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 األسباب والمآالت :فكر المواجهةوشباب اإلخوان 

 د. عمار شرف

 تمهيد

 اصة بعد مااالجماعة خَثبََّتْت ثورُة يناير إيماَن شباب اإلخوان المسلمين بمنهج "التغيير السلمي" الذي تبنته 

ُيطلق عليه التأسيس الثاني في سبعينيات القرن الماضي؛ وإمكانيته في مصار  بالمقارناة بركارة التياار 

الجهادي حول حتمية التغيير بالقوة المسلحة  ولم تشهد هذه الركرة أي هزة حقيقية لدى شاباب اإلخاوان 

بعد اإلنقالب العسكري  خاصة بعاد مجازرة فا   المسلمين إال مع حملة القمع الغاشمة التي تعرضوا لها

اعتصامي رابعة العدوية والنهضة  وهي المذبحة األبشع في تاريخ مصر الحديث  وفشل اإلخوان في تطاوير 

 إستراتيجية فاعلة للتعامل مع اإلنقالب العسكري.

ريباة ماعة والدوائر القعن دوائر الج بالتأكيد لم يكن الحديث عن استخدام العنف بدرجاته المختلرة بعيدًا

؛ منها كوسيلة للدفاع عن النرس ضد الهجمات العنيرة التي شهدتها مقرات الجماعة وحزب الحرية والعدالاة

الذراع السياسي لإلخوان المسلمين؛ في ظل اتهام الجماعة للشرطة باالتواط  وضا  الطارف عان هاذه 

  ات ضبط النرس من القيادات العليا للجماعة.الممارسات  لكن التزم المجموع األكبر من اإلخوان بتوجيه

في المحصلة النهائية يصعب أن نالحظ قبل ف  اعتصامي رابعة والنهضة ما يمكن أن نطلق علياه هازة 

 عنيرة أصابت شباب اإلخوان المسلمين في إيمانهم بمنهج المقاومة السلمية  خاصة مع وجود أمل في قدرة

 .الحشد الجماهيري على كسر اإلنقالب

 

 بداية البزوغأواًل: 

وخاصة بعد فشل الحشد الجماهيري في تغيير األوضاع على األرض والعنف الشديد مان  2013في أواخر عام 

النظام في مواجهة المظاهرات السلمية  بدأت مجموعات من شباب اإلخوان وم يديهم؛ كمجموعات "أولتراس 

وعية  تحت مسمى "السلمية المبدعاة"  للارد علاى المظاهرات" وضيرها؛ في التركير في استخدام وسائل ن

والتي  1عنف الشرطة المررط في ترريق المظاهرات  وتطورت هذه المجموعات لما بات يعرف باللجان النوعية

                                  
 معنى أنها كانت تمتلك تسليحا خفيفا للغاية يستخدم في أضيق نطاق مما يصعب معه وصفها بالمسلحة.ب  1
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عملت على استهداف سيارات الشرطة والبنى التحتية كمحطات الكهرباء  ومقرات الشرطة والمحاكم بقنابال 

 .2تحت مسمى "كل ما دون األرواح فهو سلمية" 2014ية الصنع مع بداية عام صوتية أو قنابل بدائية يدو

ممان ثبات تاورطهم فاي الادماء مان الشارطة   في أثناء هذه الرترة ظهرت أيضا أصوات تدعو لالنتقام

والبلطجية  كصرحة "إعدام" على الريسبوك التي ادعت أنها تمثل حركة فاعلة على األرض تتكون من المئات 

 .20143في أوائل عام 

هتماام اتسمت هذه الموجة األولى بتطورها السريع ضير المحسوب في أحيان كثيرة  وفوضويتها  وعدم االو

ا وسرية التنظيمات مما مكن أجهزة األمن من احتواء هذه الموجاة  ولكان سارعان ما  ن األفرادالكبير بتأمي

 اتسمت بالمزيد من التنظيم والسرية. ظهرت موجة ثانية أكثر عنرًا

استطاعت بع  القيادات العليا في جماعاة اإلخاوان المسالمين  2014وبدايات عام  2013في نهاية عام و

رة أخرى والعمل على وضع رؤية مركزية لكسر اإلنقالب العسكري  وهو الوقت نرسه َوْصَل مراصل الجماعة م

الذي شهد انحسار المظاهرات واتساع ضضب شباب اإلخوان المسالمين وم ياديهم علاى مانهج المقاوماة 

م   وظهرت في أواخر العا4السلمية  وهو ما أدى إلى تبني إستراتيجية أكثر تجاوبا مع طموحات الشباب الغاضب

حركات مسلحة  كان من الواضح أنها تتكون في الغالب من شباب كاان لاه عالقاة  2015وأوائل العام  2014

تنظيمية وثيقة باألخوان  كا "المقاومة الشعبية" و"العقاب الثوري"  وبغ  النظر عن عالقة هذه الحركات 

محل حديثنا في هذه الورقاة؛ المسلحة تنظيميا بجماعة اإلخوان المسلمين من عدمه؛ وهذه النقطة ليست 

إال أنه كان من الواضح تماما تعاطي قطاع كبير من الجماعة إيجابيا ماع هاذه الحركاات  خاصاة القاعادة 

 الشبابية للجماعة.

ظهرت األزمة الداخلية لإلخوان بين "القيادة التاريخية" و"القيادة الجديدة" للجماعاة   2015في منتصف عام 

 مة تبني الجماعة خالل الرترة التي تصدرت فيها القيادة "الجديدة" العمل داخل الجماعةومما أثير في تلك األز

                                  
  .2015 أكتوبر 21، مركز كارنيجي، تصاعد التمرد اإلسالمي في مصرمختار عوض ومصطفى هاشم،   2
إبريل  8، صحيفة الشروق المصرية، الجديد« العنف»أبرز حركات «.. أجناد مصر« »ولـع« »إعـدام« »مولوتوف»مصطفى هاشم وأحمد عويس،  (3)

2014. 
. نقال عن رسالة للدكتور محمد 2015سبتمبر  27، إضاءات، ادة داخل اإلخوان المسلمين: وجهات نظر متباينة وثقة مفقودةأزمة القيمار شرف، ع (4)

 كمال بعثها للصف حصل عليها الكاتب من مصادر خاصة.

http://carnegie-mec.org/2015/10/21/ar-pub-61778
http://carnegie-mec.org/2015/10/21/ar-pub-61778
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08042014&id=48f24c97-d0ec-465a-a9ba-56d08bfbafbe
https://www.ida2at.com/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AC/
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  وهو ما أثار التساؤل حول مستقبل هذه الحركات المسالحة خاصاة ماع 5مسار المسلح في مواجهة النظامل

 سيطرة القيادات التاريخية على الدعم المالي.

 

 الهجرة إلى األفكار الجهاديةًا: نيثا

 6كن هجرة شباب اإلخوان المسلمين إلى تبني أفكار المواجهة المسلحة مقتصارا علاى الشاق "الثاوري"لم ت

فحسب  ولكنه شمل أيضا تحول شرائح من شباب اإلخوان إلى تبني الركر الجهادي التقليدي الذي يمثله تنظيم 

في كال التنظيمين سواءا في القاعدة وتنظيم الدولة  بل وانخرطت مجموعات من شباب اإلخوان تقدر باآلالف 

 .7سوريا أو في ضيرها

 :: األسباب1

مكن أن نرجع هذا التحول المهم الذي أصاب شرائح كبيرة من شباب جماعة اإلخاوان المسالمين لساببين ُي

رئيسيين: قمع الدولة الرهيب ضد الجماعاة  وفشال قياادات الجماعاة التاريخياة فاي تطاوير خطااب 

 ة الركريةالسيولبقوة  وهو:  في ضاية األهمية يبدو حاضرًا ثالثًا لكن عاماًل. اإلنقالبوإستراتيجية فاعلة ضد 

ر داخل الجماعة  فال يمكن ألعضاء الجماعة من خالل رصد تاريخ الجماعة وأدبياتها حسم الجدل حول المساا

حكوماات  أم هاو الذي تتبناه الجماعة للتغير  هل هو مسار إصالحي تدريجي يتجنب الصدام الصرري ماع ال

مسار إصالحي يمكنه تبني مسار "المراصلة الصررية" في بع  األوقات  ومثل هذا العامل مرتكز مهام فاي 

 تحول شباب اإلخوان لتبني أفكار المواجهة المسلحة مع الدولة من داخل بنياة الجماعاة واعتبااره المانهج

 اعة.ا المسار خارجين عن المنهج األصيل للجماألصيل لإلخوان واعتبار القيادات واألعضاء الذين يرفضون هذ

 

 : ظروف التحول نحو فكر المواجهة2

األولى "العمل النوعي" على توجه عام ُتَبيُِّنه بوضوح مقولتا "السلمية المبدعة" و"كل ما دون  ةارتكزت الموج

األرواح فهو سلمية"  وكما ذكرنا سابقا اتسمت هذه الرترة بالروضوية إلى حد كبير مما َمكَّاَن  الدولاة مان 

                                  
 نفس المصدر. (5)
فع عنها كما سنبين الحقا، وللتفريق بين هذا المسار والمسار الجهادي اخترنا مصطلح "الثوري" ألن من يتبنى هذا المسار يقدم نفسه كإمتداد لثورة يناير ومدا  6

 التقليدي.
 .2016سبتمبر  1إضاءات، ، شباب اإلخوان إلى "الجهاد"في الطريق من رابعة إلى سوريا: كيف يذهب أسامة الصياد ومحمود العناني،   7

https://www.ida2at.com/on-the-way-from-fourth-to-syria-how-goes-the-brotherhood-youth-jihad/
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خاوان المسالمين؛ األضلبياة احتوائها. في خالل هذه الرترة ال نستطيع رصد فروقات كبيرة بين شاباب اإل

الكاسحة كانت ضاضبة منخرطة في المظاهرات على األرض وضاضبة على قيادات اإلخوان  ولكن انهيار الهيكل 

اإلداري للجماعة أدى لالمركزية كبيرة في إدارة الجماعة مما مكن الشباب من أداء دور أكبر علاى األرض كاان ال 

بيعية  وهو ما أدى إلى تبني الغالبية من شباب اإلخوان طرح إمكانية يمكن تخيله في ظل أوضاع الجماعة الط

إصالح التنظيم من الداخل وفقا لرؤاهم وتصوراتهم  بصيغة أخرى عملت المظاهرات علاى األرض وانهياار 

الهيكل اإلداري كعاملين رئيسيين في احتواء شباب اإلخوان الغاضب تحت استراتيجية تتجنب الصدام المسلح 

 ح.الصري

حقات فشلت الموجة األولى  وصحب فشلها ثالثُة عوامل م ثرة: تراجع حدة المظاهرات  وازدياد كبير في المال

ر األمنية  والتقدم الكبير الذي حققه تنظيم الدولة في العراق. هنا ُوِلدت "اللحظاة المرصالية" فاي ظهاو

م يد لتنظيم الدولة وخطاباه  وتبناى فروقات واختالفات داخل شباب اإلخوان المسلمين  فبدأ يظهر شباب 

 جزء آخر من الشباب ضرورة  العمل المسلح ضد النظام تحت راية اإلخوان أو قريبا منها.

فاي  مع تبني القيادة "الجديدة" إلستراتيجية أكثر تجاوبا مع ضضب شباب الجماعة ضد المسار السلمي المتبع

ة تحمل خطاب قريب من خطاب اإلخوان وهو ما قابلاه مواجهة اإلنقالب  بدأت تظهر في األفق حركات مسلح

 شباب الجماعة بتأييد كبير.

  انطالقاا مان اختالفاات حاول اإلدارة 2015بعد ظهور أزمة القيادة في جماعة اإلخوان للعلن في منتصف 

ماة اووالرؤية  بدأ انقسام الجماعة إلى فريقين: المنتسبين للقيادة "التاريخية" يرون عدم تأهل مصار للمق

ون المسلحة وأن هذا المسار يتعارض مع منهج اإلخوان المسلمين  بينما  المنتسبون للقيادة "الجديدة" يار

ا وجوب اإلعداد للمواجهة المسلحة وفقا لما اعتبروه المنهج األصيل للجماعة التي حادت عنه بعاد تأسيساه

رى انية نتج عنها فروقات واختالفات أخالثاني حسب رأيهم. ثم كان ظهور هذه األزمة للعلن لحظة مرصلية ث

 بين شباب اإلخوان المسلمين بين م يد لرؤية القيادة الجديدة وم يد لرؤية القيادة التاريخية.

ومع تطور األزمة وسيطرة القيادة التاريخية على الجزء األكبر من جسد الجماعاة وتمويلهاا  دخلات موجاة 

اإلخوان في تحٍد كبير  يمكن رصده مان خاالل اخترااء حركتاي المواجهة المسلحة وتنظيماتها القريبة من 

"المقاومة الشعبية" و"العقاب الثوري" ألشهر قبل تدشين تنظيمي "حسم" و"لواء الثورة"  مما َمثَّال نقطاة 

مرصلية أخرى في انقسام شباب اإلخوان الم من بركر المقاومة  إلى م من بإمكانية العمل المسالح تحات 
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حت قيادة ما تسمى "القيادة الثورية" لإلخوان أو قريبا منها  وآخارين ضيار ما منين بهاذه مظلة اإلخوان ت

 اإلمكانية.

بالطبع ال يمكننا حصر ظهور القسم األخير من الشباب ضير الم من بإمكانية العمل المسلح تحات شاعارات 

عد انكسار موجة "العمال اإلخوان وأدبياتهم على هذه الرترة فقط  بل يمتد ظهورهم إلى قبل ذلك خاصة ب

ا  النوعي"  ولكنها انحسرت نوعا ما مع ظهور الموجة الثانية ثم انرجرت مرة أخرى مع التحدي الاذي واجهها

 سواءا تحدي األزمة الداخلية لإلخوان أو تحدي الضربات األمنية.

 

 : التنظيمات المقصودة للشباب المهاجر إلى المواجهة3

تيارات أساسية جاذبت شاباب  يمكننا رصد ثالث الماضيةل السنوات األربع من خالل رصد العمل العنيف خال

 اإلخوان الم من بضرورة المواجهة العنيرة:

وريا  ظهر بقوة على السطح بعد نجاحاته الميدانية الواسعة في العراق وس :تنظيم الدولة اإلسالمية)أ( 

 ووالية سيناء هي الررع المصري للتنظيم.

وهو تنظيم تاريخي كما هو معروف  ولكن بعد احتالل أفغانستان ومقتال زعيماه  :تنظيم القاعدة)ب( 

أسامه بن الدن يذهب العديد من الباحثين إلى عدم وجود التنظيم بشكل حقيقاي وصالب  ولكان يتمثال 

وجوده عبر فروع ترتبط بالتنظيم بروابط فكرية وروحية باألساس  وهي وجهة النظر التاي تتبناهاا هاذه 

مما يعني أننا عندما نتحدث عن تنظيم القاعدة نتحدث عنه باعتباره رابطة روحية وفكرية أكثر منه الورقة  

رابطة تنظيمية صلبة. وقد ظهر على السطح بعد اإلنقالب العسكري تنظيماان أعلناا بيعتهماا لتنظايم 

 . 9و"المرابطين" 8القاعدة صراحة أو ضمنيا كا "أجناد مصر"

 تنظيمان عابران للحدود ولهما أجندة جهادية سلرية واضحة. وتنظيما الدولة والقاعدة

مثل "المقاومة الشعبية" و"العقاب الثوري" ساابقا ثام "حسام"  :تنظيمات العمل النوعي المسلح)ج( 

و"لواء الثورة" حاليا  وتعتبر هذه التنظيمات تطورا للجان العمل الناوعي التاي شاهدتها موجاة المواجهاة 

  النظر عن كون هذه التنظيمات تنظيما واحدا من عدمه إال إنه من الواضح تماما أنها العنيرة األولى  وبغ

                                  
  تم نشر تسجيل صوتي للتظيم يبايع فيه تنظيم القاعدة وتم حذفه بعد نشره بدقائق. انظر: تصاعد التمرد اإلسالمي في مصر، مصدر سابق.  8
تدشين تنظيم جديد يحمل اسم المرابطين وبدأه بكلمة أليمن  ظهر فيديو على اليوتيوب للضابط المفصول من الجيش المصري هشام عشماوي يعلن فيه عن  9

 .2015يوليو  23، نون بوست، من هو هشام عشماوي أمير المرابطين في مصرالظواهري مما اعتبر بيعة ضمنية لتنظيم القاعدة. انظر: 

http://www.noonpost.org/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
http://www.noonpost.org/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
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تنظيمات متقاربة للغاية لدرجة أنه ال يمكن اإللترات إلى فوارق حقيقية بينها  وهي تنظيمات تقدم نرسها 

عابرة للحدود  ويرتكز كامتداد لثورة يناير وُمداِفَعة عنها  وال تقدم نرسها كتنظيمات عقدية بشكل جذري أو 

خطابها على مواجهة النظام في مصر وهو ما يبينه المتحدث بإسم لواء الثورة فاي حاوار لاه علاى إحادى 

  والجسم األكبر والمهيمن على هذه التظيمات هو شباب اتصل تنظيميا 10الصرحات الداعمة لهذه التنظيمات

 باإلخوان المسلمين.

 

 المواجهة أنواع وأقسام التحول إلىثالثًا: 

 :11ةاآلتي وفقا لما سبق نستطيع تقسيم شباب اإلخوان المسلمين المتحول لركر المواجهة العنيرة للشرائح

وهي شريحة ترى إمكانية العمل تحت مظلاة اإلخاوان  . الم منون بتنظيمات العمل النوعي المسلح:1

عا  الكبيرة  وإن اختلرت بشدة مع بالمسلمين  أو التعاون معها  أو العمل تحت شعاراتها واستراتيجياتها 

  مع التوجهات والسياسات والقيادات؛ لكن في المحصلة النهائية ترتبط هذه الرئة بروابط  نرسية على األقل

د جماعة اإلخوان المسلمين  وترى أن الركر الجهادي متجذر في أفكار اإلخوان المسلمين  ويستشهدون بوجاو

راجع تا وكتابات األستاذ سيد قطب  ويرون أن التراجع عن هذا الركر يمثل النظام الخاص في عصر اإلمام البن

عن المنهج األصيل للجماعة. باختصار تقدم هذه الرئة نرسها كممثلة للركر األصيل لإلخاوان المسالمين 

 الذي تم التراجع عنه خاصة بعد التأسيس الثاني.

ان ن  في الغالب  من شباب صغير محب لإلخووهي شريحة تتكو :. الم منون بتنظيم الدولة اإلسالمية2

خاوان؛ المسلمين التحق بهم قبل أو بعد الثورة أو قبل االنقالب  ولم يتشبع فكريا وروحيا بأفكار وروابط اإل

 وهذه الرئة سرعان ما أظهرت ضضبا متزايدا على سياسات اإلخوان وأفكارها  وانرتحت على الخطاب الركاري

اإلسالمية  خاصة مع شرعية اإلنجاز الضخمة التاي قادمها التنظايم فاي العاراق  واإلعالمي لتنظيم الدولة

 وسوريا.

وهي شريحة ترى عدم إمكانية العمل تحت شعارات اإلخاوان وقضايتها : . الم منون بتنظيم القاعدة3

رة وفي ذات الوقت تعارض تماما تنظيم الدولة لغلوه الشديد  وظهرت هذا الشريحة بقوة في اآلوناة األخيا

                                  
 م.2017أغسطس  28صفحة "مصريون مع المقاومة" على فيسبوك،  حوار صالح الدين يوسف المتحدث باسم "لواء الثورة"،انظر:   10
عبر اإلحتكاك والتواصل المباشر والمتابعة عبر ، و لشباب اإلخوان المسلمين ةنعتمد في هذا التقسيم على مشاهدات ومتابعة متراكمة خالل السنوات الفائت  11

 .وسائل التواصل اإلجتماعي

https://www.facebook.com/egyFORmoqawma/posts/455973491469326
https://www.facebook.com/egyFORmoqawma/posts/455973491469326
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بعد تراجع زخم تنظيمات العمل النوعي المسلح إثر األزمة الداخلية لإلخوان والضربات األمنية المتالحقاة  

وقد انرتحت هذه الرئة على تنظيرات السلرية الجهادية  خاصة تنظيرات أبو مصعب الساوري  مماا أنشاأ 

ى العقيادة كمنطلاق رئيساي لديها تحرظات على خطاب تنظيمات العمل النوعي المسلح لعدم ارتكازه عل

 حسب وجهة نظرهم. 

ى وهي فئة ضير م يدة نظريا أو منتمية عمليا ألي من الرصاائل أو التياارات الراعلاة علا: . المترددون4

الساحة المصرية أو اإلقليمية وما زلت مترددة وتبحث وتتقلاب آراؤهام وأمازجتهم وفقاا لعوامال مركباة 

بع  األحيان  من إيمان بضرورة العمل المسلح إلاى القباول بطارح ومتداخلة وبصورة شديدة التباين في 

تسوية مع النظام تمكن المعتقلين من الخروج من السجون. وتتميز ضالبية هذه الرئة بوجه عاام بارف  

تنظيم الدولة لغلوه وتشدده حسب وجهة نظرهم وخاصة بعد الهزائم الميدانية الواسعة التاي مناي بهاا 

 لوقت منرتحة على أدبيات القاعدة وأدبيات اإلخوان الجهادية.التنظيم  وفي نرس ا

 

 التمييز بين تنظيمات العمل النوعي والتنظيمات الجهادية :رابعًا

يمكننا بسهولة التررقة بين شباب اإلخوان الم من بضرورة المواجهة المسلحة باختالف تقسيماته وشاباب 

الخطاب واألفكار التي يتبناها كال الرريقين  ولكن من الصعب الجماعة المتحول لركر تنظيم الدولة من خالل 

الم منين بتظيمات العمل الناوعي المسالح  للغاية تمييز الشباب الم من بضرورة المواجهة المسلحة سواًء

النرتاح كل منها على تنظيرات السلرية الجهادية وأدبيات اإلخاوان  وأولئك الم منون بتنظيم القاعدة نظرًا

ة ورفضهم لمنهج الغلو الذي يتبناه تنظيم الدولة  ولذلك وضعنا عدة معايير لتسهيل التمييز باين الجهادي

 :12هذين الرئتين

ينطلق الشباب الم من بتنظيمات العمل النوعي المسلح من مظلومية  :مظلومية اإلخوانالمعيار األول: 

النظام  ويظهر ذلك جليا في خطااب اإلخوان في مصر كمنطلق رئيسي في تبني توجهها العنيف في مواجهة 

                                  
حيث أن  اعتمدنا في رصد أراء الشريحة المنحازة لتنظيمات العمل النوعي المسلح على خطاب تلك التنظيمات باألساس باعتبارها ممثلة لهذه الشريحة( 12)

 عتمدنا فيا من خلق هذه التجربة وال تتعارض أراء الشباب المنحاز نظريا لهذه التنظيمات عن هذا الخطاب بشكل واضح، بينما مجموعة من هذا الشباب هو 
 رصد أراء الشباب المنحاز لتنظيم القاعدة على متابعات وحوارات مع عدد منهم باعتبار أنهم محل الدراسة وليس تنظيم القاعدة نفسه
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  في مقابل الشباب المنحاز لتنظيم القاعدة الذي يعتبر هذه المظلومية دافعا لهم للهجوم 13تلك التنظيمات

 على اإلخوان وتبيين عوار منهجهم.

وهو معيار مهم في الترريق بين الرئتين  فبينما ال تجد  :التراعل مع القضايا الوطنيةالمعيار الثاني: 

واعتبار نرساها  14شريحة الشباب الم من بتنظيمات العمل النوعي المسلح حرجا في تبني القضايا الوطنية

  وكذلك 15إمتدادا لثورة يناير كما يتضح من مسميات ومواعيد اإلعالن عن انطالق هذه التنظيمات وخطابها

من بتنظيم القاعادة يا من ؛ نجد الشباب الم 16ال تهتم كثيرا بقضية تكرير أشخاص بعينهم داخل النظام

بمركزية القضية العقدية وتكرير النظام ورموزه  وي من بضرورة تبني خطاب عقائدي واضح ومباشر بغ  

 النظر عن نظرة الجماهير لخطابه.

تتبنى شريحة الشباب الم من بتنظيمات العمال الناوعي  :الموقف من الديموقراطيةالمعيار الثالث: 

ه الديموقراطية  فبالرضم من عدم تبنيها للديموقراطية في خطابهاا  إال أنهاا ال المسلح خطابا معتدال تجا

  ويظهر هذا أيضا من اعتبار ما حادث مان إنقاالب 17تعتبرها كررا وتعتبرها منتجا بشريا يحتاج للتقويم

عسكري في مصر على د. محمد مرسي انقالبا على رئيس انعقدت له بيعة شرعية وهو رئايس جااء عبار 

   على عكس الشباب الم من بتنظيم القاعدة الذي يرى الديموقراطية كررا.18ق اإلقتراعصنادي

                                  
ات تنظيمات العمل النوعي المسلح كحسم ولواء الثورة عبر صفحتيهما على تويتر، فمثال: تقدمت صور لقيادات إخوانية صفتها راجع فيديوهات وبيان (13)

رة حاصية ثأرا لمن بالغربمأجهزة األمن منهم القيادي البارز د. محمد كمال إصدار نذير الهالك للواء الثورة، واعتبار استهداف لواء الثورة مركز لتدريب قوات األ
 األمن لقرية البصارطه.

( لنعي عضوها: أحمد محمد سويلم، حيث يقول البيان بأن الشهيد "أحب وطنه وبني وطنه 2017يوليو  15لحركة "حسم" ) البيان اإلعالميانظر مثال:   14
( بمناسبة الذكرى الرابعة لالنقالب العسكري، وقد 2017يوليو  2) بيان حركة حسمخطاب مختلفة عن خطاب السلفية الجهادية؛ وانظر وتراب وطنه" وهي لغة 

 تناول قضايا اقتصادية كارتفاع الدين، وقضية التنازل عن تيران وصنافير.
( تحدد 2017يوليو  17على الحساب الرسمي لحركة حسم ) تغريدةانظر مثال: الحوار مع المتحدث اإلعالمي بإسم لواء الثورة، مصدر سابق؛ وانظر   15

 فيها العدو بأنه "الثورة المضادة".
النبى صلى هللا عليه وسلم المذكور آنفا: "إال أن تروا كفرا بواحا" فيه نبغي التأكيد أن ظاهر نص حديث قوله: "ي حوار المتحدث باسم "لواء الثورة"ورد في   16

جب العمل لخلع مندوحة عن الجدل حول إسقاط حكم الكفر على أشخاص بعينهم داخل النظام، وإنما الذي يعنينا هو ارتكاب العمل نفسه وظهوره لنا، وهو مايو 
 النظام وكفه عن جرمه".

ضا: "الديمقراطية أفضل لألمة من االستبداد، لكنها ليست مشروعنا وليست نهاية التاريخ وال أفضل مايمكن أن يصل إليه العقل في نفس الحوار السابق أي( 17)
ن رفيا مقتباسا حا البشري. واألمة ستكون يوما ما بحاجة إلى تفعيل قيم نظامها الشوري اإلسالمي في آليات ونماذج عملية تعبر عن هذا النظام المتفرد وليس

 أى نظم نشأت في سياقات حضارية مغايرة". 
  انظر كتاب فقه المقاومة الذي أعدته اللجنة الشرعية في الفترة التي تصدرت فيها القيادة "الجديدة" العمل في الجماعة.  18

https://twitter.com/hasamegypt1/status/886276414508498945
https://twitter.com/hasamegypt1/status/886276414508498945
https://twitter.com/hasamegypt1/status/881558844081668096
https://twitter.com/hasamegypt1/status/881558844081668096
https://twitter.com/hasamegypt1/status/887020174758510596
https://twitter.com/hasamegypt1/status/887020174758510596
https://ask.fm/Qawem_Media/answers/141287982026
https://ask.fm/Qawem_Media/answers/141287982026
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يرى الشباب الم من بتنظيماات العمال الناوعي المسالح   :الموقف من تجربة حماسالمعيار الرابع: 

تجربة صعود حماس كمثل أعلى يجب اإلحتذاء به وتعتبر أدبيات حماس من المرتكزات األساسية عند هاذه 

  بينما يرى الشباب الم من بتنظيم القاعدة تجربة حماس كدليل على اإلنحراف اإلخاواني  أو فاي 19لشريحةا

 أحسن األحوال تجربة عليها الكثير من المآخذ.

ال تارى شاريحة الشاباب الما من  :الموقف من استهداف المادنيين الغاربيينالمعيار الخامس: 

  بينما ال ترى شريحة الشباب 20المدنيين الغربيين محل استهداف بتاتابتنظيمات العمل النوعي المسلح في 

المنحاز للقاعدة إشكالية في استهدافهم لجني األموال مثال  وإن كان من تحاورنا معهم يرفضون قتلهم عكس 

 .21توجه القاعدة الشرعي

تماماا للقياادات تتبنى الشريحتان خطابا معادياا  :الموقف من األقلية المسيحيةالمعيار السادس: 

الكنسية التي ساندت بقوة اإلنقالب والمجازر التي حدثت في مصر  ولكن يقف الشاباب الما من بتنظيماات 

  علاى عكاس 22العمل النوعي المسلح موقرا رافضا الستهداف المدنيين المسيحيين باعتباره محرم شرعا

وإن كانت اختلرات أراء الشاباب الاذين  الشريحة المنحازة للقاعدة التي ال ترى حرجا شرعيا في استهدافهم

 .23حاورناهم حول األهمية اإلستراتيجية في استهدافهم حاليا

 

 :مستقبل الهجرة إلى أفكار المواجهةخامسًا: 

نركز في رسم السيناريوهات المحتملة لتطور فكر المواجهة المسلحة لدى جازء مهام مان شاباب اإلخاوان 

ن والم ياد إلاى: باألساس  ونقسم كل شريحة من الشرائح التي سبق ذكرهاالمسلمين على المشهد المصري 

وهم من يحجمون عن المشاركة الرعلية سواءا بسبب الخوف  أو عدم اإلقتناع الكامال باأداء وقاوة  )نظريًا

                                  
 متابعة وحوارات مع عدد من الشباب من هذه الشريحة.  19
( والموجه لألجانب في مصر والمنشور باللغة اإلنجليزية، حيث يؤكدون أنهم ال يستهدفون المدنيين الغربيين، 2017مايو  25) بيان حركة حسمراجع   20

 والحظ جملة "نحن المقاومة ولسنا إرهابيين"، وهو خطاب بعيد تماما عن لهجة خطاب القاعدة والسلفية الجهادية بشكل عام.
 .2016يناير  24، إضاءات، واغادوعو: ما هو حكم استهداف السياحإسالم المراغي،   21
 تعقيبا على استهداف كنيستين بالمنيا واإلسكندرية.( 2017إبريل  9) بيان لواء الثورةانظر:   22
يا وليس من تجدر اإلشارة في النقطتين األخيرتين إلى أن من حاورناهم وتابعناهم من الشباب المنحاز لتنظيم القاعدة، هو من قسم الشباب القريب نظر   23

 سفك الدماء. ة جدا فيهم السابقة التي تشربوها من خالل التربية اإلخوانية المتحفظالمنتمين عمليا للقاعدة والتي قد تكون تغيرت الكثير من أرائهم وانطباعات

https://twitter.com/hasamegypt1/status/867880491575377921
https://twitter.com/hasamegypt1/status/867880491575377921
https://www.ida2at.com/ouagadougou-what-is-the-ruling-on-targeting-tourists/
https://www.ida2at.com/ouagadougou-what-is-the-ruling-on-targeting-tourists/
https://twitter.com/LewaaOfficial/status/851133071877386240
https://twitter.com/LewaaOfficial/status/851133071877386240
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التنظيمات العاملة على األرض  أو حتى صعوبة الوصول ألي منها  أو عدم اقتناعه بجاهزية الوضع في مصر 

 .(وهم من اندرجوا فعليا في تنظيمات تمارس المواجهة )ن عمليًاوالمنتم( ومل المسلح حالياللع

 

 : : شريحة الشباب الم من بتنظيمات العمل النوعي المسلحاألولى

 الجزء األكبر من  شباب اإلخوان المتحول لركر المواجهة المسلحة  وتنقسم هذه الشريحة لقسمين: ىوه

مال تعتبر أقرب التيارات المرشحة نظريا لجذب هذه الشريحة هي تنظيماات الع: ا. الشباب الم يد نظري1

قاات النوعي المسلح إذا ما استطاعت تجاوز أزماتها الكبيرة المتمثلة أساسا في التمويال والتادريب والمالح

 األمنية  واستطاعت في ذات الوقت تطوير خطاب أيدولوجي واضح يستطيع جذب هذه الشريحة األهم علاى

اإلطالق بالنسبة لتلك التنظيمات  وطورت من نرسها حتى تصبح تنظيمات قوية وم ثرة لها شرعية إنجااز 

قد فمعتبرة  وترجع أفضلية هذا التيار في جذب هذه الشريحة لعامل انكشاف هذه الشريحة أمام هذا التيار  

الشباب مان هاذه الشاريحة  جمعها في وقت من األوقات تنظيم اإلخوان المسلمين  فتعتبر عملية تجنيد

طااب مهمة أسهل بالمقارنة بباقي التيارات؛ ويرجع العامل الثاني لتبني هذه الشريحة خطاب يتبنى أفكار وخ

 هذه التنظيمات بالرعل.

في حال فشل تنظيمات العمل النوعي المسلح في تطوير نرسها بشكل جاذب لهذه الشريحة  واخترت تحت 

 مر وارد  فسيكون أمام هذه الشريحة إحدى خيارين:وقع الضربات األمنية وهو أ

اعادة األول: اإلنحياز لتنظيمات السلرية الجهادية ويأتي في المرتبة األولى التياارات المتصالة بتنظايم الق

باعتبارها تقدم خطاب سلري جهادي أقل ضلوا من طرح تنظيم الدولة يستطيع جذب هذه الشريحة  ولكان 

 التيارات المتصلة بالقاعدة هو تطوير عملها في مصر بشكل يسمح لها بالتواجادتظل المعضلة األهم أمام 

ة الحقيقي والم ثر على األرض  بعد الضربة التي وجهت للتنظيم بمبايعة أنصار بيت المقدس لتنظيم الدول

 ن.ابطياإلسالمية  وكذلك الضربات األمنية المتالحقة للتيارات القريبة أو المتصلة به كأجناد مصر والمر

تنظيم وتأتي في المرتبة األخيرة المرشحة لجذب هذه الشريحة والية سيناء  خاصة مع تراجع شرعية اإلنجاز لل

ذه هفي معقله الرئيسي في العراق وسوريا  ولكن بالرضم من ذلك يمكن أن يصبح التنظيم الخيار األوحد لدى 

 لقوي على األرض.الشريحة في حال فشل التياران المنافسان له في التواجد ا
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ي الثاني: التراجع عن فكرة ضرورة العمل المسلح  ولو م قتا  خاصة تحت الضغط األمني  وسياسة التوسع ف

التصرية الجسدية  وعدم ظهور بوادر ضعف على النظام؛ أو توصل القيادات "التاريخية" لحال مرضاي ماع 

 النظام وهو ما يعد أمرا مستبعدا في الوقت المنظور. 

د لمرجح وفقا للمعطيات الحالية أن يبقى الجزء األكبر من هذه الشريحة على حالاه فاي دائارة التأيياومن ا

 النظري على األقل في المدى القريب .

انخرطت أضلب تلك الشريحة في الموجة األولى من العمل النوعي "نصاف المسالح"   :. المنتمون عمليا2

ة  تحديات كبيرة تتمثل في تطوير خطاب أيادولوجي وتصاور وتواجه هذه التنظيمات  وبالتالي تلك الشريح

 إستراتيجي واضح  وقدرة تنظيمية فاعلة وعصية على االختراق  باإلضافة إلى أزمة التمويل والتادريب فاي

 ظل مالحقة أمنية شرسة وانقسام القاعدة اإلخوانية حول مسار المواجهة المسلحة بعد األزمة التنظيمياة

 ا التظيم.الطاحنة التي شهده

ر تتكون هذه الشريحة في الغالب من المطاردين والمطلوبين أمنيا بشدة  مما يجعل خيار الرجوع عن المساا

 الذي سلكته صعبا للغاية  وهو ما يجعل أمام تلك الشريحة ثالثة خيارات أساسية:

هاذا الخياار . تطوير العمل المسلح ضد النظام تحت مظلة تنظيمات العمل الناوعي المسالح: ويواجاه 1

 التحديات والمصاعب التي ذكرناها سابقا.

ريحة . االندماج مع تنظيمات السلرية الجهادية داخل مصر: في هذه الحالة سيكون التنظيم األقرب لهذه الش2

شال هو تنظيم القاعدة  باعتباره الحالة األقل ضلوا من تنظيم الدولة اإلسالمية؛ ولكن على أرض الواقاع ف

 في التواجد الم ثر على األرض  ولكن ليس من المستبعد أن يظهر التنظيم بشكل فاعل مرة تنظيم القاعدة

أخرى  وسيعتبر وقتها؛ في حال قدم خطابا يستطيع به جذب هذه الشريحة إليه  رقما مهماا للغاياة فاي 

 المشهد المصري. 

الهروب فقاط:  . الخروج خارج مصر سواءا بغرض اإلنخراط في حاالت "جهادية" أخرى أو بغرض3

  ويواجه هذا الخيار إشكاليتين أساسيتين؛ األولى: وهي نرسية باألساس  حيث يصعب على هذه الشريحة ترك

ميدان العمل في مصر  وهو ما يعتبرونه في أحيان كثيرة خياناة لادماء الشاهداء ومعانااة المعتقلاين. 

شدة أماام النظاام الساوري  ووجاود رضباة والثانية: ضبابية المشهد اإلقليمي مع تراجع الثورة السورية ب

 إقليميمة وعالمية في تحجيم ظاهرة "الجهاد" العابرة للحدود  مما يجعل خيار السرر بغرض اإلنخاراط فاي

 إحدى التجارب الجهادية صعبا. 
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تعتبر الخيارات الثالثة واردة وممكنة  ونستطيع رصدها جميعا خالل األعوام السابقة؛ فمثال تحدثت إحادى 

صرحات الم يدة للقيادة الجديدة أثناء اشتعال األزمة مع القيادة التاريخياة عان سابع مجموعاات مان ال

  وخرجت مجموعة بالرعال خاارج مصار  24تنظيمات العمل النوعي المسلح بايعت تنظيم الدولة في مصر

 وأكمل الباقي طريق العمل المسلح تحت مظلة تنظيمات العمل النوعي المسلح.

جيح خيار عن آخر بشكل حاسم نظرا لضبابية المشهد الحالي إقليميا وداخلياا  ولكان نظارا ال نستطيع تر

لقرياب  للمعطيات الحالية يعد الخيار األول هو األرجح  للعدد األكبر من هذه الشريحة على األقل في المدى ا

 ولكنه يعد الخيار األصعب في ذات الوقت.

 

  : الم منون بركر تنظيم الدولةةثانيال

ي هرت هذه الشريحة بقوة مع صعود التظيم في العراق وتمدده بعد حالة اإلحباط الشديدة التي تلت مجزرتظ

رابعة والنهضة وفشل اإلخوان في تطوير إستراتيجية مواجهة فاعلة  وكذلك حالة التساطيح التاي بادت 

ه المجموعاة تشاهد واضحة في التعامل مع ظهور التظيم داخل المحاضن التربوية لإلخوان  ثم بدأت هاذ

وريا تزايدا أقل  بالمقارنة ببداية ظهورها  خاصة مع دخولها في مواجهة مع الرصائل الجهادية األخرى في س

أو  وتصنيرها من األضلبية كتيار يغلب عليه الغلو والتشدد  وفي النهاية تشهد هذه المجموعة حالياا ثباتاا

ساسية في سوريا والعراق  وتنقسم هذه الشاريحة إلاى حتى انحسارا بسبب تراجعها الكبير في محاضنها األ

 قسمين:

زة تعتبر هذه الشريحة تربة خصبة للتجنيد لصالح تنظيم الدولة  خاصة مع فشل أجه: . الم يدون نظريا1

األمن المصرية في هزيمة التنظيم في سيناء  ومع إمكانية تركيز التنظيم جهوده في مصار بعاد تراجعاه 

طق نروذه األساسية  واحتمالية رجوع عدد من الشباب الذي انتمى للتنظيم في هذه المنااالكبير في  مناطق 

إلى مصر  ومن المستبعد أن تمثل هذه الشريحة شريحة تجنيد ممكنة لتنظيمات العمل النوعي المسالح أو 

 القاعدة.

أو مصر  وتقدر هاذه  انتمت هذه الشريحة بالرعل لتنظيم الدولة في سوريا أو العراق :. المنتمون عمليا2

 .25المجموعة ببضعة آالف حسب بع  التقديرات

                                  
 لرابطا  24
 ، مصدر سابق.في الطريق من رابعة إلى سوريا: كيف يذهب شباب اإلخوان إلى "الجهاد"أسامة الصياد ومحمود العناني،   25

https://twitter.com/IkhwanVoice/status/635556288320118785
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هاا  بوبما إن التحدي األهم أمام التنظيم حاليا هو إيجاد إستراتيجة جديدة للتعامل مع الهزائم التاي مناي 

وفشل إستراتيجته "باقية وتتمدد"  ما يجعل مصر إحدى المناطق المرشحة لتركيز التنظيم جهوده بها فاي 

بل  وبالطبع ستكون مجموعة الشباب المتحولة للتنظيم عمليا مرتكزا هاماا للتنظايم ساواءا فاي المستق

 التجنيد أو العمليات في سيناء وخارجها.

 

 : المتحولون لركر تنظيم القاعدةةثالثال

وهي مجموعة أصبحت متبنية لركر تنظيم القاعدة  وتراه وسطا باين ضلاو تنظايم : . الم يدون نظريا1

تهاون اإلخوان حسب  وجهة نظرهم  وهذه المجموعة تعد بالتأكيد تربة خصابة لادعايا التنظايم الدولة و

لتجنيدها في محاوالته للرجوع للعمل في مصر  وتعتبر هذه الرئة فاي الوقات نرساه جمهاورا محاتمال 

ظيمات لتنظيمات العمل النوعي المسلح في حال فشل تنظيم القاعدة في التواجد في مصر  وطورت هذه الت

ياد خطابا عقائديا أكثر راديكالية  بجانب شرعية إنجاز على األرض. ومن المستبعد توجه هذه الشريحة لتأي

 فروع تنظيم الدولة في مصر بعد ما حدث من خالفات كبيرة بين التنظيمين وصلت للتكرير واإلقتتال.

ع تنظيم القاعدة في سوريا أو وهي مجموعة من الشباب تحولت فعليا للعمل مع فرو :. المنتمون عمليا2

  وتعد هذه المجموعة مرتكزا هاما بالتأكيد في محاوالت التنظيم للتواجد فاي 26ليبيا أو مصر  وتقدر بالمئات

 مصر مرة أخرى سواءا من خالل التجنيد أو العمليات.

 

 : المترددونةرابعال

تيارات المسلح ضد النظام  واإلنحياز إلحدى الوهي الشريحة التي لم تحسم رأيها نهائيا بعد في ضرورة العمل 

العاملة على األرض  وإن كان المالحظ في ضالبية هذه الشريحة رفضاها لتنظايم الدولاة وانرتاحهاا علاى 

ن مان تنظيرات السلرية الجهادية وأدبيات اإلخوان الجهادية  والجزء األكبر من هذه الشريحة هو الجازء اآلما

ة طيات الحالية فإنه من المرجح انخراط هذه الشريحة أكثر في حياتهاا  اليوميامطاردات النظام. وفق المع

 والمتابعة من بعيد انتظارا لتحوالت مهمة في المشهد.

 

                                  
 المصدر السابق  26
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 خاتمة

ألخيرة رجح هذه الورقة استمرار العمل المسلح  في مصر إلستمرار أسبابه  وخاصة بعد التطورات اإلقليمية اُت

 سيجعل مصر إحدى المناطق المرشحة للعمل المسلح مستقبال.في العراق وسوريا وليبيا  مما 

هة وقد ركزت هذه الورقة على المشهد المصري من زاوية شباب اإلخوان المسلمين المتحول لتبني فكر المواج

المسلحة  وجادلت بأن ظاهرة شباب اإلخوان المتحول لركر تنظيم الدولاة إلاى أفاول  ورصادت المسااحة 

ذ دور لها تنظيم القاعدة حاليا في عقول هذا الشباب   ومن ثم رشحت تنظيم القاعدة  ألخالمتزايدة التي يحت

يس أكبر في انجذاب شباب اإلخوان  إليه مستقبال  مما يطرح فرصة للتنظيم؛ الرابطة الركرية والروحياة ولا

 ضروريا التنظيمية الصلبة؛ للتواجد في مصر مرة أخرى وربما بشكل أقوى.  

الورقة في أن تنظيمات العمل النوعي تواجه تحديا ضخما في التواجد وتطوير أدائها فاي ظال وتجادل هذه 

أزمة تمويل خانقة ومالحقة أمنية شرسة  ولكنه من المستبعد على المدى القريب على األقل اختراء تلاك 

 (27) التنظيمات تمامًا

 

                                  
 ."اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية(27)


