، والقناة األوىل، وقناة Ten وغريها.

• أعقبت 	 اليت  الفرتة  يف  خاصةاً  املرصية،  االقتصاد  حالة  ختص  اليت  املقاالت  من  العديد  هل 
ثورة 25 يناير 2011م وثورة 30 يونيو 2013م، يف العديد من اجلرائد والصحف ايلومية اكلوطن 

واألهرام واألخبار.

• واآلثار 	 األجنبية ملرص،  االستثمارات  آيلات جذب  انلدوات تلوضيح  من  العديد  بعمل  قام 
املرتتبة ىلع عمليات اإلصالح االقتصادي وتعويم اجلنيه.

حممد زميل الأخطابي- 2
• عمل ضابط احتياط بالقوات اجلوية املرصية.	

• حصل ىلع درجة املاجستري يف إدارة املشاريع من اجلامعة األمريكية بالقاهرة.	
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• حصل ىلع درجة ادلكتوراه يف اإلدارة واالقتصاد من جامعة اإلسكندرية.	

• أستاذ االقتصاد واإلدارة باجلامعة األمريكية.	

• أمني اعم حزب محاة الوطن.	

• مدير تنمية وتطوير األعمال برشكة أيريلكيد الفرنسية.	

• أحد املشاركني يف تدريب املشاريع الكربى يف الواليات املتحدة األمريكية.	

• مؤسس مجعية زاكة العلم اليت تقوم بعمل ندوات وتقديم منح وبرامج ودورات جمانية للشباب 	
يف خمتلف املجاالت، كما أنها تساهم بدور أسايس يف تأهيل الشباب لسوق العمل.

• ىلع 	 وتأثريها  االقتصادية  باألزمات  يتعلق  فيما  واملؤتمرات  انلدوات  من  العديد  يف  شارك 
االستثمارات  جذب  آيلات  وأخرياًا  الكربى،  االقتصادية  املرشواعت  جناح  وكيفية  املجتمع، 

األجنبية.

الأ�ضتاذ الدكتور حممد عمر حماد اأبو دوح- 3
• ماجستري يف االقتصاد العام.	

• دكتوراه الفلسفة يف االقتصاد العام، جامعة اإلسكندرية.	

• أستاذ املايلة العامة واالقتصاد بكلية اتلجارة، جامعة اإلسكندرية.	

• رئيس قسم املايلة العامة جبامعة بريوت.	

• وكيل لكية اتلجارة لشئون ابليئة وخدمة املجتمع.	

• رئيس اللجنة االقتصادية حبزب مستقبل وطن.	

• عضو اجلمعية املرصية لالقتصاد السيايس.	
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• هل العديد من املؤلفات مثل: اتلناسق واتلناقض بني اتلنمية االقتصادية وعدالة توزيع ادلخول، 	
واقتصاديات  العاملية  اتلجارة  ومنظمة  ادلولة،  مزيانية  عجز  وعالج  العام  اإلنفاق  وترشيد 

ادلول انلامية.

• شارك يف العديد من املؤتمرات مثل مؤتمر إصالح املايلة العامة يف مرص، ومؤتمر ماكفحة 	
اإلجتار بالبرش يف بلنان، ومؤتمر تأثري األزمة املايلة العاملية ىلع النشاط املايل املرصي.

رابعاًا: التيار الديني

الأ�ضتاذ الدكتور حممد عبد الغني �ضامة- 1
• حصل ىلع شهادة ادلكتوراه من برلني بأملانيا.	

• ا يف قسم العقيدة بكلية أصول ادلين بالقاهرة جبامعة األزهر.	 عحُني مدرساً

• توىل رئاسة قسم ادلعوة واثلقافة اإلسالمية، وريق دلرجة أستاذ، وعحُني وكيالاً لللكية جبامعة 	
األزهر.

• أستاذ مقارنة األديان بكلية اللغات والرتمجة جبامعة األزهر.	

• املستشار األسبق لوزير األوقاف.	

• ا علميًّا ما بني ندوات ومؤتمرات ولقاءات خاصة باحلوار ادليين 	 اشرتك يف أكرث من 60 جتمعاً
يف مرص وأملانيا واكزخستان والسعودية وغريها.

• اتلحديات، 	 ادلعوة اإلسالمية يف مواجهة  األديان ودور  املؤلفات مثل: حوار  العديد من  هل 
واخلطاب ادليين املفرتى عليه، ومسئويلة من جتديد اخلطاب ادليين، والشباب مرآة املجتمع.

• هل العديد من املقاالت يف العديد من الصحف اكألهرام واألخبار واللواء اإلساليم.	
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الدكتور ناجح اإبراهيم- 2
• ا.	 أحد أعضاء اجلماعة اإلسالمية سابقاً

• ابلاحث واملفكر يف شئون اجلمااعت واحلراكت اإلسالمية.	

• ا 	 حصل ىلع درجة ابلاكلوريوس يف الطب، ثم درجة ليسانس اآلداب من جامعة املنيا، وأخرياً
ليسانس احلقوق من جامعة القاهرة.

• شارك يف املراجعات الفكرية اليت بلغ عددها 25 كتاباًا.	

• جن يف أحداث أسيوط اليت أعقبت اغتيال السادات اعم 1981م.	 سحُ

• شارك يف العديد من انلدوات واملؤتمرات مثل:	

ندوة بعنوان »اخلطاب ادليين بني اتليارات الفكرية واجلهادية يف اعم 2016م«. -

ندوة عن دواعش سيناء من ابلداية إىل انلهاية يف اعم 2017م. -

ندوة حول أسباب اتلطرف ادليين يف دار اإلفتاء. -

ندوة عن الفهم اخلاطئ للنصوص ادلينية. -

• هل مقاالت عديدة يف العديد من الصحف واجلرائد املختلفة اكألهرام واألخبار واملرصي ايلوم 	
والرشوق والوطن. ومن أمثلتها: اتلكفري واتلفجري، وملاذا يتحدد اإلرهاب وتنمو ادلعشنة، 
وكيف نفهم اإلسالم؟، وداعش السكني اليت تذبح اإلسالم، واثلورات وفقه املصالح واملفاسد.

• هل العديد من املؤلفات مثل دعوة للتصالح مع املجتمع، حتمية املواجهة وفقه انلتائج، هداية 	
اخلالئق بني الغايات والوسائل، داعش السكني اليت تذبح اإلسالم.

ال�ضيخ نبيل نعيم- 3
• زعيم تنظيم اجلهاد السابق.	

• ابلاحث واملتخصص يف شئون اجلمااعت اإلسالمية واحلراكت اجلهادية.	
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• جن عقب اغتيال الرئيس الراحل ممد أنور السادات من اعم 1981م إىل 1987م، ثم سافر 	 سحُ
إىل أفغانستان واعتحُقل مرة أخرى منذ اعم 1992م حىت 2011م؛ حيث خرج من السجن عقب 

ثورة 25 يناير 2011م.

• هل العديد من املقاالت يف عدد من الصحف املرصية مثل األهرام وايلوم السابع والوطن.	

• ألف كتاب بعنوان »معركة داعش... اإلرهاب املقدس«.	

• الفكرية 	 اتليارات  العربية حول  ادلول  بعض  واملؤتمرات يف  انلدوات  العديد من  شارك يف 
ادلينية املتطرفة.

• وضيف 	 و»نظرة«،  مسئويليت«  »ىلع  برناميج  مثل  اتلليفزيونية  الربامج  من  العديد  ضيف 
العديد من القنوات اتلليفزيونية مثل صدى ابلدل، وON E، والعربية، والقاهرة وانلاس.

ا: اأ�ضاتذة علم الجتماع خام�ضاً

الأ�ضتاذ الدكتور مهدي حممد الق�ضا�ض- 1
• املنصورة وجامعة والية 	 حصل ىلع درجة ادلكتوراه يف اآلداب بإرشاف مشرتك بني جامعة 

ميتشجان بأمريكا، بتقدير امتياز مع مرتبة الرشف األوىل.

• أستاذ ورئيس قسم االجتماع بكلية اآلداب، جامعة املنصورة.	

• ا للمعهد العايل للخدمة االجتماعية ببورسعيد.	 عحُني عميداً

• عضو اجلمعية العربية لعلم االجتماع.	

• شارك يف اإلرشاف ىلع العديد من األحباث والرسائل العلمية.	
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• هل مؤلفات عديدة مثل علم االجتماع القانوين والضبط االجتمايع، وعلم االجتماع ادليين، 	
وغريها من املؤلفات.

• شارك بعدة أحباث يف العديد من املؤتمرات املحلية واإلقليمية مثل: عنف الشباب، واهلوية 	
اجلديد،  العاليم  وانلظام  ادلويلة،  املتغريات  ظل  يف  الشباب  وسلوكيات  والعوملة،  اثلقافية 
وتداعيات األزمة املايلة العاملية ىلع العالم العريب، واهلوية اثلقافية للشباب يف اعلم متغري، 

واإلرهاب صناعة غربية، ومشكالت الطبقة الوسطى.

الأ�ضتاذ الدكتور عبد الوهاب جودة- 2
• أستاذ ورئيس قسم علم االجتماع بكلية اآلداب، جامعة عني شمس.	

• أستاذ علم االجتماع، جامعة السلطان قابوس بعمان.	

• اثلقافة 	 املتحدة يف  العربية  باإلمارات  اتلقديرية جلائزة حاكم عجمان  اجلائزة  حصل ىلع 
والعلوم.

• حصل ىلع العديد من اجلوائز وشهادات اتلقدير من الكويت والسعودية وتونس واجلزائر.	

• عضو اجلمعية العربية لعلم االجتماع، واملستشار العليم ملركز حبوث الرشق األوسط، وعضو 	
هيئة اتلحكيم العليم ملركز ابلحوث االجتماعية بلندن.

• احلارض 	 يف  االستهالك  توجهات  بني  الشباب  ثقافة  مثل:  واملؤلفات  األحباث  من  العديد  هل 
اتلواصل  وشباكت  العريب،  الربيع  ثورات  من  العريب  املثقف  وموقف  املستقبل،  وتوجهات 

االجتمايع واتلنشئة االجتماعية، والطبقة الوسطى واتلحديات اليت تواجهها.

الأ�ضتاذ الدكتور هاين خمي�ض اأحمد عبده- 3
• أستاذ ورئيس قسم االجتماع بكلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية.	

• عضو اجلمعية العربية لعلم االجتماع.	
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• عضو مجعية أصدقاء مكتبة اإلسكندرية.	

• شارك يف العديد من انلدوات واملؤتمرات املحلية واإلقليمية مثل: ندوة اعطف غيث السنوية 	
»اثلقافة  عمل  وورشة  املستقبل«،  واحتماالت  احلارض  أوضاع  مرص...  يف  الوسطى  »الطبقة 

االستهالكية الرقمية«.

• هل العديد من املقاالت واألحباث حول العوملة والعدالة االجتماعية، وصناعة اثلقافة وتشكيل 	
الويع اإلنساين، واإلرهاب اإللكرتوين، واإلرهاب واالعرتاف باآلخر وغريها.

الأ�ضتاذ الدكتور ال�ضيد ر�ضاد غنيم- 4
• ا.	 أستاذ ورئيس قسم االجتماع بكلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، سابقاً

• هل العديد من املؤلفات مثل: اتلكنولوجيا واتلغيري االجتمايع، وقضايا سوسيولويج معارصة، 	
والعوملة، وعلم االجتماع العائيل.

• شارك يف العديد من انلدوات واملؤتمرات.	

• عضو اجلمعية العربية لعلم االجتماع.	

الأ�ضتاذ الدكتور جمال اأبو �ضنب- 5
• ا.	 أستاذ ورئيس قسم االجتماع بكلية اآلداب، جامعة حلوان، سابقاً

• عضو املركز اثلقايف للعلوم والفنون.	

• عضو اجلمعية العربية لعلم االجتماع.	

• شارك يف العديد من انلدوات واملؤتمرات ىلع املستويني املحيل واإلقلييم.	
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• ضيف العديد من الربامج اتلليفزيونية ىلع القنوات الفضائية مثل الفضائية املرصية، وانليل 	
لألخبار، وغريهما.

• السيايس، وادلولة 	 املؤلفات مثل: اإلعالم ادلويل والعوملة، وأصول االجتماع  العديد من  هل 
واملجتمع يف العالم اثلالث، واحلداثة يف واقع احلياة املرصية، والطبقة الوسطى يف مرص.

ا: اخلرباء الأمنيون �ضاد�ضاً

لواء اأركان حرب حممد ي�رصي- 1
• لواء سابق بالقوات املسلحة املرصية.	

• اخلبري االسرتاتييج والعسكري.	

• أحد أبطال حرب أكتوبر 1973م.	

• وكيفية 	 باإلرهاب  يتعلق  فيما  خاصةاً  واإلقليمية،  املحلية  املؤتمرات  من  العديد  يف  شارك 
مواجهته.

• ثوريت	 أعقبت  اليت  الفرتة  يف  خاصةاً  اتلليفزيونية،  والقنوات  الربامج  من  العديد   ضيف 

25 يناير 2011م و30 يونيو 2013م.

اللواء ماهر �ضعيد- 2
• لواء رشطة سابق.	

• أمني انلظم واتلدريب واتلثقيف حبزب املرصيني األحرار.	

• اليت 	 واألزمات  واتلطرف  اإلرهاب  وانلدوات عن ماكفحة  املؤتمرات  من  العديد  شارك يف 
يعيشها املجتمع املرصي يف الفرتة األخرية.
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العميد اإبراهيم ها�ضم- 3
• عمل بمصلحة األمن العام بوزارة ادلاخلية.	

• أمني اتلثقيف واتلدريب حبزب مستقبل وطن.	

• شارك يف العديد من انلدوات واملؤتمرات اخلاصة بمستقبل احلياة السياسية يف مرص عقب 	
ثورة 25 يناير 2011م، باإلضافة إىل ندوات عن اإلرهاب واتلطرف.

العقيد حامت عبد الفتاح �ضابر- 4
• اخلبري العسكري واالسرتاتييج يف جمال اإلرهاب ادلويل.	

• بكالوريوس العلوم العسكرية من اللكية احلربية.	

• ا.	 ضابط باملخابرات احلربية واالستطالع سابقاً

• رئيس هيئة عمليات الوحدة 777 والوحدة 999.	

• شارك يف تأمني املتظاهرين بميدان اتلحرير خالل ثورة 25 يناير 2011م.	

• مارض أكادييم بأكاديمية نارص للعلوم العسكرية العليا يف جمال اإلرهاب ادلويل.	

• املرشف ىلع فرق ماكفحة اإلرهاب ادلويل بالقوات اخلاصة املرصية.	

• حاز ىلع نوط الواجب العسكري من الطبقة األوىل، وميدايلة 25 يناير.	

• شارك يف العديد من انلدوات واملؤتمرات مليًّا وإقليميًّا ودويلًّا خاصةاً فيما يتعلق بماكفحة 	
اإلرهاب.

• 	 ،CBCو ابلدل،  وصدى   ،ON E كقناة  اتلليفزيونية  والقنوات  الربامج  من  العديد  ضيف 
واملحور، وغريها.




