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املقدمة
معقد  متشدد  إسالمي  عصيان  مرص  يجتاح 
اإلخوان  بحكومة  اإلطاحة  منذ  مسبوق  غري 
يوليو/متوز  يف  عسكري  بانقالب  املسلمني 
2013. ويف الجهة الشاملية الرشقية من شبه 
جزيرة سيناء، تشن الجامعة السلفية الجهادية 
والية   - اإلسالمية  الدولة  جامعة  املحلية، 
باسم جامعة  كانت تعرف سابقا  التي  سيناء، 
أنصار بيت املقدس، عصيانا شامال باستخدام 
تكتيكات اإلرهاب وكذلك حرب العصابات. ويف 
وادي النيل يف مرص - الجزء الحيوي والقلب 
سكان  من   97% يعيش  حيث  للبلد  النابض 
عدة  شنت   -  )UNEP, 2013, p. 26( البلد 
ضد  إرهابية  هجامت  مسلحة  إسالمية  جامعات 

الحكومة املركزية، ولكن تأثريها كان محدودا.
سيناء  والية   - اإلسالمية  الدولة  جامعة  إن 
هي جامعة سلفية جهادية. والسلفية الجهادية 
تنظيم  مثل  جامعات  تتبعه  الذي  املذهب  هي 
القاعدة وجامعة الدولة اإلسالمية، وهي جامعة 
لجامعة  األم  والتنظيم  الدول  غري  من  مسلحة 
الدولة اإلسالمية - والية سيناء. يدعو هذا املذهب 
للعنف واستخدام القوة لتطبيق تفسري متطرف 
جامعات  ووجود  املتشدد.  السلفي  لإلسالم 
أمر  سيناء  يف  املسلحة  الجهادية  السلفية 
كثريا.  الدولية  الصحافة  عنه  وتتحدث  معروف 
ولكن الجامعات يف وادي النيل متثل نوعا عنيفا 
املتوافقة  املسلحة  اإلسالمية  الحركات  من  آخر 
فهذه  املسلمني.  اإلخوان  أيديولوجيا مع جامعة 
ممكن  وصف  أفضل  مذهبا  تتبع  الجامعات 
أو  املسلمني  اإلخوان  جهاد  من  نوع  أنه  هو  له 

الجهاد اإلخواين.1
النوع  هذا  بتحليل  هذه  اإلحاطة  ورقة  تبدأ 
الجديد من الجهاد اإلخواين للجامعات اإلسالمية 
الجديد.  املذهب  هذا  وصف  خالل  من  املسلحة 
اإلخوان  جامعة  عىل  بالتدقيق  تقوم  ثم  ومن 
مرص  يف  السلطة  من  وخروجها  املسلمني 
التطور  عن  عامة  ملحة  ذلك  ويتبع   ،2013 عام 
يف  خاصة  املسلحة،  الجامعات  لهذه  املعارص 
الورقة  تتقىص  ذلك،  بعد  النيل.  وادي  منطقة 
الجديدتني  الجامعتني  هاتني  صعود  تفاصيل 
معروف  هو  ما  وتحلل   - الثورة  ولواء  - حسم 
حول  العامة  املصادر  من  تجميعه  ميكن  أو 
وتختتم  املسلمني.  اإلخوان  بجامعة  عالقتهام 
هذه  الستخدام  املحتمل  التأثري  بتقيص  الورقة 
واإلسالم  استقرار مرص  للعنف عىل  الجامعات 

السيايس يف مرص. 
التي  املقابالت  إىل  الورقة  هذه  تستند 
التي  الرئيسية  واملصادر  املؤلف،  أجراها 
دراستها  تم  التي  املسلحة  الجامعات  نرشتها 
وجامعة  املرصية  والحكومة  الورقة  هذه  يف 
مفتوحة  أخرى  ومصادر  املسلمني،  اإلخوان 
مثل البحوث الثانوية املنشورة حول املوضوع 

والتقارير اإلعالمية. 

ملحة عامة
يجتاح مرص عصيان إسالمي متشدد معقد منذ يوليو/متوز 2013، عندما قام 

 .)MB( الجيش بإسقاط الحكومة التي كانت تقودها جامعة اإلخوان املسلمني

إىل  مييل  أحدهام  فريقني؛  إىل  املسلمني  اإلخوان  انقسام  إىل  االنقالب  أدى 

التحرك السيايس واآلخر مييل إىل العنف. وتشكلت جامعات "جهاد إخواين" 

متشددة جديدة تتوافق من الناحية األيديولوجية مع جامعة اإلخوان املسلمني 

اإلخواين  الجهاد  حركة  أصول  هذه  اإلحاطة  ورقة  تستكشف  بها.  وترتبط 

أثر تطور هذه  أيضا  الورقة  وروابطها مع جامعة اإلخوان املسلمني. وتقتفي 

الجامعات وتتتبع تنظيمها وقدراتها املتزايدة من خالل استعراض ثالث موجات 

مستوى  بتزايد  متيزت  موجة  كل  أن  إىل  الورقة  وتشري  العنف.  من  متاميزة 

لوجود  تهديدا  حاليا  تشكل  ال  أنها  ورغم  وهجامتها.  الجامعات  وفتك  تعقيد 

الحكومة املرصية، إال أن جامعتي الجهاد اإلخواين اللتني تشكالن املوجة الثالثة 

والحالية من العنف - وهام حركتا حسم ولواء الثورة - تشكالن عىل األرجح 

تهديدا كبريا طويل األمد أكرث خطورة من جامعات السلفية الجهادية املعروفة 

والنشطة يف سيناء.

النتائج الرئيسية 

انقالب يوليو/متوز 	  التشدد اإلسالمي يف مرص منذ  ظهر نوع جديد من 

2013 الذي ألقى باإلخوان املسلمني بعيدا عن سدة الحكم. ومتثل الجامعات 

اإلخوان  مع  أيديولوجيا  واملرتبطة  املتوافقة  الجديدة  املتشددة  اإلسالمية 

املسلمني نوعا من الجهاد التابع لإلخوان املسلمني )الجهاد اإلخواين(، عىل 

عكس السلفية الجهادية الشائعة واملعروفة.

يد 	  عىل  العنف  من  موجات  ثالث  تحديد  ميكن   ،2013 عام  أواسط  منذ 

بتزايد  موجة  كل  وتتميز  اإلخواين.  الجهاد  مبدأ  تنتهج  مسلحة  جامعات 

مدى فتك وقدرة الجامعات املكونة لتلك املوجة. وتظهر حاليا عىل مرسح 

املوجة الثالثة )القامئة( جامعتان جديدتان، وهام حركتا حسم ولواء الثورة. 

يعترب العنف املصاحب للجهاد اإلخواين مثرة مبارشة النقالب يوليو/متوز 	 

2013 وما أعقبه من نتائج. فقد وقع انشقاق يف جامعة اإلخوان املسلمني 

اآلن، وهناك عىل أقل تقدير فريقان متنافسان. مييل أحدهام إىل "العمل 

الثوري" واالنخراط املبارش يف أعامل العنف، يف حني مييل الفريق اآلخر 

إىل اتباع مبدأ التدريجية.

الدولة 	  لوجود  مبارشا  تهديدا  يشكل  ال  اإلخواين  الجهاد  عنف  أن  رغم 

املرصية أو حكومتها الحالية، إال أنه ميثل خطرا أمنيا محتمال طويل األمد.
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الجهاد اإلخواين

تحت  تصنف  التي  العنيفة  الجامعات  تتبع 
الديني  السيايس  املذهب  املنفردة  الفئة  هذه 
واملبادئ األيديولوجية لجامعة اإلخوان املسلمني 
القواسم  ورغم  املشابهة.  اإلسالمية  والجامعات 
املسلمني  اإلخوان  جامعة  أعضاء  بني  املشرتكة 
الجوانب،  بعض  يف  الجهاديني  والسلفيني 
فإنهم يختلفون حول العديد من األمور املتعلقة 
املثال،  سبيل  عىل  والتكتيكات.2  باملذهب 
للجهاد  التابعة  الدينية  األطراف  تنغمس  ال 
مع  الحال  هو  كام  التكفري  فكرة  يف  اإلخواين 
السلفية الجهادية. ولكن رغم ذلك ينظر الجهاد 
والجهات  الحكومة  ترصفات  إىل  اإلخواين 
املعادية له باعتبارها نوعا من الكفر3. عالوة عىل 
ذلك، فمذهب الجهاد اإلخواين املعارص ال يركز 
عىل التطبيق الفوري للرشيعة اإلسالمية؛ وإمنا 
ورمبا  املرصي  النظام  إسقاط  عىل  أكرث  يركز 
اهتاممه  من  بدالً  املنطقة  األنظمة يف  من  غريه 

وبالتايل،  عاملي.  نطاق  عىل  الجهاد  بتعميم 
مع  مقارنتها  اإلخواين ميكن  الجهاد  فكرة  فإن 
نفسها  وهي   - حامس  لحركة  املسلح  الجناح 
اإلخوان  جامعة  من  تنحدر  فلسطينية  جامعة 

املسلمني األصلية يف مرص. 
يف  الجديدة  التشدد  ظاهرة  تجسدت  وقد 
بالرئيس  اإلطاحة  منذ  وقعت  موجات  ثالث 
السابق محمد مريس وحكومته يف عام 2013: 

عام 	  أواسط  وحتى   2013 عام  أواخر 
كانت  األوىل،  املوجة  هذه  يف   :2014
حد  إىل  محرتفة  غري  املسلحة  الجامعات 
أعامل  عىل  منصبا  تركيزها  وكان  كبري، 
العنف صغرية النطاق مثل إشعال الحرائق 
تفجري  من  قليلة  حاالت  مع  والتخريب، 

القنابل الصغرية وعمليات االغتيال.
أواخر عام 2014 وحتى أوائل عام 2016: 	 

جامعات  ظهور  الثانية  املوجة  شهدت 
املقاومة  حركة  مثل  ترابطا  أكرث  مسلحة 

 )RP( الثوري الشعبية )PRM( والعقاب 
هذه  وكانت  أدناه(.  مناقشتهام  )تتم 
التسليح  حيث  من  قليال  أفضل  الجامعات 

وأكرث فتكا وتتبع أيديولوجية منقحة.
أواسط عام 2016 وحتى الوقت الحارض: 	 

متثل املوجة الثالثة واملستمرة نضوج هذه 
مسلحة  جامعات  إىل  وتحولها  الجامعات 
التدريب والتسليح  عنيفة أفضل من حيث 
لواء  وحركة  حسم  حركة  يف  تجسدت 
وجه  عىل  حسم  حركة  وقامت  الثورة. 
الخصوص بتنفيذ عمليات اغتيال وهجامت 
املفخخة  السيارات  باستخدام  معقدة 
باستخدام  عادية  وهجامت   )VBIED(
لألفراد.  مضادة   )IED( ناسفة  عبوات 
الجامعات  تصف  العام،  خطابها  ويف 
للجهاد  الديني  الفكر  املنتمية إىل  املسلحة 
اإلخواين نفسها عىل أنها "املقاومة" ضد 

الحكومة املرصية ما بعد عام 2013.

الجامعات  مشهد  يف  األخري  التطور  وهذا 
للتجربة  مبارشة  حصيلة  هو  املرصية  املتشددة 
السلطة،  املسلمني يف  اإلخوان  لجامعة  الفاشلة 
التنظيم  داخل  وانقسام  خالف  من  لحقها  وما 
نفسه. وبالرغم من صغر حجم هذه املجموعات 
تبنيها  فإن  املسلحة،  األطراف  من  الجديدة 
الداخيل  لألمن  جديدا  تحديا  ميثل  للعنف 
عمليات  انتشار  عىل  مؤرشا  ويعترب  املرصي 
تسليح وعسكرة ضمن الجامعات اإلسالمية مثل 

جامعة اإلخوان املسلمني. 

صعود جامعة اإلخوان املسلمني 

وانهيارها 4 

أقدم  من  املسلمني  اإلخوان  جامعة  تعترب 
مرص،  يف  تنظيام  وأكرثها  اإلسالمية  الجامعات 
السياسية  للحياة  الرئيسية  املالمح  من  وكانت 
واملجتمع يف مرص منذ تأسيسها يف عام 1928. 
رؤية  البنا،  حسن  الجامعة،  مؤسس  ووضع 
تهدف يف النهاية إىل أسلمة مرص وإعادة إقامة 
االجتامعي  النشاط  خالل  من  اإلسالمية  الخالفة 
ولهذا  العنف.  باستخدام  وأحيانا،   - والسيايس 
عالقة  تأرجحت  األسباب،  من  وغريه  السبب، 
مر  املركزية عىل  الحكومة  مع  املسلمني  اإلخوان 
التاريخ ما بني الرشاكة والتسامح والعداء املطلق.

وستينات  أربعينات  بني  ما  الفرتة  خالل 
القرن املايض، شاركت جامعة اإلخوان املسلمني 
وأفرادها أو خططوا بشكل منتظم ألعامل عنف 
إىل جانب عملهم السيايس واالجتامعي. وقبل 
البنا نفسه  1949، كان حسن  اغتياله يف عام 
قد أعد جناحا رسيا شبه عسكري للعمل كذراع 
الخاص"5  "الجهاز  هذا  وقام  للتنظيم.  رسية 
بارزة  لشخصيات  اغتيال  عمليات  عدة  بتنفيذ 
رئييس  بشكل  استهدفت  تفجري  وعمليات 
املسلمني  اإلخوان  لجامعة  السياسيني  األعداء 
عشاموي.  )عيل  الربيطاين  االحتالل  وقوات 

الصندوق 1 تعريفات املصطلحات الرئيسية 

هذه  توفري  وتم  الورقة.  هذه  الواردة يف  الرئيسية  واملفاهيم  للمصطلحات  العملية  التعريفات  ييل  فيام 
القامئة لتجنب اختالط املفاهيم ولتوضيح الغاية املطلوبة.

اإلسالم السيايس - اإلسالميون: "اإلسالميون" هو مصطلح عام يطلق عىل أتباع "اإلسالم السيايس،" 

وهو االعتقاد بأن اإلسالم دين ونظام حكم يف آن واحد يجب تطبيقه. ومصطلح "اإلسالميني" هنا يهدف 
والسلفيني  السيايس  لإلسالم  املنارصة  األخرى  الجهات  ومختلف  املسلمني  اإلخوان  جامعة  شمول  إىل 
السياسيني )عىل عكس السلفيني الذين يتجنبون املشاركة السياسية(. وبعض اإلسالميني الحلفاء لجامعة 
اإلخوان املسلمني إما مستقلون أو أنشؤوا أحزابهم السياسية أو تنظيامتهم الخاصة، وهذا أيضاً سبب يف 

التمييز بينهم.

يدعو إىل تفسري  اإلسالم والذي  املتزمت واألصويل من  الشكل  السلفيون: "السلفية" هي  السلفية - 

حريف بشكل كبري للنصوص والخطابات الدينية. يطلق عىل أتباع السلفية مصطلح "السلفيني". وهناك 
عدة مذاهب سلفية مختلفة، ولكن السلفيني الذين تتحدث عنهم هذه الورقة هم السلفيون املنخرطون يف 

السياسة أو أعامل العنف.

لوصف  يستخدم  مصطلح  الجهادية"  "السلفية  الجهاديون:  السلفيون   - الجهادية  السلفية 

يرى  التغيري.  لتحقيق  األسايس  املنهج  باعتباره  للعنف  املنارصون  السلفيون  يتبعها  التي  األيديولوجية 
"السلفيون الجهاديون" يف العنف رضورة لتحقيق هدفهم املشرتك يف تدمري األنظمة السياسية القامئة 

يف مختلف أنحاء العامل اإلسالمي أوال بغرض إقامة الدولة اإلسالمية فيام بعد.

الجهاديون غري السلفيني أو الجهاد اإلخواين: يتم استخدام هذين املصطلحني بشكل تباديل للتمييز 

بني مختلف الجامعات املسلحة التي تدعم العنف واملستمدة من جامعة اإلخوان املسلمني، وبني جامعات 
أنهم  ورغم  اإلسالمية.  والدولة  القاعدة  مثل  القامئة،  اإلرهابية  الشبكات  أو  املسلحة  الجهادية  السلفية 
يختلفون بشكل جوهري عن نظرائهم من السلفيني الجهاديني يف ما يتعلق بالعقيدة الدينية واألهداف 
طويلة األمد ونطاق العمليات، إال أن الجهاد اإلخواين يدعم أيضا استخدام العنف من أجل تحقيق أهدافه.

التكفري: كلمة عربية تشري إىل اعتبار مسلم آخر كافرا، وهو اتهام ميكن أن يكون خطريا يف سياقات 

يُعاقب فيها "الكفر" باملوت أو السجن، أو عندما تظل االحتامالت مرتفعة لنتوج عواقب اجتامعية عن هذا 
الحاليني  الحكوميني  واملسؤولني  الحكام  أنفسهم جميع  تلقاء  من  الجهاديون  السلفيون  يعترب  االتهام. 
يف الدول اإلسالمية "كفرة". وال يشرتك الجناح العسكري لجامعة اإلخوان املسلمني رسميا أو شكليا يف 

هذا املبدأ.

اآلالت  بصحبة  أو  موسيقية  آالت  بدون  غناؤها  يتم  التي  اإلسالمية  لألغاين  عريب  مصطلح  النشيد: 

اإليقاعية مثل الطبول. ولألناشيد استخدامات متنوعة بالنسبة ملختلف الطوائف اإلسالمية، غري أن هذه 
الورقة تناقش عىل وجه الخصوص األناشيد باعتبارها ترانيم حرب لإلسالميني املتطرفني. وبالتايل، ميكن 
أن تساعد كلامت نشيد معني يف فهم أيديولوجية جامعة إسالمية متشددة معينة. عالوة عىل ذلك، فإن 
السلفيني الجهاديني ينتجون فقط أناشيد يكون الغناء فيها غري مصحوب بآالت موسيقية ألنهم يحظرون 
بشدة استخدام اآلالت املوسيقية. وإذا تضمنت األناشيد آالت موسيقية أو استخداما مبالغا للطبول، فيشري 

ذلك يف العادة إىل أن الجامعة التي تستخدمها ليست جامعة سلفية جهادية.
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املسلمني  اإلخوان  تنظيم  حل  وتم   .)2006
إحيائه  إعادة  وبعد   ،1948 عام  يف  رسميا 
التنظيم  1953، تم حل  لفرتة قصرية يف عام 
جامل  الرئيس  يد  عىل   1954 عام  يف  مجددا 
Kandil, 2015, pp. 128–( النارص  عبد 

29(. غري أن الجناح شبه العسكري قد نجا من 
هذه اإلجراءات الصارمة، وتشكلت خاليا عنيفة 

جديدة يف ستينات القرن املايض. 
مارسها  التي  الصارمة  اإلجراءات  زمن  ويف 
الروحي  الزعيم  قطب،  سيد  طرح  النارص،  عبد 
أن  مفادها  متطرفة  فكرة  املسلمني،  لإلخوان 
"الحقيقية"،  بصورته  مُيارس  يعد  مل  اإلسالم 
عدم  نتيجة  "كفرة"  مرص  حكام  فإن  وبالتايل 
تطبيقهم للرشيعة اإلسالمية عىل نطاق قومي6. 
ويف نهاية املطاف، نأت جامعة اإلخوان املسلمني 
الفكرة األكرث تطرفا من بني أفكار  بنفسها عن 
سيد قطب - التفكري - وتخلت رسميا عن العنف 
يف سبعينات القرن املايض. ولكن ال يزال سيد 
تشكل  وكتاباته  واسع،  باحرتام  يحظى  قطب 
جزءا من عملية التنشئة الثقافية والتعليمية يف 

.7 )Kandil, 2015(الجامعة
الحركات  أقدم  من  واحدة  وباعتبارها 
وأفضلها تنظيام يف مرص، فقد حظيت جامعة 
االستعداد  من  فريد  بوضع  املسلمني  اإلخوان 
االنفتاح  ظل  يف  بالعمل  لها  سمح  والجاهزية 
لثورة  نتيجة  حصل  الذي  املفاجئ  السيايس 
أطاحت  التي   2011 الثاين  يناير/كانون 
املجلس  عزل  وبعد  مبارك.  حسني  بالرئيس 
األعىل للقوات املسلحة )SCAF( للرئيس مبارك 
من منصبه يف 11 فرباير/شباط، حاول املجلس 
"الوضع  اعتربه  ما  إىل  البلد  يعيد  أن  رسيعا 
 Kirkpatrick,( "االستقرار"  أو  الطبيعي" 
2011(. وظهرت عالقة مشحونة ولكن تعاونية 
وجامعة  املسلحة  للقوات  األعىل  املجلس  بني 
 Martini( الوقت  ذلك  يف  املسلمني  اإلخوان 
and Taylor, 2011(. وقدمت جامعة اإلخوان 
املسلمني نفسها باعتبارها القوة السياسية األكرث 
مصالح  وضامن  "الشارع"  تهدئة  عىل  قدرة 
ونظرا  الدولة.  يف  القوية  األمنية  املؤسسة 
للوضع املتفوق املبكر لجامعة اإلخوان املسلمني 
االجتامعية  الجامعات  من  بغريها  مقارنة 
شجعها  فقد  تنظيام،  األقل  السياسية  والقوى 
يف  رسيع  سيايس  انتقال  وراء  للسعي  ذلك 
الشهور التي أعقبت ثورة 2011 - وهو موقف 
توافق مع رؤية املجلس األعىل للقوات املسلحة. 
كان هناك تحالف ضمني بني اإلخوان املسلمني 
واملجلس األعىل للقوات املسلحة يف غري صالح 
املتنوعة، ومتكنت  املنافسة  املعارضة  الجامعات 
جامعة اإلخوان املسلمني وحلفاؤها اإلسالميون 
من السيطرة عىل الربملان الجديد يف أوائل عام 

.)Kirkpatrick, 2012a( 2012
عن  البعد  كل  بعيدة  كانت  مرص  أن  غري 
السياسية  القوى  ألن  السيايس،  االستقرار 
رؤى  حملت  الثورة  بعد  مرحلة  يف  املختلفة 
ونتيجة  البلد.  ملستقبل  ومتعارضة  مختلفة 

جامعة  يف  كثريون  شكك  املعقد،  تاريخها  إىل 
بالقيم  التزامها  صدق  ومدى  املسلمني  اإلخوان 
الدميقراطية )Blomfield, 2012(. ومبا أن ربع 
السلفيني  يتألف من  كان  تقريبا  الجديد  الربملان 
األصوليني، فلم يساعد ذلك يف الحد من الشكوك 
املرصي  املجتمع  رشائح  مختلف  من  الكثري  ألن 
املسلمني.  لإلخوان  وكالء  السلفيني  يعتربون 
تغيري  من  مرص  يف  اإلسالميني  غري  وخيش 
العقوبات  بتطبيق  )للسامح  الدولة  دستور 
اإلسالمية عىل سبيل املثال( ومن قيام اإلسالميني 
يف الربملان الجديد بعمل تغيري ال رجعة فيه عىل 

نظام الحكومة والهوية الوطنية يف مرص. 
النصف  يف  الرئاسية  االنتخابات  إجراء  تم 
األول من عام 2012، والتي فاز فيها يف نهاية 
املطاف مرشح اإلخوان املسلمني، محمد مريس، 
 Kirkpatrick,( يونيو/حزيران   24 يف 
2012b(. وما جعل نجاح مريس يف االنتخابات 
لجامعة  الهائلة  التنظيمية  املوارد  هو  ممكنا 
الحمالت  إدارة  املسلمني ومهاراتهم يف  إلخوان 
األقل(  عىل  )جزئيا  فوزه  سّهل  كام  االنتخابية. 
املعارضني  اإلسالميني  غري  املصوتني  رفض 
يف  مريس  )خصم  شفيق  أحمد  دعم  للنظام 
أسباب،  لعدة  التصويت(  من  الثانية  الجولة 
يف  وزراء  رئيس  كآخر  السابق  منصبه  منها 
عهد مبارك. غري أن الدعم الشعبي املبكر ملريس 
تبخر رسيعا، نظرا لتزايد االمتعاض من طريقة 
أن  وبعد  الحكم.  يف  املسلمني  اإلخوان  جامعة 
منح مريس نفسه صالحيات تنفيذية تكاد تكون 
مطلقة مبوجب قرار رئايس يف نوفمرب/ترشين 
Kirkpatrick, 2012c( 2012(، تزايد  الثاين 
صفوف  لتوحيد  نتيجة  مرص  يف  االستقطاب 
اإلسالميني  غري  وعارض  املعارضة.  الجهات 
البعض  فيهم  مبن   - األطياف  مختلف  من 
حكومة  بشدة   - الدولة  مؤسسات  داخل  من 
عام  من  األول  النصف  خالل  املسلمني  اإلخوان 
2013. ومع فشل مختلف جهود املصالحة يف 
بتنظيم  الحكومة  معارضو  قام  الوضع،  تهدئة 
 ،2013 يونيو/حزيران  يف  حاشدة  مظاهرات 
مع دعوة الكثريين إىل انتخابات رئاسية مبكرة. 
وأدخل هذا االستقطاب االجتامعي السيايس 
الشارع  مظاهرات  عىل  جديدة  دينامية  املتزايد 
عام  منذ  مرص  هزت  قد  كانت  التي  املتكررة 
ضد  عام  بشكل  موجهة  كانت  والتي   ،2011
عام  أواخر  ومع  الدولة.  عىل  محسوبة  جهات 
السياسية  املعسكرات  املدنيون من  كان   ،2012
بعضهم  مع  دائم  بشكل  يصطدمون  املنافسة 
أن  غري  األمن.  قوات  مع  فقط  وليس  البعض 
يف  املشاجرات  حدود  تجاوزت  الصدامات  هذه 
من  السياسيون  املتظاهرون  بدأ  فقد  الشارع؛ 
املأجورون  و"البلطجية"  املختلفة  األطراف 
عدا  )أسلحة  البارودية  غري  األسلحة  باستخدام 
الشوارع(  قتال  املستخدمة يف  النارية  األسلحة 
الصنع  محلية  الخراطيش  وذخرية  والبنادق 
واملتوفرة بسهولة خالل مواجهاتهم يف الشوارع 

.)Revkin, 2013; Giglio, 2013(

من جهتها، أنشأت جامعة اإلخوان املسلمني 
"تحالفا" مواليا للحكومة يتألف بشكل رئييس 
من السلفيني املتطرفني وغريهم من اإلسالميني، 
مبا يف ذلك التنظيم اإلرهايب السابق "الجامعة 
هذا  ودق   .8)Loveluck, 2013( اإلسالمية" 
من  للعديد  بالنسبة  اإلنذار  جرس  التحالف 
املثال،  سبيل  فعىل  متعددة.  ألسباب  املرصيني 
حكومة  موقف  من  قلقا  املرصيني  بعض  كان 
املرصيني  تجاه  تساهال  فيه  رأوا  الذي  مريس 
السوري،  الرصاع  يف  للقتال  يغادرون  الذين 
التي  والتمويل  التجنيد  شبكات  تجاه  وكذلك 
التعبئة )Batrawy, 2013(. وتبنى  تدعم هذه 
تقسيميا  خطابا  للحكومة  املوايل  التحالف 
شبكات  أوعزت  املثال،  سبيل  فعىل  متزايدا. 
أن  إىل  السلفيون  يديرها  التي  التلفزيون 
يقودها  التي  للحكومة  السياسيني  الخصوم 
وأدى  "حقيقيني".  مسلمني  ليسوا  اإلسالميون 
السلفية  السياسية  األحزاب  وسلوك  خطاب 
ضمن ائتالف مريس الحاكم، مجتمعة مع تزايد 
الحكم؛  التعنت يف منهج اإلخوان املسلمني يف 
إىل تصور العديد من منافيس الحكومة املحليني 
من  عدواين  استيالء  عملية  البلد عىل شفري  أن 

قبل اإلسالميني.
 ،2013 يونيو/حزيران  أواخر  ويف 
وحلفائها  املسلمني  اإلخوان  جامعة  قامت 
اعتصام  معسكري  بإقامة  اإلسالميني  من 
ضد  محتمل  تحرك  أي  الستباق  رئيسيني 
حكومة مريس قد يكون نشأ عن االحتجاجات 
مدينة  املعارضة. ويف حي  لها  التي خططت 
رابعة،  أقاموا معسكر  القاهرة،  نرص، رشقي 
وأقاموا يف الجهة األخرى من منطقة القاهرة 
معسكر  الجيزة،  يف  وتحديدا  الكربى، 
املسلمني  اإلخوان  شكوك  وتأكدت  النهضة. 
مريس  انتقاه  الذي  الدفاع  وزير  قام  عندما 
شخصيا، عبد الفتاح السييس، بعزله وتعيني 
انقالبا  يعترب  فيام  مؤقت،  جديد  رئيس 
 Sigelbaum, 2013;( الشعب  من  مدعوما 

.)Kirkpatrick, 2013
اإلسالميني  االعتصام  معسكري  كال  وكان 
مصدر جذب لإلسالميني املتطرفني، حيث كان 
الخطاب الناري املتعنت والطائفي هو الخطاب 
االنقالب،  وبعد   .)McTighe, 2015( السائد 
وافقت قيادات جامعة اإلخوان املسلمني داخل 
"ثورية"  اسرتاتيجية  تبني  عىل  املعسكرات 
أنصارهم  وتهيئة  االنقالب  عكس  إىل  تسعى 
للمواجهات املتوقعة. وتبع ذلك صدامات دموية 
ويف   ،2013 وأغسطس/أب  يوليو/متوز  يف 
نهاية املطاف قامت الحكومة املرصية الجديدة 
14 أغسطس/ بفض االعتصامني بالعنف يف 

آب 2013. وتشري التقديرات إىل مقتل حوايل 
املسلمني  اإلخوان  مؤيدي  من  شخص   1.000
تلك  وبعد   .)HRW, 2014( اليوم  ذلك  يف 
الواقعة بأربعة أشهر، حظرت الحكومة رسميا 
تنظيام  وأعلنتها  املسلمني  اإلخوان  جامعة 

.)BBC, 2013( إرهابيا
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تفتيت جامعة اإلخوان املسلمني

والفض   2013 يوليو/متوز  انقالب  أعقاب  يف 
املسلمني  اإلخوان  اعتصام  ملعسكرات  الدموي 
يف أغسطس/آب، برزت الخالفات ضمن جامعة 
عىل  ينبغي  كان  إذا  ما  حول  املسلمني  اإلخوان 
منهج  تبني  املسلمني  اإلخوان  وقيادات  مريس 
"ثوري" من أجل "تطهري" املؤسسات الحكومية 
املعارضني  والبريوقراطيني  املسؤولني  من 
السلطة،  يف  وجودهم  أثناء  املسلمني  لإلخوان 
التدريجية  القائم عىل  التقليدي  املنهج  بدال من 
الذي تتبعه جامعة اإلخوان املسلمني.9 بل وقال 
املسلمني  اإلخوان  قيادات  تبنت  لو  إنه  بعضهم 
تجنب  املمكن  من  لكان  شدة"،  أكرث  "موقفا 
 Lang, Awad,( نتائج أعقبه من  االنقالب وما 

.)and Katulis, 2013, pp. 12–18
الواقع  املسلمني يف  اإلخوان  كانت جامعة 
راديكايل  مرشوع  وصاحبة  إسالميا  تنظيام 
إىل  مرص  لتحويل  املعامل  واضح  غري  ولكنه 
منهجا  تبنت  قد  كانت  أنها  إال  إسالمية،  دولة 
تدريجيا وجده العديد من أعضائها غري فعال 
للجامعة  املعلنة  الرؤية  مع  متاما  ومتعارض 
)Awad, 2017c(. ورغم أن القيادات وبعض 
عن  اإلعراب  يف  بدؤوا  البارزين  األعضاء 
الدميقراطية  عىل  املسلمني  اإلخوان  انفتاح 
الليربالية  القيم  فإن  املاضية،  العقود  خالل 
يف  قط  تدمج  مل  الحديثة  الدميقراطية 
 Awad,( للجامعة  والتثقيفي  الرتبوي  املنهج 

.)2017c; 2017d
لتفتيت  املشهد  املواجهات  هذه  هيأت  وقد 
املسلمني  باإلخوان  اإلطاحة  أعقاب  يف  مدوي 
والحملة املشددة التي تعرضوا لها. باملقابل، فإن 
هذه الحملة املشددة مهدت الطريق لربوز فريق 
جديد من اإلخوان املسلمني يدعو إىل تبني منهج 
التقليدي  املنهج  عن  والتخيل  رصيح  "ثوري" 
وبالنسبة  التدريجية.  إىل  املستند  للتنظيم 
للبعض داخل التنظيم وبني حلفائه اإلسالميني، 
أو  العنف  أعامل  تأييد  يعني  األمر  هذا  فكان 

تنفيذها بدرجات متباينة ترتاوح ما بني إشعال 
املميتة وصوال  التخريب غري  وعمليات  الحرائق 

إىل االغتياالت.
ملعسكرات  الدموي  الفض  أعقاب  ويف 
حصل   ،2013 أغسطس/آب  يف  االعتصام 
العديد  ارتكاب  مع  العنف  مستوى  يف  تزايد 
أعامل  من  للعديد  ومؤيديهم  اإلسالميني  من 
العنف يف مختلف أنحاء البلد. ومن األمثلة عىل 
لجامعة  مؤيدين  إسالميني  حشود  قيام  ذلك 
بحرق  مرص  صعيد  يف  املسلمني  اإلخوان 
قام  كام   .)Powers, 2013( الكنائس  عرشات 
املسلمني  اإلخوان  لجامعة  مؤيدون  إسالميون 
بالسيطرة عىل قرية دلجا يف املنيا لبضعة أشهر 
الكربى،  القاهرة  ويف   .)Kingsley, 2013(
تحول معقل اإلسالميني يف كرداسة يف الجيزة 
اإلسالميون يف  قام  منطقة مشتعلة. حيث  إىل 
الضباط  القرية بنهب قسم رشطة محيل وقتل 
تستعد  ومل  داخله.  يف  الرشطة  ومجندي 
السلطات السيطرة إال بعد معارك مسلحة عنيفة 
)AP, 2013(. وانتهز مقاتلو السلفية الجهادية 
التي أوجدتها هذه الفوىض  يف سيناء الفرصة 
السياسية وقتلوا عرشات الجنود يف األشهر التي 
تلت انقالب يوليو/متوز 2013، مطلقني رشارة 
عصيان دموي ال يزال مستمرا حتى يومنا هذا 

 .)Awad and Hashem, 2015(
هذه،  املتزامنة  العنف  أعامل  خضم  ويف 
ظهرت  اللحظة،  وليد  منها  العديد  كان  والتي 
املواجهة  ملرص ملحة بسيطة عام قد تكون عليه 
اإلسالميني  فمعاقل  والحكومة.  اإلسالميني  بني 
املسلح  للعنف  جيوب  إىل  تتحول  أن  ميكن 
وباملقابل،  واألقليات.  الدولة  ضد  واإلرهاب 
ميكن أن تواجه هذه املعاقل كامل وطأة أجهزة 
أن اإلسالميني فشلوا يف  الدولة. غري  األمن يف 
أواخر  الحاصل يف  العنف  واستغالل  التصعيد 
االفتقاد  إىل  األمر  هذا  يعزى  وقد   .2013 عام 
لجامعة  الالحق  واالنقسام  املنظمة  القيادة  إىل 
فيها  الداخلية  واالنشقاقات  املسلمني  اإلخوان 
يف  اإلسالميني  آالف  اعتقال  عن  نجمت  التي 

هذه  أدت  وقد  رابعة.  معسكر  مذبحة  أعقاب 
الفوىض التنظيمية إىل عنف غري فعال وضيق 

النطاق بدال من هجوم مستمر عىل الدولة. 
 - املسلمني  اإلخوان  قيادات  بعض  وخيش 
الرعيل األول )املسمى بالحرس  وخصوصا من 
القديم( - من مسار العصيان املسلح، مؤمنني 
بأنهم ال ميكن أن ينترصوا يف معركة من هذا 
النوع ضد قوات األمن )Awad, 2017d(. وقد 
املسلمني  اإلخوان  قيادات  من  تبقى  من  حث 
عىل االحتجاج ووافقوا بهدوء عىل أعامل عنف 
الرشطة  سيارات  حرق  )مثال،  النطاق  ضيقة 
هذه  مع  تعاملوا  أو  أخرى(  تخريب  أعامل  أو 
الحوادث عىل أنها رد فعل ال مفر منه من قبل 
املسلمني  اإلخوان  لجامعة  الرئيسيني  املؤيدين 

.)Awad, 2017d(
ويف مرحلة ما من أواخر عام 2013 ومطلع 
الزعيم  قيام  إىل  املزاعم  أشارت   ،2014 عام 
البارز يف جامعة اإلخوان املسلمني محمد كامل 
القيادات  من  العديد  ضمنهم  من   - وآخرين 
عمليات  "لجان  بتأسيس   - واملؤيدين  الشابة 
خاصة" مكلفة بتنفيذ هجامت صغرية النطاق 
واالستنزاف"  "التشتيت  اسرتاتيجية  كجزء من 
التي تستهدف الحكومة املرصية10. وكان قد تم 
املؤقتة  التنفيذية  اللجنة  ليرتأس  كامل  اختيار 
باسم  املعروفة  املسلمني،  اإلخوان  لجامعة 
اللجنة اإلدارية العليا، وتوىل فعليا مقاليد قيادة 
هذه  يف  مرص  داخل  املسلمني  اإلخوان  جامعة 
معظم  أن  ورغم   .)Awad, 2017d( الفرتة 
مبدئيا  موافقني  بدوا  املسلمني  اإلخوان  قيادات 
وغري  املستوى  ضيقة  العنف  أعامل  تأييد  عىل 
املميتة، فإن هذا اإلجامع بدأ يضعف مع تصاعد 
للجان  منسوبة  أنها  يزعم  التي  العنف  أعامل 

 .)Awad, 2017d( الجديدة
االسرتاتيجية  حول  الخالف  هذا  هيأ  وقد 
اإلخوان  جامعة  داخل  الحق  النشقاق  الفرصة 
املسلمني بني فريقني ميثالن فئات مختلفة ضمن 
االنقسامات  فإن  الحق،  وقت  ويف  الجامعة. 
خالل  املسلمني  اإلخوان  جامعة  يف  الداخلية 

الجدول 1: سالسل عالقات سببية مختارة من الوفيات الناتجة عن النزاع املسلح إىل الوفيات غري املبارشة الناتجة عن النزاع

"املوجة"

الفرتة الزمنية

األسلحة شائعة خصائص الجامعة

االستخدام

الجامعات املسلحة املرتبطةتقدير حدة العنف

املوجة األوىل 

وحتى   2013 عام  أواخر 
أواسط عام 2014

غري  مدربة،  غري  أو  التدريب  قليلة 
والتحكم،  القيادة  إىل  تفتقر  منظمة، 

غري مميتة إىل حد كبري

وأحيانا  املولوتوف  قنابل 
املسدسات

حركة ولّع	 متدنية
حركة مولوتوف	 
حركة إعدام 	 
"املجهولون"	 

املوجة الثانية 

وحتى   2014 عام  أواخر 
أوائل عام 2016

امتالك  مع  أكرث  مصقولة  صورة 
محسن،  خطاب  إلكرتونية،  مواقع 
للتدريب  تفتقر  كانت  ولكنها  مميتة 

املتخصص

وعبوات  خفيفة  أسلحة 
ناسفة بدائية

حركة العقاب الثوري 	 متوسطة إىل مرتفعة
حركة املقاومة الشعبية	 

املوجة الثالثة

أواسط عام 2016 وحتى 
الوقت الحارض

تدريب  جيدة،  وتحكم  قيادة  أنظمة 
الخطابات  عىل  تركيز  متخصص، 
والبيانات  والسياسية  األيديولوجية 

العسكرية

عبوات  هجومية،  بنادق 
ناسفة، سيارات مفخخة

حسم	 مرتفعة
لواء الثورة 	 
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إىل  أدت   2016  -  2015 عامي  بني  ما  الفرتة 
تنافر اسرتاتيجي داخل التنظيم حيث وقع جدال 
 Awad,( حاد بني القيادات حول مسألة العنف
الحرس  وحاول   .)2016b; Tadros, 2015
عزت  مبحمود  ممثال   - الجامعة  يف  القديم 
القائم بأعامل املرشد العام، وإبراهيم منري نائب 
حسني  ومحمود  لندن،  يف  املقيم  العام  املرشد 
عىل  السيطرة  زمام  استعادة   - العام  األمني 
ظاهريا  رفضوا  وقد  املسلمني.  اإلخوان  جامعة 
الثوري"  "بالعمل  يسمى  وما  العنف  تصعيد 
الذي يتزعمه "الحرس الجديد" املنافس بقيادة 
أن  إىل  املزاعم  وتشري  ورفاقه.  كامل  محمد 
الحرس القديم قطع التمويل عن مكاتب اإلخوان 
التي مل متتثل  الجديد  للحرس  التابعة  املسلمني 
العنف  أعامل  متويل  عىل  أثر  الذي  األمر  لهم، 
يف  كامل  محمد  قتل  وقد   .)Awad, 2016b(
مداهمة للرشطة املرصية يف أواخر عام 2016 

)حاممة، 2016(. 
ويف الوقت الراهن، فإن االنقسام بني الفريقني 
الجديد  والحرس  واضح.  انفصال  إىل  وصل 
يطالب اآلن بقيادة التنظيم برمته، مع تغيري اسم 
لإلخوان  العام  "املكتب  ليصبح  التنفيذي  املكتب 

املسلمني" )اإلخوان املسلمون، 2016ب(.

ظهور الجامعات العنيفة املرتبطة 

باإلخوان املسلمني بعد عام 2013

2013 وسلسلة  انقالب يوليو/متوز  أعقاب  يف 
اإلسالميني  بني  الدموية  املواجهات  من 
اإلخوان  من  البعض  تطلع  الجديدة،  والحكومة 
إىل  اإلسالميني  الحلفاء  من  وغريهم  املسلمني 
واستند  الحكومة.  ضد  عنف  بأعامل  القيام 
تربير  يف  بالعنف  املطالبون  اإلسالميون  هؤالء 
وخالل  وسياسية.  دينية  أسس  إىل  ترصفاتهم 
الخطاب  عىل  باالستيالء  قاموا  األمر،  ذلك 
الثوري لوضع اقتتالهم الحزيب يف إطار رصاع 
وكانت  الشعبية.   2011 ثورة  الستمرار  أشمل 

إخالء  بعد  الحكومة  مع  املبكرة  املواجهات 
معسكرات االعتصام يف أغسطس/آب مقترصة 
إىل حد كبري عىل الجامعات حيث ينشط الطالب 
جامعة  وخصوصا  كبري،  بشكل  اإلسالميون 
تجنيد  مصدر  أنها  الحقا  تبني  والتي  األزهر، 
أيضا  وقعت  جدد11.  إسالميني  ملتشددين  هام 
صدامات متكررة يف الشوارع، ومع تنامي وترية 
العنف خالل خريف 2013، بدأ املزيد من أعضاء 
جامعة اإلخوان املسلمني والجامعات التابعة لها 
غري  واألسلحة  النارية  األسلحة  حمل  تربير  يف 

البارودية بذريعة الدفاع عن النفس.
والعديد من هؤالء التابعني لجامعة اإلخوان 
املسلمني كانوا بالفعل جزءا مام يسمى "بلجان 
الردع"، وهي النسخة األحدث من اللجان املؤقتة 
والتي  املسلمني  اإلخوان  جامعة  نظمتها  التي 
للعمل  األزمات  أوقات  خالل  تاريخيا  ظهرت 
ألقوال  ووفقا  املسلح12.  غري  الحرس  من  كنوع 
عضو سابق يف جامعة اإلخوان املسلمني تعامل 
يتم  كان  فقد  مبارش،  بشكل  اللجان  هذه  مع 
تجنيد أعضاء اإلخوان املسلمني الذين يتمتعون 
بأفضل لياقة بدنية للقيام بهذا النوع من العمل 
املجندين  هؤالء  من  املؤلفة  الوحدات  وكانت 
وبررت  رابعة13.  معسكر  عن  للدفاع  موجودة 
جامعة اإلخوان املسلمني عىل املستوى الداخيل 
السابق  يف  املؤقتة  اللجان  هذه  عىل  اعتامدها 
األسلحة  تحمل  مل  الجامعات  تلك  إن  بالقول 
ميل  ضوء  يف  رضورية  كانت  وإنها  النارية، 
مع  الجسدي  االشتباك  إىل  التاريخي  الجامعة 
األخرى.  السياسية  الفصائل  أعضاء  أو  الرشطة 
لكن وبحلول أواخر عام 2013، تدهور الوضع 
العنف  حوادث  فيه  بدأت  حٍد  إىل  عام  بشكل 

املسلح بالتزايد. 
العنيفة  اإلسالمية  الجامعات  عنف  وكان 
املنظمة املعروفة األوىل يف الفرتة ما بني أواخر 
2014 عموما مقترصا  2013 ومطلع عام  عام 
عىل استخدام قنابل املولوتوف. وكانت من وقت 
األحيان  بعض  يف   - املسدسات  تستخدم  آلخر 
تكون محلية الصنع - ملهاجمة ضباط الرشطة 

وما يسمون بالبلطجية الذين يزعم أنهم يعملون 
 Awad and Hashem, 2015,( السلطات مع 
أسامء  وكانت   .)pp. 9–14; Tadros, 2015
مجموعة  فكانت  عنها؛  تعرب  الجامعات  هذه 
الحارقة(  )الزجاجات  "مولوتوف"  اسم  تحمل 
النار"(  "أشعل  )أي  "ولّع"  اسمها  وأخرى 
أن  غري  إعدام".  "حركة  نفسها  تسمي  وثالثة 
معينة  أسامء  تحمل  مل  الجامعات  هذه  غالبية 
"املجهولني".  باسم  مجتمعة  إليها  يشار  وكان 
وشاركت هذه الجامعات يف أعامل عنف ترتاوح 
أحيانا  النار  إطالق  إىل  الحرائق  إشعال  بني  ما 
عىل رجال الرشطة أو املدنيني املتعاونني معهم 
بإصابات  أعاملهم  وتسببت  مزاعمهم.  حد  عىل 
الوفيات.  حد  إىل  األحيان  بعض  يف  وصلت 
قد  النشاط  هذا  أن  الدولة  سلطات  وزعمت 
التابعة  الخاصة  العمليات  لجان  به  رصحت 
لجامعة اإلخوان املسلمني ).SIS, n.d(. وبالرغم 
كاهل  أرهقت  الفرتة  هذه  يف  الهجامت  أن  من 
فيها  العنف  حدة  تدين  فإن  الرشطة،  قوات 
أن  أي   - مؤقتة  تكون  أن  ميكن  بأنها  أوحى 
الشباب اإلسالميني الغاضبني ينفسون ببساطة 
من  مريس  عزل  بعد  وإحباطهم  غضبهم  عن 
كانت  الجامعات  هذه  رسائل  ولكن  السلطة. 
الثأر  طلب  عىل  عزمهم  إىل  وأشارت  متعنتة 
من  املستوحى  األيديولوجي  باملعتقد  مدفوعني 
هناك  كانت  كام  املقدس".  "الجهاد  وهو  الدين 
تقارير عن فريق ضمن جامعة اإلخوان املسلمني 
وينظمها  املتطرفة  الجهود  هذه  عىل  يحرض 
 )Awad and Hashem, 2015, pp. وميولها 

 .9–16; Hamama, 2017b(
من  املزيد  ظهر  نسبيا،  هادئ  صيف  وبعد 
للعنف بني خريف  املؤيدة  اإلسالمية  الجامعات 
هذه  ودعت   .14  2015 عام  وربيع   2014 عام 
وتبنت  الشعبية"  "املقاومة  إىل  الجامعات 
رصاحة استخدام األسلحة النارية. وتردد صدى 
وسائل  يف  العنف  استخدام  إىل  الدعوة  هذه 
اإلعالم واملواقع اإللكرتونية وحسابات التواصل 
املسلمني  اإلخوان  لجامعة  التابعة  االجتامعي 

صور دعائية نرشتها حركة لواء الثورة عىل وسائل التواصل االجتامعي تظهر فيها األسلحة والذخرية. املصدر: تويرت/مختار عوض، 2016
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التصعيد  عىل  حثت  والتي  معها،  املتعاطفة  أو 
وأيديولوجي  ديني  أساس  عىل  والتحريض 

.)Awad and Brown, 2015(
للموجة  دعم  رسائل  إىل  الدعوات  وتحولت 
املسلحة عند ظهورها. من  الجامعات  الثانية من 
قناة  عىل  ضيف  إليه  دعا  ما  ذلك  عىل  األمثلة 
مرص اآلن التي يديرها اإلخوان املسلمون )والتي 
تم تغيري اسمها الحقا إىل قناة وطن(، حيث دعا 
إحدى هذه الجامعات املسلحة إىل توجيه سالحها 
نحو الشخصيات اإلعالمية املوالية للنظام )مرص 
اآلن، 2015(51. وعمل تزايد أعامل العنف بشكل 
عام عىل ضامن بقاء الظروف عىل أرض الواقع 
السلفية  بصورة  اإلسالمي  العنف  لظهور  مهيأة 

الجهادية والجهاد اإلخواين. 
العنيفة  الهجامت  من  الثانية  املوجة  وبدأت 
املرتبطة بعنارص داخل جامعة اإلخوان املسلمني 
املنقسمة واملتفككة يف أواخر عام 2014 ومطلع 
عام 2015. ويف أغسطس/آب 2014، وبالتزامن 
مع الذكرى األوىل لقيام الدولة بفض معسكرات 
اعتصام اإلسالميني بالعنف، أعلنت جامعة تطلق 
عن  الشعبية"  املقاومة  "حركة  اسم  نفسها  عىل 
وقامت   .)PRM-Egypt, 2014( تأسيسها 
صغرية  هجامت  بتنفيذ  الشعبية  املقاومة  حركة 
ويف  ناسفة.  عبوات  باستخدام  معقدة  وغري 
جامعة  ظهرت   ،2015 الثاين  يناير/كانون 
الثوري.  العقاب  اسم  جديدة وأكرث تطورا تحت 
الثوري  العقاب  جامعة  تشكيل  توقيت  وتزامن 
مجدي  املسلمني،  اإلخوان  قادة  أحد  قاله  ما  مع 
شلش، أحد معاوين محمد كامل، عن اسرتاتيجية 
النظام  ضد  للتصعيد  للعنف  املؤيد  كامل  فريق 
املصادر  وحددت   .)2016 مكملني،  )تلفزيون 
أنها  عىل  الثوري  العقاب  حركة  أيضا  اإلسالمية 
)يوسف،  املسلمني  اإلخوان  بجامعة  مرتبطة 
2016(. وادعت تقارير صحفية تحقيقية قامت 
"مدى  املستقلة  املرصية  اإلعالمية  الشبكة  بها 
مرص" أنه ويف الوقت الذي توىل فيه كامل قيادة 
اإلخوان املسلمني، قامت جامعة اإلخوان املسلمني 
واملقاومة  الثوري  العقاب  حركتي  بتأسيس 

.)Hamama, 2017b( الشعبية بالتحديد
وخالل سنة تقريباً من النشاط، قامت حركة 
 18 يف  هجمة   157 بتنفيذ  الثوري  العقاب 
محافظة. ونصف هذه الهجامت تقريبا )43%( 
يف  املسلمني  اإلخوان  جامعة  معقل  يف  وقعت 
الوسطى  مرص  نطاق  ضمن  تقع  والتي  الفيوم 
فشل  من  وبالرغم   .)2016 الثوري،  )العقاب 
اسرتاتيجي  أثر  ترك  يف  الثوري  العقاب  حركة 
هام، إال أن نطاق وصولها ومثابرتها كانا الفتني. 
وقد اعتمدت الجامعة بشكل رئييس عىل األسلحة 
الستهداف  البدائية  الناسفة  والعبوات  الخفيفة 
نرشتها  التي  لألرقام  ووفقا  األمن.  قوات 
عبارة  كانت  عملياتها  من   50% فإن  الجامعة، 
عن تفجريات، و%45 عىل األقل هجامت مسلحة 
)غالبا كامئن لضباط الرشطة يف املناطق النائية( 
 Awad and( اغتيال  عمليات  عن  عبارة  والبقية 
 .).Hashem, 2015, pp. 13–14; Awad, n.d

واستخدمت الجامعة أسلحة خفيفة يف أكرث من 
من  بنادق  رئييس  بشكل  وكانت  هجوما،   51
طراز كالشنكوف. كام ادعت استخدامها للقنابل 
حركة  وادعت  األقل.  عىل  مناسبتني  يف  اليدوية 
فردا   157 األقل  عىل  قتلت  أنها  الثوري  العقاب 
من قوات األمن، بالرغم من أنه مل ميكن التحقق 
الثوري،  )العقاب  مستقل  بشكل  الرقم  هذا  من 

2015ب(.
العقاب  حركة  عمليات  أكرث  إحدى  وحدثت 
عندما   2015 أغسطس/آب  تعقيدا يف  الثوري 
استهدفت حافلة تقل رجال رشطة بعبوة ناسفة 
إىل  الهجوم  وأدى  2015د(.  الثوري،  )العقاب 
ونرشت  آخرين.  عرشات  وإصابة  اثنني  مقتل 
فيه  تتبنى  فيديو  مقطع  الثوري  العقاب  حركة 
األصيل  اإلسالمي  نشيدها  فيه  ويظهر  الهجوم 
واسمه "عندما يأيت الحساب" )العقاب الثوري، 
2015د(. وكان تسجيل النشيد أيضا دليال عىل 
أن الجامعة كانت أكرث تعقيدا ومتلك موارد أكرث 

من الجامعات املشابهة التي سبقتها16.
الجامعات  من  للعديد  مشابهة  وبصورة 
الجهادية املعارصة، فقد استخدمت حركة العقاب 
الثوري مقاطع فيديو مثل املقطع الذي تحدثنا 
وأعاملها.  نفسها  عن  للعامل  لتعلن  أعاله  عنه 
ورمبا كان مقطع الفيديو األبرز واألكرث ترويعا 
من بني مقاطع الفيديو التي نرشتها هو املقطع 
قبل   ،2015 يونيو/حزيران  يف  نرشته  الذي 
يصور  الذي  الفيديو  مقطع  من  أشهر  بضعة 
 .2015 الحافلة يف أغسطس/آب  الهجوم عىل 
لشخص  إعدام  عملية  الفيديو  هذا  ويظهر 
بأنه مخرب  الثوري  العقاب  اتهمته حركة  مدين 
أن  الواضح  ومن  2015ج(.  الثوري،  )العقاب 
جامعات  طريقة  من  مستوحى  الفيديو  هذا 
مقاطع  إنتاج  يف  املعارصة  الجهادية  السلفية 
الفيديو. كام ظهرت يف الفيديو آيات من القرآن 
جهادية  أناشيد  إىل  إضافة  "القصاص"  تربر 
قدمية من أوائل األلفية الثانية. ويشري استخدام 
الشخصية  إىل  القدمية  الجهادية  األناشيد 
اإلسالمية للجامعة، مع تعمدها أن تنأى بنفسها 
السلفية  بجامعات  املتأثر  مبظهر  الظهور  عن 
الجهادية املعارصة، مثل الدولة اإلسالمية، التي 

متلك أناشيدها الخاصة التي متيزها.
العقاب  حركة  فيديو  مقاطع  تضمنت  كام 
إلسالميني  صورا  متكرر  بشكل  الثوري 
إىل  السلطات،  أيدي  عىل  للرضب  يتعرضون 
جانب استشهادها بخطاب ديني مشابه لجامعة 
اإلخوان املسلمني واإلسالميني املوالني لها. وأكرث 
ما مييز هذا النوع من الخطاب هو عدم تكفري 
فإنه  نفسه  الوقت  ويف  املختلفني،  الخصوم 
يصف أعاملهم بأنها نوع من الكفر. وهذا فارق 
الجهادية  السلفية  يف  اإلسالميني  بني  جوهري 
اإلخوان  فجامعة  الجهادية:  غري  والسفلية 
معها  املتوافقة  اإلسالمية  والجامعات  املسلمني 
أيديولوجيا أو ميدانيا ال متارس التكفري رسميا.

ومل تنرش حركة العقاب الثوري تأبينا للقادة 
أو األعضاء الذين يقتلون؛ أو أي معلومات أخرى 

السبب،  ولهذا  هويتهم.  عن  تكشف  أن  ميكن 
املعلومات عن تسلسلها  الكثري من  فليس هناك 
املحدد  املصدر  أن  كام  وأعضائها.  الهرمي 
تفيد  املزاعم  أن  رغم  معروف،  غري  ألسلحتها 
تستخدمها  نارية  أسلحة  تشمل  ترسانتها  بأن 
عليها  االستيالء  تم  قيايس  بشكل  السلطات 
املرصية. وزعمت  األمن  قوات  من هجامت عىل 
السلطات املرصية بأنها ألقت القبض عىل أفراد 
من جامعة اإلخوان املسلمني ينتمون إىل حركة 

 .)MENA, 2015( العقاب الثوري
 ،2016 عام  وبداية   2015 عام  نهاية  ومع 
بدأ نشاط حركة العقاب الثوري - وأعامل العنف 
بشكل عام يف الرب الرئييس املرصي - بالرتاجع 
اإلخوان  جامعة  داخل  االنقسامات  تصاعد  مع 
املسلمني واستعادة قوات األمن لليد العليا. وكانت 
العقاب  حركة  أعلنت  التي  الهجامت  آخر  إحدى 
الثوري مسؤوليتها عنها يف يناير/كانون الثاين 
الناسفة  للعبوات  مصنع  انفجار  بعد   ،2016
يف الجيزة. والغريب يف األمر أن جامعة الدولة 
اإلسالمية - والية سيناء )IS-SP(، والتي كانت 
القاهرة  ومنطقة  الجيزة  يف  تعمل  خاليا  متلك 
نفس  عن  مسؤوليتها  أيضا  أعلنت  الكربى، 
الهجوم. وال يزال من غري الواضح ما هي اآلثار 
املرتتبة عىل هذه االدعاءات املزدوجة، ألنها نادرة 
 .)Asher-Schapiro, 2016( مرص  يف  جدا 
أعضاء  بني  التداخل  من  نوع  إىل  تشري  ورمبا 
الجامعتني عندما كانتا تعمالن يف نفس املنطقة.

حسم ولواء الثورة 

جامعتني  ظهور   2016 عام  صيف  شهد 
يف  بكثري  تعقيدا  أكرث  جديدتني  مسلحتني 
الرب الرئييس املرصي، وهام حركتا حسم ولواء 
الجامعة  السم  اختصار  هي  وحسم  الثورة. 
 Awad,( مرص  سواعد  حركة  وهو  الكامل 
الثورة  ولواء  حسم  حركتا  وتشكل   .)2016c
معا املوجة الثالثة من جامعات الجهاد اإلخواين 
يبدو  هامة،  ناحية  ومن  أعاله.  إليها  املشار 
العمليات  لجان  رحم  من  ولدتا  الجامعتني  أن 
املسلمني  اإلخوان  لجامعة  التابعة  الخاصة 
تطور  متثالن  فهام  وبالتايل  الثوري،  والعقاب 
 Awad,( املسلحة  اإلخواين  الجهاد  جامعات 

 .)2016c; Hamama, 2016

حسم 

أوىل العمليات املعروفة لحركة حسم كانت كمينا 
استهدف   2016 يوليو/متوز   16 يف  مسلحا 
رئيس مباحث محلياً يف محافظة الفيوم )حسم، 
شبيهة  الهجوم  تنفيذ  طريقة  وكانت  2016أ(. 
يف  ومتت  الثوري  العقاب  حركة  عمل  بطريقة 
التقليدي  الثوري  العقاب  حركة  معقل  يعترب  ما 
يف الفيوم. وتسبب هذا الهجوم األول يف زيادة 
لحركة  استمرار  هي  حسم  حركة  بأن  املخاوف 
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تحت  ولكن  الرئييس،  الرب  عىل  الثوري  العقاب 
اسم جديد وقيادة جديدة. 

أهمية  فأعطاها  للجامعة  الثاين  الهجوم  أما 
عىل املستوى الوطني بعد محاولة اغتيال املفتي 
 .2016 أغسطس/آب  يف  جمعة،  عيل  السابق، 
القاهرة  مدينة  غرب  الجيزة،  يف  الهجوم  ووقع 
ال  جمعة  أن  من  وبالرغم  2016ب(.  )حسم، 
يحظى بشعبية يف أوساط اإلسالميني املناوئني 
للحكومة، إال أنه يحظى بشعبية كبرية يف مرص 
يف  صادمة  أصداء  ملوته  يكون  أن  ميكن  وكان 
يف  أنه  ذلك  من  األهم  ورمبا  املرصي.  املجتمع 
به  يحظى  الذي  الدعم  فإن  جمعة،  وفاة  حالة 
الرئييس السييس من قبل رجال الدين اإلسالمي 
استهداف  وأعطى  كبري.  بشكل  سيتزعزع  كان 
االسرتاتيجية  يف  تصعيد  عىل  مؤرشا  جمعة 
اإلسالمية  والجامعات  حسم  لحركة  اإلرهابية 
املرافقة، مام أوحى بأن أي شخصية مدنية عامة 
النظام املرصي تعترب هدفا محتمال. ومن  تدعم 
الثوري  العقاب  بأن حركة  الذكر  املثري لالهتامم 
كانت قد استهدفت جمعة أيضا قبل ذلك بعام من 
خالل زرع متفجرات دمرت أحد منازله )العقاب 

الثوري، 2015أ؛ حسني أبو العال. 2015(.
اغتيال  عمليتي  بتنفيذ  حسم  حركة  وقامت 
متدنيي  رشطة  لضابطي  ناجحتني  أخريني 
سبتمرب/أيلول  )يف  الجيزة  يف  واحد  الرتبة، 
2016( واآلخر يف البحرية )يف أكتوبر/ترشين 
يف  يعمل  الثانية  الضحية  وكان   .)2016 األول 
االستخبارات  وكالة  وهو  الوطني،  األمن  جهاز 
2016و(.  2016د;  )حسم،  مرص  يف  الداخلية 
كام هاجمت حركة حسم شخصا مدنيا وقتلته يف 
دمياط يف مارس/أذار 2017، زاعمة أن الضحية 
كان "بلطجيا" مأجورا يعمل مع مؤسسات األمن 
يف الدولة )حسم، 2017ب(. وقامت حركة حسم 
يف  للضباط  ناديا  استهدفت  ناسفة  عبوة  بزرع 
دمياط )يف سبتمرب/أيلول 2016( وموكبا أمنيا 
)حسم،   )2017 مارس/أذار  )يف  القليوبية  يف 
2016ج; 2017ج(. وكان هجومها األكرث تعقيدا 
حتى اآلن هو محاولة اغتيال النائب العام املساعد 
التجمع  يف  مفخخة  سيارة  باستخدام  املرصي 
سبتمرب/ يف  القاهرة  منطقة  رشقي  الخامس 

واستهدف  2016هـ(.  )حسم،   2016 أيلول 
نوفمرب/ بسيارة مفخخة يف  فاشل  آخر  هجوم 

أيضا،  القاهرة  رشقي   ،2016 الثاين  ترشين 
قاضيا بارزا ينظر يف القضايا القانونية الخاصة 
قضية  ذلك  يف  مبا  املسلمني،  اإلخوان  بجامعة 
2016ز؛  )حسم،  مريس  محمد  السابق  الرئيس 

أرشف عبد الحميد 2016(.  
وأصبحت عمليات حركة حسم األخرية أكرث 
وحدة  هاجمت   ،2017 مايو/أيار  ففي  جرأة. 
تصفها  وحدة  )وهي  حسم"  "صقور  تسمى 
الخاصة"  "القوات  وحدة  بأنها  حسم  حركة 
التابعة لها( نقطة تفتيش رشطة. وأدى الهجوم 
األقل  عىل  الرشطة  رجال  من  ثالثة  مقتل  إىل 
)حسم،  أسلحتهم  برسقة  حسم  حركة  وقامت 
2017، قامت  2017د(. ويف يونيو/حزيران 

القاهرة  جنويب  ناسفة  عبوة  بزرع  الجامعة 
استهدفت مركبة رشطة وأدت إىل مقتل ضابط 
رشطة وإصابة أربعة آخرين )حسم، 2017(. 
الجامعة  قامت   ،2017 يوليو/متوز  ويف 
يف  عالية  برتبة  وطني  أمن  ضابط  باغتيال 
محافظة القليوبية ونصبت كمينا ملوكب رشطة 

يف الفيوم )حسم، 2017و; 2017ز(.  
للهجامت  الجغرايف  التوزيع  أن  ويبدو 
تحاول  حسم  حركة  أن  يبدو  حيث  متعمد. 
ليست  بأنها  نفسها  عن  صورة  تعطي  أن 
عىل  تهديد  مصدر  بل  محيل،  عصيان  مجرد 
إلعطاء  محاولة  يف  رمبا   - الوطني  املستوى 
التغلب  من  ما  يوما  تتمكن  قد  بأنها  انطباع 
عمليات  خالل  من  األمنية  الخدمات  عىل 
يف  متعددة  مسلحة  خاليا  بها  تقوم  متزامنة 

مناطق مختلفة. 

لواء الثورة

نشاطا  أقل  الثورة  لواء  حركة  فإن  باملقابل، 
كانت  الجامعة  بها  قامت  عملية  وأول  بكثري. 
رشطة  تفتيش  نقطة  عىل  مسلحا  هجوما 
أغسطس/ أواخر  يف  املنوفية  يف  هادئة 

وأظهرت  2016أ(.  الثورة،  )لواء   2016 آب 
الصور التي نرشتها الجامعة )ومقطع الفيديو 
الحقا( رجلني مسلحني مدربني جيدا يقفزان 

التفتيش  نقطة  عىل  ويستوليان  سيارة  من 
بكل سهولة. 

وخطاب الجامعة شبيه بخطاب حركة حسم 
من حيث إبراز نفسها عىل أنها "ثورية" وأنها 
حركة  )مثل  أنها  رغم  إسالمية،  توجهات  ذات 
ويظهر  األفراد.  تكفري  يف  تشارك  ال  حسم( 
أخرض  علام  يحمل  مقاتال  الثورة  لواء  شعار 

مكتوبا عليه )الله أكرب(. 
وكان أول مقطع فيديو للمجموعة بعنوان 
سبتمرب/أيلول  يف  نرشه  وتم  األحرار"  "ثأر 
الفيديو  وبدأ  2016ب(.  الثورة،  )لواء   2016
يَُقاتَلُوَن  لِلَِّذيَن  "أُِذَن  القرآن  من  آيات  بتالوة 
لََقِديٌر"  نرَْصِِهْم  َعىَلٰ  اللََّه  َوإِنَّ  ظُلُِموا  ِبأَنَُّهْم 
اآلية  تلك  وتبع   .)39 اآلية  الحج،  )سورة 
وأعامل  رابعة  ملعسكر  القرسي  للفض  صور 
ملختلف  تيسء  وهي  الرشطة  تصور  أخرى 
الفيديو،  مقطع  ويف  اإلسالميني.  املتظاهرين 
"الخونة"  يحذر  وهو  مقنع  رجل  يظهر 
الرئيس  إىل  إشارة  )يف  املجنون"  و"الجزار 
"مرتزقة"  ويخرب  القصاص  من  السييس( 
بقوا  طاملا  أيضا  هدفا  بأنهم سيكون  الرشطة 

عىل دعمهم للسييس.
وأهدافها  الثورة  لواء  جامعة  وتكتيكات 
الجامعة  استخدمت  فقد  حسم.  لحرك  مشابهة 
العبوات الناسفة يف هجامتها واستهدفت منشأة 
لتدريب الرشطة يف محافظة الغربية يف منطقة 

اليمني(.  )إىل  الثورة  لواء  وحركة  اليسار(  )إىل  حسم  حركة  بها  قامت  لهجامت  املصورة  التقارير  من  مجموعة 
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الثورة،  )لواء   2017 أبريل/نيسان  يف  الدلتا 
أكتوبر/ يف  هجامتها  أهم  ووقعت  2017ب(. 
الجامعة  اغتالت  عندما   2016 األول  ترشين 
العميد عادل رجايئ أمام منزله يف القاهرة )لواء 

الثورة، 2016ب(. 
لواء  حركة  نرشت  االغتيال،  هذا  أعقاب  يف 
قد  كانت  بالقتل  أخرى  لتهديدات  لقطات  الثورة 
أرسلتها )عرب تطبيق الواتس اب( إىل شخصيات 
السابق  العدل  وزير  منها  للنظام،  موالية  بارزة 
نجيب  الشهري  القبطي  واملحامي  الزند،  أحمد 
هشيمة،  أبو  أحمد  األعامل  ورجل  جربائيل، 
والصحفي املعروف خالد صالح. وأكد متلقو هذه 
قبل  من  فيها  التحقيق  وتم  صحتها  التهديدات 
السلطات املرصية. وهذا األمر عىل قدر من األهمية 
ألن التهديدات تشري إىل نية الجامعة يف استهداف 
الشخصيات العامة املدنية املوالية للنظام، كام هي 
الحال مع حركة حسم. ورمبا كان التهديد األكرث 
وهو  لجربائيل،  املوجه  التهديد  هو  بالسوء  نذيرا 
للقضايا  بتمثيله  رئييس  بشكل  معروف  محامي 
املسيحية واتخاذ مواقف معادية لإلسالميني. وهو 
بالذكر خالل  تخصيصه  يتم  قبطي  مسيحي  أول 
املوجة الثالثة من العنف، مام يشري إىل أن حركتي 
حسم ولواء الثورة مستعدتان أيضا للمشاركة يف 

االستهداف الطائفي.

األسلحة والتكتيكات

حركتا  تستخدمها  التي  األسلحة  أن  يبدو  ال 
التي  تلك  عن  كثريا  مختلفة  الثورة  ولواء  حسم 

قبلهام.  من  الثوري  العقاب  حركة  استخدمتها 
العبوات  فعالية  تزايد  هو  البارز  واالستثناء 
تشنها  التي  الهجامت  يف  املستخدمة  الناسفة 
التي  الناسفة  بالعبوات  مقارنة  الجامعتان 
وحركة  الثوري  العقاب  حركة  استخدمتها 
التي  لألسلحة  تحليل  الشعبية. ويشري  املقاومة 
رمبا  أنها  حسم  حركة  منشورات  يف  ظهرت 
والتي  كالشنكوف  طراز  من  البنادق  تستخدم 
من املرجح أن تكون من أصول ألبانية أو صينية، 
مبا يف ذلك بنادق من نوع 56 صينية الصنع17. 
تستخدمها  التي  األخرى  األسلحة  وشملت 
الجامعتان )وحركة العقاب الثوري من قبلهام( 
بنادق مرصية تم عىل األرجح نهبها من قوات 

حكومية يف أعقاب هجامت ناجحة.
عىل  الثورة  ولواء  حسم  حركتا  وتركز 
من  مستوى  وتُظهران  املستهدفة  االغتياالت 
النيل  وادي  يف  له  يْشَهد  مل  والقدرة  التدريب 
غري  الجهادية  الجامعات  بني  عقود  منذ  مثيال 
السلفية. والرتكيز عىل االغتياالت هو عىل األرجح 
السابقة.  الجامعات  إخفاقات  من  التعلم  نتيجة 
كبري  عدد  تنفيذ  عىل  ركزت  األوىل  فالجامعات 
قيمة  ذات  أهداف  اختيار  من  بدال  العمليات  من 
مواردها  الجامعات  هذه  استخدمت  كام  عالية. 
والعبوات  الحرائق  إشعال  يف  جدا  املحدودة 
التخريب  وأعامل  الفعالة  وغري  البدائية  الناسفة 
الرشطة  أرهق  الهجامت  عدد  أن  ورغم  األخرى. 
تكن  مل  ذاتها  بحد  الهجامت  فإن  البداية،  يف 
خطرية مبا فيه الكفاية لتؤدي إىل تراجع سيطرة 
فإن  باملقابل،  املستهدفة.  املناطق  عىل  الحكومة 

حركتا  تشنها  التي  املستهدفة  االغتياالت  حمالت 
الرتب  الثورة، والتي تتجاوز ضباط  حسم ولواء 
الشخصيات  خاص  بشكل  وتستهدف  الدنيا 
العامة املدنية، هي اسرتاتيجية تهدف إىل تحدي 
يف  الشعب  ثقة  مدى  واختبار  املرصي  النظام 

مقدار سيطرة النظام عىل األمن الداخيل.
الجغرايف  التوزيع   2 الخريطة  وتظهر 
لهجامت حركتي حسم ولواء الثورة، ومجموعها 
العقاب  حركة  بهجامت  مقارنة  عملية،   17
باملجمل.  عملية   157 بلغت  والتي  الثوري، 
حسم  حركتي  هجامت  تواتر  قلة  من  وبالرغم 
العقاب  حركة  بهجامت  مقارنة  الثورة  ولواء 
أكرب  شهرة  اكتسبتا  قد  الحركتني  فإن  الثوري، 
يف  التعقيد  ومستوى  املحددة  األهداف  بسبب 
الرتكيز  من  وبدال  لذلك،  إضافة  هجامتهام. 
وبني  الفيوم  تشمل  التي  الوسطى،  مرص  عىل 
أكرث  الثورة  ولواء  حسم  حركتا  ركزت  سويف، 
والجيزة  )القاهرة  الكربى  القاهرة  منطقة  عىل 
والقرب  الدلتا.  منطقة  إىل  إضافة  والقليوبية( 
من العاصمة ومراكز التجمعات السكانية يجعل 
الحركتان  نفذتها  التي  اإلرهابية  الهجامت  هذه 
املواطنني  من  أكرب  رشيحة  ألن  فاعلية  أكرث 

يشعرون بأخطارها.

الروابط عرب الحدود والروابط 

بجامعة اإلخوان املسلمني 

تعترب الروابط عرب الحدود جانبا هاما ورضوريا 
لفهم التطور الحايل للتشدد داخل مرص. فعمالء 
يبدو  ما  يستغلون  الثورة  ولواء  حسم  حركتي 
أنه تدريب متخصص رمبا حصلوا عليه لتنفيذ 
الجامعتني  قدرة  وتزايد  املسلحة.  عملياتهم 
التي  العملية  املعرفة  إىل  األرجح  يعود عىل  قد 
أنهم  الدولة  سلطات  تزعم  ممن  اكتسبوها 
النزاعات  مناطق  من  مرص  إىل  عادوا  مقاتلون 
يف بلدان أخرى. وقد حذرت السلطات املرصية 
السودان  إىل  سافروا  رجال  وجود  من  مؤخرا 
وسوريا وليبيا والعراق وعادوا إىل مرص دون 
2016(. وميثل  أحد )ملش،  أمرهم  أن يكتشف 
املقاتلون األجانب أيضا مصدرا محتمال للفاعلية 
امليدانية املتزايدة، كام ظهر يف مشاهد ملعسكر 
مقطع  يف  تصويره  تم  الصحراء  يف  تدريب 
أكتوبر/ترشين  يف  حسم  حركة  نرشته  فيديو 

األول 2016 )حسم، 2017أ( 81.
معسكرات  أن  املرصية  السلطات  وزعمت 
تدريب حركتي حسم ولواء الثورة موجودة يف 
لجامعة  الواسع  الحضور  إىل  السودان، مشرية 
املحتمل  والتعاطف  البلد  يف  املسلمني  اإلخوان 
قضية  مع  السودانية  األمن  أجهزة  يف  ألطراف 
ومحمد  الجرجاوي  )ناجي  املسلمني  اإلخوان 
نيابة  فيديو نرشته  مقطع  2017(. ويف  فؤاد. 
أن  تزعم  فهي  مرص،  يف  العليا  الدولة  أمن 
تم  الثورة  ولواء  حسم  حركتي  عنارص  تدريب 
منها  وبالقرب  السودانية  درمان  أم  مدينة  يف 
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توفر  عدم  من  وبالرغم   .)2017 اليوم،  )أخبار 
املزيد من التفاصيل املحددة، فهناك أسباب تدعو 
لالعتقاد بأن الجامعات الجهادية يف مرص، مبا 
روابط  لها  اإلخواين،  الجهاد  جامعات  ذلك  يف 
فرباير/شباط  ففي  السودان.  مع  الحدود  عرب 
السلطات  اعتقلت  املثال،  سبيل  عىل   ،2017
يف  أعضاء  أنهم  يزعم  مرصيا   13 السودانية 
انفجار قنبلة عن  املسلمني بعد  اإلخوان  جامعة 
طريق الخطأ يف شقة يسكنها رجال سوريون 

وسودانيون ومرصيون )حاممة، 2017أ(.
الثورة  ولواء  حسم  حركتي  أن  من  وبالرغم 
ال تربطان نفسيهام رصاحة مع جامعة اإلخوان 
تقريبا  مطابق  العام  خطابهام  فإن  املسلمني، 
بجامعة  املرتبطة  الثوري  العقاب  حركة  لخطاب 
ولخطاب  سبقتهام،  والتي  املسلمني  اإلخوان 
أقل  عام. وعىل  بشكل  املسلمني  اإلخوان  جامعة 
حسم  حركتي  أن  إىل  األمر  هذا  يشري  تقدير، 
ولواء الثورة تستمدان اإللهام من جامعة اإلخوان 
املسلمني. وخطابهام يعكس عىل وجه الخصوص 
املربرات الدينية ملحاربة الحكومة املرصية والتي 
املسلمني  اإلخوان  جامعة  سابقا  استخدمتها 
والعلامء املؤيدون لإلخوان املسلمني. فعىل سبيل 
السييس  الرئيس  إىل  الجامعتان  تشري  ال  املثال، 
إىل  أكرث  متيل  تهمة  وهي  "كافر"،  أنه  عىل 
ولكنهام  الجهادية.  السلفية  جامعات  توجيهها 
تشريان إليه وإىل قواته األمنية "باملحتلني"، مام 
البغي.  أهل  أو  للسلطة،  مغتصبون  أنهم  يعني 
من  مقتبسة  التحديد  وجه  عىل  الكلامت  وهذه 
التابعة  اإلسالمية  الرشيعة  لجنة  قامت  كتاب 
لإلخوان املسلمني بتأليفه يف عام 2015 بعنوان 
صدر  وقد  لالنقالب".  الشعبية  املقاومة  "فقه 
التابعة  التنفيذية  اللجنة  من  بتكليف  الكتاب 
كامل  محمد  املسلمني  لإلخوان  املنفصل  للزعيم 
املؤلفات  وتشمل   .)2015 أسعد،  العز  )أبو 
املسلمني  اإلخوان  جامعة  نرشتها  التي  األخرى 
 MEMRI,( "والعلامء املؤيدون لها "نداء الكنانة
2015( و"وثيقة تحرير مرص" )تحرير مرص، 
2016(. وتلك الوثائق تحديدا، إىل جانب وثائق 
مستندة  للعنف  مربرات  ترسد  مشابهة،  أخرى 
أيديولوجية  خطاب  معايري  ضمن  الرشيعة  إىل 

 .)Awad, 2016a( اإلخوان املسلمني
عىل  األخرى  املؤرشات  من  العديد  وهناك 
الثورة  لواء  وحركة  حسم  حركة  بني  الروابط 
أو  املسلمني  اإلخوان  املوالية لجامعة  والجامعات 
التقارب  هذا  مؤرشات  أبرز  وأحد  بها.  املرتبطة 
األيديولوجي هو اختيار حركة حسم لنشيد بعنوان 
"جبل يدعي حامس" يف أول مقطع فيديو لها19. 
حركة  تستخدمه  الذي  النشيد  هو  النشيد  وهذا 
اإلخوان  لجامعة  الفلسطيني  الفرع  حامس، 
املسلمني. )وكام فعلت حركة العقاب الثوري من 
جهادية  أناشيد  حسم  حركة  استخدمت  قبلها، 
قدمية يف مقاطع الفيديو الخاصة بها(. كام أن 
هناك مؤيدين بارزين لحركة حسم بني اإلخوان 
أحد  الدين دويدار،  الشباب عز  املسلمني: فزعيم 
الراحل  املنفصل  املسلمني  اإلخوان  زعيم  مؤيدي 

نرش  بإعادة  منتظم  بشكل  يقوم  كامل،  محمد 
الشخصية  صفحته  عىل  حسم  حركة  خطابات 
عىل  أخرى  أمثلة  وهناك  بوك20.  فيس  عىل 
إىل  تشري  أن  ميكن  االجتامعي  التواصل  وسائل 
التنسيق. فعىل سبيل املثال،  التقارب، بل وحتى 
خلفية  تظهر يف  التي  التصوير  مستلزمات  أحد 
مقاتل  فيها  الثورة،  لواء  لحركة  فيديو  مقطع 
يرتدي قناعا أسو لني، مطابق لقناع تم تصويره 
مؤيدة  بوك  فيس  الصورة عىل صفحة  وتحميل 
"إعالم  تسمى  حاليا  موجودة  تعد  مل  للعنف 
)Resistance Media, 2017(. وتم  املقاومة" 
إنشاء الصفحة تقريبا يف نفس توقيت تأسيس 

نرش  تعيد  وكانت  الثورة،  ولواء  حسم  حركتي 
صفحة  وكانت  منتظم.  بشكل  ترصيحاتهام 
دعايتها  دوري  بشكل  تنرش  املقاومة  إعالم 
الخاصة املؤيدة للمقاومة. صفحة مشابهة أخرى 
كانت  "قاف"  تسمى  املسلمني  لإلخوان  مؤيدة 
قاف  ونرشت  "املقاومة".  عىل  تحرض  أيضا 
باسم  املتحدث  مع  "حرصية"  مقابلة  مؤخرا 
التي  الثورة، والذي أجاب فيها عىل األسئلة  لواء 
الثورة مسبقا من منارصيها،  طلبتها حركة لواء 
مام يشري إىل اتصال مبارش بني مدراء الصفحة 
تلعبه  الذي  الرصيح  الدعايئ  والدور  والجامعة 
هذه الصفحات اإللكرتونية )قاف، 2017(. ويتم 
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ونرشه  الصفحتني  كال  محتوى  مشاركة  أحيانا 
بارزة  وشخصيات  معروفني  إسالميني  قبل  من 
عبد  أرشف  وقام  املسلمني.  اإلخوان  جامعة  يف 
الغفار وقيادات مرصية أخرى لإلخوان املسلمني 
مبشاركة محتوى إعالم املقاومة عىل صفحاتهم 

الشخصية عىل وسائل التواصل االجتامعي21.
وأهمية  وضوحا  األكرث  املؤرش  يكون  ورمبا 
حول العالقة بني جامعة اإلخوان املسلمني ولواء 
املسؤولية  بيان األخرية حول  الثورة حارضا يف 
عن اغتيال العميد رجايئ. ويف ترصيحها، تقول 
االنتقام  كان  العملية  أسباب  أحد  إن  الجامعة 
املسلمني  اإلخوان  زعيم  بقتل  األمن  قوات  لقيام 
محمد كامل )لواء الثورة، 2106ج(. ويف مقطع 

فيه  أعلنت  الذي  الترصيح  تبع  الذي  الفيديو 
بنعي  الحركة  قامت  الهجوم،  عن  مسؤوليتها 
بعرض  املذبوحني  املسلمني  اإلخوان  قيادات 
صورهم، مبن فيهم كامل )لواء الثورة، 2106د(. 
ويف مقطع فيديو آخر، يظهر معسكر للتدريب 
الثورة  لواء  من  متوفيني  عضوين  و"وصايا" 
ويعتقد  األزهر  جامعة  طالب  من  كان  وكالهام 
أنهام كانا عضوين يف جامعة اإلخوان املسلمني. 
نشيد  هو  الفيديو  هذا  يف  ظهر  الذي  والنشيد 
الحساب"  يأيت  "عندما  الثوري  العقاب  حركة 

)لواء الثورة، 2107أ(. 
أما بالنسبة لحركة حسم، فهناك أيضا مؤرشات 
املسلمني.  اإلخوان  وبني  بينها  العالقات  عىل 

والذي  حسم  لحركة  املعروف  الوحيد  فالقائد 
دشيشة،  عاشور  محمد  السلطات،  يد  عىل  قتل 
العلوم  دار  كلية  وخريج  عربية  لغة  مدرس  كان 
التحقيقات  وتشري  القاهرة.  جامعة  يف  املرموقة 
التواصل  وسائل  عىل  دشيشة  صفحات  يف 
أنه كان عىل األقل مؤيدا لجامعة  االجتامعي إىل 
اإلخوان املسلمني، وعىل األرجح عضوا فيها أيضا 
)Awad, 2017b(. واألهم من ذلك، قامت وزارة 
الثاين  نوفمرب/ترشين  يف  املرصية  الداخلية 
2016 بنرش خطاب مصور تزعم فيه أنها اعتقلت 
اعرتافات  وأفادت  عنارص حركة حسم.  من  عددا 
مبارش  ميداين  رابط  بوجود  املعتقلني  األعضاء 
الداخلية  )وزارة  املسلمني  اإلخوان  مع  مزعوم 

لقطة من مقطع فيديو دعايئ لحركة لواء الثورة بعنوان "ثأر األحرار". املصدر: لواء الثورة، 2016أ



حالة صعبة      13

املرصية، 2016(. واملثري لالهتامم هو أن اإلخوان 
اعتقلتهم  الذين  األشخاص  بأن  أقروا  املسلمني 
قالت  لكنها  الجامعة،  يف  أعضاء  كانوا  الحكومة 
إنهم كانوا مجرد "ناشطني حقوقيني" )اإلخوان 
أيا  أن  مالحظته  يجدر  وما  2016أ(.  املسلمون، 
من فريقي اإلخوان املسلمني املتنافسني مل يصدر 
حتى اآلن أي بيان يدين فيه رصاحة حركة حسم 
التي  الهجامت  من  أيا  أو  الثورة  لواء  حركة  أو 

نفذتها الحركتان.
وميكن أن نتفهم وجود شكوك بني املراقبني 
حول ما إذا كان هناك رابط تنظيمي بني جامعة 
لواء  وحركة  حسم  وحركة  املسلمني  اإلخوان 
الثورة. ومام ال شك فيه أنه إىل جانب األدلة التي 
الروابط،  هذه  عىل  املرصية  الحكومة  قدمتها 
ميكن  التي  املستقلة  املعلومات  من  قلة  فهناك 
التحقق منها واملوجودة علنا والتي تلقي الضوء 
أن  األرجح  وعىل  محتملة.  ميدانية  روابط  عىل 
يستمر الحال كذلك ما مل وحتى يقر أحد قياديي 
هذه  بوجود  رصاحة  املسلمني  اإلخوان  جامعة 
الروابط رسميا. ولكن يبدو هذا السيناريو غري 
قبل  من  استخدامه  املزمع  العنف  ألن  مرجح 
اإلخواين  الجهاد  وجامعات  املسلمني  اإلخوان 
عكس  وعىل  محددا.  سياسيا  غرضا  يخدم 
جامعات السلفية الجهادية، فإن جامعة اإلخوان 
الوحيدة،  وسيلتها  العنف  يف  ترى  ال  املسلمني 
وال ترى فائدة من تبني مسؤولية الهجامت التي 
قد تقوض موقفها عىل املستوى الدويل. ودون 
لالتصاالت  مؤكد  اعرتاض  أو  ترسيب  وجود 
الرسمية، فال ميكن للبحوث العلنية أن تحدد أو 
توفر بسهولة تأكيدا قاطعا عىل أي صالت بني 
وحركة  حسم  وحركة  املسلمني  اإلخوان  جامعة 
عملية  أي  تخرتق  أن  ميكنها  وال  الثورة،  لواء 

رسية تكشف وجود مثل هذه الروابط.
جامعة  مع  الرابط  مدى  عن  النظر  وبغض 
حركة  أن  شك  فال  كتنظيم،  املسلمني  اإلخوان 
حسم وحركة لواء الثورة تضامن يف صفوفهام 
يف  سابقني  أو  حاليني  أعضاء  مؤيديهام  وبني 
اإلسالمية  والجامعات  املسلمني  اإلخوان  جامعة 
فيه  تعمالن  الذي  السيايس  والسياق  الحليفة. 

.)Awad, 2017b( يكاد يؤكد هذا األمر

الخالصة

الثورة  أن حركتي حسم ولواء  اآلن  يبدو حتى 
لكن  املجندين.  من  قليال  عددا  استقطبتا  قد 
مادية  عوامل  عن  ناجمة  املحدودة  االستجابة 
شعبيتهام  عدم  نتيجة  وليست  األمر  هذا  تقيد 
أظهرت  فقد  النظر،  وبغض  اإلسالميني.  بني 
شباب  تجنيد  عىل  قادرتان  أنهام  الجامعتان 
واإلخوان  اإلسالميني  من  الوسطى  الطبقة 
سابقا  بعضهم  يواجه  مل  والذي  املسلمني، 
الدولة.  يد  عىل  مبارش  تعذيب  أو  قمع  أي 
الشائعة  االفرتاضات  مع  األمر  هذا  ويتناقض 
ناتجة بشكل رئييس عن  التطرف ظاهرة  بأن 

انتشار  مدى  ويبني  حاليا  مرص  يف  السجون 
هذه الظاهرة22. ويظهر هذا النجاح يف التجنيد 
أيضا حاجة الحكومة إىل تحديد الدوافع التي 
يف  الجديدة  التشدد  ظاهرة  تنامي  يف  تسهم 

مرص والحد منها. 
هذه  ارتباط  مدى  حول  السؤال  أن  كام 
عىل  أمر  املسلمني  اإلخوان  بجامعة  الجامعات 
املسلمني  اإلخوان  ألن  األهمية  من  كبري  قدر 
بؤرة  ميثلون  مرص  يف  اإلسالميني  وحلفائهم 
تجمع عميقة للمجندين املحتملني ملثل هذا النوع 
جامعات  تستخدم  مل  لو  وحتى  التطرف.  من 
الجهاد اإلخواين بؤرة التجنيد هذه، فإنها تظل 
السلفيني  أن  رغم  املثال،  سبيل  فعىل  خطرا. 
الجهاديني، مثل جامعة الدولة اإلسالمية - والية 
أمنية  مخاطر  ميثلون  القاعدة،  وجامعة  سيناء 
أكرث تعقيدا يف شبه جزيرة سيناء قليلة السكان، 
فإنهم ال يشكلون خطرا عىل وجود الحكومة يف 
إذا متكنوا  الواقع  هذا  يتغري  قد  ولكن  القاهرة. 
من ترسيخ وجودهم عىل الرب الرئييس املرصي 

من خالل استغالل بؤرة التجنيد هذه. 
األمن  استقرار  فإن  مامثل،  نحو  وعىل 
مستقبال يف مرص معلق جزئيا عىل مسار هذه 
األنواع من الجامعات وما إذا كانت هناك عنارص 
واإلسالميني  املسلمني  اإلخوان  جامعة  داخل 
تلك  ويف  العنف.  يدعمون  ممن  عامة  بصفة 
تحفز  التي  "الدفع"  عوامل  عن  وبعيدا  الحالة، 
تزال  ال  فقد  العنف،  أفكار  تقبل  عىل  الشباب 
هناك عوامل "سحب" هامة يف صورة خطاب 
وتدريب  ومتويل  وحجج  جذاب  أيديولوجي 
يقدمه اإلسالميون املؤيدون للعنف. عالوة عىل 
اإلخوان  لجامعة  النشطة  العمليات  فإن  ذلك، 
بعض  نفي  أعقاب  يف  املرصيني  املسلمني 
قياداتها وأعضائها يف عام 2013 إىل السودان 
تعني  األوروبية  الدول  ومختلف  وقطر  وتركيا 
محصورة  مىض  فيام  كانت  التي  اإلمكانات  أن 
من  معقدة  شبكة  وأن  اآلن،  توزعت  قد  مبرص 
والتدريب  البرشية  األصول  وتنقل  التمويل 
أصبحت  قد  السودان  مثل  دول  يف  املزعوم 
من  فيها  موجودة  تكن  مل  أماكن  يف  موجودة 
النوع  قبل، مام يوفر عوامل دعم خارجية لهذا 
من النشاطات العنيفة. ونظرا ملحورية اإلخوان 
اإلخوان  لبقية  بالنسبة  املرصيني  املسلمني 
الجامعات  إىل  إضافة  العامل،  يف  املسلمني 
اإلسالمية املشابهة، يعني هذا أن ظهور خطاب 
ينحرص  لن  عنيفة  وفروع  للعنف"  "مؤيد 
بالرضورة ضمن الحدود املرصية يف املستقبل. 
وأخريا، وحتى لو مل يصبح هذا املذهب الجديد 
من التشدد الجهادي اإلخواين سائدا يف نهاية 
يعرض  قد  التدريجي  انتشاره  فإن  املطاف، 
العنف  أعامل  إىل  اإلسالميني  من  أكرب  رشيحة 
املتطرفة  الجامعات  قبل  من  التجنيد  واحتامل 
ضاربة الجذور مثل القاعدة والدولة اإلسالمية، 
بالنسبة  "طفرة"  أيديولوجياتها  متثل  ال  والتي 
من  النوع  هذا  إىل  تعرضوا  الذين  لألفراد 

الخطابات والتفكري.  

قامئة االختصارات

IED

عبوة ناسفة )جهاز متفجر مرتجل(

IS-SP

الدولة اإلسالمية - والية سيناء

MB

اإلخوان املسلمون

PRM

حركة املقاومة الشعبية

RP

العقاب الثوري

SCAF

املجلس األعىل للقوات املسلحة

VBIED

سيارة مفخخة )جهاز متفجر مرتجل محمول عىل مركبة(

املالحظات

إخوان هو مصطلح يطلق عىل األشقاء أو اإلخوة.   1
إىل  الورقة يشري  ومصطلح "إخواين" يف هذه 

جامعة اإلخوان املسلمني. 
ال يعني هذا أنهم ليسوا متشابهني إىل حد كبري،   2

بل ميكن أيضاً القول بأن الفارق ليس كبريا بني 
مذهب واآلخر.

تكفري   3 يف  الفرق  يكمن  اإلسالمي،  الفقه  يف 
األوصاف،  وتكفري  املسلم،  الفرد  أي  األشخاص، 
املسلم  الفرد  تكفري  دون  نفسها  الكفر  أعامل  أي 
الذي يرتكب هذه األعامل. ويظهر هذا الفارق جليا 
يف مقابلة مع متحدث باسم لواء الثورة تم نرشها 
عىل اإلنرتنت. راجع قاف )2017(. ولنقاش أعمق 
األشخاص  تكفري  موضوع  حول  أفضل  وخلفية 

وتكفري األوصاف، راجع تادرس )2014(.
ملزيد من املعلومات والنقاش حول تاريخ اإلخوان   4

وقنديل  )1969(؛  ميتشل  راجع  املسلمني، 
هذه  اعتمدت  وقد   .)2016( وتراغر  )2015(؛ 
نقاشها  يف  املصادر  هذه  عىل  املوجزة  الورقة 

العام حول اإلخوان املسلمني. 
ميتشل   5 راجع  الرسي"،  "بالجهاز  أيضا  يعرف 

)1969(؛ وقنديل )2015(؛ وتراغر )2016(.
منذ ذلك الحني ألهمت أفكار سيد قطب أجياال من   6

اإلسالميني املتطرفني من مختلف األطياف اإلسالمية. 
7   ،2015( قنديل  راجع  املعلومات،  من  للمزيد 

الفصل 1: "تنشئة اإلخوان" والفصل 3: "صياغة 
األيديولوجيا"(.

النطاق   8 اإلسالمية عصيانا متدين  الجامعة  شنت 
إىل جانب جامعات متشددة أخرى خالل الفرتة 
املايض  القرن  وتسعينات  مثانينات  بني  ما 

)جرجس، 2000(.
أتباع   9 بني  سائدا  الخالف  من  النوع  هذا  كان 

املثري  ومن  الوقت.  ذلك  يف  املسلمني  اإلخوان 
للدهشة أن هذا الخالف ليس غريبا عىل جامعة 
عىل  ويتعني  صارم،  هرمي  تسلسل  عىل  قامئة 
أعضائها خوض عملية متتد لعدة سنوات إلثبات 
)تراغر،  منهم  أعىل  هم  ملن  وطاعتهم  والئهم 
الجدي  النقاش  النعدام مساحة  ونظرا   .)2001
كانوا  القادة  كبار  فإن  االسرتاتيجية،  حول 
أو  النقد  مستوى  فوق  الجوانب  من  العديد  يف 
التأنيب. ومن اختلفوا أو اعرتضوا مل يكن لديهم 

خيار سوى املغادرة أو التزام الصمت. 
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تحول   10 يوثق  الذي  املكثف  البحث  من  للمزيد 
اإلخوان املسلمني إىل العنف والديناميات الداخلية 
املوجزة، راجع عوض  الورقة  املطروحة يف هذه 
وحاممة  )2016أ(  وعوض   )2015( وهاشم 

)2015( والتالوي )2016( ويوسف )2016(.
11   :)9 الصفحة   ،2015( وهاشم  عوض  راجع 

"وفقا لجامعة حقوقية تتابع أوضاع الضحايا من 
الطالب، قتلت الرشطة يف جميع أنحاء مرص 191 
طالبا واعتقلت 1.671 بني 3 متوز/يوليو، 2013 
املئة  يف   84 حوايل   .2014 نيسان/أبريل  و25 
من الوفيات كانت لطالب مسجلني يف الجامعات 
لطالب  منها  املئة  يف  و39  الكربى،  القاهرة  يف 
شهدت  التي  الجامعة  وهي  األزهر،  جامعة  يف 
الدرايس  العام  خالل  نشاطا  األكرث  االحتجاجات 
 -  2014 الدرايس  العام  بدأ   .2014  -  2013
2015 مبوجة من العنف، حيث قام الطلبة بأعامل 
شغب ضد رشكة أمن خاصة استأجرتها الحكومة 
ما  رسعان  ذلك،  ومع  الجامعات.  حرم  لضبط 
أدى  حيث  الجامعات،  حرم  يف  النشاط  تالىش 
انتشار الجامعات الجديدة إىل تحول الشوارع مرة 

أخرى إىل بؤرة لالحتجاجات."
ملعرفة املزيد عن لجان الردع، راجع عرفة )2015(؛   12

وتادرس )2015(؛ وعوض وتادرس )2017(.
مقابلة املؤلف مع عضو سابق يف جامعة اإلخوان   13

املسلمني يف إسطنبول، مايو/أيار 2016.
مع تطور جامعات الجهاد اإلخواين العنيفة، بدأت   14

الرب  بالظهور يف  جامعات سلفية جهادية جديدة 
"الدولة  الجهادية  السلفية  حركة  وكانت  الرئييس 
يف  عصيانها  تكثف  سيناء"  والية   - اإلسالمية 
سيناء. واستغلت جامعات السلفية الجهادية مظامل 
اإلسالميني لتربير العنف وكسب املجندين. فأجناد 
عملياتها  تعترب  كانت  املثال،  سبيل  عىل  مرص، 
العنيفة جزءا من حملة "القصاص" ضد الحكومة 
التحرش  مثل  قضايا  عىل  بالتفصيل  وركزت 
ماتوا  الذين  بالنساء واإلسالميني  املزعوم  الجنيس 
يف معسكر رابعة )أجناد مرص، 2014(. وبصورة 
والية   - اإلسالمية  الدولة  جامعة  سعت  موازية، 
سيناء إىل استغالل قتلها للمئات من عنارص قوات 
لواء  حامل  بأنها  نفسها  لتظهر  املرصية  األمن 
الجهاد املرصي )عوض وهاشم، 2015، الصفحات 
20-18(. للمزيد من املعلومات، راجع هاوزلونري 

)2013(؛ وكنغزيل )2014(.
للمزيد عن الشبكات اإلعالمية لإلخوان املسلمني،   15

راجع عوض )2017أ(.
الخاص بجامعة متشددة   16 النشيد  كلامت وألحان 

تلقي الضوء أيضا عىل أيديولوجيتها وتأثرياتها. 
فإن  الثوري،  العقاب  حركة  لنشيد  وبالنسبة 
باملوسيقى  شبيه  للطبول  املكثف  استخدامها 
التي تستخدمها جامعات غري سلفية مثل حامس 

وحزب الله يف أناشيدها.
أبريل/  17 يف  أسلحة  خبري  مع  خطية  مراسالت 

نيسان 2017.
تم أيضا نرش مقطع فيديو ملعسكر تدريب تابع   18

2017 )لواء  الثورة يف مارس/آذار  لحركة لواء 
الثورة، 2017أ(.

عىل   19 والنشيد  الفيديو  مقطع  عىل  أمثلة  تتوفر 
اإلنرتنت. 

مثال، راجع دويدار، بدون تاريخ.  20
مثال، راجع عبد الغفار )2017(.  21
أو   22 النقاشات  يف  االفرتاضات  هذه  عىل  ألمثلة 

التقارير األخرية حول التطرف يف مرص، راجع 
)2015(؛  وديهل  2016ب(؛  )2016أ؛  فاضل 

وأبرامز )2015(.
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