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 91وقييا انفجييايا فييي قميية القاهييسة القياىرة أمييام مدتذييفى متخرريية فييي عييالج الدييرطان قتييل  9102أغدييظس  6فيي  
آخييير ؽإ ووهيييفا بعنييييا بعسيييل إيىييياةيب واتيسيييا و اية الداخميييية حركييية بحديييؼب السريييشفة إيىاةيييية  74شخرييياإ وبهيييابة 

السية ىاتييية ةييؽ شيقيف مشفيذ القسميية وأحيد بزمؾعيا في ىذا الحادثإ وسياقا أدلية  تفرييمية عميى  ليػإ مشييا تديجيل م 
 عشاهر حركة حدؼ. عمى الرغؼ مؽ  لػ نفا حركة بحدؼب في ةيان ليا عالقتيا بالتفجير اإليىاةي. 

 سياقات والدة حسم
إ وفقيييدان تشغييييؼ اإلخيييؾان للياداتيييو التاي خيييية ميييا ةييييؽ 9102سييياد بقيييد فيييض اعتريييامي بيابقييية القدو يييةب وبالشيزيييةب عيييام 

االعتقال مؽ جية واليير  ميؽ جيية أخيريإ تيياي اشغير اليى القسيل القشفيي تيد أىيداو تابقية لمدولية السرير ةإ ىيؾ ةدا ية 
ي خيا عمى إثر كل أ مة اتقرتؾن لياإ حييث تبيدأ فيي اسيت شاو عؾدة االخؾان السدمسيؽ الي  لػ الشيج الذي هاحبيؼ  تا

اآلالو مسيؽ مدييؼ الزيري إعادة انتاج يوا ة السغمؾمية بذ ل مختمفإ ةيدو تعسيسب وعي مقاوم عشيفب تديتيدو يييو 
ات مييؽ اإلجييرااات الخذييشة التييي تسايسييو أجيييزة  األمييؽ السريير ةإ تييد التشغيسييات والحركييات السحغييؾيةإ والستيسيية بقسمييي

 ايىاةية.
وعمى الرغؼ مؽ أن جساعة االخؾان السدمسيؽ تشفي دوما أي عالقية لييا ةتميػ الخال يا القشيفيةإ التيي ةيدأت تتذي ل ميؽ بقيد 

 متسد ة  بالشيج الدمسي في استرداد ما تراه الذرعية.وأنيا الثؾيةإ 
ل الشييؾعي القشيييفإ ت زييقف ادعيياااتيؼ إال أن سييياقات التشغييير التييي خمفييا الثييؾية مييؽ االخييؾان السدييمسيؽ الييداعسيؽ لمقسيي

مؾاجييية سييقؾع ح ييؼ  قؾاعييدىا الذييابةإ التييي طالبييا فيييبالدييمسيةإ ال سيييسا بقييد الزيي ؾع التييي تقرتييا لييو مييؽ قظاعييات 
سييادت فةييرة أن الدييمسية ونبييذ القشييف والدوليية الد سؾقراطييية ىييي أمييؾي ليدييا لشيياإ وىييا نحييؽ جر شاىييا ولييؼ و إ االخييؾان بييالقؾة

تتشييا ل حييؽ حييف الييدمب. و اكييد الليييادي  يييادة جداييدةواالنقييال  عمييى الذييرعيةبإ وال  س ييؽ الؾثييؾ  بييعي   نتحسييل إال الييدماا
اإلخييؾاني أشييرو عبييد ال فيياي السليييؼ ةتركيييا ب إن ىشييال ديجييات مييؽ الدييمسية ومشيييا عسميييات نؾعييية مثييل تفجييير محظييات 
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ركيات الديالمية" بأن ميؽ  قيؾد جساعية اإلخيؾان و زيف ماىر فرغميي الخبيير فيي الح الةير ااإ وأمؾي أخرى أقل أو أكبرب
ىييؾ الجشيياح القديي ري والدييري لمخييؾان السدييمسيؽ وىييؼ جيييل عشيييف لم ا ييةإ وأن ىيياالا الذييبا   قتشقييؾن  9102بقييد اؾنيييؾ

 ب.ؾان لمح ؼإ واإلفراج عؽ  ياداتيؼأفةاي سيد قظةإ و حدة ترؾيىؼإ أن مذ مة مرر لؽ تحل إال بقد عؾدة اإلخ
ذي ساد ييو القسل السدمح بقد عزل مرسي واإلخؾانإ ىؾ سمؾل اتقاطا ما تؾجييات بحركية سيؾاعد مريرب ىذا الديا  ال

مقاومية عاىيدت هللا إ وعرفا نفديا أنييا بحركية ثؾي ية شيباةية 9107)حدؼ(إ التي أعمشا عؽ نفديا ألول مرة  في اشاار 
لقريا  مييؽ الغيالسيؽ بديؾاعد شيباةيابإ وىيي ةييذلػ ة واوشيقبيا أن تديترد ثؾيتييا الزياوقة وأن تشحييا  داوسيا لمقدالية والثيؾي 

أن مقركتييا  تقميؽو  إاشياار ثيؾية  االمتييا ات التيي غشستييا ميؽ نييا حركية ثؾي ية مقاومية مديمحة قيريت اسيتردادأ نفديا تقدم
وقيد ةيدأت الحركية فيي نذياطيا الفقميي  .بحدية يؤ يتيؼ ما الثيؾية السزيادة التيي اتزعسييا قيادة القدي ر وفميؾل اليشغؼ الباويد

اغتييال الراويد محسييؾد عبيد الحسييدإ يوييس مباحييث عسميية كييان أةر ىيا   01إ  نفييذت ميا  قياي   9106مشتريف اؾلييؾ فيي 
  .طامية بسحافغة الفيؾمإ ومحاولة اغتيال السفتي الداةف عمي جسقة

 التنصل من الحادثعلى باعث حياة األبرياء 
 زيا الجيية الستيسية بحديؼب بيعي عالقيو لييا بالحيادثإ ةيل أنييا أهيديت أالسشفذة لمحادث عؽ تبشييوإ ونفيا  امتشقا الجية

ةيييان بتقز يية ومؾاسيياةب لييذوي الزييحا اإ قالييا ييييو بأنيييا إ  تقييزي  وي الزييحا ا والسريير يؽ جسيقييا ةيييذا السرييا  الةبيييرإ 
 عرستياب. و كة الثاةا في هيانة دماا السرر يؽ لششفي أي همة لمحركة ةيذا الحادث السالؼ وناكد عمى نيج الحر 

أودى الحادث بحياة كثير مؽ األةر ااإ  ال سيسا وأن الحادث ايتيبط  ىشييا فيي مذيفي مخريص ألميراط الديرطانإ وقد  
لسا ا اذىة انتحيايي ليقتيل نياي فيي طير قيؼ  التي تداالا بسثابة فاجقة لمجساىيرإ ىذا السرط الي ارادو السؾتإ وكان

 ؟.. غير أول ػ األةر اا الذاؽ كان اشؾي قتميؼهالا أالسؾت الى 
ىيذا اتشياقض مييا السبيادت  التيي حاولييا حديؼ يسييسيا لشفدييا مشيذ نذييعتيا تجياه الجسيياىيرإ وطبيا هيؾية أنيييا حركية ثؾي يية 

لتدمديل محمية داخمية مؾجية لقتال األمؽ والجيش السرري فقط برفتو عدو انقمة عمى الذيرعيةإ فؾفيف تحمييل البيدا ات 
إ ايرى الباحيث السريري و تؾفييفإ فيي دياسية  بقشيؾان 9102بقيد عيام  التي انبثقا عؽ االخيؾان السديمسيؽخال ا القشف 

إ أن  كييياا البيييدا ات لتميييػ 9104حديييؼ وليييؾاا الثيييؾية الخظيييا  والسسايسييية التيييي نذيييرىا السقييييد السريييري لمدياسيييات عيييام 
لشؾعيييةبإ بالققييا  الثييؾييبإ بالسقاوميية الذييقبيةبإ بلييؾاا الثييؾيةبإ بحدييؼبإ الحركييات ةدا يية مييؽ حركيية باجشيياد مرييربإ بالمجييان ا

مقياومإ حتيى خظاةييا فرغتيو ميؽ أ ية  فيي اختيياي اسيساا الحركيات وتؾجييييا لتحسيل طابقيا نزيالي ثيؾيي  ييا كانيا واعييةأن
أن الدياسيييةإ و حدييية يهيييد لتحمييييل مزيييسؾن الخظيييا  االعالميييي بلحديييؼب ليييشفس  حسؾلييية إسيييالمية تذيييير ألايييداؾلؾجيتياإ

ألفاظ بالةفربإ بالظاغؾتبإ بالسرتيداؽبإ وحاوليا أن تبقيي الخظيا  امتشقا عؽ استخدام  السفردات التي   ثر فييا الحركة 
بقييدا ندييبيا عييؽ السزييسؾن الققيدي الحيياد الييذي اؾجييد فييي خظابيات داعييش والقاعييدة والييذي فقيد ةر قييو وتييعثيره أمييام خظييا  

بعشييف الريييؾيةب الييذي وعفتييو داعييش برييؾية محترفييية ةييدا أ زييا فييي سييبيمو لمزيييقف محاي يية اإليىييا إ بكسييا أن خظييا  
 .والتراجاإ وىؾ ما  جقل ىذا التؾجو الجداد تةتي ي و كي في محاوالتيا لسؾاكبة الؾاقا الدياسيي االجتسياعي فيي السشظقيةب

ييييةإ ميميذيييات الديدييييإ دولييية الداخم السرتزقييةإ  أبقييا الخظيييا   حتييؾي عميييى مفييردات تتقميييف بالخيانييية وال ييدي والقساليييةإ 
 .حات الثؾي ة والسقاومة والسدافقةالفرعؾنإ كسا وغمبا السرظم

التعاييد وحذيد  إلييا لالنتسياا  كبير عيدد ميؽ االفيرادأ جيذ الى  إ تيدوالتسااز عؽ الجساعات الجياد ة التقميد ةي ةذلػ وى
   الجساىيري.



ي يط اسيسيا ميا حيادث م خجيل و ريبح و  أن لدايا سجل عد ري حافل باإلنجا ات والشجاحاتإ وال اشب ي تذيؾ و ترى فيي 
 وسيسة عيايإ لييس فقيط أميام السجتسياإ ةيل أ زيا الجساعيات اإليىاةيية االخيرىإ فالحيادث ميؽ الشاحيية التةتي يية فذيل  ي يا

يؽ الديييياقة أن  قييؾد سييياية مفخخيية ع ييس خيييط اييؾحي بدييذاجة التخظيييطإ كيييف تدييسح حديييؼ لذييا  مبتييدت ال  قمييؼ قييؾان
 أمام الجسيا  وباا مشفرداا.الدير؟. لذلػ مؽ األفزل أن  حتدة  لػ الداوف 

 احتماالت اإلدانة
هدي عؽ حدؼ القداد مؽ ةيانات التيش ة لسجسؾعات ايىاةية آخرى في السحافغيات السرير ةإ خاهية عسمييات التفجييرات 

اغتييال القسييد أيكيان حير  عيادل يجياويإ وتبشيا األمؽإ مثيل  مبايكتييا بلميؾاا الثيؾيةب  واالغتياالت التي تدتيدو عشاهر
جشيؾد مرير يؽ عميى إثير تفجيير عبيؾة ناسيفة فيي  6إ واليذي ياح تيحيتيا 9106الحدث اإليىاةي في الجييزة فيي د ديسبر 

 الجيزة.
إ  حييث نفيا أي هيمة لييؼ فيي تفجيير لةؽ ىشال ةيشات آخرى اهيديىا ةييدو الحفياظ عميى اليشسط الثيؾيي اليذي ترنيؾ ليو 

إ كسييا وأهييديت ةيييان تدييتشةر ييييو تفجيييرات ٦١١٢د دييسبر  ١١الةاتدياوييية السرقدييية فييي ال باسييية بالقيياىرة فييي اسييتيدو 
ن حجيؼ أإ ماكيدة أنييا ال تديتيدو السدييحييؽإ ال سييسا و 9104كشيدتي طشظشا واإلسي شدي ة التيي تبشييا داعيش فيي اةر يل 

 ن كبير.الخداور البذر ة كا
سزدحسيةإ وال تديتخدم كسييات كبييرة ميؽ الستفجيرات فيي عسمياتيياإ الن حديؼ ليؼ تةيؽ لتيذىة باتجياه تفجيير ألمياكؽ أواتح 

فيي تدقي في عسمياتيا الستيداو السؾاقا األمشية والذرطية وتحاول أن تبتقد عؽ أي محاوالت تر ظيا  ىشيا ميا داعيش 
عالقيية بسييا  حييدث فييي شييسال سيييشااإ كسييا أن داعييش ال تخجييل مييؽ تبشييي أي حتييى فييي نسييط عسميييات التفجيييرإ ونفييي أي 

 عسمية تؾدى بحياة األةر اا.
أما حدؼ ىي ترفا شقاي االهظدام السدمح داخل السحافغيات السركز ية السيترجاي ىيبية اإلخيؾان السديمسيؽ لمدولية وعيؾدة 

ترافقيا  ألنيياقسمييةإ لملسحميل لتةيذاة نفيي حديؼ ىيؾ ميا دفيا القدايد ميؽ اإ يفقتيو ذيىيذا الييدو الي سيظرتيا عميى الدولية.
لذلػ اؾتح كل مؽ ويويس جيا  أمؽ الدولة األسيبف الميؾاا فيااد ؛ اغدظس 07واقترا   كرى فض اعترام ميدان يابقة 

إ بأن ىيدو المؾاا يفقيا عبيد الحسييدإ مدياعد و  ير الداخميية األسيبف والخبيير فيي القميؾم الجشاويية ومديرح الجر سيةعالمإ و 
سميية ليؼ   يؽ مقييد األويامإ وأن الديياية كانيا مقيدة لملييام بقسميية إيىاةيية فيي م يان آخيرإ وأن الدياوف كيان بغذييؼب ال الق

 قمؼ الظر ف الرحيح لمدير ميؽ الق يسإ مقتقيداا بجيميو أن الظر يف كيان فيي باالتجياىيؽبإ نايييػ أنيو  ديير بديرعة كبييرة 
كسيا أن  .قيؾد بالدييايات وميا  حسميو ىيؾ ميؽ كسييات ميؽ السيؾاد الستفجيرة( سييايات وانفجيرت خزانيات الؾ 2اهيظدم ةيي)ليذلػ 

الحداث عؽ أن الحداث عؽ أن الدياية تحسل كسيات كبيرة ميؽ الستفجيراتإ ىيؾ كيالم غيير عمسييإ الن السؾجية التفجير ية 
التفجيير وىيي السشظقية اليذي حيدث فيييا السؾجة التفجير ة عشيدما تةيؾن فيي م يان تييف تةيؾن أتيخؼ. وميا ايدعؼ  ليػ أن 

 .السشيل م ان حيؾي وأغمة مرتاد و مؽ أهحا  الدياياتإ فيؼ غير مترجميؽ وىؾ ما  قشي أن ىذا اليدو غير م ٍرب

 

 


