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لم یعد السؤال المطروح ھل ستتغیر جماعة اإلخوان؟ ولكنھ أصبح: كیف ستتغیر وما ھي حدود ھذا التغییر؟ إذ 
یولیو/تموز  3 محمد مرسي، في مّرت الجماعة بأربع مراحل أساسیة، منذ أن أطاح الجیش المصري بالرئیس

داخل جماعة اإلخوان المسلمین في مصر، خاصة مع قرار الجماعة  وثمة تغییرات متصاعدة، ،2013عام 
تال  الجیش، بأقل من ثالث ساعات، سقط أول قتیل لھا في محافظة اإلسكندریة بعد بیان فقد مواجھة االنقالب،

رف بالقنوات الفضائیة اإلسالمیة، وتبني النظام فكرة استئصال كثیر من قیاداتھا وإغالق ما یع ذلك اعتقال
 .الجماعة وأنصارھا

 
على الرغم من أن التغییر األكبر داخل الجماعة جاء كتداعیات وتراكمات ناتجة عن ھذه المواجھة، إال أن 

واإلسالمیین من جھة  ستة أشھر، على خلفیة االستقطاب الحاد الذي نشأ بین اإلخوان بدأ عملیاً قبل نحو التغییر
 .وبین التیار المدني/العلماني من جھة أخرى

 
الحلقات، مراحل التغییر األربع األساسیة التي مرت بھا الجماعة، وانعكاساتھا على أقسام الجماعة  تتناول ھذه

الجماعة باإلضافة إلى رصد التحوالت الفكریة، في سیاق محاولة اإلجابة عن أسئلة مستقبل  األساسیة ولجانھا،
 .في ھذه الحلقة نتناول المرحلة األولى والثانیة في طریق التغییر .األم

 
 مراحل التغییر

 
أغسطس/آب  - 2013 – 2012االتجاه یمیناً، واالصطفاف الھویاتي (دیسمبر/ كانون األول  :المرحلة األولى

2014 
 

حینما نظمت جماعة اإلخوان  2012یمكن رصد بدایة ھذه المرحلة منذ األول من دیسمبر/كانون األول عام 
المسلمین مع غیرھا من التیارات اإلسالمیة، تظاھرات ومسیرات حاشدة في محیط جامعة القاھرة، ُسمیت آنذاك 

عن اصطفاف "التیار اإلسالمي" بكافة فصائلھ إلعالن القوة  "بملیونیة الشرعیة والشریعة"، وكانت تعبیراً 
تیارات األخرى "ھویاتیاً"، خاصة تلك التیارات التي أخذت موقفاً مضاداً من والقدرة على الحشد وتمایزه عن ال
 22ي الذي أعلنھ مرسي ف اإلعالن الدستوريبعد  "بجبھة اإلنقاذ الوطني" الجماعة، وشكلت ما ُعرف حینھا

نوفمبر/تشرین الثاني من العام نفسھ، وأدى إلى حرق عدد من مقرات حزب الحریة والعدالة الذراع السیاسیة 
للجماعة آنذاك، على ید شباب ُكثر بعضھم ینتمي إلى أحزاب وحركات تنتمي لجبھة اإلنقاذ، فیما القى الفعل 

یھم، فضالً عن حدوث اصطفاف عكسي من اشتباكات بین أنصار اإلخوان ومناوئ كما حدثت مباركة آخرین،
التیار العلماني بشقیھ؛ الیساري واللیبرالي، تصاعدت وتیرتھ مع الوقت، خاصة بعد أحداث االتحادیة التي فض 

فیھا اإلخوان خیام المعتصمین المطالبین برحیل مرسي أمام القصر الجمھوري بالقوة، وأدى ذلك إلى إشعال 
ن الجانبین، وھو ما انعكس بعد ذلك على أحداث كثیرة كانت سمتھا "ھویاتیة" اشتباكات أفضت لسقوط قتلى م

مثل حصار الشیخ المحالوي في مسجد القائد إبراھیم باإلسكندریة، واالشتباكات التي جرت في محیط المسجد 
أسھ جماعة اصطفاف واضح بین تیار إسالمي على ر على شكل الجمعة التالیة، لیتبلور األمر في النھایة بعد ذلك

 .اإلخوان وتیار آخر علماني، ال یتقارب معھ من داخل التیار اإلسالمي سوى حزب النور وذراعھ الدعوة السلفیة
 

على الرغم من بدء ھذا التمایز التام، والذي لم یحدث حتى في فترة تقارب التیار اإلسالمي مع المجلس العسكري، 
ستقطاب كثیرة منھا ما ھو سیاسي، وإن اتسمت باصطفاف ظلت الصورة السیاسة حاضرة، وكانت عناوین اال

ھویاتي، تستخدم فیھ عبارات ھویاتیة من قبل الطرفین المتصارعین، اللذین راھنا على أن الجیش منحاز 
ألیدیولوجیتھم، وھو ما أدى لقطع أي صالت بین جماعة اإلخوان والتیار المدني/العلماني وخسارة العالقة بینھما، 

ى تقارب جماعة اإلخوان مع التیارات اإلسالمیة بجمیع تصنیفاتھا حتى األكثر صرامة منھا، وھو ما ما أدى إل
كان نتاجاً لما بدأتھ الجماعة من ھندسة عالقة مع الھیئة الشرعیة للحقوق واإلصالح، لتكون مظلة لتأسیس وجھ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%28%D9%85%D8%B5%D8%B1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%28%D9%85%D8%B5%D8%B1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_2012


وھو ما تجلى  عوة السلفیة وحزب النور،إسالمي من التیارات السلفیة بتنوعاتھا، مؤیدة لإلخوان خارج نطاق الد
بصالة مرسي بشیوخ من التیار السلفي على تنوعاتھ وقادة الحركات اإلسالمیة في القصر الرئاسي، لیظھر أن لھ 

 .ظھیراً اجتماعیاً كبیراً في الشارع، وذلك بعد فوزه

إال أنھ یمكن القول إن التتویج األكبر لجنوح اإلخوان "یمیناً"، ظھر في مؤتمر نصرة 
، بما شملھ من  2013سوریة الذي جرى في استاد القاھرة، منتصف یونیو/حزیران 

داء ولغة خطاب كان كاشفاً لمدى تمترس الجماعة ومرسي بالتیارات كلمات وأ
اإلسالمیة، فقط واللجوء لخطاب شّكل حالة قلق حقیقیة من رؤیة الجماعة مستقبالً 

لخیاراتھا السیاسیة واألیدیولوجیة، بما عده كثیر من المتابعین والخبراء بأنھ نقطة التحول 
غیر اإلسالمیین كان داعماً لمرسي في الرئیسیة في موقف قطاع من الشارع من 
یولیو/تموز، على عكس ما ُعرفت بھ من  3انتخابات الرئاسة، وحتى فترة وجیزة قبل 

وحتى مرحلة  84تقارب مع التیارات غیر اإلسالمیة، منذ انتخابات مجلس الشعب عام 
 .2011ثورة ینایر 

 8الحرس الجمھوري، في امتد األمر على ھذا النحو، وتصاعد بقوة، خاصة بعد أحداث 
آخرین، إذ  435من أنصار مرسي وأصیب نحو  61یولیو/تموز، والتي قتل فیھا نحو 

یونیو/حزیران، یتصاعد  28أخذ خطاب منصة اعتصام رابعة العدویة، والذي بدأ في 
نحو لغة عنیفة وصدامیة تتبنى مفاھیم بعض مضامینھا تكفیریة وتھدیدیة، وذلك من قبل 

مثل صفوت حجازي أو طارق الزمر وغیرھم، األمر الذي أثار  المنصةى المتحدثین عل
تصام، وھو ما كان مؤشراً جدالً عن قبول اإلخوان مثل ھذا الخطاب بوصفھم القوة األكبر المتحكمة في االع

إلى تحول اإلخوان نحو شركاء، كان اإلخوان دائماً یقدمون أنفسھم بوصفھم النقیض لھم أو األكثر اعتداالً  آخر
 26في  السیسي تفویضمنھم، ومع استمرار سریان الدم بعد أحداث المنصة التي جرت بعد یوم واحد من جمعة 

ما یجري "حرب على  تنادي بأن شخصاً وأصیب مئات، تعالت أصوات 65یولیو/تموز، وقتل فیھا قرابة 
اإلسالم"، وما عزز ذلك ھو الخطاب المقابل السائد من أطراف علمانیة في المجتمع رأت أنھ ال مانع من سریان 

مي، وأخرى صراحة رأت أن المعركة في جوھرھا مع اإلسالم الدماء الكثیرة في سبیل استئصال التیار اإلسال
السیاسي ھي معركة ھویة، وھو األمر الذي كان إیذاناً بقطع سبل التفاھم والتواصل على أسس سیاسیة؛ لیكون 

 ."عنوان ختام ھذه المرحلة سواء لدى اإلخوان أو خصومھم ھو "موت السیاسة وصعود خطاب الھویة
 

  2013دیسمبر  –أغسطس  14 "القطبیة" لصدمة وصعودا :المرحلة الثانیة
 

ر على الرغم من أن ھذه المرحلة ھي أقصر المراحل لكنھا األعمق أثراً في الدفع نحو التغییر الذي سار علیھ كثی
من اإلخوان، سواء كأعضاء أو كجماعة، فعلى الرغم من جنوح خیارات الجماعة في تحالفاتھا یمیناً إال أن 

أعضاء كثیرین منھا كانوا متحفظین، على لغة خطاب شركاء وحلفاء الجماعة الجدد، حتى مع تمسك ھذا 
 .رس الجمھوري والمنصةبفكرة عودة محمد مرسي، وسقوط ھذا الحجم من الدماء في واقعتي الح الخطاب

 
أغسطس/آب، والذي قدرتھ  14أدى حجم القتلى والجرحى والمفقودین خالل فض اعتصامي رابعة والنھضة یوم 

قتیالً على األقل، ومئات الجرحى، قدرتھ جماعة اإلخوان بضعف ھذا  817بنحو وتش منظمة ھیومان رایتس و
عدة آالف ما بین قتلى ومصابین ومفقودین) إضافة إلى التداعیات التي جرت بعد ذلك، سواء على مستوى )الرقم 

ل بقاع مصر، مظاھرات اإلخوان التي انتشرت في ك (العنف الذي واجھت بھ القوى األمنیة (الشرطة والجیش
خاصة في أحداث جمعة رمسیس ومسجد الفتح وأحداث سموحة واقتحام قریة دلجا بالمنیا وكرداسة وناھیا 

بالجیزة، أو على مستوى االنفالت األمني الذي شھدتھ بعض المحافظات كالمنیا وبعض قرى الصعید والدلتا 
ي سیناء، وتوجیھ الدولة تھم اإلرھاب واحتراق عدد من الكنائس، وسقوط قتلى من رجال الجیش والشرطة ف

والعنف لجماعة اإلخوان، كل ذلك أدى إلى الضغط على الجماعة وشبابھا لیبدأ تدریجیا التغییر األعمق الذي بلور 
 .رؤى كثیرة بعد ذلك لدى شباب الجماعة

 
تسقط_القومیة، ووسم #سم ھذا التغییر تمثل في انتشار أفكار تمیل للحلول والرؤى الرادیكالیة (الجذریة)، وكان و

#الحدود_تراب، ھما األكثر تعبیراً عنھا، فقد انتشرت الحملتان بین شباب اإلخوان واإلسالمیین، معتبرین أن 
فكرة القومیة والحدود ھما فكرتان دخیلتان وأن "تقدیس" الدولة والجیش من نتاج االستعمار، وانتشرت رؤى 

یلة تؤمن بھا النخب العلمانیة، طالما لم تأت بإسالمیین إلى الحكم، تتحدث عن أن الدیمقراطیة ما ھي إال وس
یولیو/تموز خیر دلیل على أن فكرة تداول السلطة غیر حقیقیة، داعین لمراجعة فكرة  3معتبرین أن ما جرى في 

" 
یمكن القول إن 
التتویج األكبر 
لجنوح اإلخوان 

"یمیناً"، ظھر في 
رة مؤتمر نص

سوریة الذي جرى 
في استاد القاھرة، 

منتصف 
یونیو/حزیران 

، بما شملھ 2013
من كلمات وأداء 

 ولغة خطاب
" 

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B2AMS20130727?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true
https://www.youtube.com/watch?v=_Uf2kqfsqZs
http://www.reuters.com/article/2013/12/02/us-egypt-radicalism-insight-idUSBRE9B10H120131202
http://www.reuters.com/article/2013/12/02/us-egypt-radicalism-insight-idUSBRE9B10H120131202
https://www.hrw.org/report/2014/08/12/all-according-plan/raba-massacre-and-mass-killings-protesters-egypt


سبة إلى سید صعود القطبیة"، ن"اإلیمان بالدیمقراطیة، وھو ما یمكن اعتباره تلخیصاً لحالة الصدمة التي أدت إلى 
قطب، أي بمعنى فكرة القبول بالمواجھة والسعي نحو ثورة فكریة وحركیة، وبمعنى آخر الوصول إلى فكرة 

الساعي للتغییر الجذري وعدم المھادنة مع تقلیل مساحات االلتقاء مع قوى السلطة أو  ""اإلسالم الثوري
محاولة التمایز في المرجعیة مع أي قوى أخرى المتحالفین معھا، بل وربما القطیعة مع عدم وجود خط عودة، و

بدأت تتشكل فكرة  2013تنادي بخیار التغییر، ومن ثم فإنھ منذ أكتوبر/تشرین األول وحتى نوفمبر/تشرین الثاني 
حتمیة المواجھة والرد على عنف القوى األمنیة في التعامل مع المظاھرات، األمر الذي بدأ تنفیذه رویداً رویداً 

مؤسسي أو تنظیمي، وھو ما أقلق قیادات تحالف دعم الشرعیة الذي تتزعمھ جماعة اإلخوان، وھو ما  بشكل غیر
 .أسس للمرحلة التالیة وأثر في كثیر من الجوانب األخرى

 
 تغییرات جماعة اإلخوان المسلمین، وضمن سیاقھا نسلط  في الحلقة الثانیة، نتناول المرحلة الثالثة من مراحل

  



 )..5-2اإلخوان ( إعادة تموضع

 اللجوء إلى القوة في مواجھة النظام 
 عبد الرحمن یوسف 

  2015یولیو  8

یمكن القول أن المرحلة الثالثة من التغیرات التي لحقت جماعة اإلخوان المسلمین المصریة، تتلخص في إعادة 
 2014 من ینایر/كانون الثاني تعریف السلمیة واللجوء إلى القوة كخیار للمواجھة، وجرت تفاعالتھا خالل الفترة

 .(2015حتى مارس/آذار 
 
ما دون القتل فھو سلمیة" شعار رفعھ شباب الجماعة وكثیر من المتحالفین معھا وأنصارھا، منذ األول من "

من محافظة اإلسكندریة،  حینما قرروا "تقلیم أظافر الداخلیة" بحسب قیادي إخواني، 2014ینایر/كانون الثاني 
كشف عن اسمھ لكونھ من المطلوبین لألجھزة األمنیة المصریة، یرى القیادي اإلخواني "أن ما فضل عدم ال

یجري ھو استخدام أدوات لصد العنف المفرط من الداخلیة والجیش، في محاولة لحمایة المتظاھرین باستخدام 
التي تعتقل الفتیات دون األلعاب الناریة والحجارة واستخدام المولوتوف ضد سیارات الشرطة وكذلك المدرعات 

ألنھا  المساس باألفراد أو التورط في الدخول إلي مواجھة مسلحة"، مؤكدا أن "اإلخوان لم یتخلوا عن السلمیة،
خیار استراتیجي، لجأت إلیھ الجماعة بشكل علني ومقبول، نتیجة ضغط الشباب، الذي بات یسخر من مقولة 

"سلمیتنا أقوى من الرصاص"، وھي السخریة التي امتدت حتى مرشد الجماعة في اعتصام رابعة حینما قال 
اآلن، لیرى قیادات الجماعة، "وجود ُمتنفس باستخدام سقف قوة مقبول یشابھ ما أقدمت علیھ الجماھیر في ثورة 

، وھو ما سیكون من شأنھ تفریغ توجیھ طاقة الشباب، لسلوك مراقب، ویضمن عدم 2011ینایر/كانون الثاني 
 ."یر منھم للتصرف بمفردهشرود الكث

 
من ھنا یمكن أن نلمس التغیر في المرحلة التالیة، وھو إعادة تعریف معنى السلمیة واللجوء إلى القوة المحدودة 

كخیار للمواجھة، نتیجة جملة من العوامل، من بینھا حجم االعتقاالت والمواجھات في الجامعات، وشعور الشباب 
الوضع، واستخدام القوة واالعتقال ضد الفتیات والنساء، مثلما حدث مع فتیات بعدم جدوى التظاھر فقط لحلحة 

باإلسكندریة، وخروج شكاوى عدیدة من انتھاكات متعددة  2013حركة "سبعة الصبح" في نوفمبر/تشرین الثاني 
 .ضد الفتیات في السجون واألقسام

 
جیر والقتل ضد أفراد الشرطة والجیش سواء ھذا التصعید، كانت توازیھ عملیات عنف واسعة تصل إلى حد التف

، وحركة أطلقت وأجناد مصر بیت المقدسفي سیناء أو في وسط مصر، وذلك من قبل تنظیمات مسلحة كأنصار 
على نفسھا كتائب أنصار الشریعة، األمر الذي أقلق قیادات جماعة اإلخوان بأن یتم الربط بینھا وبین تصعید 

إبریل/نیسان، حمل عنوان "اإلخوان  8ار بیان في الشباب، وھو ما دفع أمین الجماعة حینھا محمود حسین إلصد
، یؤكد فیھ على نبذ الجماعة للعنف، ویستعرض ما اعتبره "تأصیال "نصاعة الموقف وثبات المبادئالمسلمون 

 ."تاریخیا لنبذ الجماعة للعنف والتكفیر
 
إعجابھم بما تلحقھ ھذه الجماعات  إبداء كن رغم ھذا كلھ، لم یمنع ذلك كثیرا من شباب الجماعة وأنصارھا، منل

انقساما من أضرار في صفوف القوى األمنیة، في صورة تشبھ "الُمكایدة السیاسیة" و"التشفي"، وھو ما أحدث 
مع شكل التصعید المطلوب، وھو أمر بدا أن الجماعات المسلحة تلقفتھ، فكان أن حاولت  نحو رؤیة التعامل

من المواجھة  الالصدام والالانسحاب""استقطاب بعض شباب اإلخوان ممن رأى أن إلتزام الجماعة بحالة 
السلطة، وتخسر بسببھ الجماعة، وبات بعض الشباب مقتنعا بأن  النظام، نوعا من "التھلكة" الذي ال یؤثر في مع

التصعید باستخدام السالح لقتل من تلطخت أیدیھم بالدماء أمر واجب، إال أن ھذا االستھداف لم یجد ھذا الصدى 
بسبب إقدام الجماعة حینھا على "عقد ورش عمل الحتواء األعضاء الشبان الذین سجنوا أو عذبوا وإقناعھم 

لجوء إلى لعبة النفَس الطویل اعتقادا بأن النظام سیفشل في معالجة مشاكل اجتماعیة واقتصادیة، مما سیؤدي بال
 ."لــ"العربي الجدید قال القیادي اإلخواني السكندري إلى ثورة المصریین علیھ"، كما

 
دا نوعیا في المظاھرات استمر األمر على ھذا النحو إلى أن جاءت الذكرى األولى لفض رابعة، التي مثلت تصعی

المجھولین"، وھي مجموعة نسبھا "إذ بدأت استراتیجیة جدیدة تبنتھا مجموعة جدیدة تسمى  والمواجھات،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=44763
http://206.132.6.107/article/topNews/idARAKBN0DZ1A220140519?sp=true
http://206.132.6.107/article/topNews/idARAKBN0DZ1A220140519?sp=true
http://206.132.6.107/article/topNews/idARAKBN0DZ1A220140519?sp=true


المراقبون حینھا إلى أعضاء جماعة اإلخوان أو أنصارھم، مستندین في ذلك إلى أّن أغلب أنشطتھم تنشر أخبارھا 
ھذه المجموعة استراتیجیة تصعیدیة استھدفت إشعال النیران  صفحات حزب الحریة والعدالة واإلخوان، وتبنت

في المباني الحكومیة وحافالت النقل العام، وتعطیل حركة المترو واستھداف بعض أبراج شركات المحمول 
والكھرباء، وتردید ھتافات كـ"السلمیة بح خالص، دم بدم رصاص برصاص"، ھذا إضافة إلى إعالن حركة 

 .ن نفسھا قبل ذكرى الفض بیوم واحدالمقاومة الشعبیة ع
 

لكن جماعة اإلخوان نفت انتماء ھؤالء الشباب لھا، معتبرة أن ما جرى جاء "كرد فعل طبیعي لدولة ال تحترم 
حقوق اإلنسان أو ترحم حتى الشھداء وذویھم والزالت تنكر أكبر مذبحة حدثت في یوم واحد في 

ممن "ال یجدون بدیال للقصاص  قطاعات من ھؤالء الشباب أن تكون ویرجح القیادي السكندري التاریخ"،
 ."لقتالھم، غیر التنفیس عن غضبھم

ا التصعید على مستوى الخطاب، خالل األشھر التالیة، وتم اللجوء إلى الخطاب استمر ھذ
الدیني بشكل مركزي، كأداة للشحن المعنوي بجانب خطاب القصاص للشھداء، وھو ما 

سالمة عبد أولھما للشیخ  2015توج ببعض أحادیث مثیرة للجدل في ینایر/كانون الثاني 
الداعیة  عصام تلیمةالمتحدث باسم األوقاف في فترة مرسي والثاني للشیخ القوي 

األزھري اإلخواني المعروف، تحدثا فیھا عن القصاص و"قتل السیسي والبلطجیة 
مجرمین"، مستندا إلى فتوى حول القصاص واإلفساد في األرض قال إنھا والقادة ال

 .لمفتي الجمھوریة الشیخ علي جمعة
 

تزامن ھذا مع ظھور حركات لیست معروفة االنتماء، كحركة "العقاب الثوري" التي 
أُسست في الذكرى الرابعة للثورة، ومجموعات "المقاومة الشعبیة" التي ھي استنساخ 

لتي أطلقت في ذكرى رابعة، و"المجھولین" الذین كانت لھم ید أیضا في حالة من الفكرة ا
العنف غیر المسبوق التي صاحبت الذكرى الرابعة للثورة، ووصل إلى حد استھداف 

بعض عناصر األمن أو المخبرین أو المتعاونین معھم، خاصة في الثالثة أشھر األولى 
 .باب من اإلخوان واإلسالمیینمن العام الحالي، وھو ما نال إعجاب بعض ش

 
ساھمت ھذه الحركات في استھداف المصالح االقتصادیة كحرق محل تابع لمطاعم "كنتاكي" وبعض فروع شركة 

المحمول ومصالح شركات كبرى، وأبراج كھرباء، وھو ما فسره القیادي باإلخوان بأنھ "صورة كالسیكیة من 
وُجّربت في دول مختلفة تستھدف فض المستثمرین من حول االحتجاجات في مواجھات ضد حكومات عسكریة، 

 ."النظام وتصدیر األزمات لھ أمام الشعب، وإظھاره كمرتبك ومنھك، وھو ما جرى مع مرسي قبل ذلك
 

ینایر/كانون الثاني الماضي وحملت توقیع  29كان من الالفت تلك الرسالة التي نشرت على موقع الجماعة في 
ت عبارات في ظاھرھا كالٌم تاریخي عن الجماعة، لكنھ كان من الواضح أنھ اختیر وتضمن فارس الثورة"،"

بدقة، السیما في جانب الحدیث عن شعارھا، وما یعنیھ من رمزیة عن "القوة والحریة"، مقتبسة قوال لمؤسس 
جماعة قوة الفناء الجماعة، حسن البنا یتحدث فیھ عن أھمیة العقیدة وقوة الوحدة وقوة الساعد وإال یكون مصیر ال

 .والھالك
 

 :ھذا التصعید المفاجئ في شكلھ ونوعھ كشف عن ثالثة أمور وأدى إلى ثالثة أمور أخرى

 :ما كشف عنھ ھو

أن الحراك في الشارع وقواعد اإلخوان باتوا ھم من یقودون المشھد السیاسي، وأن خیارات التصعید جاءت  :أوال
سبة أكبر من الشباب في جسد الھیكل اإلداري للجماعة، وأن الھرم من أسفل ولیس من أعلى، خاصة مع دخول ن
 .بات مقلوبا في اإلخوان من حیث قیادة المشھد

الذین تعرضوا  ثمة قطاعات غیر إخوانیة انضمت للحراك في الشارع في ذلك التوقیت خاصة من الشباب :ثانیا
العتقاالت والمطاردة، مازال قطاع من الشباب ا لالعتقال وخرجوا، أو ممن قبض علیھم عشوائیا، وأنھ رغما عن

 .قادرا على المواجھة

" 
كان من الالفت تلك 
الرسالة التي نشرت 
على موقع الجماعة 

ینایر/كانون  29في 
الثاني الماضي 
وحملت توقیع 

"فارس 
وتضمنت  الثورة"،

عبارات في 
ظاھرھا كالٌم 
تاریخي عن 

 الجماعة
" 

https://www.youtube.com/watch?v=-LWIX2flITw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-LWIX2flITw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-LWIX2flITw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rDyJfng66eU


االنقسام حول فكرة استخدام القوة، وإن أدى إلى انسحاب بعض الشباب إلى ساحة العمل الدعوي مرة  :ثالثا
قیادات التوتر بین  أخرى، إال أنھ دفع آخرین للجنوح نحو استخدام القوة بشكل أكبر، ویعكس ھذا االنقسام حالة من

 .الجماعة وشبابھا
 

 :ما أدى إلیھ التصعید

أثار حفیظة أعضاء تحالف دعم الشرعیة، الموجودین مع اإلخوان من أحزاب سیاسیة، مثل حزب الوسط  :أوال
والوطن، مما أدى إلى خروجھم من التحالف، وبات مصیر التحالف إلى تفكك، وأصبح اصطفاف اإلخوان فردیا 

ن ضعف تأثیر المؤسسات التي أنشأتھا الجماعة في الخارج، كالمجلس الثوري بشكل أكبر، خاصة مع بیا
 .والبرلمان الثوري، في إحداث أي نوع من الفاعلیة على األرض أو التأثیر في مجریات األحداث

إعادة تموضع شباب اإلخوان واإلسالمیین لتتقارب أفكار بعضھم مع أفكار تیارات أخرى كالجبھة السلفیة،  :ثانیا
التي رفعت شعار االنتصار للھویة اإلسالمیة أثناء ما یُعرف بـ"انتفاضة الشباب المسلم" في نوفمبر/تشرین الثاني 

الماضي ومیل قطاع آخر إلى تبني فكرة تطویر استخدام القوة والمواجھة لتطال المصالح االقتصادیة لمؤسسات 
إلنقالب"، و"مؤیدیون لسحق التیار اإلسالمي"، ھذا یمتلكھا رجال أعمال، یصفھم شباب الجماعة بأنھم "ممولو ا

فضالً عن ظھور تقارب في الرؤوى بین قطاع من شباب في الجماعة والتیار اإلسالمي من جھة وبین حركات 
أخرى لھا مستوى أعلى من ممارسة العنف مثل "المقاومة الشعبیة" و"العقاب الثوري"، وھي من تتبنى مفھوم 

ن ضباط الشرطة، الذین ترى ھذه الحركات أنھم متورطون في االعتداءات على بشكل واضح م ""القصاص
 .الفتیات أو التعذیب في األقسام أو قتل المتظاھرین

 
قلق كثیر من القطاعات التقلیدیة المؤیدة لإلخوان من الخروج في المظاھرات، خاصة بعد مواجھات ذكرى  :ثالثا
المواجھات، وما تالھا من تصعید حتى المؤتمر االقتصادي في شرم  ینایر ھذا العام، والتي كانت من أعنف 25

حافال بصدمات غیر  2013/2014الشیخ، وكذلك إحكام قبضة األمن على الجامعات ھذا العام، بعد أن كان عام 
 .مسبوقة

 
رى من بناء المقبلة، نتناول المرحلة الرابعة من تغیرات جماعة اإلخوان، نسلط الضوء فیھا على ما ج في الحلقة

 .اصطفاف داخلي وإعادة للھیكلة التنظیمیة

  



 ).. 5-3إعادة تموضع اإلخوان المسلمین (

 ھیكلة تنظیمیة واصطفاف داخلي 
 عبد الرحمن یوسف 

  2015یولیو  9

واالصطفاف الداخلي، سمة ممیّزة للمرحلة  تعد إعادة الھیكلة التنظیمیة داخل جماعة اإلخوان المسلمین المصریة
بعة من تغیّرات الجماعة التي رصدناھا خالل الحلقتین السابقتین، ھذه المرحلة وقعت أحداثھا في الفترة من الرا

 .2015وحتى یونیو/ حزیران  2014 أكتوبر/ تشرین األول
 

النظام، ویمكن التأریخ  في مواجھة بطش تتأسست ھذه المرحلة خالل مرحلة التصعید السابقة من قبل الجماعة
، ذلك أن الجماعة سیّرت أمورھا بأعضاء المكاتب اإلداریة 2014بشكل صلب وواضح منذ أكتوبر لبدایتھا 

مرشد  المعروفین منذ وقت فض رابعة، وأعلنت بشكل اسمي، محمود عزت كمرشد عام بعد القبض على
أعمال المرشد، محمد بدیع، فیما كان محمد طھ وھدان مسؤول قسم التربیة بالجماعة ھو القائم الفعلي ب الجماعة

، بحسب ما كشفتھ مصادر متعددة في الجماعة 2014 ومعھ لجنة إلدارة األزمة عملیاً وواقعیاً منذ فبرایر/ شباط
 .بعد القبض على وھدان الشھر الماضي

 
جاءت ھذه المرحلة كنتاج لسخط الشباب من أداء كبار الجماعة وعدم وجود استراتیجیة واضحة طوال فترات ما 

الب، كذلك بسبب حدة التصعید الذي جرى من قبل السلطة ضد كوادر وقیادات الجماعة، ما أدى لتغیّب بعد االنق
 .أو مقتل بعضھم

 
أولى الخطوات الجذریة نحو إعادة الھیكلة واالصطفاف، بالتوجھ نحو انتخاب مكاتب إداریة جدیدة  بدأت

عاماً، ھذا باإلضافة إلى إعادة ھیكلة لعدد من  35للمحافظات، لتضم داخلھا عدداً أكبر من الشباب بعضھم أقل من 
 :لجان الجماعة اإلداریة لتحقیق ثالثة أھداف

 
 .تقلیل عدد اللجان الرئیسیة، بغرض التغلب على التضخم اإلداري :األول

 
میدانیة زیادة نسبة الشباب في ھیاكل الجماعة، وسھولة التحّول لالمركزیة في اتخاذ الكثیر من القرارات ال :الثاني

 .لتحركات الجماعة على مستوى المواجھة ومستوى العمل التنظیمي
 

إعفاء محمود حسین، أمین عام الجماعة، والذي كان یتولّى أیضاً ملف اإلخوان الفارین خارج مصر في  :الثالث
 .كل ما یتعلق بالحراك المناھض للنظام، بعد اعتراضات بالغة على أدائھ من الشباب

 
اسم مستعار)، نھایة ینایر/كانون ثاني ) محمد منتصرمتحدث إعالمي من جیل الشباب وھو  تعیین :الرابع

 .الماضي
 

ظلت عملیة إعادة الھیكلة وبناء االصطفاف تسیر بشكل طبیعي حتى أُعلن في إبریل/ نیسان الماضي عن تشكیل 
، إلدارة شؤون اإلخوان الفارین من مصر ولیكون ھمزة وصل أحمد عبد الرحمنإداري في الخارج بقیادة مكتب 

یتواجد  ان وقطر وتركیا، حیثبین قیادات الداخل والخارج، بعد انتخابات تمت في أربع دول، ھي مالیزیا والسود
 .أغلب اإلخوان الفارین

 
سرعان ما استفاقت صفوف الجماعة والمراقبون على سیل من البیانات والتصریحات اإلعالمیة منذ نھایة مایو/ 
أیار الماضي، ضربت السكون الذي حل بالجماعة منذ إعالن تشكیل مكتب إخوان الخارج، وھو ما دفع خالفات 

جیل الشباب، ممثلین في المتحدث اإلعالمي للجماعة محمد منتصر وبعض شباب المكاتب  إلى السطح بین
اإلداریة، وجیل الكھول ممثالً في محمود حسین ومحمود غزالن ومحمود عزت، حتى صار الحدیث عن وجود 

على  "انقالب" داخل الجماعة عبر سعي القیادات التاریخیة للعودة إلى صدارة المشھد من خالل الھیمنة
 :یمكن رصدھا في اآلتيالقرارات، ما أدى لحدوث تداعیات متعددة، 

http://www.alaraby.co.uk/flashnews/2015/1/24/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/programs/withoutbounds/2015/4/16/%D8%A7%D8%B3%D8%A3%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9


 
أم االلتزام بالسلمیة، فضالً  ولّد ھذا الخالف تصوراً بأن سببھ ھو االتجاه إلى للعنف ،على مستوى الرأي العام

صورة أكبر عن تصور آخر أن الصراع داخل الجماعة ھو على السلطة، إال أن المدقق في األزمة سیكتشف أن ال
من ھذا، وأن االزمة في جوھرھا تتعلق بأزمة جیلیة في طریقة اتخاذ القرارات داخل الجماعة، والنظر إلى 
المفاھیم العامة والتعامل معھا. فثمة اختالفات حول مفھوم "الثوریة" وآلیات اتخاذ القرار، ومفھوم "مقاومة 

طرح المبادرات، فضالً عن األسئلة المتعلقة بمعنى كلمة االنقالب" ومفاھیم "التواصل مع الخارج"، واستقبال و
"المصالحة" وھل ھي واردة أم ال، وھو ما ینعكس بدوره على المشھد النھائي وأسالیب القوة واستخدامھا، فكل 

 .طرف بات یرى في اآلخر غیر جدیر ومؤتمن على إدارة األزمة وأنھ یھّدد وجود الجماعة تنظیمیاً 
 

ألقت قوات األمن خالل األیام األولى من شھر یونیو الماضي، القبض على عدد من  ني،على المستوى األم
قیادات الصف األول، بمن فیھم كل من محمود غزالن وعبد الرحمن البر، ومحمد سعد علیوة وعبد العظیم 

طرفاً في الشرقاوي، عضوا مكتب اإلرشاد، إضافة إلى محمد طھ وھدان، وھي أسماء كلھا كانت بشكل أو بآخر 
األزمة االخیرة وتمثل الصف األول، وھذه االعتقاالت جاءت كثمن لكثرة التحركات واالتصاالت التي أجریت 

 .خالل فترة األزمة، األمر الذي سھّل رصدھم
 

أحدثت األزمة ھزة شدیدة دفعت مكاتب إداریة، كاإلسكندریة وشرق القاھرة، للمطالبة بإجراء  داخلیاً وتنظیمیاً،
ات لمجلس الشورى العام للجماعة، واحتواء األزمة، وھو ما طالبت بھ شخصیات إخوانیة عامة تدخلت انتخاب

 .الحتواء األزمة، مثل یوسف ندا
 

تم فعلیاً بشكل جزئي تنفیذ ھذا االتفاق الذي بدأ تطبیقھ الشھر الماضي، عبر إجراء تصویت على اختیار مجلس 
كتب إرشاد جدید، ال یختلف علیھ أحد، بعدما كان تشكیل مكتب اإلرشاد شورى جدید تكون مھمتھ األولى اختیار م

 .(أحد أسباب األزمة، مع الثالثي المعروف بأسماء "محمود" داخل اإلخوان (غزالن وعزت وحسین
 

وفقاً لمصادر داخل الجماعة، فّضلت عدم ذكر اسمھا ألسباب أمنیة، فإن ھذا المجلس قد یوافق على مقترح بأال 
 %20حد من أطراف األزمة الحالیة مرشحاً في مكتب اإلرشاد الجدید، لكن األمر مرھون بأن یقدم یكون أ

 .ھذا الطلب وفقاً آلخر االتفاقات بین الطرفین، في إطار مساعي حل األزمة أعضاء مجلس الشورى، من
 

لصیغة التي یتم بھا سرعان ما تجّمد الموقف بفعل أسباب مختلفة، على رأسھا رفض بعض المكاتب اإلداریة ا
تنفیذ االتفاق، فضالً عن تحّسن موقف الجیل القدیم وعلى رأسھ محمود حسین وإبراھیم منیر، القیادي اإلخواني 

، أشار فیھا "ن في بیعتھمإلى اإلخوان الصادقی"في لندن والذي نشر رسالة مطولة نھایة الشھر الماضي بعنوان 
إلى أن مؤسس الجماعة حسن البنا "لم یصل في أي مرحلة من المراحل إلى حد تفرقة الصف وتصنیف األفراد 

بین متقدم ومتأخر"، متناوالً أھمیة البیعة ودور القیادات التاریخیة ومتحدثاً عن السلمیة ومنھج اإلخوان، في تلمیح 
 .منھ على صالبة موقف تیاره

لكن على الرغم من ھذه الصورة الضبابیة والحدیث عن قرب سیطرة تیار قدامى 
واقتراب حسم المعركة لصالحھم، إال أن القیادي اإلخواني، المتحدث السابق  اإلخوان

باسم حزب الحریة والعدالة، أحمد رامي، أوضح في حدیث لـ"العربي الجدید"، أنھ "حال 
انتھاء االنتخابات، كل التشكیالت الحالیة ستكون قد انتھت"، في إشارة منھ لتوجھ األزمة 

باطأت خطواتھا، ھذا فیما أشار قیادي سكندري لـ"العربي الجدید" نحو الحل حتى وإن ت
إلى أن اإلجراءات األمنیة خالل الفترة الماضیة حجبت الكثیر من المعلومات على 

 .بفعل التضییق على التحركات قیادات الجماعة من متخذي القرار،
 

ولى مسؤولیة بالتوازي مع ذلك، فإن منصب المرشد ال یعلم أحد، حتى اآلن، من سیت
القائم بأعمالھ بعد القبض على الدكتور وھدان الشھر الماضي، فضالً عن عدم معرفة 

االستراتیجیة التي ستتعامل بھا الجماعة مع األمر، فھل سیتم اإلعالن عن شخص محدد 
كما فعلت الجماعة بعد القبض على الدكتور بدیع، حین أعلنت محمود عزت مرشداً، فیما 

 !قائم بأعمال المرشد العام وھدان، أم ستترك األمر طي الكتمان؟كان عملیاً ال
 

" 
أولى الخطوات 

الجذریة نحو إعادة 
الھیكلة 

واإلصطفاف، 
بالتوجھ نحو 

انتخاب مكاتب 
إداریة جدیدة 

للمحافظات، لتضم 
داخلھا عدداً أكبر 

من الشباب بعضھم 
 عاماً  35أقل من 

" 

http://www.alamatonline.net/l3.php?id=152190
http://www.alamatonline.net/l3.php?id=152190


 
 تغیّرات في العمق

 
إال أنھ غفل  إذا كان اإلعالم الرسمي والخاص قد ركز بشكل بالغ على قضیة الخالفات التنظیمیة داخل اإلخوان،

میة والفاعلیات للجماعة وتدیر ما طرأ من تغیّرات على لجان العمل الداخلیة التي تسیر بموجبھا األعمال الیو عن
 .المشھد الداخلي على األرض

 
على مستوى لجان العمل في الھیكل اإلداري ووفقاً لقیادات وكوادر داخل مصر، (فّضلت عدم نشر أسمائھا 

التي كانت مسؤولة عن  ألسباب أمنیة)، شھد ھیكل اللجان تغیّراً واسعاً، إذ إن لجنة البر على سبیل المثال،
ل الخیریة وأعمال التكافل االجتماعي وتوجیھ المساعدات واإلعانات الشھریة للفقراء والمحتاجین، تم األعما

توجیھ مساعدات وتبرعات األعضاء وأعمال الكفالة إلى أسر  تعدیلھا لتصبح "لجنة المضارین"، ھدفھا األساسي
بمثابة شبكة أمان اجتماعي تكفل ألعضاء وعائالت اإلخوان الذین مات عائلھم أو اعتُقل أو تمت مطاردتھ، لتكون 

 .اإلخوان الحفاظ على تماسكھم االجتماعي وعدم الوقوع في براثن الحاجة، وتحفظ لھم جزءاً من كرامة العیش
 

أما على مستوى العمل الدعوي، فقد انضوت لجنة نشر الدعوة صاحبة الفاعلیات والقوة والتأثیر الكبیر، تحت 
"لجنة الوعي"، قدیماً كانت لجنة نشر الدعوة تقوم على فكرة  ھا السابق، لتصبحمسمى آخر غیّر مسار عمل

القوافل الدعویة في األحیاء والمدن، وتنظیم الفاعلیات الدینیة الدعویة لنشر أفكار أخالقیة أو تعبّدیة أو لھا  تنظیم
اآلن فتوجھت لتعمل داخل عالقة بمناسبات دینیة ونشر وطبع الكتیبات والمطبوعات ذات نفس المضمون، أما 

نطاق ُشَعب اإلخوان لرفع وعیھم بالحراك الحاصل وما نتج عنھ، وتتواصل مع الجماھیر لشرح رؤیة الجماعة 
داخل  واحدة منھا وتم إنشاء ومناھضة النظام ومحاولة صناعة رأي عام ضد النظام وغیرھا من األمور التعبویة،

 .كل شعبة
 

ان جدیدة مثل لجنة األزمات والحراك، التي أصبحت أیضاً موجودة داخل كل كذلك استحدثت داخل الُشعب لج
المسؤولة عن  "األخوات" شعبة، ومسؤولة عن تنسیق التظاھرات واإلعداد لھا وخط سیرھا، ھذا بجانب لجنة

نسائي في الجماعة وما یخص عملھن ونشاطھن، والتي كان لھا دور رئیسي منذ مرحلة ما بعد رابعة الجانب ال
سواء بشكل تنظیمي أو وظیفي داخل الجماعة سواء في المواجھات المباشرة أو من خالل أدوار معنویة ساھمت 

 .بھا الجماعة على بقائھا
 

اإلعدادي والثانوي ولجنة الجامعة، التي انضوت تحت لجنة  بالمقابل، أُلغیت لجان عمل المراحل العمریة، كلجنة
 .الشباب ولم تعد مستقلة كما كانت من قبل

 
على مستوى المحافظات، وبجانب المكتب اإلداري، توجد لجنة اإلعالم ولجنة دعم صنع القرار السیاسي ولجنة 

إذ تركز ھذه المناھج  اإلخوانیة التربویة،التربیة، التي أعادت بدورھا النظر في المناھج التي تتداول في األسر 
على تشكیل الشخصیة اإلخوانیة الواجب إعدادھا للمرحلة المقبلة. وبحسب المصادر والشباب الذین تحدث إلیھم 

المحرر، فإن قیم الصبر والتضحیة وتعمیق الرؤیة اإلیمانیة داخل النفس وبث روح وحدة الصف، ھي المحددات 
 .الرؤیةالتي تشكل صیاغة ھذه 

 
 األُسر" مستمرة ولم تنقطع"
 

اإلخوانیة بمعناھا التنظیمي، دلیالً على تماسك الجماعة،  "األُسر" بجانب ھذه التغیّرات، تعد المحافظة على نظام
نظیمیة. كان من أول قرارات الجماعة التي اعتمدتھا قبل فض اعتصام رابعة، واستمرار قوتھا وفعالیتھا الت

 .المحافظة على اجتماع األسر في كل ربوع مصر
أداة التواصل  وھي عبارة عن وتعد األسرة أصغر وحدة في كیان الجماعة التنظیمي الذي یرتبط بھ العضو العامل

 .والترابط األساسیة بین أفرادھا
 

، كما ألغیت %100بنسبة تقترب من  الحلقة، یمكن القول إن المكاتب اإلداریة للجماعة تغیّرتفي خاتمة ھذه 
مكتب  أصبح لإلخوان المسلمین المصریین، أخرى وتغیّرت مھام لجان، لجان عمل في الجماعة واستُحدثت

اخل الجماعة، واستمرار إداري في الخارج ألول مرة، تولّي الشباب مواقع قیادیة، نمت المركزیة اتخاذ القرار د
اجتماع األسر دون انقطاع، وإجراء انتخابات لمجلس الشورى العام الختیار مكتب إرشاد جدید، وعلى مستوى 

الشباب، باتت أدبیات تفكیك وإفشال النظم الدكتاتوریة حاضرة بقوة لدیھم، وكذلك أدبیات سید قطب وأفكار 

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0JT23120141215?sp=true
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الدیمقراطیة وبعضھم فقد األمل من أن تكون طریقاً لإلصالح أو اإلسالم الثوري، وأصبحوا متشككین في آلیات 
التغییر، فاختفت مساحة المنتصف، وانصرف بعضھم للعمل الدعوي واآلخر للصدام والتصعید. على مستوى 

یولیو،  3بقوة في كل الفاعلیات والمواجھات في الشارع بعكس الفترة التي سبقت  األخوات، أصبحن حاضرات
ین في میدان السیاسة، خاصة الشابات، برز دورھن بقوة كنواة صلبة في كفاح الجماعة من أجل وأصبحوا فاعل

البقاء، عبر لعب أدوار اجتماعیة وتضامنیة واحتوائیة مع أسر المعتقلین أو تلك التي غاب عائلھا. على مستوى 
ن االستحقاقات الدیمقراطیة ال األفكار، توجھت الجماعة صوب الیمین قلیالً، بعد إیمان قطاع كبیر داخلھا بأ

فكرة مھادنة السلطة أو التقارب معھا وباتت قواعد الجماعة أكثر استعداداً  جدوى منھا أو من نتائجھا، تراجعت
للمواجھة والصدام القوي، بعكس العقود الماضیة، بات ھناك إیمان أكبر بدور النساء داخل الجماعة یتجاوز دور 

دم الفت في انتصار رؤى الشباب على رؤى شیوخ الجماعة، وھي مسألة محوریة لم الدعوة والتربیة، وثمة تق
 .تحدث من قبل

 
األسئلة الملّحة التي طرأت على جماعة اإلخوان المسلمین، بفعل التغیّرات الداخلیة  في الحلقة المقبلة، نعرض

 .واإلقلیمیة

  



 )..5-4إعادة تموضع اإلخوان(

  "یة السوداءأسباب تمنع استنساخ "العشر 5 
 عبد الرحمن یوسف 

  2015یولیو  13

في الحلقة الرابعة من سلسلة إعادة تموضع اإلخوان المسلمین، نسلط الضوء على األسئلة الملحة التي ولدت من 
السیما مع انسداد األفق السیاسي واالجتماعي في مصر، فضالً عن مشھد العنف  رحم مراحل تغیر الجماعة،

 .جانب السلطة تجاه معارضیھا أو من خالل حركات إرھابیة تواجھ الدولة المتزاید، سواء من
 

ھل سیمارس اإلخوان المسلمون عنفاً یمكن القول إن أبرز تساؤل یدور في خلد المھتمین والباحثین والمراقبین، 
وان في مصر إذ یعتبر ھذا السؤال، األھم بالنسبة لمن یعرف حجم جماعة اإلخ تدمیریاً تجاه الدولة المصریة؟

ومدى تأثیرھا في أوساط اجتماعیة كثیرة سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر، وھو سؤال یأتي على خلفیة حمالت 
التنكیل التي تطاول الجماعة منذ عامین ووصلت إلى حد اتھام عبد الفتاح السیسي بشكل ضمني لقیادات الجماعة 

والتفجیرات التي شھدتھا البالد األسبوعین األخیرین،  ومرسي في السجن بأنھم من یعطون أوامر عملیات القتل
 ببیان حمل عبارة ملفتةمن قیادات اإلخوان، فردت الجماعة  9وھو ما تُرجم إلى عملیة تصفیة مباشرة تمت بحق 

ل بحق قیاداتھا تحّوٌل لھ ما بعده، ویؤسس بھ المجرم عبدالفتاح السیسي لمرحلة جدیدة ال تقول "إن عملیة االغتیا
 ."یمكن معھا السیطرة على غضب القطاعات المظلومة المقھورة التي لن تقبل أن تموت في بیوتھا وسط أھلھا

 
ریحات وبیانات متعددة واجھتھا بتص فضالً عن أحكام اإلعدام التي صدرت بحق مرسي وقیادات الجماعة، والتي

داعیة وعالماً إسالمیاً، وتحدث عن الواجب الشرعي لمقاومة الظلم  150الملفت، الذي وقّعھ نداء الكنانة من بینھا 
لك وحق الدفاع عن النفس، والقصاص، واتھم إعالمیین وقضاة وسیاسیین بالتحریض على القتل. یُضاف إلى ذ

تصعید السلطة من حدة حملة الشیطنة للجماعة وللمتعاطفین معھا، بما ینذر بوجود حمالت تصفیة ممنھجة ضد 
 .الجماعة

 
 5جمیع ما سبق مع غیره من الشواھد، دفعت لتوقع كثیرین، بتورط الجماعة في ھذا النوع من العف، إال أن ثمة 

أو التحول لجماعة مسلحة، على المدى  "نف التدمیريأسباب جوھریة تحول دون انزالق الجماعة لفكرة "الع
 :القریب، أو المتوسط أو تحویل األمر لعشریة سوداء أو استنساخ تجربة الجماعات الجھادیة في التسعینات

 
طبیعة الجماعة ومناھجھا وتربیة وتركیبة أفرادھا التي تتشكل أغلبھا من المھنیین وأبناء الطبقة الوسطى،  :األول

ة في جسم المجتمع بطریقة یصعب فیھا فصلھم عنھ كلیاً، سواء في االرتباطات الحیاتیة أو الجغرافیة، المنخرط
معھم، بعد فترة من إزاحتھم من الحكم، حتى لو كانوا معترضین  وھو األمر الذي سھل تعاطف قطاع من المجتمع

اإلصالحي ولیس الثوري وھو األمر على خیارت اإلخوان، یضاف إلى ذلك تركیبة الجماعة القائمة على الفكر 
الذي یحتاج إلى وقت طویل جداً لتغییره، حتى مع وجود إرھاصات لھذه الرغبة في التحول، لكن جسد الجماعة 

 .الكبیر وتراثھا الضخم في مناھضة فكرة "التثویر" یحول دون ذلك قریباً 
 

تعاطفین معھا على مستوى االقتطاع من رأس حجم التضامن االجتماعي الداخلي بین أفراد الجماعة والم :الثاني
أو رأس المال االجتماعي بالمعنى التطوعي عن طریق الخبرات في مجاالت كالصحة  المال بالمعنى المادي،

والتعلیم والمحاماة وغیرھا، بما یتیح للعضو سواء كان قیادیاً أو من القواعد توفیر الحد األدنى من احتیاجات 
كرامتھ اجتماعیاً وتغنیھ عن الحاجة، وھو ما قد یجعلھ یتحمل أوضاع المطاردة أو التنكیل الحیاة التي تحفظ لھ 

خاصة إذا صحبھا خطاب معنوي عن الصبر في المحن واألزمات، ومن ثم ال یصل إلى مرحلة االنفجار أو 
 .الیأس التام من الحیاة

 
أعمال أزواجھن أو تحركت على األرض وجود كتلة صلبة وكبیرة من النساء، حافظت على كثیر من  :الثالث

كقوة فاعلة في الحفاظ على زخم التظاھر بما یرفع من الروح المعنویة ألعضاء الجماعة، األمر الذي عرضھن 
لبطش غیر مسبوق في تاریخھم من قبل األمن وصل حد االعتقال والتحرش والقتل، بحسب اتھامات الجماعة 

بمنحھن أدواراً إداریة بسیطة أو حركیة محدودة خشیة تزاید حدة التنكیل المتوالیة، األمر الذي دفع التنظیم 
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وتوسعھ، فضالً من الخشیة من تصاعد التنكیل بشكل ممنھج للنساء والتعامل معھن بمنطق "الرھائن" حال 
 .انزلقت الجماعة بشكل مؤسسي نحو العنف

 
مسؤولیة الدماء، إذا قرر النظام اتباع سیاسة  الخشیة من االنجرار لعنف مجتمعي أوسع یُحّمل اإلخوان :الرابع

األرض المحروقة، إذ أن جزءاً كبیراً من رھان الجماعة في مواجھة النظام الحالي ھو تحمیلھ المسؤولیة 
األخالقیة عن العنف والقتل وتبني خطاب أنھ المتسبب فیھ، وبالتالي یخشى كثیرون منھم أن یتحملوا ھذه 

مجتمعیاً، والحدیث اإلخواني مازال مستقراً عند مفاھیم -مر وبات العنف مجتمعیاً المسؤولیة إذا تصاعد األ
 ."القصاص" أو الحدیث عن أفراد بعینھم من قوى األمن

 
األزمة التنظیمیة األخیرة كشفت أن ثمة كوابح تنظیمیة من داخل الجماعة تراقب سقف التصعید الذي  :الخامس

مفھوم "الرؤیة الثوریة" ومتطلباتھا وأدواتھا، وھو ما ظھر جلیاً في بیانات یصل إلیھ الشباب، وتشتبك معھ حول 
الماضي "إننا ندعو كافة  یونیو/حزیران 25بیان صدر في المتحدث باسم الجماعة محمد منتصر، إذا أكد في 

صین أال ینساقوا إلى ما تدعوھم إلیھ سلطة العسكر باالنزالق في فخ العنف الذي تخطط لھ شباب مصر المخل
على مقتل النائب العام تصریحھ   أجھزتھ وأذرعھ بكل ما أوتیت من قوة ونحن نرفضھ تماماً". فیما قال في

تؤكد جماعة اإلخوان أن القتل مرفوض، وأن الواقع المصري الحالي تجاوز الجمیع"، وھو مؤشر المصري "و
على أن حدة تصریحات المتحدث لیست ذات منحى تصعیدي دائم واإلشارة بلغة واضحة لرفض القتل أو فخ 

راجع الملفت لما العنف التدمیري، حتى في ضوء استخدام عبارات تصعیدیة في أوقات أخرى. وظھر أیضاً في الت
 .یسمى بالعملیات النوعیة التي كانت تستھدف تعطیل المنشآت أو الطرق أو اإلرباك لمنشآت اقتصادیة

 
 ھل من سبیل إلى مصالحة مع النظام؟

 
منذ اإلطاحة بالرئیس محمد مرسي، ورھانات كثیرة یطلقھا باحثون ونشطاء في اتجاه أن جماعة اإلخوان البد 

تفاھم من نوع ما مع النظام في مصر، إما تحت ضغط النظام أو برغبة من الجماعة في العودة وأنھا ستنتھي إلى 
التفاھمات بینھا وبین   للساحة السیاسیة، مستدلین على ذلك بجزء من تاریخ جماعة اإلخوان في مصر سواء في
م من السجن واالعتقال األنظمة التي تواجدت في عھدھا بدءاً من العصر الملكي وحتى عصر مبارك، على الرغ

والتضییق الذي طاولھا خالل كل ھذه العقود، وعودة اإلخوان المسلمین إلى العمل السیاسي في ظل عھد السادات 
بوجھ جدید، رغم كون السادات جزءاً من النظام الذي نكل باإلخوان، وعدم محاكمة أي من رموز النظام 

 .تعذیب، كدلیل على قابلیة الجماعة في مصر لتكرار األمر الناصري على ما قام بھ من اعتقاالت أو سجن أو

مین وال یوجد ثمة دلیل في األفق على إال أن ھذه الفرضیة لم تتحقق على مدى عا
من أعضاء الجماعة أو أفراد  فرداً في اإلسكندریة 70تحققھا، فحتى واقعة إخالء سبیل 

محبوسین على ذمة القضایا نھایة إبریل/نیسان الماضي، أو العفو الرئاسي أول رمضان 
 .ه الفرضیةشخصاً أغلبھم كان محبوساً على ذمة قضایا إخوانیة، ال یؤكد ھذ 165عن 

 
إذ أصبح عملیاً "ھرم القیادة مقلوباً" داخل الجماعة،  ذلك أن الوضع بات مختلفاً اآلن،

فالشارع والشباب والحراك الموجود على األرض سواء في شكلھ التقلیدي أو شكلھ 
النوعي، یؤثر في قیادات الخارج، أو یدفعھا التخاذ مواقف بعینھا، حتى لو كانت مخالفة 

ثیر منھا، فوفقاً لمصادر متواترة وقریبة الصلة من قیادات جماعة اإلخوان في لقناعات ك
الخارج تحدث إلیھا المحرر فإن عدداً من الكوادر والقیادات في الخارج یرى أن خطاب 

یقع في مساحة الخطاب اإلعالمي ولیس التفاوضي، یضاف إلى ذلك أن   عودة مرسي
المستحیل القبول بالعودة إلى مربع السیاسة  خطاب القصاص وحجم الدماء یجعل من شبھ

فوق كل ھذه الجثث، وإال سیعني ھذا تفككاً حقیقیاً للجماعة وتحوالً لقسم كبیر من 
الشباب، نحو جماعات العنف بشكل منظم، وھو ما تخشاه جھات عدة على رأسھا قیادات الجماعة التي تخشى 

 .خسارة رأس مالھا من الشباب
، فالظاھر والثابت من الیوم األول، رغبتھ في حشر الجماعة بالزاویة دون أي قدر من أما من جھة النظام

الذي نشر بعد فض رابعة في أغسطس/آب یة النیویورك تایمز األمیركالمرونة، وھو ما أثبتھ تحقیق جریدة 
وتناول تفاصیل مفاوضات ما قبل الفض بین النظام والجیش وبین قوى دولیة، بما یعني أن النظام نفسھ ال  2013

یرغب في الحوار أو المصالحة، وھو ما أكده بعد ذلك القبض على محمد علي بشر في نوفمبر/تشرین 
مع النظام، وأخیراً  بشر كان ھمزة الوصل ألي مناقشات أو رؤیة تفاوض الماضي، على الرغم من كون الثاني

القائم بأعمال المرشد العام، وأعضاء مكتب اإلرشاد، انتھاء بحملة الشیطنة   القبض على محمد وھدان

" 
یمكن القول إنھ ال 
حل سیاسیاً یلوح 

في األفق، نابعاً من 
مصالحة بین 

الطرفین برضاھما، 
ویبدو أن القوى 

الخارجیة حتى اآلن 
لیس لدیھا القدرة 
إلجبار أحدھما 
 على التراجع 

" 
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 .واالعتقاالت والتصفیة بالقتل التي توجت حملة الھستریا التي أطلقھا إعالم النظام
 

تظھر أنھ ال حل سیاسیاً نابعاً من مصالحة بین الطرفین برضاھما، ویبدو  لمعطیات السابقة،یمكن القول إن جمیع ا
أن القوى الخارجیة حتى اآلن لیست لدیھا القدرة إلجبار أحدھما على التراجع، على الرغم مما یشاع كل فترة عن 

اإلسالمي التونسي، من وجود وساطات ومصالحات، وآخرھا ما نسب إلى راشد الغنوشي، زعیم حزب النھضة 
تقدیم فكرة مصالحة لملك السعودیة سلمان بن عبد العزیز، إلیجاد تسویة بین النظام واإلخوان، وكذلك التلمیحات 
التي خرجت من أشخاص قریبین من دوائر مؤسسة الحكم في السعودیة كالكاتب جمال خاشفجي وعضو مجلس 

تحدثا عن أن جماعة اإلخوان لیست إرھابیة ویجب التعامل  الشورى السعودي السابق أحمد التویجري، اللذین
معھا بشروط، انتھاء بحدیث یوسف ندا، مفوض العالقات الدولیة لجماعة اإلخوان سابقاً، والذي بدا كمبادرة من 

 .أطراف لم یسمھا، ووّجھ لكل الشرفاء طالباّ إیاھم بالتنازل وھو ما قوبل بالرفض من أعضاء وقیادات الجماعة
مكن القول إن ھذه ھي المرة األولى بعد انخراط جماعة اإلخوان المسلمین في السیاسة، التي تنقطع فیھا كل ی

 .وبین النظام حتى في أوج المحاكمات العسكریة في التسعینات وما بعدھا اآلفاق السیاسیة، بین الجماعة
 

 ھل تتقارب الجماعة مع فرقاء المعارضة؟
 

تیارات الشبابیة والقوى السیاسیة التي كانت محسوبة على ثورة ینایر، عدلت مواقفھا منذ فض رابعة وكثیر من ال
في اتجاه معارضة نظام عبد الفتاح السیسي بشكل متدرج حتى وصل الحال إلى المعارضة التامة، من بعض 

ین، ھذا األمر إبریل وحركة االشتراكیین الثوریین وآخر 6 مثل حركة أفراد في النخب وبعض التیارات السیاسیة
و"االصطفاف" في مواجھة النظام الجدید الذي  "فتح الباب لدعوات انطلقت من حین آلخر تدعو "لوحدة الصف

رأوا فیھ أنھ یبطش بالكل، إال أن كل ھذه الكلمات الداعیة للتقارب لم یكن لھا بریق مثل الماضي، في مرحلة ما 
، في ظل حالة إلقاء المسؤولیة المتبادلة بینھما حول مسؤولیة 2012قبل االستقطاب السیاسي الحاد في نھایة عام 

 .تمكین القوى العسكریة من مقالید الحكم
 

حالة "المكایدة السیاسیة" بین الطرفین أو الفرقاء، وصلت مبلغاً ال یمكن معھ التغافل عن الفجوة التي أحدثتھا، 
ضجیج حالة االصطفاف الھویاتي. لذا فإن فكرة فاالعتذارات الھامسة من ھذا الطرف أو ذاك لیست أعلى من 

التنسیق أو التعاون بین اإلخوان من جانب وبین مناوئي السیسي اآلخرین، أمر ال یمكن تصوره في األفق 
المنظور خاصة مع الشباب والتیارات التي ال ترید دفع الكلفة التي یدفعھا اإلخوان في مواجھة النظام من قتل 

ا یرى كل طرف أن طریقھ مختلف، حتى لو اتفقوا على التعاطف مع المقتولین أو فیم وتعذیب واعتقال،
 .المسجونین أو الرغبة في اإلطاحة بالسیسي

 
 ما ھي آلیات الضم والتصعید في حجم الجماعة؟

 
من بین األسئلة المھمة التي طرحتھا مراحل التغییر، ھو الحدیث عن حجم الجماعة في ظل حاالت االعتقاالت 

اإلجابة على ھذا السؤال جاءت على لسان كوادر وقیادات  .طاردة وطرق وآلیات التصعید التنظیمي فیھاوالم
"العربي الجدید"، طالبة عدم الكشف عن أسمائھا، موضحة أن "تم تفعیل  داخل مصر وخارجھا تحدثت لـ
یما زادت وتیرة التصعید الحركات الشبابیة المختلفة، ف المواجھ للنظام عبر مسارات لالنضمام إلى الحراك

اإلداري خاصة للشباب مع وجود سیولة إلى حد في التغییرات اإلداریة، بینما یظل التصعید التربوي قلیالً إلى حد 
أصبح ال فارق بینھم فى  (ما، ھذا فیما تم دمج مستویات العضویة بمعنى أن كل اإلخوان (منتظم وعامل ومنتسب

المستویات السابقة یمكنھ شغل موقع ما فى الھیكل اإلداري، فیما كان ھذا  حقوق العضویة، أي أن أي واحد من
 .األمر سابقاً یقصر على األخوة العاملین

 
بالتالي فإنھ یمكن القول إن الواقع فرض مرونة أكثر في شروط التصعید، مثل عدم اشتراط موافقة لجنة التربیة أو 

ء األولویة لعوامل مثل الثبات واالستمرار بأنشطة الجماعة خضوع العضو للبرنامج التربوي كامالً، مع إعطا
وفعالیاتھا، سواء كانت السیاسیة المناھضة لالنقالب أو غیرھا، لكن الجماعة ما زالت مستمرة على التصنیف 
القدیم الخاص بالمحب ثم المؤید ثم المنتسب ثم العامل حتى لو لم یشكل فارقاً كبیراً في مسألة التصعید وتولي 
 .بعض المھام اإلداریة، وتقتصر أھمیة المھام على انتظام الفرد القدیم أو الجدید في حضور اجتماعات األسرة

 
في الحلقة الخامسة واألخیرة نحاول استشراف الرؤیة المستقبلیة للجماعة وسیناریوھات المستقبل المحتملة بالنسبة 

 .طة بھالھا في ضوء ما وصلت إلیھ وما آلت إلیھ األوضاع المحی



 ).. 5-5إعادة تموضع اإلخوان (

 تحدیات وسیناریوھات المستقبل 
 عبد الرحمن یوسف 

  2015یولیو  16

نكشف  في األجزاء األربعة السابقة استعرضنا تغیّرات جماعة اإلخوان المسلمین، وفي ھذه الحلقة
المحتملة لتعامل الجماعة مع  حالیة ومستقبلیة تواجھ الجماعة، إضافة إلى استعراض السیناریوھات تحدیات عن

 .الواقع الذي آلت إلیھ األمور
 

 :یمكن إجمال التحدیات التي تواجھ الجماعة في النقاط التالیة
 

تصل إلي  في ظل حدیث عن أعداد التعامل مع ملف المعتقلین بأعدادھم المتزایدة، وأوضاعھم وأوضاع ذویھم،
نظام لمسؤولي لجنة المضارین وكفالة أسر المعتقلین عشرات آالف المعتقلین، خاصة في ظل استھداف ال

في أول یونیو/ حزیران الماضي، أو بالقتل كما حدث  كما حدث في اإلسكندریةوالمتوفین، عن طریق االعتقال، 
 .یوماً  12أكتوبر قبل  6في مدینة 

 
تضییق الخناق على الجماعة بعد اعتقال أسماء من الصف األول مثل محمد طھ وھدان  وسیلة للفكاك من إیجاد

 .ومحمود غزالن وعبد الرحمن البر وغیرھم، بما یعني كشف العدید من األسرار وأوراق الجماعة للسلطة
 

والنفوذ،  الشیوخ من المقیمین في الخارج عبر سیطرتھم على المال إیجاد حل لألزمة الجیلیة بعد تفّوق جیل
 .وتفوق الشباب بالسیطرة على مكاتب إداریة والمنافذ اإلعالمیة للجماعة، بما یھدد بأزمات أخرى مستقبالً 

 
عن الجماعة إما لصالح العمل الدعوي واالنصراف عن الحراك یأساً من  تحدي خروج الشباب أو انشقاقھ

 .أو التحول للعنف التدمیري بشكل منفرد التغییر، أو االنشقاق لصالح العمل المسلح مع تنظیمات أخرى،
 

صیاغة طرح متماسك لطریقة حلحلة الموقف الحالي والوصول إلى رؤیة توافقیة للجماعة حول ماذا ستفعل إذا 
 .رحل النظام ألي سبب أو استُبدل رأسھ بطرف من داخلھ، أو حال استطاع السیسي ترسیخ وضعھ

 
تي قد تھدد أمن أفراد الجماعة أو المتعاطفین معھا حال تصاعدت بشكل التعامل مع حالة الھستریا المجتمعیة ال

 .أھلیة ممنھج لعنف تحت نظر السلطة، قد یدفع البالد إلى مواجھات وحرب
 

الوصول إلى رؤیة عن دور اإلخوان كجماعة ھل ھي جماعة دعویة تھدف إلصالح المجتمع أم جماعة تسعى 
ماعة ضغط، وھل سیستمر تصاعد رؤیة قطاعات داخلھا بعدم االقتناع للوصول للحكم أم االكتفاء بأن تكون ج

بالدیمقراطیة وآلیاتھا في العمل العام أم ستتمكن من احتواء ھذا األمر، وإذا كان ھناك ثمة میل نحو فكرة "اإلسالم 
 .الثوري" أو الرؤیة اإلسالمیة الخالصة، فأي نموذج إسالمي ستتبناه

 
للجماعة كورقة تأثیر ھامة في ضوء اشتعال المناطق المحیطة والتي تشھد وجوداً  إقناع قوى إقلیمیة بالنظر

إخوانیاً مثل لیبیا والیمن، وعدم التقلیل من شأن قضیتھا في مصر، والنظر لھا بوصفھا العباً قادراً على تغییر أو 
النظام الدولي والدول الكبرى  استقرار المعادلة، بما یعّدل من وضعھا التفاوضي في الداخل مع النظام، مع إقناع

 .بأنھا ما زالت جماعة سلمیة في ظل محاوالت النظام إلثبات العكس
 

 ثانیا: السیناریوھات المحتملة
مع ما آلت إلیھ األمور، ثمة سیناریوھات مستقبلیة محتملة للمشھد الحالي بین جماعة اإلخوان والنظام، في ظل 

خانة رد الفعل"، ومنھكة بین ملف المضارین والمعتقلین "ى اآلن في الحالة الصفریة بینھما، فالجماعة حت
"الكارثي" وبین السعي لعدم انطفاء شعلة الحراك على األرض من أجل إبقاء قضیتھا حیة، فیما یستمر تصعید 

ع األمن والنظام بعنف متزاید تجاه األرواح مصّراً على سیاسة االستئصال غیر مكترث بصورتھ دولیاً أو تراج

http://www.masress.com/ahramgate/668265


 .الدولة اقتصادیاً بفعل ھیمنة الحالة األمنیة على الوضع
 

 :یمكن تلخیص السیناریوھات المحتلمة في اآلتي
تبني الجماعة بشكل موّسع لسیناریو جنوب أفریقیا المعتَِمد على تكبید الدولة خسائر في بنیتھا االقتصادیة،  :األول

بأن الجماعة وأنصارھا لیسوا خصماً ضعیفاً یمكن سحقھ وإزعاجھا بعملیات "نوعیة" تربكھا وتدفعھا للشعور 
بالتھّور" بشأن الجماعة ككل، وتظھر "دون ثمن، أمالً في أن تعید حساباتھا ضدھا في اإلقدام على أفعال تتّسم 

 .للعالم أنھ ال بد من ترضیة الجماعة ولیس دفعھا لإلذعان، وھي الرؤیة السائدة عند قطاع عریض من الشباب
 

، أي انقالب عسكري من 1989الترابي) عام  الرھان على المسار السوداني في نسخة سیناریو (البشیر ـ :يالثان
داخل الجیش، یتحالف مع اإلسالمیین ألسباب مصلحیة أو سیاسیة أو عند الحد األدنى، یرفع الضغط عنھم، وھي 

حدیث القیادي اإلخواني ا واضحاً من خالل رؤیة تتبناھا نخب اإلخوان والقیادات الكبیرة في الجماعة، وھو ما بد
، مدحت الحداد، على قناة "مكملین"، في ینایر/ كانون الثاني الماضي، عندما أعطى إشارات بأن الموجود بتركیا

ده المتكرر بأن ثمة "شرفاء" ال یرضیھم ثمة انقسامات وعدم رضى داخل الجیش المصري عّما یجري، وتأكی
الوضع الحالي في المؤسسات األمنیة، وغیرھا من األحادیث المنتشرة حول خالف أو صراع مكتوم بین صدقي 
صبحي، وزیر الدفاع المصري، وعبد الفتاح السیسي، لكن ھذه الرؤیة تجد تردداً لدى الشباب في قبولھا وإن لم 

 .ترفض بالكلیة
 

ني مسار الثورة اإلیرانیة من خالل الدفع نحو فكرة الصدام والصراع مع الدولة بشكل كامل، وھو أمر تب :الثالث
یتبناه كثیر من الشباب، اعتمادا في رؤیتھم على ما یرونھ تراجعاً لشعبیة النظام والسیسي وانضمام شباب كثیرین 

أحد القیادات السیاسیة الشبابیة من حزب من خارج اإلخوان إلى فكرة العمل الثوري المتصاعد، وھو ما أكده 
الحریة والعدالة في اإلسكندریة، لـ"العربي الجدید"، معتبراً أنھ السیناریو األكثر تأییداً لدى الشباب، حتى وإن 

 .تفاصیل تنفیذه أو حال نجاحھ على المدى المتوسط والبعید كانت تفاصیلھ غائبة، سواء في
 

ام بما یؤدي إلى مواجھة ذات عنف عال، لیس بالضرورة أن تكون مسلحة بالكلیة، تفّجر الصدام مع النظ :رابعاً 
بفعل ضغوط الصراع الصفري بین الطرفین واستمرار وضع التأھب بینھما، ما قد یؤدي لنفاد صبر إحدى 
الجھتین، فیتفجر الموقف، وھو أمر قد یحدث بتدخل عناصر جدیدة على المشھد، كإعدام مرسي أو القیادات 
اإلخوانیة أو استخدام "التصفیة" كتعامل مع أفراد الجماعة أو تأجیج العنف األھلي والمجتمعي ضد الجماعة 

 .لتتحّول دفة الصراع من سیاسي إلى أھلي
 

أن یؤدي نجاح الجماعة إقلیمیاً ودولیاً، وعدم تحول الصورة المعروفة عنھا كجماعة سلمیة أو غیر عنیفة  :خامساً 
وائر الغربیة والعربیة، مع تصعید النظام الممنھج في ذات الوقت، إلى حدوث تغیّرات فى عند كثیر من الد

المعادلة السیاسیة، بفعل الخشیة من تحول مصر إلى دولة غیر قادرة على تسییر حیاتھا الیومیة بشكل طبیعي، بما 
اوض الجدي بشروط یرضاھا یھدد مصالح أطراف كثیرة داخلیة وخارجیة، فیتم دفع الجماعة والنظام إلى التف

 .الطرفان تحت رعایة إقلیمیة/ دولیة، تبدو السعودیة األقرب لھا
 

أن یحدث السیناریو المعاكس لسابقھ، بأن یدفع القلق المتجدد من وقت آلخرعند بعض األطراف الدولیة  :سادساً 
غط على النظام الحالي أو على وقع ما یتردد من عبارات وبیانات تصعیدیة من قبل الجماعة، إلى تخفیف الض

 .منحھ مزیداً من الشرعیة، تساعده أكثر في تثبیت أركانھ والتنكیل بالجماعة
 

أن یستتب األمر ویستقر لنظام عبد الفتاح السیسي، بما یرفع من حالة الیأس واإلحباط بشكل أكبر داخل  :سابعاً 
االنشقاق وتشكیل مجموعات تمارس  منھم إلىالكثیرین  أوساط شباب الجماعة والتیارات اإلسالمیة، بما یدفع

"العنف التدمیري" مّمن یُعّرفون في أدبیات تحلیل العنف، بـ"الذئاب المنفردة"، وتتحول ھذه المجموعات 
 .ومثیالتھا إلى الالعب الرئیسي ضد السیسي وتتحول بوصلة الصراع بالكامل

 
 الختام

ویة في قوتھا وأھمیتھا، بفعل حالة السیولة التي وصلت إلیھا تبقى ھذه التحدیات والسیناریوھات السابقة متسا
األوضاع في مصر في ظل محیط إقلیمي معقّد وملتھب وسیاسة دولیة غیر راغبة في التورط بشكل أكبر في 

مشاكل الشرق األوسط، لتكون لعبة عض األصابع والنفس الطویل ھي الملمح الرئیسي للصراع الدائر بین نظام 
 .الستئصال واالنتقام، وجماعة رفعت شعار المقاومة طویلة المدىرفع شعار ا

https://www.youtube.com/watch?v=WYz9C2ZBNO8
https://www.youtube.com/watch?v=WYz9C2ZBNO8
https://www.youtube.com/watch?v=WYz9C2ZBNO8
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