
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 صدور كتاب جديد 
 

 النظام الخاص  يصدر كتابًا حول  مركز "تريندز"  
 "اإلخوان المسلمينجماعة  "  ــب

اإلخوان    جماعةبالنظام الخاص  "  :عنوانتحت    اً جديدكتابًا    تريندز للبحوث واالستشارات مركز    أصدر
الداخلي  والسياق الخاص،  النظام التي تقف وراء نشأة  بالتحليل الروافد الفكرية يتناول  ،"المسلمين

الذي يعد من أهم أدوات تنفيذ مشروعها   جماعة في تبرير تأسيس هذا النظاموالخارجي الذي وظفته ال
 الوصول إلى السلطة.  الهادف إلىالسياسي 

  ، مدير عام مركز محمد عبدهللا العليد.  وأوضح
أن هذا الكتاب هو   تريندز للبحوث واالستشارات،

عن حركات اإلسالم    إصداراتسلسلة  ضمن  الثالث  
  الضوء  إللقاء  يعتزم المركز نشرها تباعاً  السياسي

ها  وسياقات زواياها على هذه الظاهرة من مختلف 
محاولة   في ، وذلكوالدوليةالداخلية واإلقليمية 

والجانب   ،واأليديولوجي ، لتحليل اإلطار الفكري 
والعملي لهذه الحركات، واستشراف   ، التنظيمي

في ضوء التطورات التي شهدتها    مآالتها المستقبلية
  بـ "أحداث الربيع العربي" المنطقة منذ ما يسمى 

ويحمل الكتابان السابقان   وحتى وقتنا الراهن.
" جماعة اإلخوان المسلمين.. ظروف النشأة  عنواني

   ، و"الهيكل التنظيمي لجماعة اإلخوان المسلمين: السمات.. األهداف.. المستقبل".والتأسيس"



 
 
 

 
 
 
 
 
 

ديمية التي تتناول النظام  الدراسات العلمية واألكايعالج نقصًا في  الجديد أن الكتاب العليد. وأكد 
يأخذ في االعتبار الروافد الفكرية   شامالً  اً منظور  ، حيث يتبنى اإلخوان المسلمين جماعةبالخاص 

عن  ويكشف ، النظام الخاص هذا ت في تأسيسوالسياق الداخلي والمتغيرات الخارجية التي أسهم
يديلوجية  األ فكرية و العالقة  ال  أبعاد يوضح  كما    ول المنطقة.وجود امتدادات لهذا النظام في العديد من د

   التي ظهرت في المنطقة.  األخرى بية بين النظام الخاص والجماعات المتطرفة واإلرها 
جماعة اإلخوان المسلمين  هذا النظام الخاص الذي تجعله  الفلسفة العامة وراء تأسيس    ويتناول الكتاب 

العمل وتوجيه السياسات  لضمان سيطرة القيادات على سير  الحكومةتضليل  ا سريًا هدفهنظام
أو   عنها  الشبهات بعاد إل  بهالخاصة حجب المعلومات المهمة الخاصة بالجماعة، ولهذا تعمدت 

أن تجربة النظام الخاص في مصر شكلت مصدر إلهام للعديد من فروع  ويوضح الكتاب  إدانتها. 
س كيانات عسكرية  التي لجأت إلى تأسي الدول العربية  العديد من  جماعة اإلخوان المسلمين في

واليمن، بهدف السيطرة    ،، وليبيا، والسودان، والعراق، وفلسطينفي سوريا  هو   على غرار ماموازية له  
   .على السلطة وفرض الحاكمية اإلسالمية في هذه الدول والمنطقة

العسكري  يمثل الذراع أن النظام الخاص  أبرزها كانإلى عدد من النتائج المهمة  الكتاب خلصو 
عسكرية  البيعة" كثقافة تنظيمية، وسياسية، و على مفهوم " تاعتمدالتي  لجماعة اإلخوان المسلمين 

الستعداد لمواجهة التحديات، وتحقيق األهداف التنظيمية  ة لديمومة الوالء وتعزيز القوة وامحوري
أداة الجماعة في   تكانالتي  الحاكمية اإلسالمية في والمتمثلة؛ واالستراتيجية التي من أجلها تشكل

مواجهة خصومها السياسيين من خالل التورط في العديد من أعمال العنف التي استهدفت شخصيات 
كما يوجد تشابك وتداخل بين   . سياسية وقيادات أمنية في أربعينيات القرن الماضي وخمسينياته

الجماعة   نظرم  استقت أفكارها من  التي المعاصرةة ين والتنظيمات الجهاديجماعة اإلخوان المسلم
لعنف  باستخدام ا ما يتعلق في الجماعة وهذه التنظيماتسيد قطب، ما أوجد توافقًا استراتيجيًا بين 

 واللجوء إلى القوة.  
أهداف النظام الخاص في مصر تتقارب إلى حد كبير مع أهداف الحرس   إلى أنأشار الكتاب  كما

أي وسيلة أخرى أمنية أو    استخدامو   استخدام القوة واللجوء إلى العنفيؤمنان ب الثوري اإليراني، حيث  
ينطلقان من عقيدة  كما أنهما  .اعمة تمكنهما من تحقيق أهدافهمااجتماعية أو اقتصادية أو قوة ن



 
 
 

 
 
 
 
 
 

تغيير النظم والسيطرة على الحكومات، وصواًل إلى تشكيل الخالفة/ أو  ستهدف العمل على دينية ت
 الحكومة اإلسالمية العالمية.  

ظام الخاص والتخلي  إعالن جماعة اإلخوان المسلمين حل الن   من  رغمال بإلى أنه    أيضاً   وخلص الكتاب
  العسكرية   غير  األخرى مهامه    ويمارس قائمًا    يزال  ما كفكرة وحركة    عن العنف، فإن هذا النظام السري 

  لجان الجماعة السرية  والتخطيط من خالل ،والحشد ،واإلعالم ،والسياسة ،مجاالت االقتصاد في
بوضوح إلى   يشير ما 2013تخطط للحفاظ على كيان الجماعة بعد ثورة الثالثين من يونيو  التي 

 بأدوار متعددة  يقوم واألبعاد  متعدد الجوانب    نظامليس عسكريًا وأمنيًا فحسب، وإنما هو    أن هذا النظام
 .تختلف طبيعتها وفقًا لتطورات البيئتين الداخلية والخارجية

حيث يقدم الفصل   ،ثم رؤية تقييمية ومالحظات ختامية من مقدمة وثمانية فصول  ويتألف الكتاب
" عرضًا للمنهجية المتبعة التي تم اعتمادها، وأبرز ار النظري المنهجية واإلطاألول الموسوم بـ "

يعرض الفصل الثاني   فيما ؛المقاربات التي تسمح بتقديم تحليل واٍف ودقيق حول النظام الخاص
  ار التي أثرت في نشأة هذا النظام " أبرز األفكالروافد الفكرية للنظام الخاصالذي يحمل عنوان "

 وحملته على استخدام القوة. 
  ، األنساق الثقافية"  المؤثرة في نشأة النظام الخاص  المتغيرات"  يناقش الفصل الثالث الموسوم بـ  بينما

ية تابع لجماعة  تشكيل ذراع شبه عسكر  اتجاه في ، والسياسية التي أثرت واالقتصادية ، واالجتماعية
النظام الخاص.. البيعة واألهداف  عنوان " الفصل الرابع الذي يحمل  أما ؛ اإلخوان المسلمين

 وأهداف هذا النظام ووظائفه.   نظام الخاص والتزاماتهاطبيعة بيعة ال فيعالج "والوظائف
" التطور الزمني للنظام الخاص  مراحل تطور النظام الخاص" تحت عنوانالفصل الخامس  تتبعوي

كما  .  نشأته األولى وصواًل إلى الوقت الحاضروأبرز المحطات التي شهدها في سياقاته الحركية منذ  
" الضوء على فروع النظام الخاص خارج  فروع النظام الخاصبـ " المعنون الفصل السادس و  يلقي 

 مصر. 
" التداخل العالقة بين النظام الخاص والجماعات الجهاديةالفصل السابع الذي يحمل عنوان "  ويناقش

أما الفصل    ؛ستوى التوافق االستراتيجي بينهماعاصرة، وتبيان مبين الجماعة والتنظيمات الجهادية الم



 
 
 

 
 
 
 
 
 

بين   " فيقارن النظام الخاص والحرس الثوري اإليراني.. دراسة مقارنةالثامن الذي يحمل عنوان "
   .ونقاط االختالف بينهما أوجه التشابه  الكشف عن بهدفالنظامين  
"النظام الخاص بجماعة لكتاب    المالحظات الختامية  ،في ضوء هذه الفصول ومخرجاتها  وانصبت،

على تقديم رؤية تقييمية ومستقبلية لدور النظام الخاص منذ تشكيله وأدواره   اإلخوان المسلمين"
 الحالية، وتموضعاته المختلفة في السياقين الحركي والتنظيمي. 

 _انتهى_ 
 


