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نبذة عن الكاتبني
خمتار عو�ض باحثٌ م�شارك مع فريق الأمن القومي وال�سيا�سة الدولية يف مركز التق ّدم
الأمريكي ير ّكز يف �أعماله على املجموعات الإ�سالمية ،وال�سيا�سات يف ال�شرق الأو�سط،
وال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية جتاه املنطقةُ .ن�شرت له حتليالت عن املجموعات الإ�سالمية يف
ٍّ
كل من تون�س والأردن و�سورية وم�صر .وتر ّكز �أبحاثه الأ�سا�سية يف الوقت الراهن على درا�سة
�صعود تيارات �إ�سالموية جديدة يف ال�شرق الأو�سط ،وجمموعات مت�ش ّددة يف م�صر .قبل
ان�ضمامه �إىل مركز التق ّدم الأمريكي ،عمل عو�ض باحث ًا مبتدئ ًا يف برنامج ال�شرق الأو�سط يف
م� ّؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل ،و ُن�شرت �أعماله يف جملة فورين بولي�سي و�صحيفة وا�شنطن
بو�ست وغريهما من املطبوعات .كتب درا�ستني حديثتَني بالإنكليزية حول املجموعات الإ�سالمية
واجلهادية امل�صرية هما:
- The Salafi Dawa of Alexandria: The Politics of a Religious Movement
( ُن�شرت يف جم ّلة .)Current Trends in Islamist Ideology
- Bay`a Remorse? Wilayat Sinai and the Nile Valley
(ا�شرتك عو�ض يف كتابتها مع �صموئيل تادرو�س و ُن�شرت يف جم ّلة .)CTC Sentinel
م�صطفى ها�شم �صحايف يف الق�سم ال�سيا�سي يف �صحيفة ال�شروق امل�صرية ،يغطي احلركات
ال�سيا�سية ال�شبابية الإ�سالمية واجلهادية والثوريةُ .ن�شرت تقاريره يف رويرتز ودويت�شه فيله،
و ُن�شرت حتليالته يف جملة �صدى الإلكرتونية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة كارنيغي ،ويف ق�سم
 EgyptSourceعلى موقع املركز الأطل�سي الإلكرتوين .كما عمل ها�شم بكثافة على تغطية
مناطق احلرب يف ليبيا (خالل احلرب الأهلية يف العام  )2011و�سيناء.
***

يو ّد الكاتبان �أن يعربا عن �شكرهما لناثان براون ،و�سارة ت�شاي�س ،ومي�شيل دنّ  ،وبيرت جول،
وبراين كاتولي�س ،ولينا اخلطيب ،ويزيد �صايغ ،و�صموئيل تادرو�س لتعليقاتهم الب ّناءة على
يتوجهان بال�شكر �إىل ريبيكا وايت التي تو ّلت حترير هذه
الن�سخة الأولية من هذه الورقة .كما ّ
الورقة.



ّ
ملخ�ص
رجح �أن يكون التم ّرد الإ�سالمي الأكرث دموية وتعقيد ًا يف تاريخها احلديث.
تواجه م�صر ما ُي َّ
فقد �أ ّدى عزل حممد مر�سي من الرئا�سة بدعم من اجلي�ش يف متوز/يوليو � ،2013إىل تفتيت
امل�شهد الإ�سالمي يف م�صر ،وم ّهد الطريق ل�صراع الميكن التن ّب�ؤ بنتائجه بني الإ�سالميني وبني
الدولة امل�صرية .يف هذه البيئة ،حت ّول بع�ض الإ�سالميني ،وحتديد ًا ال�شباب� ،إىل العنف ،وميكن
التوجه �أن ي�ستمر .كما ميكن �أن تتح ّول اجلماعات غري اجلهادية العنيفة امل�ؤ ّيدة للإخوان
لهذا ّ
التي � ّأ�س�سها ه�ؤالء ال�شباب �إىل مت ّرد جهادي م�س ّلح .ومع ذلك ،ث ّمة خطوات ميكن �أن تتّخذها
احلكومة وجماعة الإخوان امل�سلمني على املدى الطويل لتج ّنب هذا التم ّرد اجلهادي وهو يف طور
التكوين.

ت�صاعد وترية ال�شقاق والعنف
*

*
*

*

*

�أ�ضعفت حملة القمع التي �ش ّنتها الدولة على الإخوان امل�سلمني� ،أكرب جماعة �إ�سالمية
يف م�صر� ،إ�ضاف ًة �إىل االنق�سامات داخل التنظيم ،قياد َة الإخوان وم ّهدت الطريق
عدد متزايد من الأع�ضاء.
لفقدان �سيطرتها على ٍ
ّ
التف ال�سلفيون والإ�سالميون املحافظون املت�ش ّددون حول جماعة الإخوان ،و�ص ّوروا
ال�صراع مع النظام باعتباره �صراع ًا بني الدولة العلمانية والإ�سالم.
برز ت ّياران �إخوانيان متباينان على نحو متزايد� ،أحدهما يتب ّنى تكتيكات ت�صادمية
والعنف ،يف حني ي�ؤ ّكد الآخر على مبد�أ الالعنف .والواقع �أن الكثري من قادة اجلماعة
ّ
يغ�ضون الطرف جتاه ت�صاعد م�ستويات العنف ،لكن مل ي�صل بهم الأمر �إىل ح ّد
م�ساندة �أعمال القتل.
ربر الإخوان وال�سلفيون املتط ّرفون العنف ال�سيا�سي باعتباره و�سيلة احتجاج
ي ّ
وي�شجعون ال�شباب على تب ّني العنف حتت �ستار الدفاع عن النف�س
م�شروعة،
ّ
ربر �ش ًرع ًا والدفاع عن الإ�سالم.
والق�صا�ص امل َّ
بد�أت جماعات العنف غري اجلهادية ،والتي تتك ّون �أ�سا�س ًا من ال�شباب الإ�سالميني،
بعام نْي ،مل
باالعتماد على العنف الفو�ضوي بدء ًا من �أواخر العام  .2013وبعد ذلك َ
ت�ستمر هذه اجلماعات وح�سب ،بل �أ�صبحت �أي�ض ًا �أكرث حنكة ،ونفّذت كمائن م�س ّلحة
وهجمات بالعبوات النا�سفة �ضد قوات الأمن.




التمرد اإلسالمي في مصر
تصاعد
ّ

*

حتاول اجلماعات اجلهادية بال كلل اال�ستفادة من م�شاعر الغ�ضب التي تغلي لتجنيد
ال�شباب الإ�سالميني ل�صالح مت ّردها النا�شئ.

درو�س مل�صر وجماعة الإخوان امل�سلمني
*

*

*

رب�ؤ من التعذيب والتحقيق يف مزاعم االعتداء اجلن�سي ،وو�ضع ح ّد حلاالت
مي ّثل الت ّ
االختفاء الق�سري ،وحت�سني �أو�ضاع ال�سجون عموما ً ،خطوات �ضرورية يجب على
احلكومة اتّخاذها ل�ضمان � اّأل يتم ّكن املتط ّرفون من ا�ستغالل هذه الأو�ضاع لتجنيد
الأن�صار.
َف ْهم امل�شهد اجلديد املفتّت للإ�سالميني العنيفني �أمر �ضروري لو�ضع ا�سرتاتيجيات
مالئمة ملكافحة هذه العنا�صر ،واتباع �سيا�سة «ف ّرق ت�سد» للتخل�ص من خمتلف
اخلاليا واجلماعات على نحو �أف�ضل.
ينبغي على كبار القادة العقالنيني يف جماعة الإخوان كبح جماح املتط ّرفني الذين
التو�صل �إىل ت�سوية مع الدولة
يح ّر�ضون على العنف ،بهدف تهيئة قاعدتهم ل�ضرورة ّ
يف نهاية املطاف� .إذ �أن امل�سار احلايل يفتّت اجلماعة من الداخل ورمبا يكون �آخر
م�سمار يف نع�ش التنظيم على النحو الذي ُع ِر َف به منذ وقت طويل.

م�شهد مفتّت وعنيف
بعد املظاهرات احلا�شدة التي اندلعت �ضد حكمه ،يف  30حزيران/يونيو ،مت عزل حممد
مر�سي ،ع�ضو جماعة الإخوان امل�سلمني و�أول رئي�س منتخب دميقراطي ًا يف م�صر ،يف انقالب
ع�سكري مدعوم �شعبي ًا يف متوز/يوليو  2013على يد وزير الدفاع �آنذاك عبد الفتاح ال�سي�سي،
الذي �أ�صبح رئي�س ًا يف وقت الحق .ور ّد ًا على االحتجاجات املزمعة �ض ّد مر�سي� ،أقامت جماعة
تو�سعا ب�صورة كبرية يف
الإخوان و�أن�صارها خم ّي َم نْي يف ميدانني يف العا�صمة امل�صريةّ ،
�أعقاب عزل مر�سي ،معتبرِ ين �أن ا�ستعرا�ض القوة من �ش�أنه ،بطريقة �أو ب�أخرى� ،إبطال
عزل مر�سي �أو على الأق ّل توفري و�ضع تفاو�ضي �أف�ضل لهم .بحلول �آب�/أغ�سط�س ،2013
انهارت املفاو�ضاتّ ،
وتدخلت ق ّوات الأمن القتالع خم ّي َمي الإ�سالميني بعنف ،ما �أ ّدى �إىل
مقتل � 1000شخ�ص يف يوم واحد .يف الأ�شهر التي تلت ذلك� ،أُل ِقي القب�ض على ع�شرات
الآالف من الإ�سالميني و�أع�ضاء جماعة الإخوان امل�سلمني و�أن�صارها ،ونتيج ًة لذلك انهارت
تقريب ًا القدرة التنظيمية جلماعة الإخوان يف م�صر ،الأمر الذي م ّهد الطريق ل�صراع الميكن
التن ّب�ؤ بنتائجه.
اعتمدت جماعة الإخوان واحلكومة امل�صرية نهج غالب ومغلوب ،ومل تطرحا �أي و�سيلة �سيا�سية
واقعية لو�ضع ح ّد للم�أزق .بد ًال من ذلك� ،ساعدت حملة القمع القا�سية التي �ش ّنتها احلكومة على
جماعة الإخوان والتحري�ض الذي مار�سه الإ�سالميون على �إفراز د ّوامة من العنف التلوح لها
نهاية يف الأفق.
القيادة الأ�سا�سية جلماعة الإخوان مبعثرَ ة يف ال�سجون امل�صرية والعوا�صم العاملية ،حيث
تتناف�س الف�صائل على حتديد �أف�ضل م�سار ا�سرتاتيجي ملواجهة املوقف .بد�أت قيادة اجلماعة
تفقد ال�سيطرة على الأع�ضاء الأ�صغر �سن ًا ،والذين يتوق الكثري منهم �إىل املواجهة املبا�شرة
مع احلكومة .ه�ؤالء ال�شباب� ،إ�ضاف ًة �إىل �إ�سالميني مت�ش ّددين �آخرين معار�ضني للحكومة،
هم الذين ينتجون الأحداث على الأر�ض مع �أو من دون مباركة القيادة العليا .وهناك حم ّبذو
مبد�أ الالعنف احلقيقي يف قيادة الإخوان� ،إال �أنهم الزالوا ملتزمني با�سرتاتيجية غالب
ومغلوب ،بينما هناك قادة �آخرون كرث ي�سريون على منحدر زلق يف�ضي �إىل تربير زيادة
ا�ستخدام العنف.
دخل �إ�سالميون �آخرون مللء الفراغ الناجم عن الغياب �شبه التام للقيادة العقالنية
جلماعة الإخوان .وقد �ص ّور ال�سلفيون املناه�ضون للحكومة ال�صراع احلايل على �أنه حرب
�ض ّد الإ�سالم ،وا�ستغ ّل بع�ض الإخوان ،الذين يرغبون يف ح�شد الت�أييد ال�سلفي ،اخلطاب



10

التمرد اإلسالمي في مصر
تصاعد
ّ

نف�سه ب�صورة انتهازية ،ماجعل ال�شباب الغا�ضب والعنيف
تتم ّثل النتيجة املحتملة للتوجهات احلالية يف خلق
�أقرب �إىل التيار اجلهادي ال�سلفي .وتتم ّثل النتيجة املحتملة
مالذ من الت�أييد ال�شعبي للعنف والفكر اجلهادي يف
للتوجهات احلالية يف خلق مالذ من الت�أييد ال�شعبي للعنف
البلد الأكرب من حيث ال�سكان يف العامل العربي.
والفكر اجلهادي يف البلد الأكرب من حيث ال�سكان يف العامل
العربي .والواقع �أنه منذ متوز/يوليو  ،2013ظهر عد ٌد من
العنا�صر الفاعلة العنيفة اجلديدة ممن الي�ؤيدون ال�سلفية اجلهادية ،مبن فيهم �أع�ضاء يف
جماعة الإخوان امل�سلمني و�إ�سالميون �آخرون بد�أوا ي�ستهدفون قوات الأمن والبنية التحتية.
ت�ش ّكل هذه اجلماعات جزء ًا من امل�شهد املتم ّرد الإ�سالمي املتغيرّ يف م�صر .وهي مك َّونة
من ثالث فئات كبرية :اجلهاديون املنتمون �إىل تنظيم الدولة الإ�سالمية الذين يتّخذون
من �سيناء مق ّر ًا لهم ،ولهم ح�ضور ميداين حمدود يف الرب الرئي�سي يف م�صر (قلب م�صر
ّ
املكتظ بال�سكان على طول دلتا النيل) ،واجلهاديون ال�سلفيون يف بر م�صر الذين يغلب
عليهم امليل �إىل دعم تنظيم القاعدة �أو ينتمون �إليه ،وفئة جديدة من اجلماعات اجلهادية
غري ال�سلفية تتك ّون من �أن�صار �إ�سالميني وبع�ض �أع�ضاء جماعة الإخوان امل�سلمني.
مامي ّيز هذه الفئة الأخرية هو �أن �أع�ضاءها يق ّدمون �أنف�سهم باعتبارهم «ثوار ًا» �أو
ربرون العنف الفو�ضوي الذي ين�شرونه .كما �أن �أهدافهم �أ�ضيق من
«مقاومني» ،وبالتايل ي ّ
�أهداف اجلهاديني ،وهي ت�شمل فقط االنتقام من قوات الأمن و�إ�سقاط حكومة الرئي�س
ال�سي�سي من �أجل �إعادة احلكم الإ�سالمي يف م�صر.
غالب ًا مايتم التغا�ضي عن هذه اجلماعات غري اجلهادية العنيفة ،لأنها مك ّونة من هواة
يفتقرون �إىل اخلربة القتالية ،ولأنها �أحلقت خ�سائر �أق ّل من اجلماعات اجلهادية املعروفة.
بيد �أن ا�ستمرار منوها ومرونتها مي ّثل حت ّدي ًا كبري ًا لأمن م�صر ،فهي جزء اليتج ّز�أ من
ال�سكان املحل ّيني على طول وادي النيل ،وهو متو�ضع من �ش�أنه �أن يفاقم ال�ضرر الذي ميكن
�أن تلحقه �إذا ما ا�ستم ّرت �أعدادها يف االرتفاع .عالو ًة على ذلك ،عندما ت�صبح هذه
اجلماعات �أكرث حنكة ،يزداد احتمال التعاون مع الف�صائل اجلهادية املعروفة التي ميكن
�أن تو ّفر لها التدريب والأ�سلحة.
بدورها ،ت�سعى اجلماعات اجلهادية بن�شاط للتوا�صل مع هذا اخل ّزان العميق من
املج ّندين املحت َملني وتوحيد جهودها العنيفة بهدف احل�صول على موطئ قدم يف الرب
امل�صري .و�إذا ماجنحت اجلماعات اجلهادية يف �إن�شاء موطئ قدم لها من خالل جتنيد
�إ�سالميني غري جهاديني ،ف�سي�صبح �سيناريو امتداد التم ّرد امل�س ّلح �إىل جيوب �إ�سالمية
مرجح ًا �أكرث ف�أكرث.
مناه�ضة للحكومة يف ب ّر م�صرّ ،
اال�ستنتاجات الواردة هنا حول ديناميكيات التم ّرد الإ�سالمي اجلديد يف م�صر م�ستم ّدة
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من ع�شرات املقابالت التي �أُجريت مع �أع�ضاء وقادة يف جماعة الإخوان امل�سلمني
و�إ�سالميني �آخرين وم�س�ؤولني يف احلكومة امل�صرية من العام � 2013إىل العام .2015
وبهدف درا�سة جماعات العنف التي ت�ش ّكلت حديث ًا ،اعتمد امل�ؤلفان على تت ّبع ن�شاطها يف
و�ســائل التوا�صــل االجتماعي وت�صنيف حوادث العنف وح ــاالت الوفاة التي مت الإبالغ
عنها ،لتقديــم حتليــل ك ّمي للأمن ــاط التي ت�ساعد على ت�سليــط ال�ضـوء على امل�شــهد
احل ــايل املُبهم.

التمرد الإ�سالمي يف م�صر
�سابقة
ّ
الي�ش ّكل التم ّرد الإ�سالمي يف م�صر ظاهرة ال�سابق لها .فقد ظهر مت ّرد جهادي منخف�ض
الوترية �ضد الرئي�س ح�سني مبارك يف ثمانينيات وت�سعينيات القرن املا�ضي على طول وادي
النيل .يومها تع ّقدت جهود احلكومة يف مكافحة التم ّرد امل�س ّلح ب�سبب قرب العنف من املراكز
ال�سكانية الرئي�سة ،ولأن �إحدى اجلماعات املتم ّردة اجلهادية الكبرية يف ذلك الوقت كانت لها
جذور عميقة يف �صعيد م�صر .وقد تط ّلب الأمر من احلكومة �أكرث من ع�شر �سنوات للق�ضاء على
التم ّرد امل�س ّلح متام ًا.
لي�س ث ّمة ماي�ضمن �أن حت ّقق احلكومة حتى ذلك النجاح البطيء هذه املرة ،وال�س ّيما يف �ضوء
املظامل القوية لل�شباب الإ�سالميني و�سرعة انت�شار اجلماعات اجلهادية يف ال�شرق الأو�سط .وقد
تع ّهد كثري من الإ�سالميني باالنتقام من احلكومة ب�سبب حملة الت�ضييق القا�سية التي ت�شنها
عليهم و�إ�سقاط حكمهم.
ولع ّل مايزيد من تعقيد اجلهود الرامية �إىل مكافحة التم ّرد امل�س ّلح هو �أن م�ستويات
العنف منذ العام  2013والرتكيبة املتن ّوعة للجماعات امل�شاركة فيها غري م�سبوقتَني يف
تاريخ م�صر احلديث .على مدى ال�سنوات الثالث ع�شرة الأكرث ن�شاط ًا للتم ّرد اجلهادي
(من � 1986إىل ُ )1999قتل مايق ّدر بنحو  1300م�صري ،يف احل ّد الأدنى ،نتيج ًة للن�شاط
الإرهابي .من بني ه�ؤالء ،كان هناك مايقرب من  391من �أفراد قوات الأمن ،و 385من
املدنيني ،والباقون من املتم ّردين (�أنظر الر�سم  1.)1ومع �أن عدد ًا �أق ّل بكثري من املدنيني
ُقتلوا على �أيدي اجلهاديني يف التم ّرد احلايل ،فقد قتلت الدولة من املحتجني الإ�سالميني
خالل تفريق خميمات االعت�صام يف �آب�/أغ�سط�س  ،2013مايفوق عدد جميع امل�صريني
الذين ُقتلوا خالل التم ّرد ال�سابق الذي ا�ستم ّر عقد ًا من الزمن .وحتى �آب�/أغ�سط�س
 ،2015قتل اجلهاديون والعنا�صر الفاعلة العنيفة الأخرى مايقرب من  700من �أفراد
عامني فقط� 2،أي ماي�صل �إىل �ضعف عدد �أفراد
قوات ال�شرطة والقوات امل�سلحة يف غ�ضون َ
الأمن الذين قتلوا يف التم ّرد ال�سابق تقريب ًا (�أنظر الر�سم .)2
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الر�سم � – 1إجمايل عدد القتلى خالل التم ّرد اجلهادي بني عامَي  1986و1999

امل�صدر:
Chuck Fahrer, «The Geography of Egypt’s Islamist Insurgency,» Arab World
Geographer 4, no. 3 (2001): 160–84.

الر�سم  – 2القتلى يف �صفوف القوات الأمنية بني حزيران/يونيو  2013و�آب�/أغ�سط�س ( 2015حيث يظهر عدد
القتلى �شهر ّياً ون�سبة الوفيات يف �شمال �سيناء).
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امل�صدر:
ً
ا�ستندت البيانات �أ�سا�سا �إىل تقارير من م�صادر مفتوحة جمعها الباحث امل�صري حم ّمد ال�صاوي واملركز العاملي
للتوجهات ال�سيا�سية ( )Center Trends Political Globalوعدّلها كاتبا هذه الورقة .وا�ستعان الكاتبان �أي�ضاً
بالبيانات التي جمعها معهد التحرير لدرا�سات ال�شرق الأو�سط .و ّ
متت مراجعة �أ�سماء اجلنود/ال�ضباط وطبيعة
الهجمات لتحديد ما �إذا كان الهجوم قد ُ�شنّ من قبل جمموعة م�س ّلحة.

ُيظهر حتليل البيانات �أنه يف ربيع و�أوائل �صيف العام  ،2014انخف�ضت ن�سبة
الوفيات يف �شمال �سيناء ب�سبب بروز جماعات �أخرى يف ب ّر م�صر .ومع ذلك ،وبعد
�أن �أعلنت جماعة �أن�صار بيت املقد�س اجلهادية ،التي تتّخذ من �سيناء مقر ًا لها،
الوالء لتنظيم الدولة الإ�سالمية وجرى تبادل الأموال والتدريب بني تنظيم الدولة
الإ�سالمية و�أن�صار بيت املقد�س ،تك ّبدت منطقة �شمال �سيناء مرة �أخرى ن�صيب
الأ�سد من ال�ضحايا.

البداية :الإخوان امل�سلمون يفقدون ال�سيطرة
ميكن �أن ُيعزى جلوء بع�ض �أع�ضاء جماعة الإخوان امل�سلمني �إىل العنف وانت�شار جماعات
العنف ،جزئيا ً� ،إىل فقدان جماعة الإخوان ال�سيطرة على �أع�ضائها واخلالفات الداخلية العميقة
ب�ش�أن اال�سرتاتيجية التي ينبغي تب ّنيها يف �أعقاب حملة القمع احلكومية غري امل�سبوقة .واليوم،
ت�ش ّكل خمتلف العنا�صر الفاعلة الإ�سالمية املناه�ضة للحكومة معار�ضة �إ�سالمية ممزّقة ،يف ظل
عدم وجود قائد واحد �أو ا�سرتاتيجية �شاملة.
التزال جماعة الإخوان امل�سلمني مت ّثل اجلهة الفاعلة الإ�سالمية الرئي�سة املناه�ضة للحكومة،
ويف حني �أدان كبار قادتها علن ًا ال�سري ّ
املطرد نحو التم ّرد امل�سلح� ،أ ّيد بع�ضهم علن ًا «ال�سلمية
املبدعة» 3.يحاول هذا امل�صطلح املبتكر تربير �أي �أعمال عنف التنطوي على القتل ،غري �أنه
مي ّثل منحدر ًا زلق ًا يف �أح�سن الأحوال و�أ ّدى ،ب�صورة قابلة للفهم� ،إىل خالفات تنظيمية وتنافر
ا�سرتاتيجي خطري ومد ّمر .والنتيجة هي �أن جماعة الإخوان امل�سلمني ،التي وقفت على قدميها
يف ال�سابق باعتبارها منوذج الوالء الأعمى واالن�ضباط الهرمي ال�صارم ،وا�ستم ّدت قوتها منه،
جتد نف�سها مه ّم�شة �أكرث ف�أكرث ،بينما تفقد قيادتها املعروفة ال�سيطرة على جيل جديد عنيف
وغوغائي ممن ي�س َّمون الإخوان الثوريني الذين يتعاونون مع جهات فاعلة �إ�سالمية تتماهى معهم
يف امليول والأفكار.
ت�س ّببت االنق�سامات الداخلية يف جماعة الإخوان يف حالة من الفو�ضى التزال تتفاقم يف
�صفوفها� .إذ ا�ضط ّرت اجلماعة �إىل �إعادة هيكلة نف�سها للتك ّيف مع ت�ضييق اخلناق عليها من
جانب احلكومة 4.كما ا�ضط ّرت �إىل �إلغاء مركزية اتّخاذ القرار ،لإتاحة املزيد من الديناميكية
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وا�ستبدال جمموعة القادة املعتقلني �أو املنفيني .وعلى مدى العامني املا�ضيني ،منحت �سل�سلة
االنتخابات الداخلية تدريجي ًا �صالحيات جديدة لقياديني مبتدئني و�أع�ضاء كانوا بالفعل يف
موقع قوة ب�سبب احتجاجاتهم على الأر�ض وا�ستخدامهم العنف �أحيان ًا ،حيث كان الكثري منهم
م�ستائني من اال�سرتاتيجيات عدمية اجلدوى للقيادة القدمية.
مت التك ّهن بال�صراع الداخلي ،الذي �أعقب هذا التح ّول ،يف مقابلة مع قيادي بارز يف جماعة
الإخوان يف املنفى يف منت�صف العام � ،2014إذ قال« :املوجودون يف الداخل لديهم احلرية
الكاملة يف اتّخاذ القرارات من دون اتّباع الأوامر من اخلارج...البع�ض يف قاعدتنا يتط ّلعون
الآن �إىل ماهو �أكرث ف ّعالية من االحتجاج ،وخا�صة لغري الإخوان» .ويف �صيف العام  ،2015طفا
الأثر الرتاكمي لهذه التغيريات على ال�سطح عندما حاول عدد من كبار القياديني كبح النفوذ
املتزايد لف�صيل �شبابي عموم ًا يت�س ّلح بـ«ا�سرتاتيجيات ثورية» .متت ترجمة هذه املحاولة يف
نهاية املطاف �إىل مزيد من اخلالفات الداخلية ،وقد �ساعد االنق�سام يف اجلماعة اجلناح
الثوري على ت�أكيد مكانته �أكرث وانتقاد خ�صومه يف القيادة العليا باعتبارهم اليواكبون التطورات
وغري م�ؤ ّثرين.
ربره
اليكتفي بع�ض القادة يف املع�سكر الثوري بالقول �إن االنتقام من ال�شرطة واجلي�ش له ماي ّ
كتكتيك وح�سب ،بل يقولون �أي�ض ًا �إن �إمكانية ح�صول مت ّرد م�س ّلح �أمر المف ّر منه �إذا بقي النظام
ربر اتّباع ا�سرتاتيجية «مراقبة واحتواء» العنا�صر
احلايل يف ال�سلطة .بالن�سبة �إليهم ،هذا ي ّ
املتط ّرفة يف مقابل نبذهم من املجتمع .لكن يف احلقيقة ،كان هذا يعني عدم حت ّدي مواقف
املتط ّرفني ج ّدي ًا وب�صورة مبا�شرة .ومت ّثل اال�سرتاتيجية ب�شكلها احلايل �سيا�سة ا�سرت�ضاء
مته ّورة �أكرث منها احتوا ًء ذكي ًا.
قد ينظر الأ�شخا�ص ممن هم خارج اجلماعة �إىل القيادة العليا باعتبارها �أكرث عقالنية ولكن
�إىل ح ّد ما .اخلطيئة احلقيقية يف نظر الف�صيل الثوري هي �أن كبار القادة يوا�صلون الرتكيز
على احتجاجات ال�شوارع مع بع�ض التغيري يف التكتيكات ،يف حني ي�أملون بنوع من «املدد الغيبي»
ربئون
(مثل انقالب م�ضاد) لتخلي�صهم من ال�سي�سي .وهم يرف�ضون قبول الواقع ال�سيا�سي وي ّ
�أنف�سهم من �أي م�س�ؤولية عن اللجوء �إىل العنف ،واليرون �أن هناك �صلة بني �سيا�سة غالب ومغلوب
التي ينتهجونها وبني ا�ستمرار الت�صعيد.
ولع ّل مازاد من تع ّر�ض جماعة الإخوان �إىل الت�ص ّدعات ،هو قرار القيادة املب ّكر العمل حتت
�ستار «التحالف الوطني لدعم ال�شرعية» ،وهو حتالف طموح ،لكنه �ضعيف ،من الف�صائل
الإ�سالمية الأ�صغر حجم ًا والذي انهار يف وقت الحق .بد�أ ت�شكيل هذا التحالف قبل عزل مر�سي
يف متوز/يوليو  2013حيث كان ال�سلفيون املت�ش ّددون يف اخلطوط الأمامية يدافعون عن نظام
مر�سي .وكان اعت�صام «ميدان رابعة العدوية» ،الذي بد�أ يوم  28حزيران/يونيو ،يف الواقع
خميم احتجاج ا�ستباقي لإثبات قوة الإ�سالميني قبل االحتجاجات احلا�شدة يوم  30حزيران/
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يونيو والإطاحة مبر�سي يف 3متوز/يوليو� .ساعد ال�سلفيون يف �إثارة غ�ضب احل�شود يف خميمات
االحتجاج بخطاب ناري وطائفي ومت�ص ّلب� .أ�سفر قرار التحالف مع هذه الف�صائل عن نتيجة
غري مق�صودة مت ّثلت يف منح �أ�شخا�ص من خارج اجلماعة القدرة على القيادة والتحدث نيابة
عن قاعدة جماعة الإخوان يف حلظة حرجة للغاية 5.كان الكثري من ه�ؤالء ال�سلفيني يحملون منذ
فرتة طويلة وجهات نظر �أكرث تط ّرف ًا من وجهات نظر الإخوان الأكرث مي ًال �إىل التيار ال�سائد،
وقد �ساعدوا يف تقوية الف�صيل الثوري يف جماعة الإخوان لأن كال الفريقني كان ي�سعى �إىل
املواجهة.

تطرف ال�شباب الإ�سالميني
ّ
يف البداية على الأق ّل ،معظم ال�شباب الإ�سالميني الذين تب ّنوا العنف فعلوا ذلك كو�سيلة
لالنتقام من الدولة ،ب�سبب مقتل املتظاهرين الإ�سالميني يف
«ميدان رابعة» ومناطق �أخرى يف الأ�شهر التي تلت الإطاحة يف البداية على ال ّ
أقل ،معظم ال�شباب الإ�سالميني
مبر�سي ،ولي�س نتيجة التح ّول بني ع�شية و�ضحاها �إىل تيار الذين تبنّوا العنف فعلوا ذلك كو�سيلة لالنتقام من
ال�سلفية اجلهادية �أو ال�شعور باملرارة على خ�سارة مر�سي .الدولة.
وبينما �أفادت منظمة «هيومن رايت�س ووت�ش» �أن عدد الوفيات
يف رابعة و�صل �إىل حوايل � 1000شخ�ص 6،فقد ّ
�ضخم بع�ض الإ�سالميني الرقم �إىل مابني 2500
و� 5000أو حتى �أكرث 7.ويروي الإ�سالميون تفا�صيل ذلك اليوم بالرتكيز على اجلوانب الأكرث
ب�شاعة ،مثل اجلثث املحرتقة واجلراح الغائرة الناجمة عن الأعرية النارية .هذه الت�ص ّورات،
ف�ض ًال عن حقيقة �أن ع�شرات الآالف من الإ�سالميني اعتقلوا يف ال�شهور التي تلت عزل مر�سي
يف ظروف �سجن رهيبة� ،أغ�ضبت �آالف الأ�سر من احلكومة.
ممن يرغبون يف ممار�سة العنف ،يف ما اعتربوه انتقام ًا م َّربر ًا من قوات الأمن،
بد�أ بع�ض ّ
بتنظيم �أنف�سهم على مواقع و�سائل التوا�صل االجتماعي ،على �أمل �أن اتّباع نهج غري �إيديولوجي
من �ش�أنه �أن ي�صل �إىل جمهور �أو�سع .بد�أت جماعات مثل «مولوتوف» و« َو َّل ْع» مهمتها يف الفو�ضى
واالنتقام ب�أن�شطة مثل �إ�شعال النار يف �سيارات ال�شرطة 8.و�شجعوا الآخرين على �أن يحذوا
حذوهم ،مو�ضحني �أن �أي هدف بال «روح» هو هدف م�شروع ،حيث اعتربت �سيارات و�أق�سام
ال�شرطة و�أمالك �ضباط ال�شرطة اخلا�صة �صيد ًا �سه ًال .لكن كما هو متو َّقع ،كانت تلك جمرد
�صيحة يف واد وبال �أي معنى� .إذ �أعلنت بع�ض هذه اجلماعات م�س�ؤوليتها عن قتل �أ�شخا�ص
زعمت �أنهم «بلطجية» م�ست�أجرون من النظام يف �أوائل العام  ،2014وهاجمت �شركات زعمت
�أنها كانت ت�ساعد ه�ؤالء «البلطجية».
�ش ّكلت اجلامعات امل�صرية حا�ضنة لهذا النوع من العنف االنتقامي .فعندما مت �إغالق �سبل
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االحتجاج الأخرى ،يف �أعقاب حملة القمع التي �ش ّنها النظام يف العام  ،2013بد�أ الطالب
الإ�سالميون و�أن�صارهم مظاهرات مناه�ضة للحكومة يف احلرم اجلامعي .ر ّدت ال�سلطات
با�ستخدام جرعة �أكرب من العنف 9،و�سرعان ما �أ�صبحت االحتجاجات اجلامعية حدث ًا يومي ًا.
وبدافع االنتهازية ال�سيا�سية ،ح ّر�ضت جماعة الإخوان على هذا ال�سلوك داخل احلرم اجلامعي
ودعمته .وجرى ت�شجيع ال�شباب على ال�صمود وعدم الرتاجع واالحتفاء بهم ب�سبب «مقاومتهم
ال�شجاعة» لل�سلطات.
انخرطت ال�شابات الإ�سالميات يف االحتجاجات �أي�ض ًا ،وح ّر�ضن على االعت�صامات وبد�أن
�أعمال ال�شغب �أحيان ًا�ُ .ألقي القب�ض على الكثريات ،و�سرعان ما انت�شرت على الإنرتنت ال�صور
التحري�ضية لفتيات باحلجاب والنقاب وهن يتع ّر�ضن �إىل �سوء املعاملة .و�ساعدت االتهامات
الالحقة بحدوث اعتداءات جن�سية على �إذكاء العنف ،حيث جرى حتري�ض الطالب �أكرث على
الن�ضال من �أجل مايعتقدون �أنه �شرف زميالتهم الإناث.
وفق ًا جلماعة حقوقية تتابع �أو�ضاع ال�ضحايا من الطالب ،قتلت ال�شرطة يف جميع �أنحاء م�صر
 191طالب ًا واعتقلت  1671بني  3متوز/يوليو 2013 ،و 25ني�سان�/أبريل  10.2014حوايل  84يف
�سجلني يف اجلامعات يف القاهرة الكربى ،و 39يف املئة منها
املئة من الوفيات كانت لطالب ُم َّ
لطالب يف جامعة الأزهر ،وهي اجلامعة التي �شهدت االحتجاجات الأكرث ن�شاط ًا خالل العام
الدرا�سي  .2014-2013بد�أ العام الدرا�سي  2015-2014مبوجة من العنف ،حيث قام الطلبة
ب�أعمال �شغب �ضد �شركة �أمن خا�صة ا�ست�أجرتها احلكومة ل�ضبط حرم اجلامعات 11.ومع ذلك،
�سرعان ماتال�شى الن�شاط يف حرم اجلامعات ،حيث �أ ّدى انت�شار اجلماعات اجلديدة �إىل حت ّول
ال�شوارع مرة �أخرى �إىل ب�ؤرة لالحتجاجات.

اجلماعات غري اجلهادية العنيفة
وعنف الإخوان
مع ت�صاعد العنف يف اجلامعات يف خريف العام  2013وربيع العام  ،2014يف �أعقاب عمليات
القتل اجلماعي يف «ميدان رابعة» ،بد�أت جمموعات من �أع�ضاء جماعة الإخوان و�أن�صارهم
يف تكثيف عمليات اجلماعات الفو�ضوية اجلديدة .وقد ا�ستفاد الن�شطاء اجلدد الذين جل�أوا
�إىل العنف من التجارب يف �أماكن �أخرى ،وا�ستخدموا تكتيكات ح�صلوا عليها من من�شورات
على �شبكة الإنرتنت حول املقاومة العنيفة .كان وا�ضح ًا ،على �سبيل املثال� ،أن «حركة مولوتوف»
ت�أ ّثرت بتكتيكات اجلماعات ال�شبابية ال�شيعية املت�ش ّددة يف البحرين .جرت درا�سة �أ�شرطة
فيديو ال�شباب البحريني امل�ؤ ّثرة حول مهاجمة قوات الأمن بوابل من الزجاجات احلارقة على
نطاق وا�سع 12.ويف كانون الثاين/يناير  ،2014تزايد ن�شاط الن�شطاء امل�صريني امل�ؤيدين للعنف
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على الإنرتنت؛ وبد�أوا تبادل وثائق مثل ورقة تعليمية بعنوان «تنظيم املقاومة» ،و ُتعطي تعليمات
وا�ضحة حول كيفية ت�شكيل ال�شبكات ال�س ّرية وا�ستخدام الزجاجات احلارقة و�أجهزة �أخرى
13
حملية ال�صنع ك�أ�سلحة.
�سرعان ماظهرت «كتائب ال�شهداء» بهدف ت�صعيد العنف �إىل عمليات م�سلحة �ضد ال�ضباط.
وتع ّهدت جماعة تطلق على نف�سها ا�سم حركة «�إعدام» با�ستهداف �ضباط ال�شرطة والبلطجية
امل�شتبه بقتلهم متظاهرين �أو ارتكاب اعتداءات جن�سية على ال�سجينات .ووفق ًا لأحد ال�شباب
الإ�سالميني ،بد�أت جماعات مثل حركة «�إعدام» بقتل البلطجية على النحو امل�شار �إليه �سابق ًا
وحرق املمتلكات احلكومية .و�أو�ضح �شاب �إ�سالمي �آخر ،وهو ع�ضو �سابق يف جماعة الإخوان
ربر ا�ستهداف ال�ضباط كو�سيلة لردع ال�شرطة عن
ومدافع عن التم ّرد العنيف� ،أن اجلماعات ت ّ
تع�سف ًا �ضد املعتقلني الإ�سالميني .كانوا يعتقدون �أن اجلهاديني
ممار�سة �أكرث �أ�شكال التعذيب ّ
الأكرث ت�ش ّدد ًا تل ّقوا معاملة �أف�ضل ن�سبي ًا يف ال�سجن ب�سبب خ�شية ال�سلطات من االنتقام.
كانت هذه اجلماعات العنيفة يف البداية غري ّ
منظمة
عموم ًا ،وكان يعتقد �أنها ظاهرة عابرة .واحلقيقة �أنها مل كانت هذه اجلماعات العنيفة يف البداية غري ّ
منظمة
ت�ستمر وح�سب ،بل �أ�صبحت �أي�ض ًا �أكرث حنكة .ومع زيادة عموم ًا ،وكان ُيعتقد �أنها ظاهرة عابرة .واحلقيقة �أنها
انت�شار هذه اجلماعات ،ازداد كذلك تو ّرط بع�ض قيادات مل ت�ستمر وح�سب ،بل �أ�صبحت �أي�ض ًا �أكرث حنكة.
و�أع�ضاء جماعة الإخوان يف العنف .وقد �أظهرت مقابالت
�أجريت مع �أع�ضاء يف جماعة الإخوان ،وحتى قياديني من امل�ستوى املتو�سط� ،أن الأع�ضاء ال�شباب
بد�أوا باللجوء �إىل العنف يف �أواخر العام  2013حتى �أوائل العام  .2014يف البداية ،حملوا
الأ�سلحة النارية بحجة حماية مظاهراتهم يف مواجهة تفريق ال�شرطة لهم وكذلك البلطجية
بزعم �أن النظام ا�ست�أجرهم 14.ولكن يبدو �أن ذلك ت�صاعد �إىل عنف ن�شط يف الذكرى ال�سنوية
الأوىل لعزل مر�سي وجمزرة «ميدان رابعة» ،عندما انفجرت قنابل �صغرية ع ّدة يف جميع �أنحاء
البالد .ولي�س ث ّمة �شك حالي ًا لدى ّ
املطلعني على حقيقة ال�صراع �أن بع�ض �أع�ضاء جماعة الإخوان
لعبوا دور ًا يف هذه الهجمات وهجمات �أخرى على البنية التحتية ،على الرغم من �أنه لي�س وا�ضح ًا
ما �إذا كانوا قد ت�ص ّرفوا مبفردهم �أو بتعليمات من القيادة العليا.
ومبا �أن قيادة التنظيم الجتيز املقاومة امل�سلحة ر�سمي ًا ،ف�إن من ال�صعب تقييم مدى تو ّرط
الإخوان يف �أعمال العنف� .إذ تزعم وزارة الداخلية �أن �أع�ضاء اجلماعة م�س�ؤولون عن تدمري
خطوط الكهرباء وتنفيذ هجمات مماثلة ،غري �أنه الميكن حتديد انتماءات مرتكبي هجمات
�أخرى عديدة ت ّدعي الوزارة �أنها من تنفيذ �أع�ضاء يف جماعة الإخوان ب�شكل حا�سم .مع ذلك،
تزعم الوزارة �أن كل اجلماعات غري اجلهادية العنيفة هي جم ّرد خاليا �أن�ش�أتها جماعة الإخوان
امل�سلمني .وعلى الرغم من عدم وجود �أد ّلة دامغة على ذلك ،ف�إن من امل�ستبعد �أن يتم تقدمي
دليل على وجود توجيه �س ّري بتنفيذ هجمات ،حيث ي�شري الواقع على الأر�ض �إىل �أن القيادة هي
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�إما غري راغبة �أو غري قادرة على منع الأع�ضاء من التو ّرط يف �أعمال العنف ،مثل ا�ستخدام
متفجرات �صغرية �ضد البنية التحت ّية� ،أو التعاون مع جماعات العنف التي مل تت�ش ّكل بال�ضرورة
مبباركة �أو موافقة من جماعة الإخوان امل�سلمني.
�شملت الهجمات التي ُيزعم �أن �أع�ضاء يف جماعة الإخوان ارتكبوها �أي�ض ًا ا�ستهداف من�ش�آت
ال�شرطة الأق ّل حرا�سة واملحاكم مبا ت�سمى «القنابل ال�صوتية» ،التي تعترب غري قاتلة واليك ّلف
�صنعها الكثري ،لكنها ُتبقي عنا�صر ال�شرطة يف حالة من اال�ضطراب وجتعل ال�سكان املحليني
ي�شعرون ب�أنهم غري �آمنني 15.وكانت هناك طريقة �أخرى مت ّثلت ب�أعمال احلرق املتع ّمدة التي
ت�ستهدف البنية التحتية .ويف حني �أن الهجمات نف�سها الجتعل احلكومة �أقرب �إىل االنهيار،
توجه ر�سالة مقاومة ّ
وتعطل احلياة اليومية .ويعتقد من ّفذو تلك الهجمات �أن احلكومة
ف�إنها ّ
و�ضباط ال�شرطة مذنبون جماعي ًا بارتكاب �أعمال القتل �أو القيام بانتهاكات �أخرى ولذلك ف�إن
الهجمات م َّربرة.
على الرغم من �صعوبة �إثبات مزاعم الوزارة ،فقد وقع احلادث الذي �أ�شار بو�ضوح �أكرث �إىل
تو ّرط الإخوان يف متوز/يوليو  ،2014عندما ُق ِتل �أربعة �أ�شخا�ص على الأق ّل ينتمون �إىل جماعة
الإخوان بعد �أن انفجرت عبوات نا�سفة �صغرية بطريق اخلط�أ يف مزرعة يف حمافظة الفيوم
حيث كان يخزّنها القيادي الإخواين املحلي� ،أحمد عرفة عبدالقادر 16.ويف ال�شهر نف�سه� ،أ�سفر
انفجار عبوة نا�سفة �صغرية ا�ستهدفت عربة قطار عن مقتل طفل يف الإ�سكندرية .وق ّدم امل�شتبه
مف�ص ًال ي�شري �إىل �أن واحد ًا منهم على
فيهم ،الذين �صدمتهم النتيجة غري املتوقعة ،اعرتاف ًا ّ
17
الأقل كان ع�ضو ًا يف «�أ�سرة» �إخوانية ،وهي الوحدة املحلية الأ�سا�سية للتنظيم.
تندرج الكثري من �أعمال العنف التي ارتكبتها هذه
تندرج الكثري من �أعمال العنف التي ارتكبتها هذه
املجموعات املرتبطة بجماعة الإخوان �ضمن تعريف ما ُي�س ّمى
املجموعات املرتبطة بجماعة الإخوان �ضمن تعريف
ال�سلمية املبدعة �أو الدفاعية .فقد قال القيادي الإخواين
ما ُي�س ّمى ال�سلمية املبدعة �أو الدفاعية.
�أ�شرف عبد الغفار يف مقابلة تلفزيونية �إن هناك «م�ستويات
من الالعنف» ،وميكن اعتبار ا�ستهداف البنية التحتية جزء ًا
من تلك امل�ستويات 18.واعرتف قيادي �إخواين �آخر ب�أن ال�شباب الإ�سالميني ي�ستهدفون ال�ضباط
19
يف الواقع ،ولكن «املجرمني الرئي�سني» منهم فقط ،و�أو�ضح �أنه ين�صح بال�صرب اً
بدل من ذلك.
وحتى لو ق ّررت جماعة الإخوان تب ّني �أعمال العنف ،ف�إنها لن ت�ص ّرح بذلك عالنية ،حيث يظهر
20
تاريخ اجلماعة تف�ضيلها للعمليات ال�س ّرية والعنف بالوكالة.
�ساعدت احلملة القا�سية التي �ش ّنـها ال�سلطات يف البداية يف كبح عنف هذه العنا�صر الفاعلة
احتج الن�شطاء الإ�سالميون يوم  25كانون الثاين/يناير ،2014
غري اجلهادية اجلديدة .وعندما ّ
يف الذكرى الثالثة للثورة ،عن طريق �إحراق الع�شرات من �سيارات ال�شرطة وامل�شاركة يف �أعمال
تخريب �أخرى ،قتل العديد منهم .وعندما ن�شر امل�شاركون قدر ًا كبري ًا من معلومات حتديد
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الهوية على مواقع و�سائل التوا�صل االجتماعي ،مت ّكنت ال�شرطة من تع ّقب واعتقال الن�شطاء
الذين �أفلتوا من عمليات االعتقال الأول ّية� .أُر�سل العديد منهم �إىل �سجون �س ّرية مت فيها احتجاز
وتعذيب امل�شتبه فيهم 21.وقد �أ ّكد نا�شط �إ�سالمي انخرط يف هذه اجلماعات غري اجلهادية
العنيفة وجرى اعتقاله �أن االعتقاالت والتعذيب املمنهج ق ّل�ص ب�صورة م�ؤقتة العنف املناه�ض
للحكومة .وقال« :التعذيب داخل ال�سجون مر ّوع؛ والبع�ض يق ّدمون معلومات عن زمالئهم نتيجة
للتعذيب» .وعلى الرغم من �أن ذلك �أ ّدى �إىل ردع الن�شطاء لفرتة ق�صرية ،فقد ظهرت جماعات
ت�شجع �أعمال العنف واملقاومة امل�سلحة ب�صورة �أكرث �صراحة .وت�ؤ ّكد البيانات �أن هذا
جديدة ّ
املرجح �أن ي�ستمر على �شكل موجات ،مع وجود فرتات تتم ّيز بالن�شاط
العنف قد حدث و�أن من ّ
املك ّثف و�أخرى بالهدوء عندما تنت�صر قوات الأمن.

تط ّور اجلماعات اجلهادية
غري ال�سلفية العنيفة
يف �آب�/أغ�سط�س  ،2014وبالتزامن مع الذكرى الأوىل لتفريق اعت�صام «ميدان رابعة» ،ظهرت
جمموعة جديدة من اجلماعات العنيفة على نحو �أكرث جر�أة يف ب ّر م�صر .حت ّول الفو�ضويون
الذين يلقون الزجاجات احلارقة �إىل جماعات متميزة ّ
حت�ض على املقاومة امل�سلحة ،كانت �أوالها
«حركة املقاومة ال�شعبية» .و�أظهر املوقع الإلكرتوين للجماعة �أ�شرطة فيديو لهجمات بعبوات
22
نا�سفة ت�ستهدف مراكز ال�شرطة ،وا ّدعت م�س�ؤوليتها عن عمليات اغتيال رجال ال�شرطة.
و�أُلقي القب�ض على بع�ض الأع�ضاء الأ�سا�سيني ،لكن اجلماعة ا�ستمرت ،وتب ّنت جماعات منفردة
ح�س ًا جديد ًا بالهدف املن�شود.
يف ب ّر م�صر هذا اال�سم ،ووجدت يف ر�سالة املقاومة امل�سلحة ّ
�أ�شار بع�ض �شباب الإخوان والإ�سالميني �إىل رغبتهم يف ت�شكيل جمموعات مقاومة �شعبية
حملية لل�ضغط على جماعة الإخوان كي «ت�صلح نف�سها وت�صبح حركة مقاومة» ،كما قال �أحد
من متت مقابلتهم .و�أو�ضح قيادي �إخواين �شاب «ال�صعوبات التي تواجه القوى املناه�ضة
لالنقالب يف تنفيذ خطة ت�شكيل جمموعات املقاومة ال�شعبية� ،أه ّمها حماية هذه املجموعات
من اخرتاق الدولة لها� ،إ�ضاف ًة �إىل �ضمان متا�سكها الإداري والإيديولوجي[ ...فهذه اخلطوات
�ضرورية لزيادة] قدرة املجموعات على و�ضع خطة جا ّدة لإخ�ضاع �أجهزة الدولة ،ورمبا تتعاون
مع اجلماعات الي�سارية [لتحقيق هذا الهدف] .والتح ّدي الآخر هو متويل هذه املجموعات،
و�أخري ًا املدى الذي �ستم�ضي �إليه جماعة الإخوان ...يف دعم هذه الهيئة الثورية».
يف الوقت نف�سه تقريب ًا ،ظهرت جماعة م�سلحة �أخرى لفرتة وجيزة با�سم «كتائب حلوان» .رمبا
ف�شلت اجلماعة نف�سها يف توجيه �ضربة للحكومة ،غري �أنها ق ّدمت �أول مثال وا�ضح على حيازة
�أ�سلحة متطورة عندما ن�شرت على الإنرتنت �شريط فيديو ق�صري ًا ل�شبان عاديني من حي حلوان
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حتدثوا بلغة عربية ب�سيطة ،ومل يبد عليهم �أنهم من عتاة املجرمني �أو اجلهاديني ،وكانوا يرتدون
مالب�س �سوداء و�أقنعة تز ّلج ويل ّوحون ببنادق هجومية� .صرف العديد من املراقبني النظر عن
الفيديو نظر ًا �إىل طبيعته التي توحي ب�أنه من �صنع هواة ،لكن حقيقة �أن الهواة قد بد�أوا بحمل
البنادق ،هي بال�ضبط التي كان ينبغي �أن تثري القلق� .إذ قال ن�شطاء �إ�سالميون من حلوان �إنه
مل يكن م�ستغرب ًا �أن تظهر هذه الأ�سلحة يف املنطقة ،وهي منطقة يقطنها �أبناء الطبقة العاملة
�أ�سا�س ًا و�شهدت تط ّور عالقة متوتّرة �أكرث ف�أكرث بني ال�شرطة والإ�سالميني املناه�ضني للحكومة.
�أحدث اجلماعات« ،العقاب الثوري» ،هي �أي�ض ًا الأكرث دمو ّية وفتك ًا �إىل الآن ،حيث �أعلنت عن
وجودها يف كانون الثاين/يناير  2015تزامن ًا مع الذكرى الرابعة لثورة كانون الثاين/يناير
 .2011وهذا مو�ضوع م�شرتك بني هذه اجلماعات لأنها حتاول تقدمي نف�سها على �أنها امتداد
لثورة  2011ال�شعبية بهدف �إ�ضفاء مزيد من امل�شروعية على ممار�ساتها .كانت �أول عملية
تنفذها اجلماعة هي �إطالق النار من مركبة م�سرعة ،وهذا ّ
دل �إىل �أنها حتمل مدافع ر�شا�شة.
ويف �أيلول�/سبتمرب  ،2015ن ّفذت اجلماعة حوايل  150هجوم ًا يف �ست ع�شرة حمافظة .وهي
ت ّدعي �أنها قتلت  157على الأق ّل من �أفراد قوات الأمن ،على الرغم من �أنه الميكن التح ّقق
من ذلك ب�صورة م�ستقلة 23.تراوحت الهجمات بني زرع العبوات النا�سفة التي ت�ستهدف البنية
التحتية وقوافل ال�شرطة ،وتنفيذ كمائن م�سلحة عند نقاط التفتي�ش التابعة لل�شرطة ،واغتيال
كبار �ضباط ال�شرطة .و�أعلنت اجلماعة �أي�ض ًا م�س�ؤوليتها عن �إعدام اثنني على الأق ّل من املخربين
املزعومني وتفجري منزل علي جمعة ،املفتي ال�سابق واخلطيب البارز امل�ؤ ّيد للحكومة يف حمافظة
الفيوم .وعلى الرغم من �أن اجلماعة توا�صل االمتناع عن تب ّني خطاب �إ�سالمي علني ،ف�إن
�أحد �أ�شرطة الفيديو التي ن�شرتها ،والذي يظهر عملية �إعدام �أحد املخربين املزعومني ،يحوي
�أنا�شيد جهادية يف اخللفية ،و�أ�سلوب مونتاج يبدو وا�ضح ًا �أنه م�ستوحى من �أ�شرطة الإعدام
التي ين�شرها تنظيم الدولة الإ�سالمية .و ُتع ّد جماعة العقاب الثوري �أي�ض ًا الأكرث تنظيم ًا بني
�سجلت بد ّقة كل هجوم قامت به ،ماي�شري �إىل احتمال
اجلماعات اجلديدة يف ب ّر م�صر ،حيث ّ
وجود قيادة مركزية لها ،والأهم من ذلك� ،إمكانية و�صولها �إىل �شبكة لوج�ستية وح�صولها على
متويل.
يك�شف حتليل هجمات اجلماعة ،ا�ستناد ًا �إىل البيانات التي جمعها م�ؤ ّلفا هذه الدرا�سة� ،أن
 44يف املئة من الهجمات حتى �آب�/أغ�سط�س  ،2015حدثت يف حمافظة الفيوم (�أنظر الر�سم
 .)3وهذه املنطقة معروفة ب�أنها معقل للإ�سالميني ،وق ّدمت با�ستمرار بع�ض �أعلى النتائج يف
االنتخابات ل�صالح الإ�سالميني .كانت الفيوم �أي�ض ًا موطن ًا جلماعة «ال�شوقيني» ،وهي واحدة
من اجلماعات العنيفة التي ظهرت خالل التم ّرد ال�سابق .وب�سبب نوعيتها الفريدة من التكفري
ين�ضم �إىل اجلماعة كافر ًا ،ف�إنها تعترب واحدة من �أكرث اجلماعات تط ّرف ًا
التي تعترب كل من مل
ّ
يف م�صر 24.كانت الطبيعة الطائفية والتكفريية العنيدة جلماعة «ال�شوقيني» هي امل�س�ؤولة عن
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�إحدى �أ�سو�أ موجات الهجمات الطائفية الفظيعة التي ا�ستهدفت امل�سيحيني خالل ذلك التم ّرد.
وعلى الرغم من �أنه الدليل على �أن من تب ّقى من ال�سلفيني اجلهاديني يف الفيوم الذين ا�ستلهموا
�أفكار ال�شوقيني �ساعدوا يف ت�شكيل جماعة «العقاب الثوري» ،ف�إن احتمال �أن ت�ؤ ّثر اجلماعة على
�أع�ضاء جماعة الإخوان �أم ٌر مثري للقلق.
الر�سم � – 3أعمال العنف التي ارتكبتها جماعة العقاب الثوري بح�سب املناطق

امل�صدر :ن�شاط جماعة العقاب الثوري على �شبكات التوا�صل االجتماعي ،واملوقع الإلكرتوين اخلا�ص بها .كانت
الزيارة الأخرية للموقع يف � 28أيلول�/سبتمرب ،2015
https://el3qab.wordpress.com/author/3eqab/

ميكن مالحظة هذا النوع من الت�أثري يف حي املطر ّية �شمال القاهرة ،الذي ن�شط خ�صو�ص ًا
يف ظل االحتجاجات الإ�سالمية واملواجهات مع ال�شرطة .كانت املنطقة قاعدة للداعية ال�سلفي
املتط ّرف الراحل رفاعي �سرور« ،فيل�سوف اجلهاد» ،الذي قاد جمموعة م�س ّلحة �شائنة هي
جماعة اجلهاد الإ�سالمي (كان زعيم تنظيم القاعدة احلايل �أمين حممد الظواهري ع�ضو ًا
فيها) ون�شطت خالل التم ّرد الإ�سالمي ال�سابق 26.ويع ّد بع�ض تالميذ �سرور ،الذين يطلق عليهم
امل�شجعني للجماعات العنيفة اليوم ،الذين انخرطوا يف �أعمال
«ال�سلفيون الثوريون» ،من بني �أن�شط ّ
27
العنف ،ما�ساعد على ت�أجيج الو�ضع يف مدينة املطرية .تغر�س ال�سلفية الثورية �أفكار ًا �إ�سالمية
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متط ّرفة خمتلفة وبنوع من الرتكيز الثوري على تعبئة جماهري امل�سلمني لت�أ�سي�س دولة �إ�سالمية.
يتج ّنب �أتباع ال�سلفية الثورية الهياكل التنظيمية جلماعات مثل جماعة الإخوان امل�سلمني ،ومع
ذلك فهم الزالوا يدعمون الأهداف النهائية لتلك اجلماعة ،ويلتزمون مبحاربة نظام ال�سي�سي.
وهذا مايف�سر ملاذا وقف ال�سلفيون الثوريون مع الإخوان يف �أعقاب عزل مر�سي.

�صب الزيت على النار:
ّ
م�شايخ ال�سلفية والدعاية الإخوانية
تو ّفر البيئة ال�سيا�سية يف مرحلة مابعد عزل مر�سي �أر�ض ًا خ�صبة لبع�ض الدعاة ال�سلفيني
ربر ديني للعنف
وو�سائل الإعالم امل�ؤ ّيدة جلماعة الإخوان لت�أجيج غ�ضب الإ�سالميني وتقدمي م ّ
�صب الزيت على النار خليط ًا من عملية �إعالمية �أن�ش�أها
املناه�ض للحكومة� .شملت �إحدى و�سائل ّ
�إ�سالميون م�ؤ ّيدون للإخوان وبع�ض �أع�ضاء جماعة الإخوان عرب �إطالق قنوات تلفزيونية ف�ضائية
يف تركيا .وهذه القنوات هي «م�صر الآن» (ترتبط بجماعة الإخوان امل�سلمني) 28،وقناة «ال�شرق»
(مي ّولها �إ�سالميون م�صريون ،من غري الإخوان) ،وقناة «مك ّملني» (يزعم �أنها تبث بتمويل من
رجل �أعمال خليجي) ،و«الثورة» (كانت ت�سمى �سابق ًا رابعة ،وم�صادر متويلها غري وا�ضحة).
وعلى الرغم من �أن هذه القنوات تعاين بانتظام من نق�ص يف التمويل ،ومت �إغالق بع�ضها و�إعادة
�إطالقها ب�أ�سماء خمتلفة ب�سبب خالفات تنظيمية داخلية �أو �ضغوط من احلكومة امل�ضيفة ،فقد
كانت للقنوات الواردة �أ�سما�ؤها هنا فرتة متوا�صلة عموم ًا من الن�شاط من ربيع العام  2014حتى
�صيف العام  .2015وي�شري ت�شغيل هذه القنوات �إىل �أن جماعة الإخوان والن�شطاء الإ�سالميني
الآخرين باتوا يتك ّيفون مع حملة طويلة من املعار�ضة للحكومة لإبقاء جذوة املقاومة م�شتعلة.
كثري ًا ماي�ستغ ّل ال�سلفيون املتط ّرفون هذه القنوات .وعلى الرغم من �أنهم لي�سوا جزء ًا من
�سل�سلة قيادة الإخوان واليلتزمون مببادئ اجلماعة املع َلنة ب�ش�أن عدم اللجوء اىل العنف ،ف�إنهم
يتمتّعون بعالقة قوية مع الإخوان ،وبالتايل يح�صلون على منرب على هذه القنوات .لكن ولأن
ه�ؤالء ال�سلفيني املتط ّرفني يرغبون يف تهيئة بيئة مواتية للتم ّرد ،ف�إنهم يه ّم�شون من لديهم
مظامل �سيا�سية م�شروعة يو ّدون التعبري عنها ،والنتيجة النهائية لذلك هي �أفكار �إ�سالمية مك ّررة
ربرات دينية متزايدة للعنف.
مب ّ
وت�شجع بع�ض ال�شخ�صيات ال�سلفية التي تظهر على هذه القنوات ،املقاومة العنيفة وت�ساعد
ّ
على خلق بيئة عامة من الكراهية .وهذا يفتح بدوره فر�ص اال�ستغالل من جانب ّ
منظري التيار
اجلهادي .فقد ا�ستخدم ال�شيخ ال�سلفي حممد عبد املق�صود قناة الثورة (رابعة) ليعلن �أنه يجوز
حرق �سيارات ال�شرطة .ويف مقابلة �أجريت معه �أو�ضح عبد املق�صود مراده بالقول« :نحن نحاول
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�إرهابهم [قوات الأمن]� .إما عن طريق حرق �سياراتهم �أو تهديدهم �أو حرق منازلهم ،وهذا
29
بالتحديد بهدف الردع ،من دون احلاجة للذهاب �إىل مواجهة م�سلحة �صريحة».
�أعلن وجدي غنيم ،وهو �سلفي �آخر يظهر على هذه القنوات� ،أن ال�سي�سي مرت ّد حتى قبل
ّ
ف�ض اعت�صام «ميدان رابعة» .وب ّرر الع�ضو يف جماعة الإخوان ع�صام تليمة قتل املفتي والق�ضاة
تن�ص على �أن �أي م�سلم يف املجتمع ميكنه الق�صا�ص من
على �أ�س�س دينية ،م�شري ًا �إىل فتوى ّ
«البلطجية» ،وت�ساوي هذه الفتوى امل�س�ؤولني الظاملني بالبلطجية( 30.التمييز مهم هنا لأنه وفق ًا
لل�شريعة الإ�سالمية ف�إن �أ�سرة �أو �أولياء املجني عليه هم الذين ي�سعون �إىل الق�صا�ص ،ولي�س
املجتمع ب�أكمله) .وقد �أ�صدر امل�س�ؤول ال�سابق يف حكومة مر�سي ،ال�شيخ �سالمة عبدالقوي،
وت�شجع املجندين على عدم احل�ضور �إىل مواقعهم يف
فتوى تتغا�ضى حتديد ًا عن قتل ال�سي�سي ّ
�سيناء 31.ولع ّل ال�صوت الأكرث تطرف ًا ،هو �صوت ال�سلفي الثوري حممود فتحي ،رئي�س حزب
الف�ضيلة .يدعو فتحي ،الذي يقيم يف �إ�سطنبول ،بال كلل �إىل «املقاومة ال�شعبية» ويتح ّدث عن
32
حرب ال�سي�سي «على الإ�سالم».
ت�ساعد هذه القنوات �أي�ض ًا يف ت�شجيع اجلماعات العنيفة اجلديدة مثل جماعة «العقاب
الثوري» .على �سبيل املثال ،دعا �أحد �ضيوف قناة «م�صر الآن» هذه اجلماعات �إىل حتويل بنادقها
باجتاه الإعالميني املوالني للنظام 33.كما ا�ست�ضافت القنوات متط ّرفني مثل �شهيد بول�سن ،الذي
�ساعد يف �أوائل العام  2015يف ت�شجيع اجلماعات العنيفة على ا�ستهداف امل�ؤ�س�سات التجارية
34
قبل انعقاد م�ؤمتر اقت�صادي كبري.
كما ن�شرت جماعة الإخوان و�أ ّيدت ،بيانات متط ّرفة على
متطرفة على
ن�شرت جماعة الإخوان و�أ ّيدت بيانات
ّ
الإنرتنت تقرتب من التحري�ض على العنف .فقد ا�ستخدم
الإنرتنت تقرتب من التحري�ض على العنف.
املتحدث با�سم ال�شباب الذي ع ّينته اجلماعة يف العام
 ،2015وي�ستخدم اال�سم امل�ستعار حممد منت�صر ،والذي
يقول ّ
مطلعون �إنه يف الواقع عدد من الأفراد ،اللغة التحري�ضية مرار ًا وتكرار ًا ،ودعا يف �أحد
الت�صريحات �إىل «ثورة جتت ّز الر�ؤو�س من فوق �أج�ساد عفنة» يف �إ�شارة �إىل م�س�ؤويل النظام.
و ّقع  159من علماء الدين �أخطر و�أهم بيان حتى الآن بعنوان «نداء الكنانة» ،والكثريون
منهم لهم عالقات وثيقة مع جماعة الإخوان 35.ذكر البيان �أن من واجب امل�سلمني الديني
مقاومة النظام احلايل ،الذي و�صفه ب�أنه عد ّو للإ�سالم ،والعمل على «الق�ضاء عليه بكل الو�سائل
امل�شروعة» .و�أ�ضاف البيان�« ،أي احلكام والق�ضاة وال�ضباط واجلنود والإعالميني وال�سيا�سيني،
وكل [�آخر] من يثبت يقين ًا �أنهم ا�شرتكوا (ولو بالتحري�ض) يف انتهاك الأعرا�ض و�سفك الدماء
الربيئة و�إزهاق الأرواح بغري حق [كل ه�ؤالء] حكمهم يف ال�شرع �أنهم قتلة ،ت�سري عليهم �أحكام
القاتل ،ويجب الق�صا�ص منهم ب�ضوابطه ال�شرعية 36.عقوبة القتلة يف ال�شريعة هي القتل .وقد
37
�أ ّيدت جماعة الإخوان البيان.
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عالو ًة على ذلك ،عمد كتاب بعنوان «فقه املقاومة ال�شعبية لالنقالب» 38،ن�شرته هيئة �شرعية
متحالفة مع جماعة الإخوان امل�سلمني يف �أوائل العام  ،2015وي�ؤ ّيده فقط الف�صيل الثوري يف
التو�سع �أكرث ب�ش�أن جواز ا�ستخدام القوة �ضد قوات الأمن ،وح ّدد بع�ض القيود،
اجلماعة� ،إىل َّ
مثل منع الهجمات الع�شوائية املتع ّمدة على قوات الأمن ،وهي قيود المعنى لها عملي ًا.
كانت فكرة «احلرب على الإ�سالم» حا�ضرة يف كل و�سائل الإعالم واخلطاب الإ�سالمي الأو�سع
ربر ا�ستهداف احلكومة من
يف العام  .2015وجود مثل هذا اخلطاب �أمر خطري جد ًا لأنه ي ّ
�أجل «الدفاع عن الإ�سالم» ،وهو يغ ّذي ر�سالة اجلهاديني .ويق ّو�ض هذا النوع من اخلطاب �أي
ا ّدعاءات جد ّية �أدىل بها الإ�سالميون املناه�ضون للحكومة ب�أنهم يقاتلون من �أجل الدميقراطية
ولي�س لعودة حكم الإ�سالميني.

امل�سرية َّ
املطردة نحو الفكر اجلهادي
يف هذا امل�شهد املتغيرّ من القمع والتحري�ض ،ي�سعى بع�ض الإ�سالميني املتط ّرفني �إىل �إ�ضافة
بو�صلة �إيديولوجية لهذه اجلماعات العنيفة اجلديدة بهدف
املتطرفني �إىل �إ�ضافة بو�صلة
ي�سعى بع�ض الإ�سالميني
ّ
�إ�سقاط الدولة العلمانية وا�ستبدالها بدولة �إ�سالمية .فمن
�إيديولوجية لهذه اجلماعات العنيفة اجلديدة بهدف
ناحية ،هناك اجلماعات ال�سلفية اجلهادية التقليدية التي
�إ�سقاط الدولة العلمانية وا�ستبدالها بدولة �إ�سالمية.
حتاول جتنيد ال�شباب الإ�سالميني العاديني ب�صورة مبا�شرة
كي ي�صبحوا �سلفيني جهاديني متم ّر�سني .ومن ناحية �أخرى،
هناك �أي�ض ًا �ساللة جديدة من ال�سلفيني الثوريني الذين ي�سعون �إىل اجلمع بني الر�سالة ال�شعبية
واجلهادية لإيجاد م�سار �أكرث جاذبية للإ�سالميني امل�صريني الذين قد تكون لديهم حت ّفظات
على االن�ضمام �إىل جماعات مثل تنظيم القاعدة �أو تنظيم الدولة الإ�سالمية.
ومبا �أن الر�سالة ال�سلفية الثورية حمل ّية يف الأغلب بالن�سبة �إىل م�صر ،ف�إنها �أكرث قابل ّية
للتو�صيل �إىل املواطنني النا�شطني .اجلماعة الأبرز التي ّ
تب�شر بهذه الر�سالة حالي ًا هي «حركة
�أحرار» وهي جماعة من ال�شباب الإ�سالميني املتط ّرفني 39.وقد اجتذبت «حركة �أحرار» ،التي
م�ستوحى من املر�شح الرئا�سي ال�سابق ال�شيخ
ت�ش ّكلت يف العام  ،2012خليط ًا غريب ًا من ال�سلفيني
ً
حازم �صالح �أبو �إ�سماعيل ومثريي ال�شغب العنيفني الذين يطلق عليهم «�ألرتا�س» ،والذين لعبوا
دور ًا حا�سم ًا يف �أعمال العنف يف ال�شوارع التي ابتليت بها م�صر بعد ثورة العام  .2011تكمن
�أهمية «حركة �أحرار» يف تنظريها الإيديولوجي الوارد يف بيان اجلماعة« ،معركة �أحرار» ،وعلى
موقعها على �شبكة الإنرتنت ،الذي ّ
يح�ض على الن�شاط والعنف من خالل العمل على تطبيق
40
الأفكار ال�سلفية الثورية.
بالن�سبة �إىل حركة �أحرار ،املعركة احلالية لي�ست معنية مبر�سي �أو جماعة الإخوان امل�سلمني.
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وعلى الرغم من �أن اجلماعة متقت الطرفني كليهما ب�سبب �إميانهما بالعملية الدميقراطية
وتعاونهما مع اجلي�ش �أثناء حكم مر�سي ،ف�إنها تعترب الدولة امل�صرية نف�سها وجي�شها العدو
احلقيقي لها .ترف�ض اجلماعة احلدود الوطنية وت�س ّلط ال�ضوء على الواليات املتحدة ونظامها
العاملي باعتباره العدو الذي ي�ستعمر العامل الإ�سالمي من خالل �أنظمة عميلة كالنظام يف
م�صر .يف ظل ظروف مغايرة ،ميكن �صرف النظر عن مثل هذه الآراء باعتبارها ت�أ ّمالت
�شباب �إ�سالمي ي�شعر باخلذالن وخيبة الأمل ،غري �أنه وب�سبب املناخ احلايل يف م�صر ،ميكن
حلركات مثل «�أحرار» �أن تلهم جماعات عنيفة مناه�ضة للحكومة بالفعل كي ت�صبح �أكرث
عنف ًا .ولتفكيك الدولة ت ِعد اجلماعة بحملة من مرحلتني� :أوال «التوعية» ،كما تقول اجلماعة،
ومن ثم تعبئة اجلماهري نحو تب ّني املقاومة امل�سلحة .وبعبارة �أخرى ،ر�سالتها هي �إعادة
�صياغة الر�سالة اجلهادية الأ�سا�سية جلماعات مثل تنظيم القاعدة ،على الرغم من �أن
حركة �أحرار تغ ّلف ر�سالتها ب�أ�سلوب ر�شيق وحديث و�شبه فكري وتق ّدمها من خالل ن�شطاء
يتمتّعون بالبالغة.
تزدهر الأفكار املتط ّرفة يف م�صر بو�سائل جديدة� ،أي �أن التط ّرف اليجب بال�ضرورة �أن
يكون مرتبط ًا فقط بتجنيد ال�شباب يف تنظيم القاعدة �أو تنظيم الدولة الإ�سالمية .فال�سلفية
الثورية لديها القدرة حالي ًا على �إلهام طبقة جديدة من اجلهادية الإ�سالمية 41.تتجاوز قوة هذه
الأفكار نفوذ اجلماعات التي حتاول ن�شرها .فحركة �أحرار ،على �سبيل املثال ،بالكاد متواجدة
كجماعة على الأر�ض ،نظر ًا �إىل �أن ال�سلطات اعتقلت �أع�ضاءها بعد وقت ق�صري من ت�أ�سي�سها.
�إال �أن الأفكار التي �ساعدت على انت�شارها م�ستمرة و�ست�ستمر يف التطور �إذا ماتب ّنتها اجلماعات
العنيفة غري اجلهادية بدل االن�ضمام �إىل تنظيم القاعدة �أو تنظيم الدولة الإ�سالمية.

اجلهاديون املحليون وجتنيد اجلهاديني
ظهرت جماعات جهادية عدة كطليعة حلركة التم ّرد الإ�سالمي .وعلى الرغم من �أنها كانت
ن�شطة منذ العام  2011وم�س�ؤولة عن هجمات كربى يف بر م�صر منذ متوز/يوليو  ،2013ف�إن
�إعالن جماعة «�أن�صار ببيت املقد�س» عن الوالء لتنظيم الدولة الإ�سالمية يف ت�شرين الثاين/
نوفمرب  2014عزّز مكانة هذه اجلماعة يف قلب التم ّرد اجلهادي املتوا�صل يف م�صر .ومنذ
�إطالقها ا�سم ًا جديد ًا على نف�سها هو «والية �سيناء» التابعة لتنظيم الدولة الإ�سالمية ،كانت
اجلماعة بال ّ
�شك واحدة من �أن�شط الفروع العاملية التابعة لتنظيم الدولة الإ�سالمية ،و�أ�صبحت
�أكرث فتك ًا .ويقود جماعة «املرابطون» ،وهي جماعة بارزة �أخرى (تابعة لتنظيم القاعدة)،
ال�ضابط ال�سابق يف القوات اخلا�صة ه�شام ع�شماوي ،الذي يعتقد �أنه كان م�س�ؤو ًال عن حت�سني
42
الف ّعالية القتالية جلماعة «�أن�صار بيت املقد�س» قبل �أن ين�شقّ عن تلك اجلماعة.
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على الرغم من �أن التناف�س املحتمل بني القاعدة وتنظيم الدولة الإ�سالمية يف م�صر على
التمويل واملجندين �سي�ؤ ّدي بال ّ
�شك �إىل املزيد من العنف ،ف�إن من امل�ستبعد �أن ت�ش ّكل هذه
اجلماعات واحلالة هذه� ،سواء جماعة «�أن�صار بيت املقد�س» يف �سيناء �أو جماعة «املرابطون»
التي التزال �صغرية ،تهديد ًا وجودي ًا للحكومة امل�صرية مامل تتم ّكن من اال�ستفادة بنجاح من
غ�ضب الإ�سالميني الأو�سع يف ب ّر م�صر ،وبالتايل ت�أ�سي�س موطئ قدم لها يف املراكز ال�سكانية
الكربى� .أما اجلائزة احلقيقية فهم �آالف املج ّندين املحتملني من التوليفة احلالية من ال�شباب
غري اجلهادي العنيف �إىل الآن ومن �صفوف جماعة الإخوان امل�سلمني والإ�سالميني الآخرين
املناه�ضني للحكومة.
التزال جماعة «�أن�صار بيت املقد�س» يف �سيناء ،غري �أنها جنحت با�ستمرار يف جتنيد م�صريني،
�صغار ًا وكبار ًا ،من ب ّر م�صر .فقد وقعت مواجهة م�سلحة مع الأمن امل�صري يف �آذار/مار�س
 ،2014على بعد خم�س ع�شرة دقيقة بال�سيارة من حدود القاهرة ،يف قرية «عرب �شرك�س»
مبحافظة القليوبية .ا�شتبك �أربعة ع�شر م�سلح ًا هناك-بع�ضهم يحمل �أحزمة نا�سفة-مع قوات
الأمن ملدة �سبع �ساعات .و�أ�سفرت العملية عن مقتل اثنني من ال�ضباط و�ستة من الإرهابيني.
و�أظهرت �صورة ن�شرتها جماعة «�أن�صار بيت املقد�س» الوجوه ال�شابة لبع�ض الإرهابيني ،وك�شف
بيان �أن �أب ًا وابنه كانا �أع�ضاء يف اخللية .بعدها متت م�شاركة ال�صورة على نطاق �أو�سع على
�شبكة الإنرتنت من جانب اجلهاديني لتبني لأولئك الذين قد يكونون على احلياد �أنه ميكن لأي
�شخ�ص �أن يجاهد.
ا�ستمرت جماعة «�أن�صار بيت املقد�س» يف و�ضع اال�سرتاتيجيات كي جتذب ال�شباب يف م�صر
وتوجه غ�ضب ال�شباب للقتال من خالل اجلهاد .وقبيل �ساعات فقط من تفجري مديرية �أمن
ّ
القاهرة يوم  24كانون الثاين/يناير � ،2014أ�صدرت اجلماعة ت�سجي ًال �صوتي ًا لأحد قادتها� ،أبو
�أ�سامة امل�صري ،نا�شد فيه ال�شباب غري اجلهاديني املُح َبطني الذين �أ�شار �إليهم بذكاء على �أنهم
«ثوار»:
[ر�سالتنا] هي لإخواننا الثوار �ضد الطغيان� :أيها الثوار مت ّردوا من �أجل �شرع اهلل� ،أيها
الأبطال دافعوا عن الإ�سالم� .أيها الثوار الأبطال ...تق ّبل اهلل الذين قتلوا منكم�...إخواين
43
الثوار :اعلموا �أن �إخوانكم املجاهدين يعانون ب�سبب معاناتكم ...فا�ستمعوا �إلينا.
�أحجم امل�صري عن انتقاد ال�شباب الفو�ضويني ب�سبب عدم رفع راية ال�شريعة يف احتجاجاتهم،
ونا�شدهم بدل ذلك ،قائ ًال�« :إن املعركة اليوم لي�ست �ضد فرد �أو �شخ�ص �أو جماعة ،املعركة اليوم
هي �ضد الإ�سالم» .وا�ستمرت جهود التجنيد التي قامت بها جماعة «�أن�صار بيت املقد�س» ،عقب
�إعالنها الوالء لتنظيم الدولة الإ�سالمية ،يف الرتكيز على الو�صول �إىل الإ�سالميني ال�ساخطني،
حيث تظهر �أ�شرطة الفيديو الأخرية على نحو متزايد مقاتلني يتحدثون بلهجات ب ّر م�صر ب�صورة
مم ّيزة �أو يتخذون لهم �أ�سماء حركية ت�شري �إىل �أنهم قدموا من ب ّر م�صر.
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ت�ش ّكل االعتداءات اجلن�سية املزعومة لرجال ال�شرطة
على الن�ساء املحتجزات ،والتي تعترب خط ًا �أحمر بالن�سبة ت�شكّل االعتداءات اجلن�سية املزعومة لرجال ال�شرطة
�إىل الإ�سالميني ،من بني العوامل التي تلعب دور ًا هام ًا يف على الن�ساء املحتجزات ،والتي ُتعترب خط ًا �أحمر
امل�ساعدة على جتنيد ال�شباب .فقد ا ّدعى نا�شط �إ�سالمي بالن�سبة �إىل الإ�سالميني ،من بني العوامل التي تلعب
م�ؤ ّيد للعنف قائ ًال« :لقد و َّثقت �شخ�صي ًا اثنتي ع�شرة حالة دور ًا هام ًا يف امل�ساعدة على جتنيد ال�شباب.
لفتيات حملن [يف ال�سجن]» .و�أو�ضح قائ ًال �إن «معظم من
يحملون �أ�سلحة يفعلون ذلك ملواجهة طاغية [ال�سي�سي] قتل [�آالف] الأ�شخا�ص يف يوم واحد،
ود ّمر قرى ب�أكملها ..والآن يعتدي جن�سي ًا على املحتجزات».
ي�ستغ ّل اجلهاديون ق�ضيتي االعتداء اجلن�سي والتعذيب لال�ستفادة من غ�ضب ال�شباب .وهم
يدركون �أن ق�ضية االعتداء اجلن�سي قد تدفع الن�شطاء الذين يقفون على احلياد �إىل �أن يفقدوا
�صوابهم ،ولذلك فقد ربطوا هجماتهم بهذه االنتهاكات مبا�شرة .يف �آذار/مار�س � ،2014أعلنت
جماعة جهادية تدعى «�أن�صار ال�شريعة يف �أر�ض الكنانة» م�س�ؤوليتها عن اغتيال �أكرث من ع�شرين
فرد ًا من قوات الأمن .و�أك ّدت وزارة الداخلية يف وقت الحق مقتل الأفراد وقالت �إن لديها دلي ًال
على �أن جماعة «�أن�صار بيت املقد�س» هي التي �أن�ش�أت اجلماعة .وب ّررت جماعة �أن�صار ال�شريعة
عمليات القتل حتديد ًا باال ّدعاء ب�أنها قامت بها «انتقام ًا ل�شرف حرائرنا» .وقال نا�شط �إ�سالمي
يف مقابلة« :كان ا�ستهداف مديرية الأمن يف املن�صورة انتقام ًا للفتيات الالتي قتلن و�أخريات
تع ّر�ضن لالعتداء من بلطجية النظام».
مبدئي ًا ،قد ي�ضع املج ّندون اجلدد جانب ًا خالفاتهم حول الأهداف الإيديولوجية النهائية،
ومي�ضون قدم ًا يف �أعمال العنف من �أجل امل�شاركة يف هذا النوع من االنتقام .هذه الديناميكيات
مت ّهد الطريق للتط ّرف و�صعود اجلماعات اجلهادية املحلية يف م�صر.
�إحدى �أهم هذه اجلماعات املحلية هي «�أجناد م�صر» ،التي �أعلنت م�س�ؤوليتها عن العديد
من الهجمات التي ت�ستهدف ال�شرطة� .إذ كان م� ّؤ�س�س اجلماعة الراحل قد قاتل �سابق ًا يف
العراق و�سيناء وا�ستخدم ماتع ّلمه يف هذين امليدانني لت�أ�سي�س «�أجناد م�صر» .وعلى الرغم من
�أن اجلماعة مل تعلن ر�سمي ًا الوالء لتنظيم القاعدة ،ف�إنها �أقرب �إىل تلك اجلماعة منها �إىل
تنظيم الدولة الإ�سالمية 44.يف مرحلة مع ّينة� ،أ�شارت جماعة «�أن�صار بيت املقد�س» �إىل �أع�ضاء
اجلماعة ب�أنهم «�أخوة» ،ولكن حدث انق�سام �إيديولوجي بعد �إعالن «�أن�صار بيت املقد�س» الوالء
لتنظيم الدولة الإ�سالمية.
ب�شكل ّ
مطرد من حيث خطورتها وتط ّورها يف العام
تزايدت هجمات جماعة «�أجناد م�صر» ٍ
 .2014ويوحي حتليل موقع الهجمات ب�أن اجلماعة تتّخذ من اجليزة مقر ًا لها 45.يف �أوائل
ني�سان�/أبريل  ،2014زرعت اجلماعة ثالث عبوات نا�سفة خارج جامعة القاهرة ،ما�أ�سفر عن
مقتل عميد يف ال�شرطة كان ي�شغل من�صب رئي�س مباحث اجليزة .و�أ�سفر هجوم �آخر يف �أيلول/
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�سبتمرب  2014عن مقتل �ضابطني وجم ّند قرب وزارة اخلارجية.
بيانات جماعة «�أجناد م�صر» حول م�س�ؤوليتها عن هذه الهجمات ر ّكزت حتديد ًا على الق�صا�ص
ملن قتلوا يف اعت�صام «ميدان رابعة» واالعت�صامات الأخرى واالنتقام ل�شرف الإ�سالميات
الالتي تع ّر�ضن �إىل االعتداء اجلن�سي .والواقع �أن اجلماعة �أطلقت على حملتها ا�سم «ولكم يف
الق�صا�ص حياة» ،وهذه العبارة جزء من �آية قر�آنية .مي ّثل فكر هذه اجلماعة مزيج ًا �سام ًا من
ال�سلفية الثورية وال�سلفية اجلهادية ،وهو م�ؤ�شر يبعث على القلق من التوجه النا�شئ للجهاديني
امل�صريني املحليني الذين رمبا ي�شرتكون يف الأفكار الثورية ال�سلفية ،لكنهم تخ ّلوا عنها ب�سهولة
و�ساروا يف طريق ال�سلفية اجلهادية.
ر ّكزت اجلماعة �أي�ض ًا على ن�شر �أفكارها ون�شر مبد�أ اجلهاد .كما ا�ستثمرت املوارد يف �إطالق
ت�شجع على اجلهاد وت�ضع
عملية �إعالمية على �شبكة الإنرتنت با�سم «الكنانة» تن�شر مقاالت ّ
ربره.
ربرات الدينية التي تو�ضح ال�سبب يف �أن اجلهاد يف م�صر يف العام  2015له ماي ّ
امل ّ
وقد فقدت هذه اجلماعة الأمل يف اال�ستمرار بعد �أن قتلت قوات الأمن م� ّؤ�س�سها والعديد من
عنا�صرها ،ومعظمهم من �صغار ال�سن .وعلى الرغم من هذه النك�سات ،قتلت اجلماعة �ضابط ًا
بعب ّوة نا�سفة يف �أحد �أحياء القاهرة يف �آب�/أغ�سط�س  46.2015قد يكون م�صري هذه اجلماعة
بعينها جمهو ًال ،وقد التقوم لها قائمة �أبد ًا ،لكنها �ست�ستمر يف كونها �أول جماعة جهادية ناجحة
املرجح �أن
تظهر يف ب ّر م�صر بعد عزل مر�سي وتت�ص ّرف ب�صورة م�ستق ّلة �إىل ح ّد كبري .ومن ّ
تكون مبثابة م�صدر �إلهام جلماعات �أخرى يف امل�ستقبل.

عودة اجلهاديني املتج ّولني امل�صريني
مت ّثل العودة النهائية للجهاديني املتج ّولني الكرث (رمبا ي�صل
مت ّثل العودة النهائية للجهاديني املتج ّولني الكرث (رمبا
املرجح �أن يزيد
عددهم �إىل ب�ضعة �آالف) عام ًال �آخر من ّ
املرجح
ي�صل عددهم �إىل ب�ضعة �آالف) عام ًال �آخر من ّ
عمليات جتنيد اجلهاديني لل�شباب الإ�سالميني واحتمال �أن
�أن يزيد عمليات جتنيد اجلهاديني لل�شباب الإ�سالميني .تتح ّول اجلماعات العنيفة يف ب ّر م�صر �إىل خاليا ن�شطة تابعة
لتنظيم الدولة الإ�سالمية والقاعدة .وهناك �سابقة لذلك.
فعندما عاد املقاتلون امل�صريون من اجلهاد يف �أفغان�ستان
عجلت �أعمالهم بقدوم ال�سنوات الأكرث دموية حلركة
يف ثمانينيات وت�سعينيات القرن املا�ضيّ ،
التم ّرد الإ�سالمية ال�سابقة.
�ألهم تنظيم الدولة الإ�سالمية الوح�شي والناجح العديد من ال�شباب الإ�سالميني للجهاد،
وخا�صة بعد االنت�صارات التي حققها يف العراق و�سورية والت�س ّبب يف وقوع �إ�صابات كبرية يف
�صفوف اجلي�ش امل�صري .وقد ان�ضم عدد متزايد من الإ�سالميني �إىل �صفوف التنظيم ،وقاتل
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�آخرون حتت لواء اجلماعات اجلهادية يف ليبيا .واليزال تنظيم القاعدة �أي�ض ًا يحظى ب�شعبية
كبرية بني من يرف�ضون دعوى تنظيم الدولة الإ�سالمية ب�إقامة اخلالفة ووح�شيته الفظيعة.
ويعترب فرع القاعدة يف �سورية« ،جبهة الن�صرة» ،منوذج ًا ناجح ًا �آخر من وجهة نظر ال�شباب
الإ�سالميني ،وقد �سافر بع�ض امل�صريني لالن�ضمام �إىل �صفوفها.
الكثري من اجلهاديني امل�صريني الذين غادروا يف ثمانينيات القرن املا�ضي ظلوا يف اخلارج
للقتال يف مناطق مثل املغرب العربي ،حيث ي�شري تقدير و�ضعه مركز م�ؤ ّيد للحكومة ويديره
�ضابط كبري متقاعد �إىل �أن عدد ه�ؤالء يرتاوح بني  8و� 10آالف م�صري ،على الرغم من �أنه
الميكن التح ّقق من هذه الأرقام ب�صورة م�ستقلة 47.وتزعم ال�سلطات امل�صرية �أن � 3آالف م�صري
على الأق ّل �سافروا لاللتحاق باجلهاد يف �سورية منذ العام  ،2012وهو الرقم الذي بلغ ذروته
خالل رئا�سة مر�سي 48.ومن امل�ستحيل �أي�ض ًا التح ّقق من هذا الرقم ،غري �أن مقات ًال م�صري ًا يف
�صفوف تنظيم الدولة الإ�سالمية يف �سورية �أ ّكد يف مقابلة �أجريت معه خ�صي�ص ًا لهذه الدرا�سة
املرجح �أن عدد امل�صريني ي�صل �إىل ب�ضعة �آالف.
�أن من ّ
�شجع الدعاة املعتمدون من
عندما ت�صاعدت ح ّدة احلرب يف �سورية خالل فرتة مر�سيّ ،
احلكومة امل�صريني على ال�سفر �إىل �سورية 49.ويف حزيران/يونيو  2013قال �أحد كبار امل�س�ؤولني
يف حكومة مر�سي �إن م�صر لن تعاقب املقاتلني العائدين من �سورية ،ورف�ض الفكرة القائلة �إنهم
ميكن �أن ي�شكلوا تهديد ًا 50.وقد �أثبت هذا النفي �أنه خمادع ،لأن اجلهاديني امل�صريني العائدين
من اخلارج �شاركوا بالفعل يف هجمات .ظهر املثال الأبرز على ذلك عندما ن ّفذ رائد �سابق يف
اجلي�ش امل�صري� ،سبق �أن �شارك يف �أعمال جهادية عاملية ،هجوم ًا انتحاري ًا يف م�صر ،مت ّثل يف
حماولة اغتيال وزير الداخلية يف �أيلول�/سبتمرب  .2013كما قاتل زعيم جماعة «�أجناد م�صر»
يف اخلارج ،كما ُذكر �سابق ًا ،وهناك مزاعم ب�أن �أع�ضاء �آخرين يف اجلماعة �سافروا �إىل �أماكن
مثل اليمن.
يعود بع�ض اجلهاديني الآخرين �إىل م�صر ظاهري ًا ب�أوامر من م�صريني تق ّلدوا منا�صب قيادية
يف تنظيم القاعدة �أو تنظيم الدولة الإ�سالمية ويرغبون يف امل�ساهمة يف مايعتربونه جهاد ًا
م�صري ًا واعد ًا .وحتى قبل �أن تعلن جماعة «�أن�صار بيت املقد�س» الوالء لتنظيم الدولة الإ�سالمية،
كانت الروابط بني اجلهاديني يف اخلارج والعمالء داخل اجلماعة قوية �إىل درجة �أنه قيل لأحد
ال�شباب الإ�سالميني الذين متت مقابلتهم ،والذي حاول االلتحاق بجماعة «�أن�صار بيت املقد�س»،
�إنه يف حاجة للعثور على جهادي م�صري يف �سورية كي ي�شهد له .ووفق ًا ملا جاء يف مقابلة مع
قيادي �إخواين من امل�ستوى املتو�سط يف اجليزة ،فقد �سافر بع�ض �أع�ضاء جماعة الإخوان �إىل
�سورية يف العام  2012و�أوائل العام  ،2013وعاد الذين التحقوا باجلماعات املت�ش ّددة �إىل م�صر
بعد عزل مر�سي وهم يتوقون �إىل ممار�سة ماتع ّلموه.
لقد �ألهمت قدرة تنظيم الدولة الإ�سالمية على انتزاع الأرا�ضي من �سورية والعراق،
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اجلمهوريتني العربيتني القويتني �سابق ًا ،بع�ض الإ�سالميني لالعتقاد ب�أن ال�شيء نف�سه ميكن �أن
يتح ّقق يف م�صر� .إذ �أملح بع�ض الن�شطاء الذين قابلناهم �إىل �أن اخلطوة املقبلة يف ت�صعيد
املعركة �ضد الدولة امل�صرية هي حماولة ال�سيطرة على �أحياء مع ّينة ،وخا�صة يف املناطق التي
ت�سكنها الطبقة العاملة مثل حلوان .وكانت حماوالت القيام بذلك قد ف�شلت يف املا�ضي ،غري
�أن �إعالن تنظيم الدولة الإ�سالمية عن خالفته وجناح اجلماعات التابعة لتنظيم القاعدة يف
51
اال�ستيالء على الأرا�ضي ،ميكن �أن يلهم البع�ض لكي يعيد املحاولة.

التمرد الإ�سالمي؟
حدة
هل ميكن تقلي�ص ّ
ّ
حتى كتابة هذه ال�سطور ،مل تتّخذ احلكومة وال جماعة الإخوان امل�سلمني �إجراءات ميكن �أن
تخ ّفف من ت�صعيد التمرد امل�س ّلح ونقل م�صر �إىل م�سار �أكرث �إيجابية .من جانبها ،مل تقدم
احلكومة امل�صرية �أي ا�سرتاتيجية مقنعة لكبح جماح التط ّرف .بد ًال من ذلك ،وا�صلت احلكومة
ت�ضييق اخلناق على كل الإ�سالميني ،وراهنت يف الواقع على جدوى القوة الغا�شمة لو�أد التم ّرد
امل�س ّلح يف مهده .ورمبا تتح ّمل جماعة الإخوان جزء ًا من م�س�ؤولية هذا التح ّول نحو العنف ،كما
تظهر الأد ّلة .ولكن �إذا قامت احلكومة بتفكيك �شبكة الإخوان وا�ستمرت بتوجيه االتهام �إليها يف
�أعمال العنف التي يرتكبها اجلهاديون ،فال ميكنها �أن تتو ّقع �أن تكون لدى قيادة اجلماعة القدرة
�أو الرغبة يف كبح جماح �أع�ضائها عند احلاجة.
على الرغم من �أنهما عد ّوان لدودان يخو�ضان �صراع غالب ومغلوب ،احل�صيلة �صفر ،ف�إن
احلكومة وكبار قادة الإخوان العقالنيني لهم م�صلحة م�شرتكة يف حتييد هذا التم ّرد اجلهادي
النا�شئ ،على الرغم من �أن هذا يبدو م�ستبعد ًا .نظام ال�سي�سي يريد بطبيعة احلال اال�ستقرار
امل�ضي قدم ًا يف الإ�صالحات االقت�صادية و�أمن النظام� .أما بالن�سبة �إىل جماعة الإخوان
من �أجل ّ
موحد.
امل�سلمني ،ف�إن وجود ت ّيار جهادي يف �صفوفها ي�ش ّكل تهديد ًا لبقاء اجلماعة كتنظيم ّ
ويرف�ض ال�سلفيون اجلهاديون �إيديولوجية الإخوان الأ�سا�سية للم�شاركة ال�سيا�سية والتغيري
التدريجي ويرون �أنها مرت ّدة ،يف حني ينظر الكثري من الأع�ضاء العنيفني يف جماعة الإخوان �إىل
قيادة اجلماعة باعتبارها عاجزة وغري ممُ ِّثلة لقواعد اجلماعة ،وكما تظهر الأحداث الأخرية،
ف�إنهم على ا�ستعداد للتم ّرد عليها.
ومبا �أنه التوجد �أي م� ّؤ�شرات لدى الطرفني على تخ ّليهما عن نهج غالب ومغلوب جتاه ال�صراع
امل�ستمر ،ف�إن احلديث عن امل�صاحلة ال�سيا�سية يبدو �سابق ًا لأوانه يف �أح�سن الأحوال .بيد �أن
هناك بع�ض اخلطوات التي ميكن �أن يتّخذها كل طرف للتخفيف من ت�صعيد ال�صراع امل�ستمر
واحتواء العنف.
حتتاج احلكومة �إىل الت�صدي للدور الذي لعبته يف التط ّرف امل�ستمر ،عن طريق ت�صحيح
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الأو�ضاع املزرية يف ال�سجون ،والإفراج عن املحتجزين الذين مل يرتكبوا �أعما ًال �إجرامية ،ووقف
ممار�سات مثل االختفاء الق�سري وعمليات القتل املزعومة خارج نطاق الق�ضاء ،واالعتداءات
اجلن�سية التي تو ّفر للجهاديني �أداة �أ�سا�سية للتجنيد.
كما يتعينّ على احلكومة معاجلة الق�صور يف حتليل
التهديدات التي جتمع الإخوان ال�شباب مع ال�سلفيني كما يتعينّ على احلكومة معاجلة الق�صور يف حتليل
اجلهاديني املتم ّر�سني .ذلك �أن هذا النهج القائم على التهديدات التي جتمع الإخوان ال�شباب مع ال�سلفيني
املتمر�سني.
مقولة «ح ّل واحد ي�صلح للجميع» م�صريه الف�شل يف مكافحة اجلهاديني
ّ
التط ّرف ،يف املقام الأول ،لأنه الي�ستغل اخلالفات املحتملة
التي قد ت�سمح للحكومة بتفريق هذا املزيج املع ّقد من العنا�صر الفاعلة العنيفة واالنت�صار عليها.
ويتعينّ على احلكومة �أن ت�ستخدم امل�شهد املتفكك لتيار الت�ش ّدد الإ�سالمي ل�صاحلها وتو ّفر م�سار ًا
�سيا�سي ًا بدي ًال للإ�سالميني غري العنيفني الذين اليوافقون على امل�سار احلايل ويرغبون يف القفز
من ال�سفينة قبل �أن تغرق.
وينبغي �أن تكون احلكومة واثقة من موقفها القوي عند اتّخاذ هذه التدابري .ذلك �أن توفري
م�سار يف�ضي �إىل امل�شاركة ال�سيا�سية وتخفيف التكتيكات الأمنية الأق�سى والأكرث ع�شوائية لن
ت�شجع على املزيد من الدعم
يكون عالمة على ال�ضعف ،بل ا�سرتاتيجية ذكية من �ش�أنها �أن ّ
الدويل.
يجب على جماعة الإخوان �أن تت�صالح مع واقع النظام ال�سيا�سي يف مرحلة مابعد مر�سي،
واالعرتاف بالته ّور يف حتميل احلكومة امل�س�ؤولية الكاملة عن اللجوء �إىل العنف وم�أزق الإخوان
احلايل .كما �أن عليها �أن تكبح جماح املح ّر�ضني الداخليني ورف�ض اال�ستماع �إىل الأ�صوات
املتط ّرفة .وبد ًال من انتظار وقوع انقالب م�ضا ّد �أو ح�صول مواجهة دموية لت�سوية ح�ساباتها
مع النظام ،يجب �أن ت�سعى اجلماعة للتو�صل �إىل ت�سوية معه .وينبغي على املحاورين الغربيني
الذين اليزالون على توا�صل مع قيادة الإخوان تعزيز هذا الواقع� .إذ ميكن للقيادة العليا للجماعة
ا�ستغالل ثقلها ومعرفتها بالتنظيم وم�صادر متويله ملواجهة �صعود املجموعة الثورية .وبقدر
التو�صل �إىل ت�سوية �سيا�سية �أمر ًا م�ستبعد ًا اليوم ،فقد يكون م�ستحي ًال لع�شرات ال�سنني
مايبدو ّ
�إذا ماانت�صر الف�صيل الذي ي�سعى �إىل املواجهة يف جماعة الإخوان.
�إن االعرتاف بالعواقب املد ّمرة لتنامي التط ّرف بني ال�شباب الإ�سالميني �أمر بالغ الأهمية،
وال تق ّل جهود احلكومة لوقف مثل هذا االنتقال ّ
املطرد نحو التم ّرد امل�سلح �أهمية عن هزمية
جماعة «�أن�صار بيت املقد�س» يف �سيناء .وبخالف ذلك� ،سوف ت�ستمر الأزمات يف ه ّز ا�ستقرار
م�صر ،مايعوق �أي �أمل يف حتقيق تقدم �سيا�سي وانتعا�ش اقت�صادي .وب�سبب �سكانها وجغرافيتها
و�أهميتها للإ�سالميني يف جميع �أنحاء العامل ،ميكن �أن ت�شهد م�صر امللتهبة م�ستويات من الدمار
تتجاوز تلك التي حلقت باملنطقة ج ّراء ال�صراعات يف العراق وليبيا و�سورية.
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مركز كـارنيغي

للشرق األوسط

مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط هو م�ؤ�س�سة م�ستقلة لأبحاث ال�سيا�سات مق ّرها
يف بريوت ،لبنان .وهو جزء من م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل .يو ّفر املركز
حتليالت مع ّمقة حول الق�ضايا ال�سيا�سية ،واالجتماعية-االقت�صادية ،والأمنية التي
تواجه ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وهو ي�سند حتليالته �إىل كبار اخلرباء يف
ال�ش�ؤون الإقليمية ،ويعمل بالتعاون مع مراكز الأبحاث الأخرى التابعة لكارنيغي يف
بيجينغ وبروك�سل ومو�سكو ووا�شنطن .يهدف املركز �إىل تقدمي التو�صيات �إىل �صانعي
القرار واجلهات املعنية الرئي�سة ،من خالل تقدمي الدرا�سات املع ّمقة ،و�أي�ض ًا من
خالل و�ضع مقاربات جديدة للتحديات التي تواجهها البلدان العربية التي مت ّر يف
مراحل انتقالية.
م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي �شبكة عاملية فريدة من مراكز �أبحاث ُتعنى
بال�سيا�سات العامة ،مقا ُّرها يف رو�سيا وال�صني و�أوروبا وال�شرق الأو�سط والواليات
املتحدة .مه ّمتنا ،التي تعود �إىل مايزيد عن قرن من الزمن ،هي ترقية ق�ضية ال�سالم
عن طريق التحليالت وطرح �أفكار جديدة يف ال�سيا�سات العامة ،واالنخراط والتعاون
مبا�شر ًة مع �صانعي القرار يف احلكومات وامل�ؤ�س�سات واملجتمع املدين .مراكزنا ،التي
تعمل يد ًا بيد ،تو ّفر فوائد ج ّلى وثمينة بوجهات النظر املحلية املتع ّددة التي تق ّدمها
حول الق�ضايا الثنائية والإقليمية والعاملية.
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