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اإلرهاب فريضة واالغتيال س ّنة

ملف األحزاب العربية

هذا العنوان ليس عنواناً صحفياً زاعقاً ،أو رأياً للكاتب ف ي� جماعة عاين العالم وال
يزال يعاين إرهاب أفرادها ،لك ّنه وصف الجماعة لنفسها بع� عضو من أعضائها؛
أبو مصعب السوري أو عمر عبدالحكيم أو مصطفى ست مريم ،ك ّلها أسماء
ف
الخوان
لشخص واحد سوري الجنسية ولد ي� العام  ،1958وانتسب لجماعة إ
ين
المسلم� ف ي� سورية ،قبل أن يصبح عضواً قيادياً ف ي� «الطليعة المقاتلة» التنظيم
الخوان هناك.
المسلح الذي أسسته جماعة إ
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زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري يعترف بأستاذية سيد قطب
له وإيمانه بأفكاره

ملف األحزاب العربية

اإلرهاب أو ً
ال
ف
عمــن علمــوه مــن
يذكــر الرجــل ي� إطــار روايــة ّ
أ
ين
المســلم� قائــا ً ف ي�
الخــوان
الرعيــل الول مــن إ
الســامية العالميــة»:
كتابــه «دعــوة المقاومــة إ
«أُلحقــت بــدورة تدريبيــة إلعــداد كــوادر الجهــاز
ين
المســلم� ،أيــام
الخــوان
العســكري لتنظيــم إ
الجهــاد والثــورة عــى حافــظ أ
الســد ،وكان يل مــن
العمــر  22عام ـاً ،وكان ذلــك ف ي� معســكر الرشــيد
التابــع للجيــش العــر ق يا� ببغــداد العــام 1980
(تأمــل كيــف كانــت بعــض الحكومــات ف ي� إطــار
الرهــاب منــذ وقــت
ال ـراع فيمــا بينهــا تدعــم إ
مبكــر ،ومعلــوم بالطبــع الخصومــة بـ ي ن
ـ� فرعــي
البعــث ف� ســورية والعــراق ف� تلــك ت
الفــرة).
ي
ي
ولمــا دخــل علينــا المــدرب وكان رحمــه هللا
رجــا فاضــا وشــيخاً مســناً مــن الرعيــل أ
الول،
ً
ً
ّ
مــن الذيــن بايعــوا الشــيخ حســن البنــا رحمــه
هللا لمــا كان عمــره ســبعة ش
عــر عامــاً ،وجاهــد

ين
فلســط�  1948وجــرح ف ي� القــدس وعمــل
ف ي�
ف ي� الجهــاز الخــاص ،وشــارك ف ي� المقاومــة
النكلـ ي ز
ـر ف ي� قنــاة الســويس مطلــع
الرسيــة ضــد إ
الخمســينيات ،وصحــب ســيد قطــب وهاجــر عــن
مــر بقيــة حياتــه ،فــكان مدربــاً ف ي� معســكرات
الشــيوخ ف� ش� ق� أ
الردن مــع منظمــة التحريــر
ي
ي
 ،1969وانتــدب لمســاعدة أكـ ثـر مــن حركــة جهادية
الخــوان عندمــا كانــوا إخوانــاً عــى
ســاندها إ
منهــج الب ّنــا وقطــب ،قبــل طاعــون الديمقراطيــة
وال�لمــان (تأمــل الرجــل ..ال يفصــل ي ن
بــ� الب ّنــا
ب
ف
وقطــب ي� النهــج والســلوك ،عــى مــا يحــاول
البعــض إقناعنــا بــه آ
الن عــن وجــود تبايــن بـ ي ن
ـ�
الرجلـ ي ن
ـ�) ،فــكان يدربنــا المــواد العســكرية ،وكان
ّأول مــا قالــه لنــا بلهجتــه المرصيــة :إنتــوا إخــوان
مسـ ي ن
ـلم�؟ فقلنــا نعــم ،فقــال متأكديــن يــا بـن ي ؟
فقــال مشـ يـراً إىل عنقــه «يبقــى حتدبحــوا كلكــوا»
ين
«موافئــ�»؟ فقلنــا جميعــاً والــرور والبهجــة
عندما اتصل «السيد الرئيس» بالظواهري
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تواصل رئيس مصر اإلخواني محمد مرسي مع الظواهري هاتفيًا
خالل فترة حكمه

ملف األحزاب العربية

تغمرنــا «موافقـ ي ن
ـ� يــا بيــه» ،فاســتدار إىل الســبورة
وكتــب عليهــا عنــوان أوىل المحـ ض
«الرهــاب
ـا�ات إ
فريضــة واالغتيــال ســنة» ،وخــط تحتهــا خطــاً
واســتدار لتبــدأ الــدروس ويبــدأ المشــوار ،فوعينــا
الــدروس وطــال المســار وبقيــت البشــارة أ
والمــل
ف
كبــراً لمــن ض
قــى نحبــه مــن ذلــك
ي� كــرم هللا ي
الفريــق ولــم ينتظــر ،وهــذا الــذي لخصه الشــيخ
رحمــه هللا جــزءاً مــن عقائــد هــذا الديــن وقــد
دروس».
افتتحــت بهــا فيمــا بعــد
ي
أبــو مصعــب الســوري أحــد أهــم من ّظــري
القاعــدة ،وينســب لــه البعــض كتابــة مانفســتو
داعــش «إدارة التوحــش» ،ويعتقــد بعــض المر ي ن
اقب�
أنّــه أصبــح قائــداً عســكرياً ف ي� هــذا التنظيــم.
تنتــه آثارهــا
انتهــت روايــة الرجــل ،لكــن لــم ِ
ف ي� واقعنــا اليــوم ،الــذي نحــت فيــه تلــك
الكيانــات الحركيــة منحــى العنــف بشــكل واضــح،
وتفســرات منهــا هــذا العنــوان
وبديباجــات
ي
الرهــاب بصورتــه لديهــم
الصــادم الــذي يجعــل إ
وتدمــراً وتمثيــا ً وشــذوذاً فريضــة إلهيــة،
قتــا ً
ي
تعــاىل هللا عــن ذلــك علــواً عظيمــاً.
مســرة جماعــات العنــف عناويــن
عرفنــا ف ي�
ي
ت
متعــددة؛ فهــذه جماعــة الجهــاد المرصيــة ،الـ ي
كان مــن زعمائهــا أيمــن الظواهــري الــذي كان

إخوانيـاً قبــل أن يختــار الفتــة «الجهــاد» الـت ي لــم
تمنعــه مــن أن يؤكــد عــى أســتاذية ســيد قطــب
لــه وإيمانــه بأفــكاره« ،فلقــد كانــت ومازالــت دعوة
ســيد قطــب إىل إخــاص التوحيــد هلل والتســليم
ن
الربــا�
الكامــل لحاكميــة هللا ،ولســيادة المنهــج
ي
ف
الســامية ضــد
ش�ارة البــدء ي� إشــعال الثــورة إ
الســام ف ي� الداخــل والخــارج».
إعــداء إ
هــل كان تواصــل محمــد مــرس إ ن
ـوا� رئيــس
الخـ ي
ي
مــر المعــزول مــع أيمــن الظواهــري هاتفيـاً ف�ت ة
ف
أكــر وأخطــر
وجــوده ي� الحكــم وهــو ي�تز عــم ب
تنظيــم جهــادي وهــو القاعــدة أمـراً طبيعيـاً؟
البرمجة اإلخوانية للعنف بمصر
هــل كان اجتمــاع فصائــل الســلفية الجهاديــة
ف ي� الشــيخ زويــد ف ي� ســيناء يــوم  5تمــوز (يوليــو)
 2013ف ي� أعقــاب ثــورة الشــعب المــري عــى
الخــوان ،وإعــان خارطــة الطريــق ف ي�
حكــم إ
( 3يوليــو)  2013وإعالنهــا الحــرب عــى الدولــة
المرصيــة ،بعــد هــدوء ف ي� ســاحة ســيناء طــوال
الخــوان ف ي� الحكــم مصادفــة؟ أم
فـ تـرة وجــود إ
مرس عن ســامة الخاطــف والمخطوف
حديــث ي
ف ي� معــرض تعليقــه عــى اختطــاف جنــود ف ي�
ـخص عمــاد
ســيناء ،ثــم إرســاله لمستشــاره الشـ ي
عبدالغفــور للتواصــل مــع جماعــات العنــف
ف
خــرت
ي� ســيناء؟ أو الحديــث عــن تمويــل ي
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إميان إخوا ّين متج ّذر بالعنف

ملف األحزاب العربية

الشــاطر رجــل الجماعــة القــوي لمجموعــات
العنــف ف ي� ســيناء أم ـراً طبيعي ـاً ومفهوم ـاً يؤكــد
أن
أن الجماعــة ليــس لهــا عالقــة بالعنــف ،أم ّ
ّ
عــر نصــوص مؤسســيها ومنظريهــا
الجماعــة ب
أن
ب
وعــر ممارســة ســجلها التاريــخ ،أكــدت ّ
العنــف مكــون بنيــوي ف� مســرتها يظهــر �ف
ي
ِّ
ي
ي
حــال التمكــن ويتــوارى ف� حــال التمســكن� ،ف
ي
ي
إطــار خطــاب التقيــة الــذي قربهــا مــرة ثانيــة
ـال ف ي� إي ـران؟
مــن منهــج المـ ي
هــل كان مصادفــة ظهــور عمليــات العنــف
الـت ي أطلقتهــا الجماعــة عـ بـر مــا يسـ ّـمى بأجنحــة
العمــل النوعــي ال ـت ي تسـ َّـمت بأســماء مختلفــة،
ســواء العقــاب الثــوري ،أو كتائــب المقاومــة
الشــعبية ،أو حركــة ســواعد مــر (حســم)،
المســميات،
أو لــواء الثــورة ،أو يغ�هــا مــن
ّ
لتنظيمــات صغـ يـرة نشــطت ف ي� الــوادي والدلتــا
ســواء ف ي� عمليــات قتــل لعنــارص ش
ال�طــة أم
القضــاة أم يغ�هــم ،بالتــوازي مــع نشــاط
جماعــة أنصــار بيــت المقــدس الــت ي ارتفعــت

الخــوان مــن
وتــرة عملياتهــا بعــد خــروج إ
ي
الحكــم عــى نحــو الفــت؟ هــل كان دعــم منابــر
فضائيــة قطريــة أو تركيــة لهــذه المجموعــات
ـياس المـ شـروع؟!
لون ـاً مــن ألــوان النضــال السـ ي
هــل كان ذلــك أيضــاً مصادفــة أم لونــاً مــن
ـ� الالعبـ ي ن
ألــوان التكامــل بـ ي ن
ـ� ف ي� ســاحة العنــف ف ي�
والرهــاب
مــر وخيارهــم االسـ تـراتيجي القتــل إ
دون مواربــة.
ض
القــا� أحمــد
قتلــت الجماعــة العــام 1948
ي
الخازنــدار ف ي� إعــان مبكــر عــن العــداء للســلطة
القضائيــة ،ولــم يكــن حصــار أعضائهــا للمحكمــة
الدســتورية ف ي� العــام  2012ســوى تأكيــد جديــد
عــى تلــك العــداوة.
قتلــت الجماعــة رأس الســلطة التنفيذيــة
ش
ا� ف ي� العــام  1948أيض ـاً،
محمــود فهمــي النق ـر ي
ولــم يكــن ذلــك ســوى تأكيــد عــى نزعــة القتــل
الــت ي تأكــدت ف ي� مشــهد جديــد.
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الجماعة أكدت أن العنف مك ّون بنيوي في مسيرتها يظهر في
حال التمكن ويتوارى في حال التمسكن

قتلــت الجماعــة أحــد قيــادات نظامهــا الخــاص
الســيد فايــز عبــد المطلــب العــام  1953بطــرد
مفخــخ ،فأكــدت ريادتهــا لهــذا اللــون مــن العنف
الــذي تطــور الحقــاً ف ي� أفعــال داعــش والنــرة
الرهابيــة ت
اعــرف
وغ�هــا ،وكل تلــك العمليــات إ
ي
ف
مرتكبوهــا بهــا ي� تحقيقــات قضائيــة تحــت ظــل
قضــاء طبيعــي مســتقل.
ملف األحزاب العربية

حرقــت الجماعــة ممتلــكات اليهــود ف ي� مــر
مــع تأســيس «إرسائيــل» ،فهــل كان ذلــك لونــاً
مــن ألــوان الجهــاد أم دفع ـاً لليهــود المرصيـ ي ن
ـ�
للهجــرة إىل «الدولــة الوليــدة»؟ هــل كانــت
مصادفــة أن تبــدأ العمليــات ضــد اليهــود فــور
تأســيس «الدولــة»؟
هــل كان العنــف دخيـا ً عــى ســلوك الجماعــة
وأفكارهــا ومقوالتهــا الرئيســة؟ يجيــب حســن
الخــوان ف ي� رســالة المؤتمــر
البنــا الــذي يخاطــب إ
ف
«و� الوقــت الــذي يكــون فيــه منكــم
الخامــس ي
ين
ش
المســلم� ثالثمائــة كتيبــة
الخــوان
معــر إ
باليمــان
قــد جهــزت كل منهــا نفســها روحيــاً إ
والعقيــدة ،وفكري ـاً بالعلــم والثقافــة ،وجســمياً
ن
طالبــو�
بالتدريــب والرياضــة ،ف ي� هــذا الوقــت
ي
بــأن أخــوض بكــم لجــج البحــار ،وأقتحــم
بكــم عنــان الســماء ،وأغــزو بكــم كل عنيــد
ن
فــإ� فاعــل إن شــاء هللا» ..وقــد فعــل،
جبــار ،ي

ف
ـ�
وفعلتهــا الجماعــة م ـراراً وتك ـراراً ،ي� تأكيــد عمـ ي
والرهــاب وســيلة لنــرة
عــى إيمانهــا بالقتــل إ
ش
م�وعهــا الــذي لــم يعــد ملتبســاً وال غامضــاً
بعدمــا أنتــج لنــا كل تلــك الفـ ض
ـو� ال ـت ي تـ ضـرب
والســامي.
عالمنــا
العــر� إ
بي
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2
الثقة بالمرشد كأنه نبي أو ولي

ملف األحزاب العربية

الخوان وهم يحارصون مقر المحكمة
مايزال مشهد المئات من أعضاء جماعة إ
الدستورية العليا بمرص ف ي� نهاية العام  2012وبداية  ،2013ويمنعون قضاتها
من دخولها بعد أن صدرت لهم التعليمات من قيادتهم بالتحرك إىل هناك ،ف ي�
انتظار قرارات مهمة ستنعكس عىل مستقبل البالد والعباد ف ي� مرص كلها ،دون أن
يتجشموا عناء السؤال عن تلك القرارات أو يستشاروا فيها أو يقتنعوا بجدواها،
مث�اً للتساؤل ،وهو ليس منفصال ً عن مشاهد أخرى ت ز
ال�مت فيها قواعد
مشهداً ي
الجماعة وشجعت قرارات المرشد ،ت
ح� لو تضمنت ش
ال�ء ونقيضه؛ مثلما كان
ي
الخوا�ن
عندما أعلن ّ
أن فالجماعة لن ترشح أحداً لمنصب الرئاسة ،فامتدح الصف إ ي
القرار وتغزلوا � حكمة ووعي القيادة ،وعندما صدر القرار ت
مرس
محمد
شح
ب�
ي
ي
ن
ّ
خوا� ذاته من جديد قناعته بالقرار وطاعته للقيادة.
أكد
الصف إ
ال ي
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بنى التنظيم الثقة في المرشد مستندًا إلى التعسف بفهم النصوص
الدينية وإسقاطها على واقعه ثم التوسل بالحيلة والمكر والدهاء
السياسي لجعل ذلك ممكنًا

ملف األحزاب العربية

قداسة المرشد
مــا الــذي يدفــع تلــك الجمــوع إىل هــذه
المســتوى مــن الطاعــة المطلقــة لقيادتهــا؟ إنهــا
الثقــة بالقيــادة ..تلــك القاعــدة ال ـت ي تبــدو أحــد
ت
ت
أهــم القواعــد الـ ي بُنيــت عليهــا الجماعــة ،الـ ي
تبــدو معهــا تنظيم ـاً أكـ ثـر منــه فكــرة أو نظريــة
تجمــع أ
العضــاء؛ حيــث يبــدو التنظيــم حريص ـاً
عــى تأكيــد مكانــة وقداســة المرشــد ف ي� عقــول
أ
التبــاع أو الجنــود ،والتأكيــد عىل صيغــة التنظيم
العســكرية المصبوغــة بــرداء ديــن ي يجعــل مــن
المرشــد صاحــب قــدرات فــذة تســتدعي مــن
أ
ت
التبــاع لون ـاً مــن ألــوان التقديــس ،والثقــة ال ـ ي
جعلهــا حســن البنا ركنـاً مــن أركان البيعــة للملهم
ن
ـا� ف ي� كتــاب عــن
الموهــوب ،كمــا ســماه التلمسـ ي
الخــوان ،الــذي صــاغ ركــن الثقــة
مؤســس حركــة إ
بمفــردات تكشــف نظــرة الرجــل لنفســه ،وكذلــك
كيــف ينبغــي أن ينظــر لــه أ
العضــاء؛ يقــول البنــا
ش
العــا� مــن أركان البيعــة ف ي� (رســالة
ف ي� الركــن
التعاليــم) «وأريــد بالثقــة اطمئنــان الجنــدي إىل
القائــد ف ي� كفاءتــه وإخالصــه ،اطمئنانـاً عميقاً ينتج
الحــب والتقديــر واالحـ تـرام والطاعــة «فــا وربــك
ال يؤمنــون ت
حــى يحكمــوك فيمــا شــجر بينهــم
ثــم ال يجــدوا ف ي� أنفســهم حرجــاً ممــا قضيــت
ويســلموا تســليماً» (ســورة النســاء)؛ فهــو يتحدث
عــن قائــد ملهــم وجنــود وجيــش ال عــن دعــوة

دينيــة ،وال ت
ســياس تحكمــه تقاليــد
حــى حــزب
ي
الديمقراطيــة وتــداول الــرأي ي ن
بــ� أنــداد ،وال
يخفــى اليحــاء الــذي يتضمنــه االستشــهاد آ
باليــة
إ
الــت ي تتحــدث عــن الرســول الكريــم ووجــوب
طاعتــه وهــو الموصــول بهــدى الســماء!
الثقة بالقيادة هي كل شيء
ن
معــى الثقــة
يفصــل البنــا ف ي� توضيــح
ثــم ّ
بغــر
«والقائــد جــزء مــن الدعــوة وال دعــوة ي
قيــادة ،وعــى قــدر الثقــة المتبادلــة بـ ي ن
ـ� القائــد
والجنــود تكــون قــوة نظــام الجماعــة وإحــكام
خططهــا ونجاحهــا ف ي� الوصــول إىل غايتهــا وتغلبها
عــى مــا يع�ت ضهــا مــن عقبــات وصعــاب( ،فــأوىل
لهــم طاعــة وقــول معــروف)» ،مــرة ثانيــة يطلــب
لنفســه الطاعــة الــت ي اختــص هللا بهــا رســوله
الكريــم وجعلهــا طريقـاً إىل طاعتــه ومرضاتــه! ثم
ف
الخــوان حــق الوالــد
يكمــل «وللقيــادة ي� دعــوة إ
أ
بالفــادة العلميــة،
بالرابطــة القلبيــة ،والســتاذ إ
والشــيخ بال�ت بيــة الروحيــة ،والقائــد بحكــم
السياســة العامــة للدعــوة ،ودعوتنــا تجمــع هــذه
ن
ش
�ء ف ي�
المعـ ي
ـا� جميعـاً ،والثقــة بالقيــادة هــي كل ي
نجــاح الدعــوات» ،هــل مــن الممكــن أن تجتمــع
كل تلــك المواهــب ف ي� شــخص واحــد إال إذا كان
ف
ش
�ء
نبيـاً أو وليـاً ،هــذا معتقــد البنــا ي� نفســه وال ي
غـ يـره.
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تحرص الجماعة على تأكيد مكانة المرشد في عقول األتباع
المصبوغة برداء ديني تجعل منه صاحب قدرات فذة تستدعي لونًا
من ألوان التقديس

ملف األحزاب العربية

أصحاب رسول اهلل وحملة رايته
ثــم يكمــل «ولهذا يجــب أن يســأل أ
الخ الصادق
نفســه هــذه أ
الســئلة ليتعــرف مــدى ثقتــه بقيادتــه:
هــل تعــرف إىل قائــده مــن قبــل ودرس ظــروف
حياتــه؟ هــل اطمــأن إىل كفايتــه وإخالصــه؟ هــل
هــو مســتعد العتبــار أ
الوامــر الــت ي تصــدر إليــه
ف
غــر معصيــة طبعــاً ،قاطعــة ال
مــن القيــادة ي� ي
مجــال فيهــا للجــدل وال ت
الــردد وال االنتقــاص
وال للتحويــر؟ مــع إبــداء النصيحــة والتنبيــه إىل
الصــواب؟ هــل هــو مســتعد ألن يفـ تـرض ف ي� نفســه
الخطــأ ف
و� القيــادة الصــواب إذا تعــارض مــا أمــر
ف
ت
بــه مــع مــا تعلــم ي� المســائل االجتهاديــة الــ ي
لــم يــرد فيهــا نــص ش�عــي؟» هــل هــو مســتعد
لوضــع ظروفــه الحيويــة تحــت تــرف الدعــوة
وهــل تملــك القيــادة ف� نظــره حــق ال�ت جيــح بـ ي ن
ـ�
ي
مصلحتــه الخاصــة ومصلحــة الدعــوة العامــة؟».

ت
ثــم يســوق البنــا مخاطبيــه إىل النتيجــة ال ـ ي
«وبالجابــة عــى هــذه
يريــد الوصــول إليهــا:
إ
المثلــة وأشــباهها يســتطيع أ
أ
الخ أن يطمـئن عــى
مــدى صلتــه بالقائــد وثقتــه بــه ،والقلــوب بيــد
هللا يرصفهــا كيــف يشــاء (لــو أنفقــت مــا ف� أ
الرض
ي
جميع ـاً مــا أ ّلفــت بـ ي ن
ـ� قلوبهــم ولكــن هللا ألــف
بينهــم إنــه عزيــز حكيــم)»..
آ
�ت
دائمـاً ثمــة تعمــد إلســقاط اليــات القرآنيــة ال ي
النــى وعالقتــه بأصحابــه عــى واقــع
تخاطــب ب ي
الجماعــة؛ ألــم يخاطــب البنــا أتباعــه ف ي� رســالة
«الخــوان المســلمون تحــت رايــة القـرآن» بقولــه
إ
«نحــن أيهــا النــاس وال فخــر أصحــاب رســول هللا
وحملــة رايتــه مــن بعــده ،ورافعــو لوائــه كمــا
ونــا�و لوائــه كمــا ش
رفعــوه ،ش
نــروه ،وحافظــو
ش
والمبــرون بدعوتــه كمــا
قرآنــه كمــا حفظــوه،
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يتحدث الب ّنا عن المرشد باعتباره قائدًا ملهمًا وعن أتباعه باعتبارهم
جنودًا وجيشًا تحت تصرفه ال عن دعوة دينية وال حتى حزب
سياسي تحكمه تقاليد الديمقراطية وتداول الرأي بين أنداد

ملف األحزاب العربية

ين
ش
للعالمــ� (ولتعلمــن نبــأه
بــروا ورحمــة هللا
بعــد ي ن
الخــوان المســلمون هــذه
حــ�) ،أيهــا إ
م�نز لتكــم فــا تصغــروا ف ي� أنفســكم فتقيســوا
بغ�كــم ،أو تســلكوا ف ي� دعوتكــم ســبيال ً
أنفســكم ي
ـ� ،أو توازنــوا بـ ي ن
غـ يـر ســبيل المؤمنـ ي ن
ـ� دعوتكــم
ال ـت ي تتخــذ نورهــا مــن نــور هللا ومنهاجهــا مــن
بغ�هــا مــن الدعــوات الـت ي بت�رهــا
ســنة رســوله ،ي
الــرورات وتذهــب بهــا الحــوادث أ
ض
واليــام»!
ما ال يبنيه المرشد محكوم عليه
بالفشل
ين
المحســوب�
يكشــف نــص مهــم ألحــد
عــى هــذا التنظيــم ،وهــو المستشــار طــارق
البـ شـري الــذي كتــب ف ي� بدايــة الســبعينيات كتابـاً
يســتعرض بنيــة الحركــة السياســية ف ي� مــر ف ي�
ت
الفــرة مــن  1945إىل  ،1952الــت ي شــهدت أوج
ـياس ،عن جانــب غامض من
نشــاط الجماعــة السـ ي
شــخصية البنــا ف ي� مواجهــة مــا يعطــل تلــك الثقــة
ال ـت ي أرادهــا مــن أتباعــه؛ إذ يظهــر ،كمــا يقــول،
ف ي� أحاديــث المرشــد العــام تأكيــده عــى الــدور
الشــخص الــذي يقــوم بــه ونظرتــه إىل نفســه
ي
عــى أنــه محــور الدعــوة جماعــةً وأعضــا ًء ،وهــو
ال يطمــئن ألمــر إال أن يبنيــه بنفســه أو يشــارك
الخــوان فيــه ،حيــث كتــب يقــول« :إن فرعــي
إ
الخــوان بالمحموديــة وشـ بـراخيت ســوف
جمعيــة إ

أ
أســلو�،
بغــر
كثــراً ،لنهمــا أنشــئا ي
ال ينفعــان ي
بي
ف
ـ�»،
وال ينفــع ي� بنــاء الدعــوة إال مــا بنيــت بنفـ ي
يكمــل ش
البــري« :ومــع هــذا الحــرص عــى أن
ش
�ء ،حاكمــاً بالفشــل
يكــون هــو مصــدر كل ي
عــى مــا يبـ نـى بغـ يـر أســلوبه ،ورافض ـاً االعتمــاد
عــى كل مــن كانــت لــه أســاليبه الخاصــة ،وعــى
مــن نظــر إليــه نظــرة أ
النــداد ،كان المرشــد يفقــد
الثقــة ف� قــدرة آ
الخريــن عــى القيــام بعملــه أو
ي
مشــاركته فيــه؛ كان يــرى أن الــكل ضعــاف ويشــكو
ـ� ضعــف أ
المـ ي ن
مــن أنــه يجــد نفســه بـ ي ن
ـ� وخيانــة
القــوي» ،وتع ـن هــذه النظــرة أن أ
المـ ي ن
ـ� عنــده
ي
هــو الضعيــف ،وأن القــوي مصــدر للخطــر
وخبــث مســت�ت  ،وهــي نظــرة يبــدو أنهــا تــازم
الشــخص.
التســلط
ي
تفتيت القوى المعارضة داخل
التنظيم
وهــذا اللــون مــن ألــوان االســتبداد الــذي
يتمســح بنصــوص دينيــة جلــب ال شــك معارضــة
داخــل التنظيــم ،واعتمــد البنــا ف ي� مواجهتهــا وفق
مــا يوضــح البـ شـري بتفتيــت القــوى المعارضــة،
ـ� ف� أ
ن
الخطــاء ،وإظهــار نفســه
وتوريــط المعارضـ ي ي
الــريء ،المخــدوع المعتــدى عليــه
بمظهــر ب
والعفـ ّـو المتســامح مــع المعتديــن عليــه ،ويبــدو
أنــه كان يســتميل العواطــف بهــذا المظهــر فقــد
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توحي استشهادات البنا القرآنية في كتاباته بأنه يطلب لنفسه
الطاعة التي اختص اهلل بها رسوله الكريم وجعلها طريقًا إلى طاعته
ومرضاته

ملف األحزاب العربية

كان حريصـاً ف ي� مذكراتــه أن يرســم هــذه الصــورة
لنفســه عنــد حديثــه عــن أي واقعــة خــاف
حدثــت معــه ،وعندمــا ال تكــون ثمــة معارضــة
وتلتقــط بذورهــا تباعــاً ،وعندمــا ال يكــون ثمــة
أنــداد وترتفــع الهامــة عــى ســائر القرنــاء ويصـ يـر
الباقــون أتباعــاً ،وعندمــا تتجســد الدعــوة ف ي�
يصــر رمــزاً لهــا ويمــارس أعمالــه مــن
شــخص ي
خــال آ
الخريــن ،ف�ت تــد إليــه فضائلهــم وال يبــدو
منــه إال الوجــه الناصع والســاعد القــادر ،ويتحمل
آ
الخــرون مــا يثـ يـر النقــد ويكشــف الوهــن ،عندئــذ
يبــدو الزعيــم ال ككل النــاس جمعــاً للفضائــل،
وبـراء ًة مــن العيــوب ،وامتــا ًء بالحكمــة والكفايــة
واالقتــدار ،وعندمــا يمســك وحــده بأطــراف
ـ� فرديــن وال بـ ي ن
التنظيــم فــا يصــل خيــط بـ ي ن
ـ�
جهازيــن إال عــن طريقــه ،ويبــدو قريــن المعرفــة
يفــوق ش
اللهــام.
البــر ويظهــر إدراكــه قريــن إ
لقــد بـ نـى التنظيــم الثقــة ف ي� المرشــد مســتنداً
إىل التعســف ف ي� فهــم النصــوص الدينيــة

وإســقاطها عــى واقعــه مــن جهــة ،ثــم التوســل
ـياس لجعــل ذلــك
بالحيلــة والمكــر والدهــاء السـ ي
ممكنـاً ،وتمهيــد نفــوس أ
التبــاع لقبــول مــا يخالف
معتقداتهــم وأفكارهــم أو أعــراف المجتمــع أو
ين
قوانــ� الدولــة بهــدف التأســيس لثيوقراطيــة
عتيــدة ،وهــذا يفــر جانب ـاً مهم ـاً لــر صمــود
التنظيــم وبقائــه رغــم تغــر أ
النظمــة السياســية
ي
المتناقضــة مــن ملكيــة وجمهوريــة.
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3
خوارج من يعارضون التنظيم

ملف األحزاب العربية

تبقى أي منظمة قوية وبعافية ما ألزمت نفسها بقيم الديمقراطية وتداول
الرأي ،وانسياب المعلومات داخلها ف� كل اتجاه سواء من القيادة إىل أ
العضاء أو
ي
ف
العكس ،وتبذل المنظمات جهداً متواصال ً ي� تطوير بنيتها ونظم العمل داخلها
لك تضمن هذا التواصل المستمر والفعال ،ويصبح هذا واجباً إذا ما ادعت
ي
الخوان
تلك المنطمة أنها تدعو للدين وتحرص عىل التقيد بآدابه ،لكن جماعة إ
القرب إىل العسكرة أو التنظيم أ
ببنيتها أ
ال ن
م� ،تحرص دائماً عىل أن تبقى الصيغة
ي
أ
الحاكمة هي :قيادة مطاعة وجنود ال يجيدون النقد أو طرح السئلة ،ومن ثم
تصبح فكرة بروز معارضة فكرة مستبعدة تماماً يتعامل معها التنظيم باعتبارها
وتدم� الجماعة ،ونعت أصحابها بأنهم يشبهون حال
محاولة لشق الصف
ي
المنافق� داخل الجماعة المسلمة أ
ين
ين
الوىل،
«المرجف� ف ي� المدينة» ،ف ي� إشارة إىل
لتدم� روح الجماعة وإشعارها بالهزيمة ،وهي إسقاطات متكررة ف ي�
ممن يسعون
ي
ال� تتصور أنها أ
السالمية ،ت
المينة عىل وحي السماء ،وأنها
واقع كل الجماعات إ
ي
هي الجماعة المسلمة الباقية ت
ال� تواجه العداوات نفسها ت
ال� واجهتها الدعوة
في
ي
السالم.
ي� صدر إ
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جماعة اإلخوان ببنيتها األقرب للعسكرة تحرص دائمًا على أن تبقى
صيغتها الحاكمة :قيادة مطاعة وجنود ال يجيدون النقد أو طرح
األسئلة

ملف األحزاب العربية

ثقافة السمع والطاعة
وتحفــل تفسـ يـرات ســيد قطــب وحســن البنــا
بتلــك المفاهيــم الـت ترســخ ف� نفــوس أ
العضــاء
ي
ي
أنهــم االمتــداد الحقيقــي لجيــل الصحابــة ،وأن
كل نقــد لســلوكهم أو أفكارهــم أو ح�ت وســائلهم
أو مناقشــة لجدواهــا ،أو الحديــث عــن المقارنــة
بـ ي ن
ـ� العائــد والتكلفــة ف ي� أي قـرار ،تعــد لونـاً مــن
ألــوان الفتنــة ،ويمكــن رصــد ذلك ف ي� كيفيــة تعامل
البنــا مــع كل محاولــة لمراجعتــه ف ي� قـرار أو توجه،
أو مناقشــة لوائــح أو نظــم ليتبـ ي ن
ـ� رســوخ ثقافــة
الســمع والطاعــة ،ورفــض المعارضــة أو التنــوع
الصحــي لـ آ
ـ�راء.
وقــد خالــف كثـ يـرون حســن البنــا ف ي� توجهاتــه
ت
وقراراتــه ،وكان مــن أهــم تلــك القــرارات الــ ي
انعكســت عــى مســتقبل الجماعــة :التحــول مــن
فضــاء الدعــوة وال�ت بيــة ،الــت ي التحفــت بــرداء
صـ ف ف
الكث�يــن إىل
ـو� ي� البدايــة فتــح لهــا قلــوب ي
ي
الســياس وعســكرة الجماعــة،
فضــاء التدافــع
ي
عــر جنــاح مســلح يســمى ف ي� أدبياتهــا بالنظــام
ب
الخــاص المســؤول عــن العديــد مــن الجرائــم
ف� أ
الســياس
الربعينيــات ،والتحــول للعمــل
ي
ي
ومحاولــة هــدم شــعبية حــزب الوفــد القــوة
أ
كــر آنــذاك ،ومحاولــة امتصــاص
السياســية ال ب
فائــض الطاقــة ف ي� المجتمــع المــري باتجــاه

ب ئ
وتعــى
فكــرة دينيــة تزاحــم الفكــرة الوطنيــة،
الطاقــات بعيــداً عن المعركــة الحقيقة المشــتعلة
حــول المطالبــة باســتقالل البــاد مــن االحتــال
النجلـ ي ز
ـري ،والـت ي كان ي�تز عــم النهــوض بهــا حــزب
إ
الوفــد وغــره مــن القــوى السياســية أ
الخــرى..
ي
اغتيال شخصية المؤسس الحقيقي
للجماعة
كل هــذا لــم يــرق لوكيــل الجماعــة ومؤسســها
الحقيقــي أحمــد الســكري الــذي ض�بــت عليــه
دعايــة الجماعــة ســتاراً كثيفـاً بهــدف إخفــاء دوره
الحقيقــي ف ي� بنــاء الجماعــة؛ حيــث خالــف حســن
البنــا ف ي� هــذا التوجــه مســتحثاً إيــاه عــى دفــع
شــباب الجماعــة الر ي ن
اغب� ف ي� خوض غمار السياســة
للعمــل تحــت مظلــة حــزب الوفــد ،تقويــةً لهــذا
ف
والنجلـ ي ز
ـر ،بــدال ً مــن
الحــزب ي� مواجهــة القــر إ
تفريــغ طاقــة الشــباب وامتصــاص حيويتهــم ف ي�
اتجــاه خاطــئ ،أو حـ تـى دفعهــم لتقويــة حــزب
آخــر كالحــزب الوطــن ي الــذي أسســه مصطفــى
كامــل إذا لــم تكــن الجماعــة راغبــة ف ي� االنخـراط ف ي�
حــزب تتهمــه بالعلمانيــة ،لكــن الب ّنــا رفــض أيضـاً
هــذا المقـ تـرح واســتبد برأيــه عــى عادتــه ،ولــم
ينــس للســكري أنــه خالفــه ف ي� وقــت مبكــر مــن
َ
ف
العــام  ،1939وأنــه ظــل يعانــده ي� كل توجــه،
فتولــت ماكينــة الدعايــة الرسيــة التابعــة للبنــا
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بروز أي معارضة داخل اإلخوان تعد فكرة مستبعدة تمامًا يتعامل
معها التنظيم باعتبارها محاولة لشق الصف وتدميره الجماعة

تشــويه الرجــل وإظهــاره بمظهــر الوفــدي القديم
الــذي يحــن لوالئــه أ
الول حـ تـى تصبــح مق�ت حاتــه
متهمــة مــا انتهــى إىل فصلــه مــن الجماعــة.

ملف األحزاب العربية

ووفق ـاً للروايــة إالخوانيــة ف ي� موســوعة الجماعــة
ـإن أســباب فصــل الســكري
التاريخيــة الرســمية ،فـ ّ
أنــه شــن هجومــاً عــى المرشــد البنــا ف ي� مقــاالت
صــوت أ
المــة والكتلــة ،تتهمــه باالتصــال ببعــض
الشــخصيات أ
الجنبيــة ،وهــي اتهامــات مرســلة لــم
يقــدم الســكري عليهــا دلي ـا ً كمــا ذهــب المصــدر
ن
خــوا� ،كمــا اتهــم الســكري البنــا باالســتبداد
إال ي
ف ي� اتخــاذ الق ـرار ،وهــو أمــر معلــوم للجميــع مــن
ت
ي
ســرة الرجــل ،فقــررت الهيئــة التأسيســية الــ ي
شــكلها البنــا مــن أشــخاص اختارهــم توجيــه اللــوم
–بالضافة
إليــه ،واتخــذت قـرارات بإعفــاء الســكري إ
إىل كل مــن ســالم غيــث وعبدالســميع الغنيمــي-
مــن عضويــة الجماعــة ،لمــا تعرفــه الهيئــة مــن
ترصفــات الســكري واعتبــاره «مناقضــاً للعهــد،
ين
باليمــ� ،خارجــاً عــى الجماعــة ،محاربــاً
حانثــاً
للدعــوة» وكذلــك كل مــن اتصــل بــه ونــارصه.
ف
الخوان
كمــا أســهبت أدبيــات نـ شـرت ي� صحــف إ
ت
الفــرة ف ي� وصــف الســمات الشــخصية
تلــك
يعت�وهــا تجريح ـاً
«الســيئة» للرجــل ،ال ـت ي لــم ب
ف ي� شــخصه ،لكنهــا فقــط -وفــق رأيهــم -ش
تــرح
وتفــر أســباب فصلــه مــن الجماعة ،فهــو لديهم

رجــل «محــب للظهــور والزعامــة ،يتجســس عــى
مخاطبــات البنــا الشــخصية ،ويــرب للوفــد
وثائــق الجماعــة ،كمــا أنــه اســتغل الدعــوة
ألغــراض شــخصية»؛ وهــي أمــور كلهــا تدخــل
ضمــن تكتيــك دفاعــي يلجــأ لــه البنــا ف ي� مواجهــة
مــن يعارضــه أو ينتقــد ســلوكه أو آراءه ،حيــث
يغتــال ماديــاً كمــا جــرى مــع ســيد فايــز عبــد
المطلــب الــذي صفــاه التنظيــم الخــاص العــام
الخوانيــة
 ،1953أو يغتــال معنوي ـاً عـ بـر الدعايــة إ
الخــوان ف ي� اســتخدامها ف ي�
المركــزة الــت ي بــرع إ
مواجهــة خصومهــم أو مــن يســتدرك عليهــم مــن
أعضــاء الجماعــة.
مذكرات البنا ..وشهد شاهد من
أهلها
ويمكــن ف ي� هــذا الســياق مالحظــة مــا ســجله
البنــا ف ي� مذكراتــه بشــأن واقعــة خــاف ف ي� ال ـرأي
والتوجــه بينــه وبـ ي ن
بالســماعيلية عضــو
ـ� عا ِلــم إ
ف ي� التنظيــم لــم يذكــره باالســم ،كان كمــا وصفــه
يحمــل شــهادة العالميــة ويحســن قــرض الشــعر
ويجيــد الخطابــة والقــول ،ويعــرف كيــف ينـ شـر
الدعــوة ويتصــل بالنــاس ،هــذا الرجــل بتلــك
المواصفــات كان المؤهــل ألن يخلــف البنا ف ي� إدارة
ف
الســماعيلية ،لكــن البنــا فضــل عليــه
الشــعبة ي� إ
نجــارا أســلس قيــاداً للبنــا ،فتعجــل إجــراءات
انتخابــه بعدمــا اســتبعد مــن الجمعيــة العموميــة
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يعتقد البنا أنه وجماعته هم الدولة التي يجب ان تطاع وأن أي خروج
عليه من سلوكيات الخوارج

ملف األحزاب العربية

مــن يــرى أحقيــة ذلــك العا ِلــم ،الــذي يقــول عنــه
ف ي� موضــع آخــر مــن مذكراته بأن الشــيطان تســلط
عليــه ،وأنــه لــم يســتجب لنصائــح البنــا الــذي
وصــف مــا جــرى بأنــه فتنــة يقــول «والواقــع أن
هــذا المظهــر كان جديــداً وغريبــاً عــى أوضــاع
الخــوان الــت ي لــم تعــرف إال الوحــدة الكاملــة
إ
واالندمــاج التــام» ،ثــم يــردف ف ي� الحديــث عــن
نوايــا الفريــق الــذي تمــرد عــى قرارتــه «وكنــت
أعلــم مــن نفوســهم فــوق مــا أعلنــوا ..ولقــد
الســام حكيم ـاً أعظــم الحكمــة ف ي� وصيتــه
كان إ
بأخــذ هــؤالء الخــوارج عــى رأي الجماعــة بمنتهــى
الحــزم» ،أي إنّــه يصــف معارضيــه بالخــوارج!
وأمركــم
ويكمــل مستشــهداً بحديــث «مــن أتاكــم ُ
جميــع يريــد أن يشــق عصاكــم ض
فا�بوه بالســيف
كائنــا مــن كان ..ولكنــا تأثرنــا إىل حــد كبـ يـر بالنظــم
ت
ت
يســرونها بألفــاظ الديمقراطيــة
المائعــة الــ ي
والحريــة الشــخصية ،ومــا كانــت الديمقراطيــة

وال الحريــة يومــاً مــن أ
اليــام معناهمــا تفكيــك
الوحــدة والعبــث بحريــة آ
الخريــن».
مــن ذلــك يمكــن ي ن
يخــف
تبــ� أن البنــا لــم
ِ
حقيقــة أفــكاره ف ي� مذكراتــه الــت ي لــم يقرأهــا
ت
الكثـ يـرون؛ هــو يعتقــد أنــه وجماعتــه الدولــة الـ ي
يجــب ان تطــاع وأن أي خــروج عليــه هــو ســلوك
الخــوارج ،وهكــذا تتحــول كل معارضــة إىل مؤامرة
عــى الدعــوة يتصــدى لهــا الرجــل واصف ـاً ذلــك
بأنــه نتــاج الهــوى «ولكــن النفــوس إذا تمكــن منهــا
الهــوى ف ي� ناحيــة فإنــه يعميهــا عــن الخـ يـر يصــم
آذانهــا عــن الحــق» ،والخـ يـر يبقــى هــو المرشــد
وجماعتــه والحــق هــو مــا يعتقــده وحــده،
خــر فيهــم؛
مؤكــداً أن كل مــن يعارضونــه «ال ي
فقــد فقــدوا إدراكهــم لســمو الدعــوة ،وفقــدوا
إيمانهــم لطاعــة القيــادة ،ومــن فقــد هذيــن فــا
خـ يـر فيــه ف ي� صفنــا».
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ّ
ظل الب ّنا ال يثق سوى برأيه وبذوي الطاعة العمياء ولطالما أكد أنه
يجد صعوبة باختيار األتباع بالمواصفات التي يرضاها

ملف األحزاب العربية

القائد األوحد
وظــل البنــا ال يثــق ســوى برأيــه أ
وبالتبــاع
الذيــن يتمســكون بطاعــة عميــاء ،لــذا كان
رصيحـاً عــى تأكيــد أنــه يجــد صعوبــة ف ي� اختيــار
أ
التبــاع بالمواصفــات ال ـت ي يرضاهــا «إن ـن ي أتمـ نـى
جانــى رجــال يفهمــون ويديــرون،
أن يكــون إىل ب ي
فأســلم إليهــم هــذا العمــل وأرتــاح بهــم قلي ـا ً
وأطمــئن إىل مقدرتهــم ،ولكــن أيــن هــم؟ إن
الدارة إال كلمــة
الكث�يــن ال يفهمــون مــن مجلــس إ
ي
العضويــة ،فهــم يتنافســون عــى حيازتهــا ،وتقــع
بينهــم العــداوة والبغضــاء» ،قائــل هــذا الــكالم
ظــل مرشــداً طــوال حياتــه ،ولــم يضــع منصــب
التغيــر ،وكرســته
المرشــد قيــد التــداول أو
ي
اللوائــح الــت ي كتبهــا هــو لجماعتــه الخطيــب
والمديــر الوحيــد والقائــد الــذي يـ بـرم مــا يريــد،
بينمــا خلــع بأريحيــة وصــف الخــوارج عــى مــن
يخالفــه ف ي� رأي أو تدبـ يـر ،وكذلــك مضــت مسـ يـرة
ين
المبــ� ،ومــن يخالفهــا
جماعتــه؛ فهــي الحــق
هــم الخــوارج الذيــن يســتوجبون القتــل لــوال أن
الســام تميعــت ف ي� النفــوس كمــا يــرى
أحــكام إ
الخــوان عــن
المرشــد المؤســس ،هــذا تصــور إ
الديمقراطيــة؛ فكيــف يمكــن ألحــد اليــوم أن
يتحــدث عــن تجربتهــم الديمقراطيــة الــت ي لــم
يكملوهــا!
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4
المظلومية ..سالح الجماعة المفضل

ملف األحزاب العربية

وحده الفاشل هو من يحرص عىل كسب تعاطف آ
الخرين ،عىس أن يهرب من
ت
بالتقص� أو دعوتها للمراجعة؛ فلم يكن
االع�اف بخطئه متج ّنباً اتهام نفسه
ي
جربته يغ� مرة
مستغرباً أن تلجأ جماعة إ
الخوان إىل ارتداء ثوب المظلومية ،الذي ّ
بع� تاريخها الصدامي الطويل مع الدولة والمجتمع ت
ح� أضحى ثابتاً من ثوابت
فكرها وسلوكها.
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كيف يمكن التعاطف مع تنظيم يلجأ أعضاؤه إلى استخدام أسلوب
الغدر وال ّتقية حتى مع من أحسنوا إليه!

استراتيجية تحويل الفشل إلى
محنة
درجــت الجماعــة عــى تحويــل كل فشــل ترتكبه
إىل «محنــة» ،وكل جــزاء طبيعــي ألفعالهــا إىل
مظلوميــة تعيــد تســويقها ،ف ي� واقــع المجتمعــات
ال ـت ي تتعاطــف مــع مــن يقــدم نفســه كمظلــوم
يتعــرض لبطــش الظالمـ ي ن
ـ�.
ملف األحزاب العربية

ف� كل محطــة مــن محطــات رصاع الجماعــة
مــع أ
النظمــة السياســية والمجتمعــات المختلفــة
ســواء ف ي� مــر أو خارجهــا ،كانــت هــي مــن
دفعــت عنارصهــا إىل أتــون محرقــة ف ي� ســياق
الــراع عــى الســلطة ،وادعــاء الدفــاع عــن
الديــن ودولــة ش
ـاك عــى ضحايــا
ال�يعــة ،ثــم التبـ ي
مــن ظلمهــا ،والســعي لكســب التعاطــف الــذي
يعبــد طريقهــا لقلــوب وعقــول البســطاء تحــت
دخــان المظلوميــة ،كلمــا الحــت لحظة حســاب أو
مســاءلة ســواء مــن أعضائهــا أو مــن المجتمعــات
الــت ي دفعــت ثمــن جرائمهــا وأخطائهــا.
مــرت الجماعــة بأربــع أزمــات يــروق لهــا
أن تســميها بالمحــن أ
الربعــة الــت ي واجهتهــا
باعتبارهــا حركــة دينيــة طوباويــة ،تدعــو النــاس
للخــر وتجســد االمتــداد الطبيعــي للجماعــة
ي
المســلمة ولصحابــة رســول هللا -صــى هللا عليــه
وســلم -كمــا تدعــي ،وأن مــا تواجهــه هــو لــون

اللهــي الــذي يصــدق فيــه
مــن ألــوان التمحيــص إ
قولــه تعــاىل «أحســب النــاس أن ي�ت كــوا أن يقولــوا
آمنــا وهــم ال يفتنــون ولقــد فتنــا الذيــن مــن
قبلهــم فليعلمــن هللا الذيــن صدقــوا وليعلمــن
الكاذبـ ي ن
ـ�» ،فدائمـاً مــا تحــرص الجماعــة عــى أن
المتعسـ َـف ف ي� فهمهــا وســياقاتها
تشــهر النصــوص
َّ
ف ي� وجــوه أعضائهــا أو خصومهــا عــى حــد ســواء؛
خالطــة بينهــا وبـ ي ن
ـ� الج ـزاء العــادل أو الموافــق
لســلوك طريــق خاطــئ ،أو االنخـراط ف ي� سياســات
طائشــة ،أو التــورط ف ي� ســاحات المنافســة
السياســية «الدنيويــة» دون امتــاك أ
الدوات أو
المؤهــات الالزمــة لذلــك.
صعود النظام الخاص
أ
أ
الخــوان
إثــر الزمــة الوىل الــت ي يســميها إ
بالمحنــة أ
الوىل ،وهــي ق ـرار حلهــا ف ي� الثامــن مــن
أ
ـم�) مــن العــام  1948وســجن
كانــون الول (ديسـ ب
بعــض أعضائهــا ،لجــأت إىل تصعيــد عملياتهــا
الرهابيــة مــن تفجـ يـر وقتــل وتخريــب ف ي� مــر،
إ
متناســية أنّــه قبــل صــدور هــذا القـرار وتحديــداً
ف
ن
ـا� (نوفمـ بـر) مــن العــام نفســه،
ي�  15شت�يــن الثـ ي
الخــوان ف ي� إف ـراغ
ش�عــت مجموعــة مــن شــباب إ
حمولــة ســيارة جيــب مــن أ
والذخــرة
الســلحة
ي
أ
والوراق الخاصــة بخطــط النظــام الخــاص
(الميليشــيا العســكرية الــت ي بــدأت نشــاطها
ـى قبــل ذلــك بثمانيــة أعــوام)،
الــري والتخريـ ب ي
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تلجأ جماعة اإلخوان الرتداء ثوب المظلومية الذي اعتادته عبر تاريخها
الصدامي مع الدولة والمجتمع حتى أضحى من ثوابت فكرها

ملف األحزاب العربية

مخــر
وأثنــاء قيامهــم بذلــك رصــد حركتهــم
ب
رسي كان يقيــم بالعقــار الــذي كانــوا ينقلــون لــه
ّ
أ
أ
محتويــات الســيارة ،فأبلــغ الجهــزة المنيــة عــى
الفــور فتــم القبــض عــى بعضهــم ،وهــو مــا
كشــف حقيقــة الجماعــة كتنظيــم رسي عســكري
أ
ن
ـد� يخدع النــاس باالنضمام
لــه وجهــان؛ الول مـ ي
الصــاح ،ثــم يختــار مــن ي ن
بــ�
إىل حركــة تريــد إ
الخلصــاء منهــم مــن يكــون جــزءاً مــن هــذا الكيان
ـى ،فلــم يكــن لــدى رئيــس الــوزراء آنــذاك
التخريـ ب ي
ش
ا� خيــار آخــر ســوى حــل
محمــود فهمــي النق ـر ي
هــذا التنظيــم ،ورغــم هــذا الســياق الطبيعــي
لحكومــة تتخــذ إجــراءات طبيعيــة ف ي� مواجهــة
كيــان رسي يهــدف إىل قلــب نظــام الحكــم،
ويتوســل بالعنــف ســبيال ً لذلــك ،واصــل جرائمــه
ت
ش
ا�.
ال ـ ي وصلــت حــد اغتيــال النق ـر ي
كانــت حيثيــات تشــكيل النظــام الخــاص كمــا
يكشــف خالــد محمــد خالــد ف ي� مذكراتــه ،تضــم
بنــداً يتحــدث عــن قتــال الذيــن يخاصمــون
الدعــوة ويحاولــون إعاقــة سـ يـرها ،ويعلــق خالــد
عــى ذلــك «أرسف التنظيــم ف ي� هــذا الســبيل
إرسافــاً كان الســبب أ
الخــوان
الوحــد ف ي�
تدمــر إ
ي
مــن الداخــل والخــارج ،وكان الســبب أ
الوحــد ف ي�
فقــد الخــوان أثمــن مــا يملكــون ،حيــاة أ
الســتاذ
إ
المرشــد الــذي ذهــب ف ي� معركــة ثــأر ش�ســة
وضاريــة».

يكشــف الرجــل جانب ـاً آخــر لــم يتحــدث عنــه
كثـ يـرون ،ويهــدم فكــرة المظلوميــة الـت ي يترسبــل
الخــوان« ،كان التنظيــم الــري بارعــاً ف ي�
بهــا إ
التنكــر ،فهــو بعــد تدريــب أعضائــه عــى كل
أفانـ ي ن
الرهــاب يأمــر بعضهــم أن يلتحــق ببعض
ـ� إ
أ
الحــزاب أو الجماعــات ،ت
اختــر لعمــل
حــى إذا ي
الرهــاب لــم يبــد أمــام
مــن أعمــال االغتيــال أو إ
الخــوان،
القانــون وال ال ـرأي العــام مــن أعضــاء إ
ناهيــك عــن أعضــاء التنظيــم الــري ذاتــه!».
كيــف يمكــن التعاطــف مــع تنظيــم يلجــأ
أعضــاؤه إىل اســتخدام أســلوب الغــدر وال ّتقيــة
إن الشــاب إ ن
خوا�
حـ تـى مــع من أحســنوا إليــه؛ إذ ّ
ال ي
الطالــب بالطــب البيطــري عبــد المجيــد أحمــد
حســن ،كان أحــد المطلــوب اعتقالهــم وشــطب
ش
ا� اســمه مــن الكشــوف بخــط يــده ،وكان
النق ـر ي
ولمــا مــات قــرر
أبــوه قبلهــا موظفــاً بالداخليــة ّ
رئيــس الــوزراء تعليــم ابنــه بالمجــان ،هــذا هــو
ش
ا� عــى يديــه.
الــذي جــاءت نهايــة النق ـر ي
أســدلت الجماعــة بالدعايــة ســتاراً كثيف ـاً عــى
أعمالهــا الرهابيــة ،بينمــا أ
مــ�ت الدنيــا ومــا
إ
تــزال رصاخــاً وعويــا ً حــول ظلــم الحكومــات
بالســام ودعاتــه،
ال ـت ي تتهمهــا دائم ـاً بال�ت بــص إ
ـا� ومقتــل قائــده مــآال ً
فــكان حـ ّـل التنظيــم إ
الرهـ ب ي
طبيعيــاً لســلوك مســار العنــف الــذي انتهجــه،
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درجت الجماعة على تحويل كل فشل ترتكبه إلى «محنة» وكل جزاء
طبيعي ألفعالها إلى مظلومية تعيد تسويقها

ولــم يكــن محنــة إلهيــة لجماعــة فرغــت للعبــادة
والصــاح كمــا تزعــم.
والدعــوة وال�تز كيــة إ
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محاولة فرض الوصاية على الضباط
األحرار
جــاءت أزمــة آذار (مــارس)  1954باعتبارهــا
المحطــة الثانيــة الـت ي يطيــب للجماعة أن تســميها
المحنــة الثانيــة ،وهــو نهــج تسـ يـر عليــه إثــر كل
فشــل أو تــورط لهــا ف ي� الجريمــة يســتتبع رد فعــل
طبيعــي يتحــول عندهــا إىل محنــة هــي ســبيل
أصحــاب الدعــوات ف ي� كل عــر ومــر.
الخــوان فــرض وصايتهــم عــى الضبــاط
حــاول إ
أ
الحـرار وفــرض ش�وطهــم ،ودعمــوا محمد نجيب
ف ي� رصاع بحــت عــى الســلطة لــم يكــن انحيــازاً
لديمقراطيــة وال يحزنــون ،وتوســلوا ف ي� ســبيل
ذلــك بــكل ألــوان الكيــد ،وتركــوا النظــام الخــاص
يرتــع ت
حــى تــورط ف ي� قتــل أحــد قياداتــه بطــرد
مفخــخ ،فض ـا ً عــن محاولتــه قتــل قائــد الثــورة
الشــه�ة
جمــال عبدالنــارص ف ي� حادثــة المنشــية
ي
العــام  ،1954وليــس محاولــة واحــدة كمــا ادعــت
أدبيــات الجماعــة؛ بــل حاولــت عـ بـر خالياهــا ف ي�
الجيــش ش
وال�طــة تنظيــم انقالبــات ،لكــن علــم
عبدالنــارص بخريطــة التنظيــم وقواعــد بيانــات
عنــارصه ف ي� الجيــش ش
وال�طــة مكّ نــه مــن إجهــاض
كل تلــك المحــاوالت ،ال ـت مضــت متوازيــة بـ ي ن
ـ�
ي

ـياس مناهــض ودعايــة ســوداء
فعــل مســلح وسـ ي
أن الجماعــة
مركــزة ضــد النظــام الجديــد ،رغــم ّ
الــت حاولــت أن تحكــم مــر ف� تلــك آ
الونــة
ي
ي
ف
رفضــت المشــاركة ي� الحكــم وقبــول حقيبــة
وزاريــة ف ي� أول حكومــة للثــورة.
قطب وتجهيل المجتمع
ولمــا الحــت فرصــة للتطبيــع مــع المجتمــع
ّ
أن
وأعطاهــم عبدالنــارص فرصــة ثانيــة ،وبــدا ّ
الدولــة تنطلــق ف ي� مطلــع الســتينيات ،تهيــأت
للرهــاب داخــل الجماعــة تمثلــت
موجــة جديــدة إ
ف ي� ســيد قطــب وتنظيمــه ،الــذي جســدت أفــكاره
ف� التكفــر والمفاصلــة مــع أ
النظمــة واتهــام
ي
ي
المجتمــع بالجاهليــة ،تيــاراً جهاديــاً عنيفــاً كان
المنهــل الــذى نهلــت منــه كل حــركات التطــرف
والتكفــر والعنــف ت
حــى اليــوم.
ي
العــدام بســيد قطــب وقيــادات
نُ ّفــذ حكــم إ
تنظيمــه العــام  ،1966وكان أ
الجــدى تركهــم
أحيــاء ف� الســجون ت
حــى تمــوت أفكارهــم وال
ي
يتحولــوا إىل «شــهداء وقديسـ ي ن
ـ�» قـ ّـدم موتهــم
ذريعــة الصطنــاع مظلوميــة جديــدة تغــذت
عليهــا الجماعــة مــن جديــد لعقــود.
داء سوء تقدير الموقف
أمــا أحــداث فــض اعتصــام رابعــة العدويــة،

21
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فلقــد كانــت مظلوميــة جديــدة تســتح�ض ف ي�
مواجهتهــا مــا جرى مــن إخــوان ســورية ف ي� أحداث
حمــص وحمــاة بدايــة الثمانينيــات ،لتـ شـرح لنــا
ـريف إ ن
خيــار سـ ي ز
النفيس
ـوا�؛ يقول د.عبــدهللا
الخـ ي
ي
ف
الســامية رؤيــة مســتقبلية»،
ي� كتابــه «الحركــة إ
الخــوان تورطــوا ف ي� تحريــض النــاس عــى
إن إ
ّ
المواجهــة العســكرية مــع الحكومــة الســورية،
وعندمــا زهقــت أرواح  30ألفــاً نفــض مكتــب
أ
يــرر
إ
الرشــاد العالمــي يــده مــن المــر ،وأخــذ ب
ويتلعثــم ويســقط كل إخفاقاتــه عــى النظــام،
متســائال ً كيــف ي ز
تجــر قيــادة الجماعــة لنفســها
ين
المســؤول� عــن هزيمــة
المطالبــة بمحاســبة
حزيـران (يونيــو)  1967الـت ي بلغ ضحاياهــا  12ألف
جنــدي ،وال تقبــل بمحاســبة نفســها عــى جريمــة
وهزيمــة حمــاة  1982الــت ي ذهــب ضحيتهــا
أطفــال ونســاء وشــيوخ وشــباب ،لقــد كان ســوء
ـ� -داء بــارزاً
تقديــر الموقــف –كمــا يقــول النفيـ ي

ف
أن مــا جــرى
ي� ممارســات مكتــب إ
الرشــاد ،مؤكــداً ّ
الخــوان.
كان جريمــة ارتكبتهــا قيــادة إ
هــذا ذات مــا ارتكبتــه القيــادة القطبيــة
الخــوان ف ي� مــر عندمــا راهنــت عــى
لجماعــة إ
أن اعتصامــاً مســلحاً ،قــادر عــى كــر إرادة
ّ
فضتــه مدفوعــة
المجتمــع والدولــة ال ـت ي عندمــا ّ
بهيبتهــا وحفظــاً للنظــام العــام ،ونجــم عــن
ـأن أعــداد
ذلــك قتــى وضحايــا ،حاجــج إ
الخــوان بـ ّ
القتــى فاقــت ألــف نفــس لــم يكــن مــن بينهــم
قيــادة إخوانيــة واحــدة! وهــو أ
المــر المتكــرر ف ي�
كل مقتلــة تدفــع الجماعــة أبناءهــا إليهــا؛ فــدور
أف ـراد القواعــد أن يموتــوا ثــم تتاجــر قياداتهــم
بدمائهــم ،وتصنــع منهــا مظلوميــة جديــدة ف ي�
ســبيل إطالــة عمــر الجماعــة.
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ْ
أن تدخل في «دين اإلخوان»
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ق
االل�امات ت
تر� ت ز
الخوان» عىل أعضائه ،وال يقبل منهم
ال� يفرضها «تنظيم إ
أ ي
فح� تكون صاحب عضوية كاملة �ف
تكون ديناً خاصاً جديداً؛ ت
الخالل بها ،لن
إ
ي
لكن يجب
الجماعة ،لن يكتفي منك بإقامة فرائض الدين وسننه الثابتة المعروفةْ ،
الخوان؛ ديناً يطلب الحكم ويسعى إليه من أول
السالم كما يفهمه إ
أن تفهم إ
لحظة ،متحلياً بأخالق التنظيم وأفكاره ومقوالته مصبوباً ف ي� قالب خاص صنعته
أفكار حسن البنا ،من خالل ما تضمنته أدبيات التنظيم ،ومنها أركان البيعة
الع�ة ف� «رسالة التعاليم» ت
ال� يتقدمها ركن الفهم ،وقد مدحها ت
ش
مف� الجماعة
ي
ي
ي
محمد عبدهللا الخطيب ،الذي شغل لسنوات طويلة منصب مسؤول ت
ال�بية ف ي�
ين
المسلم� وتجعلهم جسداً
«إن رسالة التعاليم بقواعدها تجمع
الجماعة ،بقوله ّ
واحداً وفهماً واحداً ،وتنمي بل ث
وت�ي حياة كل من رغب ف ي� العمل ل إلسالم،..
وأن هذه التعاليم تدفع المسلم
تنمي فكره وتجدد فهمه الصحيح ل إلسالم»ّ ،
إىل أ
المام «بعيداً عن الجدل والفلسفة ت
ال� ال طائل من ورائها ،»..وتعمل ،وفق
ي
ف
السالمية العاملة المجاهدة وتضعها ي� إطارها
تعب�ه ،عىل تجديد الشخصية إ
ي
السالم عقيدة وفكراً وأخالقاً وسلوكاً والمجتمع
«الطار الذي تتمثل فيه إ
الصحيح إ
الذي ت ز
بالسالم كنظام ش
و�يعة وحياة نزل بها الوحي من عند هللا».
يل�م ويقتنع إ
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ترقى االلتزامات التي يفرضها تنظيم اإلخوان على أعضائه وال يقبل
منهم اإلخالل بها ألن تكون دينًا خاصًا جديدًا

ابتداع تصور «جديد» للدين
خلــف هــذا التقريــظ البالغــي تكمــن أفــكار
الديــن الجديــد الــذي ش�حــه البنــا وبـ نـى قواعــده
أ
ـأن
لتباعــه بقولــه «إنمــا أريــد بالفهــم أن توقــن بـ ّ
الســام كما
فكرتنــا إســامية صميمــة ،وأن تفهــم إ
نفهمــه ف� حــدود هــذه أ
الصــول ش
الع�يــن»؛ فقد
ي
أضــاف البنــا إىل أصــول الديــن المعروفــة بعــض
ـاط� والقـر ف يا� ،دون أن
مــا نقلــه عــن علمــاء كالشـ ب ي
يتجشــم عنــاء ذكــر ذلــك ألتباعــه أبــداً ،إذ حــرص
عــى أن يكــرس صــورة الملهــم الموهــوب الــذي
كتنظ�اتهــم.
يعــرف مــا يعرفــه العلمــاء وينظــر
ي
وبعيــداً عــن بعــض أ
الصــول الــت ي نقلهــا
ين
بالثمــ�
غــره الــت ي خلــط بــه الغــث
الب ّنــا عــن ي

كعادتــه ،مــن المهــم الشــارة إىل بعــض أ
الصــول
إ
الــت ي ز
الخــوان عــن هــذا الديــن
مــرت تصــور إ
ي
«الســام نظــام شــامل يتنــاول مظاهــر
وأولهــا إ
الحيــاة جميعــاً ،فهــو دولــة ووطــن أو حكومــة
وأمــة وهــو خلــق وقــوة أو رحمــة وعدالــة وهــو
ثقافــة وقانــون أو علــم وقضــاء وهــو مــادة
وثــروة أو كســب ن
وغــى وهــو جهــاد ودعــوة أو
جيــش وفكــرة ،كمــا هــو عقيــدة صادقــة وعبــادة
صحيحــة ســواء بســواء» ،بتأمــل هــذا التعريــف
الجديــد للديــن الــذي ظــل فقهاؤنــا يعرفــوه
بأنــه عقائــد ش
و�ائــع وأخــاق ،يمكــن مالحظــة
حجــم المفــردات المشــغولة بالدولــة والحكــم
ت
ت
ـأ� ف ي� م�ت ادفــات ،تزدحــم
ال ـ ي حــرص عــى أن تـ ي
الخــوان وتبقــى باعثــاً دائمــاً
بمعانيهــا نفــوس إ
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ف
يــأت
ي
وهســت�ياً ي� التصــور والســلوك ،ولــم ِ
أ
أ
البنــا ف ي� هــذا الصــل عــى ذكــر الخــاق أبــداً؛ إذ
أســقط هــذه الكلمــة أو مــا يرتبــط بهــا؛ فالتنظيــم
س�ســخ بالممارســة منظومتــه أ
الخالقيــة الخاصة،
ي
ف
الـت ي تصــب فقــط ي� طريــق الوصــول إىل الحكم؛
تــرر الوســيلة دائمــاً لــدى التنظيــم،
فالغايــة ب
الــذي ســيكذب أعضــاؤه ويخونــون ويخدعــون ف ي�
ســبيل مــا يســمى بالدعــوة.
بتأمــل التعريــف الجديــد للديــن الــذي وضعــه
الب ّنــا يمكــن مالحظــة حجم المفــردات المشــغولة
بالدولــة والحكم
طــرح البنــا ف� هــذا أ
الصــل مــا يســمى
ّ ي
بالشــمولية الــت خلطــت ي ن
بــ� المفهــوم
ي
فالســام ال شــك منظومــة قيميــة
والممارســة؛ إ
متكاملــة تعطــي ثمارهــا لمــن يبحــث عنهــا ،لكنــه
ف
الدارة،
يــأت أبــداً بنظريــة ي� الحكــم أو إ
لــم ِ
ت
ش
فهــذه مســاحة التجربــة الب�يــة المفتوحــة ،الـ ي
تعـن ي الحكمــة الـت ي تبقــى ضالــة المؤمــن الـت ي ن ّأ�
أ
الخــوان
أن إ
وجدهــا فهــو الحــق بهــا ،والدليــل ّ
عندمــا وصلــوا إىل حكــم مــر لــم يقدمــوا
جديــداً؛ بــل عزفــوا عــى منــوال يغ�هــم وقدمــوا
أســوأ نمــوذج ف� الحكــم والدارة ،أ
ولن أتبــاع ديــن
إ
ي
أ
الخــوان ســيكونون جنــوداً للقائــد العــى الــذي
إ
للخــوان ف ي� واليــة الفقيــه
هــو المرشــد العــام إ
الســنية ال ـت ي يدعــون إليهــا ،فيجــب أن يطيعــوه

كمــا يطيعــون ول أ
المــر ش
ال�عــي ونائبــه مهمــا
ي
خالفــت أوامــره مــا يعرفونــه مــن خلــق أو ديــن
(المــام هنــا هــو البنــا ونائبــه هــو شــقيقه عبــد
إ
ـاعا�) يقــول البنــا ف� ش�ح أ
ت
الصــول
الرحمــن السـ ي
ي
ش
المــام ونائبــه فيمــا ال نــص
الع�يــن «ورأي إ
ف
و� المصالــح
فيــه وفيمــا يحتمــل وجوه ـاً عــدة ،ي
المرســلة معمــول بــه مــا لــم يصطــدم بقاعــدة
ش�عيــة».
أصناف الناس بالمنظور اإلخواني
يبــدو البنــا ف ي� النــص الســابق حريصــاً عــى
جعــل طاعتــه وطاعــة نائبــه واجبـاً يتعبــد النــاس
يشــر إىل مبــدأ الشــورى ،فتتحــول
بــه دون أن ي
�ن
أمــور السياســة والحكــم وطريقتــه إىل حكــم دي ي
خالــص طاعــة أ
المــام فيــه مــن طاعــة الرســول
الخــوان ف ي� ذلــك ف ي�
وطاعــة هللا ،وقــد فصــل إ
غــر موضــع ،منهــا مــا يقولــه البنــا ف ي� «رســالة
ي
دعوتنــا» عــن أصنــاف النــاس «وكل الــذي نريــده
مــن النــاس أن يكونــوا أمامنــا واحــداً مــن أربعــة،
مؤمــن أو مـ تـردد أو نفعــي أو متحامــل»؛ فـ أ
ـالول
ّ
الخــوان ت
حــى
مدعــو أن يبــادر باالنضمــام إىل إ
ن
ث
ـا�
يكــر بــه عــدد المجاهديــن كمــا يقــول ،أمــا الثـ ي
ئن
«فســيطم�
فعليــه أن يتصــل بهــم عــن كثــب
بعــد ذلــك لنــا إن شــاء هللا وكذلــك كان شــأن
الم�ت دديــن مــن أتبــاع الرســل مــن قبــل»!
الخــوان إىل حكــم مــر لــم
عندمــا وصــل إ
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أضاف حسن الب ّنا إلى أصول الدين المعروفة بعض ما نقله عن علماء
كالشاطبي والقرافي دون تجشم عناء ذكر ذلك ألتباعه أبدًا

يقدمــوا جديــداً؛ بــل عزفــوا عــى منــوال يغ�هــم
ف
والدارة
وقدمــوا أســوأ نمــوذج ي� الحكــم إ
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أمــا الثالــث فهــو النفعــي فيقــول لــه «إننــا
مغمــورون مــاال ً وجاهـاً ولــن نعطيــك شــيئاً ســوى
ثــواب هللا إن أخلصــت ،والجنــة إن علــم هللا
خــراً» ،كأن الرجــل يــوزع بذلــك صكــوك
فيــك ي
غفـران! أمــا الرابــع فهــو المتحامــل وفقـاً لكالمــه
الــذي يســدر ف ي� شــكوكه ويظــل مــع أوهامــه،
ثــم يختــم بقولــه «نحــب أن يكــون النــاس معنــا
واحــداً مــن هــؤالء ..ويعمــل إىل هــذه الوجهــة
ت
حــى يصــل إىل الغايــة (يعــن ي الحكــم طبعــاً)،
أمــا تلــك الغفلــة الســادرة والخطــرات الالهيــة
واالنصيــاع أ
العمــى واتبــاع كل ناعــق فمــا هــو مــن
ين ف ش
�ء».
ســبيل
المؤمنــ� ي� ي
أصنــاف النــاس الــت ي وضعهــا الب ّنــا ال مــكان
مــن بينهــا للمسـ ي ن
ـلم� ممــن لــم يشــاركوه للتصــور
الــذي يطرحــه للديــن
هكــذا انتهــت أصنــاف النــاس ف ي� مواجهــة
ديــن الب ّنــا الــذي عليهــم أمامــه إمــا أن يكونــوا
مــن المؤمنـ ي ن
ـ� بــه أعضــاء ف ي� صفوفــه ،أو يكونــوا
ـ� أو نفعيـ ي ن
م�ت دديــن ف� قبــول دينــه أو متحاملـ ي ن
ـ�؛
ي
ين
للمســلم� ممــن لــم
فــا مــكان مــن بينهــم
يشــاركوه هــذا التصــور الــذي يطرحــه ،وقــد

تكفــراً ضمنيــاً مقابــل
يرتقــي ذلــك ألن يكــون
ي
التكفـ يـر الرصيــح الــذي حفلــت بــه نصــوص ســيد
ف
أن الب ّنــا
قطــب ي� ظاللــه ومعالمــه! لكــن المؤكــد ّ
يطــرح تصــوره باعتبــاره هــو الديــن الصحيــح
دون غـ يـره ،وهــو مــا يؤكــده بقولــه «نحــن ندعــو
النــاس إىل مبــدأ واضــح ،والفــرق بيننــا ي ن
وبــ�
قومنــا بعــد االتفــاق بهــذا المبــدأ أنــه عندهــم
إيمــان مخــدر نائــم ف ي� نفوســهم ال يريــدون أن
ي�نز لــوا عــى حكمــه ،أو أن يعملــوا بمقتضــاه ،عــى
حـ ي ن
ـ� أنّــه إيمــان ملتهــب مشــتعل قــوي يقــظ ف ي�
ين
المســلم�».
الخــوان
نفــوس إ
يكشــف البنــا عــن نزعتــه الفوقيــة واحتــكار
جماعتــه للديــن الصحيــح والمقيــاس الــذي تقاس
بــه وحــده ش�عيــة أ
الفــكار والقيــم والســلوك
إن هــذه ال�تز كيــة ألعضــاء الجماعــة أورثــت
اســتعالء عــى الخلــق ،وشــعوراً بالوصايــة
عليهــم ،وادعــاء امتــاك الحــق المطلــق ،وهــو
مــا يعــززه مجــدداً ف ي� فقــرة مــن مذكراتــه بقولــه:
إن
«فأحــب أن أقــول لكــم هنــا وبــكل وضــوحّ ،
النســانية،
دعوتكــم هــذه أســمى دعــوة عرفتهــا إ
وإنكــم ورثــة رســول هللا وخلفــاؤه عــى قــرآن
ت
ش
ربــه ،وأمنــاؤه عــى �يعتــه ،وعصابتــه الــ ي
ش
الســام ..وإذا
�ء عــى إحيــاء إ
وقفــت كل ي
كنتــم كذلــك فدعوتكــم أحــق أن يأتيهــا النــاس
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ت
تــأ� هــي أحــد ًا ،وتســتغ�ن ي عــن يغ�هــا؛ إذ
وال ي
خــر ومــا عداهــا ال يســلم مــن
هــي جمــاع كل ي
النقــص  ،..فمــن مــد لكــم يــده عــى أساســه
فأهــا ً ومرحبــاً ف ي� وضــح الصبــح أخــاً يعمــل
معكــم ،ويؤمــن إيمانكــم وينفــذ تعاليمكــم،
ت
ـأ� هللا بقــوم يحبهــم
ومــن بأ� ذلــك فســوف يـ ي
ويحبونــه» ،هكــذا دون مواربــة يكشــف الب ّنــا عــن
ت
نزعتــه الفوقيــة ودينــه الخــاص ،وجماعتــه ال ـ ي
تحتكــر الديــن الصحيــح والمقيــاس الــذي تقــاس
بــه وحــده ش�عيــة أ
الفــكار والقيــم والســلوك دون
عــداه.
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6
انتظار تعليمات القيادة المصطفاة
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تب� تلك الجموع من أ
كث�اً ما يُثار التساؤل حول رس ن
ين
والمهندس�
الطباء
ي
ّ ي
وغ�هم ،ممن تبدو عليهم مسحات من العقل والنباهة
وأساتذة الجامعات ي
وم�وعها ،لكن يزول هذا االستغراب ش
الخوان ش
الم�وع عند قراءة
أفكار جماعة إ
بعض أدبيات الجماعة ت
ال� تقف وراء رس تلك المأساة ت
ال� تكررت ف ي� أقطار
ي
ي
مختلفة.
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راكمت الجماعة خبرات حركية وتنظيمية مكنتها من ابتداع طريقة
للتجنيد تعتمد غزو القلوب بمراحل محكمة

العصبة المختارة
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تظــن الجماعــة أنهــا ُعصبــة المؤمنـ ي ن
ـ� المختــارة
الرض ال ـت سـ أ
مــن هللا لقامــة الخالفــة عــى أ
ـتمل
إ
ي
الدنيــا قســطاً وعــدالً ،لتصــل بعدهــا إىل مرحلــة
ـ� تجلس أمــم أ
أســتاذية العالــم حـ ي ن
الرض ف ي� موضع
التلميــذ مــن المعلــم الملهــم تنظــر إليــه ف ي� إكبــار
وتقديــر ،والجماعــة ال تلقــي هذا الــكالم دون خطط
أو أفــكار واضحــة؛ فقــد ش�حــت أدبياتُهــا خط َتهــا ف ي�
الوصــول إىل هــذا الهــدف بوضــوح وحســم ،حـ ي ن
ـ�
حــددت مراحــل عملهــا بســبع مراحــل ،تبــدأ بإعــداد
الفــرد ،فـ أ
ـالرسة ،فالمجتمــع ،فالحكومــة ،فالدولــة،
فالخالفــة ،فأســتاذية العالــم.
حجــر الزاويــة إذاً ف ي� هــذا المـ شـروع هــو تهيئــة
الفــرد إ ن
ـوا� لتبـن ّ ي مقــوالت ووســائل الجماعــة
الخـ ي
الـت ي اصطفاهــا هللا ،والجماعــة باعتبارهــا مختــارة
مــن هللا فهــي أيضـاً تختــار عنارصهــا عـ بـر برنامــج
وأس
تجنيــد
ي
خطــر ،يعتمــد غــزو القلــوب ْ
العواطــف ســبيال ً لتعطيــل العقــول وتســليم
القيــاد ســمعاً وطاعــة تامــة لقيادتهــا.

ـ�
ال ينتســب أحــد لجماعــة إ
الخــوان بقـرار عقـ ي
يــأ� عقــب تقليــب أ
ت
الفــكار والمبــادئ
محــض ،ي
وال�امــج الــت ي تدعــو لهــا ،لكــن النتيجــة أنــه
ب
ف
ينتظــم ي� صفوفهــا ويصبــح جنديــاً يســمع
ويطيــع لقيــادة التنظيــم ،الـت ي تحــرص بالمقابــل
عــى تكريــس صورتهــا ف� وعــي أ
الفــراد كأوليــاء
ي
ين
صالحــ� هلل جمعــت عقولهــم الملهمــة أدب
الدنيــا والديــن.
تنطلــق الجماعــة ف ي� رؤيتهــا لنفســها مــن حقيقة
ين
المســلم�
إن جماعــة
اطمأنــت لهــا ،تقــول ّ
ليســت موجــودة ف ي� عالمنــا اليــوم ،وإن إيجادهــا
هــي مهمــة مقدســة انشــغلت بهــا العديــد مــن
أ
ف
خ�،
الجماعــات الدينيــة الـت ي ظهــرت ي� القــرن ال ي
الخــوان لتلــك الفكــرة عـ بـر ترويــج
وقــد سـ ّـوق إ
أ ن
فغــا� ،حــول
بعــض كتابــات جمــال الديــن ال ي
بــ� الديــن والوطنيــة ،والخلــط ي ن
التناقــض ي ن
بــ�
ض�ورة الدولــة ونظــام الحكــم العــادل والخالفــة
كمرحلــة تاريخيــة لنظــام حكــم لــه وعليــه ،لكنهــا
الطــار العاطفــي ســبيال ً لتعبئــة
اختــارت هــذا إ
المشــاعر والقلــوب لتحــوز الحكــم مــن خاللــه

عندما يتيقن العضو ّ
أن «اإلخوان» هي الجماعة األولى باالتباع
التام بعدما أضحى عضوًا مختارًا في «جماعة
يعطيها والءه
ّ
مختارة»
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تظن الجماعة أ ّنها ُعصبة المؤمنين المختارة من اهلل إلقامة الخالفة
على األرض التي ستمأل الدنيا قسطًا وعد ً
ال
ف ي� النهايــة ،باســتالل فكــرة مــن بطــون التاريــخ
وتســكينها ف ي� الواقــع.
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ت
ومــن ضمــن الكتابــات التعبويــة الــ ي
اســتخدمتها الجماعــة ف ي� هــذا الســبيل ،كتــاب
«الطريــق إىل جماعــة المسـ ي ن
ـلم�» لمؤلــف مغمــور
ين
حســ� بــن جابــر تــم تســويقه ضمــن
يُدعــى
أدوات التجنيــد ألفــكار الجماعــة خصوصــاً ف ي�
العــر� ،الــذي يحتفــي بهــذا
أوســاط الخليــج
بي
اللــون مــن الكتــب الم�ت عــة بالنصــوص آ
والثــار
الـت ي تقنــع القــارئ بموضوعــه الــذي يــدور حــول
ين
الســامية
أن «جماعــة
المســلم� أو الحكومــة إ
ّ
ف
العامــة � صورة جماعة المسـ ي ن
ـلم� غـ يـر موجودة،
ي
أ
وإيجادهــا فــرض عـ ي ن
الســامية كافــة
ـ� عــى المــة إ
حــى توجــد ،وهــو فــرض عرصهــا ت
ت
حــى تقــوم
تلــك الدولــة العامــة الـت ي يغطــي ســلطانها كافــة
أ
الســامية ،ومــن العمــل عــى إيجادهــا
القطــار إ
الكتابــة عــن الطريــق إليهــا عــى قاعــدة مــا ال
يتــم الواجــب إال بــه فهــو واجــب».
صـ ّـدر المؤلــف بحثــه بكلمــة وردت عــى لســان
الخليفــة عمــر بــن الخطــاب تقــول إنــه «ال إســام
إال بجماعــة وال جماعــة إال بإمــارة وال إمــارة إال
بطاعــة» ،والخلــط واضــح بـ ي ن
ـ� ض�ورة وجــود إطار
ألي أمــة وحاكــم ش�عــي يحكمهــا ويسـ ي ّـر أمورهــا؛
حيــث ال تنتظــم أحــوال النــاس إال ف ي� ظــل نظــام

يرعــى شــؤونهم بالعــدل ،وقــد مضــت التجربــة
الســامية بـ ي ن
ـ� نبــوة خالطهــا حكــم ثــم خالفــة
إ
خالطتهــا نبــوة ،حـ تـى أضحــت ملــكاً وراثي ـاً ظــل
ّيدعــي ش
ال�عيــة ،ثــم حكــم عســكري ،وظلــت
كل تلــك أ
النمــاط ّتدعــي الصلــة بوحــي الســماء
وجــال النبــوة.
انتقــال الحكــم ي ن
بــ� بهــاء النبــوة واجتهــاد
الخالفــة وواليــة العهــد ف ي� نظــام ور ث يا� ضاعــت
معــه معالــم نظــام ثابــت يمكــن االحتجــاج بــه
أو الدعــوة إليــه؛ حيــث مضــت تجــارب الحكــم
منســجمة مــع تطــور العمـران البـ شـري وتحديدها
زمنيــاً دون االســتبداد بالحكــم ،وتحــت مظلــة
المواطنــة الـت ي تحفــظ للجميــع حقوقهــم ف ي� دولة
ق
ن
ز ن
ـر�،
ال تمـ يـر بـ يـ� بنيهــا عــى أســاس دي ـ ي أو عـ ي
ين
المســلم� ال بالنظريــة وال
لــم نقــدم نحــن
بالتجربــة إطــاراً صارمــاً يضمــن حقــوق النــاس،
ويحقــق لهــم الرفــاه والعــدل ،ومــع ذلــك بقيــت
جماعــات تدعــى أنهــا تملــك التصــور أ
النقــى
ر� أ
أ
وال ق
والكمــل.
تعدد الجماعات باطل
المعتــرة
التنــوع هــو ســمة كل الحضــارات
ب
اللهيــة «ولــو شــاء ربــك لجعــل النــاس
والســنة إ
أمــة واحــدة وال يزالــون مختلفـ ي ن
ـ�» ،تلــك الس ـ ّنة
الراســخة تعتــدي عليهــا الجماعــة وتنصب نفســها
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يزعم اإلخوان ّ
تعدد الجماعات في األمة اإلسالمية باطل ،والواجب
أن ُّ
ّ
تصب جهود األمة كلها في قالب واتجاه واحد
أن
ّ
يتــرم ت
حــى
مبعــوث العنايــة إ
اللهيــة الــذي ب
بمــن يعملــون معــه؛ يقــول حسـ ي ن
ـ� بــن جابــر ف ي�
ف أ
الســامية
كتابــه
«وتعــدد الجماعــات ي� المــة إ
ُّ
أن يــزول ،والواجــب ف ي� اعتقــادي
باطــل يجــب ّ
أن تصــب جهــود أ
المــة كلهــا ف ي� قالــب واحــد
ّ
ّ
ف
أن
و� اتجــاه واحــد ،ذلــك القالــب الــذي يجــب ّ
ي
ينطــوي تحتــه كل فــرد عامــل إلعــادة الخالفــة
الســامية».
إ

ملف األحزاب العربية

هــذا هــو مــا صنعتــه الجماعــة بصــب
أعضائهــا ف ي� قالــب واحــد ينتظــر تعليمــات
القيــادة المختــارة ،وهــو الشــخص المختــار
الــذي يخاطبــه البنــا ف ي� كتابــه «مذك ـرات الدعــوة
أن أقــول لكــم هنــا
والداعيــة» قائــاً« :فأحــب ْ
إن دعوتكــم هــذه أســمى دعــوة
بــكل وضــوح ّ
النســانية ،وإنكــم ورثــة رســول هللا -صىل
عرفتهــا إ
هللا عليــه وســلم -وخلفــاؤه عــى قــرآن ربــه،
وأمنــاؤه عــى ش�يعتــه وعصابتــه الـت ي وقفــت كل
ش
الســام ،ف ي� وقــت ترصفــت فيه
�ء عــى أحيــاء إ
ي
أ
الهــواء والشــهوات ،وضعفــت عــن هــذا العــبء
الكواهــل ،وإذا كنتــم كذلــك فدعوتكــم أحــق
ت
�ن
ّ
أن يأتيهــا النــاس وال تـ ي
ـأ� هــي أحــداً ،وتســتغ ي

عــن يغ�هــا إذ هــي جمــاع كل خـ يـر ،ومــا عداهــا ال
يســلم مــن النقــص».
خبرات متراكمة في التجنيد
لكــن الفكــرة المركزيــة الـت ي ســعى لهــا الكاتــب
الخــوان الجماعــة المختــارة مــن
أن إ
وجماعتــهّ ،
هللا الــت اســتكملت ش�ائــط الجماعــة أ
الوىل
ي
باالتبــاع والنــرة ،وأن طاعتهــا وطاعــة مرشــدها
ت
تــأ� الجماعــة لتختــار
مــن طاعــة هللا ،بعدهــا ي
غــى أ
بــ� أ
ال ن
عنارصهــا مــن ي ن
والســلس قيــاداً،
وقــد راكمــت الجماعــة خـ بـرات حركيــة وتنظيميــة
مكنتهــا مــن ابتــداع طريقــة للتجنيــد ،تعتمــد غزو
القلــوب أيضـاً عـ بـر مراحــل ســبعة ،تبــدأ بالتعرف
الدقيــق عــى الشــخص المرشــح ودراســة كل
دقائــق حياتــه واكتســاب صداقتــه وثقتــه ،حـ تـى
يصبــع المج ِّنــد يحظــى بثقــة المدعــو يعــود إليــه
ف
ش
�ء ،ويصبــح مصــدر توجيهــه.
ي� كل ي
ثــم يخطــو إىل مرحلــة تُســمى ف ي� أدبيــات
اليمــان المخـ َّـدر ف ي� الصــدور؛
التنظيــم بإيقــاظ إ
بالتقصــر والرغبــة
أي تكريــس شــعور دائــم
ي
ف
عــر الــتز ود مــن
ي� اســتدراك هــذا النقــص ،ب

ما صنعته الجماعة أ ّنها صبت أعضاءها في قالب واحد ينتظر
تعليمات القيادة المختارة
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يزعم اإلخوان أ ّنهم
استكملوا شرائط الجماعة
األولى باالتباع والنصرة وأن
طاعتهم وطاعة مرشدهم
من طاعة اهلل
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العبــادات والشــعائر الــت ي تخلــق ف ي� نفــس
الشــخص شــعوراً بالتط ُّهــر واالســتغراق ف ي� تلــك
الحالــة ،فيعاجلــه الداعيــة بــأن العبــادة مفهــوم
أشــمل مــن طقــوس الصــاة والصــوم وتــاوة
القــرآن ،وأن الفهــم الصحيــح للديــن أنــه ديــن
حكــم وسياســة ،كمــا هــو ديــن خلــق وعبــادة،
وأن هــذا الديــن يواجــه مؤامــرة مــن الداخــل
والخــارج ،وأنــه مســؤول عــن نــرة دينــه ،وأن
أن
الكيــد لهــذا الديــن جماعــي ،لــذا يجــب ْ
تكــون نرصتــه أيضــاً ف ي� جماعــة ،لكــن مــن هــي
الجماعــة أ
الوىل باالتبــاع؟ إنهــا تلــك ال ـت ي تأخــذ
الخــوان،
بشــمول الوســائل والغايــات جماعــة إ
ال ـت ي صنعــت لهــا تلــك الصــورة مؤلفــات مثــل
ن
ين
«الطريــق لجماعــة
المســلم�» ،و»مــاذا يعــ ي
ئ
وغ�هــا الكثـ يـر،
ـا� إ
للســام» لفتحــي يكــن ي
انتمـ ي
وعندمــا يتيقــن العضــو أنهــا هــي الجماعــة أ
الوىل
التــام ،بعدمــا أضحــى
باالتبــاع يعطيهــا والءه
ّ
عضــواً مختــاراً ف ي� جماعــة مختــارة ،لتبــدأ مأســاة
شــخص وتبتلــع الجماعــة وقــوداً جديــداً لحركتهــا
العبثيــة.
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8
كل شيء في سبيل الحكم
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ن
ين
الصالحية» كتب حسن
المسلم� تضم كل
الخوان
المعا� إ
تحت عنوان «فكرة إ
ي
البنا ف ي� رسالة المؤتمر الخامس ،واصفاً جماعته بأنها «دعوة سلفية ،وطريقة
سنية ،وحقيقة صوفية ،وهيئة سياسية ،وجماعة رياضية ،ورابطة علمية ثقافية،
ش
و�كة اقتصادية ،وفكرة اجتماعية» ،محاوال ً تقديم الجماعة بصورة هيئة
الخوان السابع محمد عاكف ،الذي
إسالمية جامعة ،كما نعتها الحقاً مرشد إ
أ
أن مجال عملها أوسع
رفض إخضاع الجماعة لقانون الجمعيات الهلية ،باعتبار ّ
من ذلك ..وهو ليس إال الوصول إىل الحكم.
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رفض محمد عاكف إخضاع الجماعة لقانون الجمعيات األهلية بحجة
ّ
أن مجال عملها أوسع من ذلك
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جماعات جاهزة للقطاف
الخــوان كانــت
عندمــا ّأســس البنــا جماعــة إ
ت
بشــى الهيئــات
الســاحة المرصيــة تعــج
والمؤسســات الــت ي تعمــل ف ي� كل الســاحات،
عــر اســتهداف
واختــار أن يخ�ت قهــا مجتمعــة ب
جمهــور أعضائهــا ،كان البنــا يعتقــد أن جماعتــه
ســتلتهم كل الكيانــات وتوجــه مســارها ف ي� خدمــة
�ض
ش
النــى مــوىس
م�وعــه ،كأنــه يســتح صــورة ب ي
عليــه الســام -وقــد اســتحالت عصــاه حيــةالصغــرة.
تلتهــم كل الحيــات
ي
الخــوان ف ي� الوجــود والتأثـ يـر جماعــات
ســبقت إ
ســلفية مثــل :الجمعيــة ش
ال�عيــة لتعــاون
العاملـ ي ن
ـ� بالكتــاب والســنة ال ـت ي أنشــأها الشــيخ
الســبك العــام ،1912
محمــود محمــد خطــاب
ي
وجمعيــة أنصــار الســنة المحمديــة ومؤسســها

الشــيخ محمــد حامــد الفقــي العــام ،1926
وغ�همــا مــن الجمعيــات الســلفية الـت ي انشــغلت
ي
ف
بطبــع أنصارهــا بالطابــع الســلفي ي� الهــدي
الظاهــر والباطــن ،ونجحــت ف ي� تكويــن قاعــدة
التبــاع ،كان يراهــا البنــا أ
كثيفــة مــن أ
القــرب
للتعبئــة ف ي� اتجــاه ش
مــروع يرفــع رايــة تطبيــق
ش
ال�يعــة واســتعادة الخالفــة ،لــذا كان حرصــه
عــى أن يصــف جماعتــه بأنّهــا «دعــوة ســلفية»
ليســتقطب أتبــاع تلــك الجماعــات ،ويكونــوا
وقــوداً جاهــزاً تملــؤه الحماســة الدينيــة لحركــة
جماعتــه نحــو الحكــم.
أمــا مؤسســة أ
الزهــر ال ـت ي كانــت قاعــدة أهــل
الســنة والجماعــة ،وتحظــى بثقــة جماهـ يـر غفـ يـرة
تنحــاز للســنة وتحــرص عليهــا ،فقــد حــرص البنــا
عــى أن يخاطبهــا أيضـاً مقدمـاً جماعتــه باعتبارهــا
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وصف البنا دعوته بالسلفية لقناعته أن أعضاء الجماعات اإلسالمية
التي سبقته األقرب للتعبئة باتجاه مشروعه

طريقــة ســنية ،يتقــدم لقيــادة أفرادها مــن يقدم
نفســه باعتبــاره نــارص الســنة ومميــت البدعــة،
عــر هيئــة وخطــاب حــرص عــى تكريســهما ف ي�
ب
ســلوكه وهيئتــه.
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جريمة القعود عن المطالبة بالحكم
ف
ت
عنــد التأمــل ي� هــذه الفئــات الســابقة الــ ي
حــرص البنــا عــى اســتهدافها ســنجد أنهــا ترجمــة
دقيقــة لطوائــف المجتمــع أ
الكـ ثـر حضــوراً مرتبــةً ،
ت
ـأ�
ـى والتأثـ يـر؛ فالســلفيون يـ ي
بحســب الــوزن النسـ ب ي
بعدهــم جمهــور أ
الزهــر ،ثــم ش
مبــا�ة أربــاب
التصــوف ،حيــث اختــار البنــا هــذا الثــوب ف ي�
بدايــة  10أعــوام مــن تأســيس الجماعة ليســتقطب
ف
الصــو� الواســع،
مــن خاللــه هــذا الجمهــور
ي
أن الصوفيــة تعـن ي طهــارة الباطــن والزهــد
ورغــم ّ
ف
ـال يفـ تـرض أن يمـض ي كل مــا
ي� متــاع الدنيــا ،وبالتـ ي
يتعلــق بهــا مــن وســائل وأذكار ف ي� هــذا الســبيل،
نجــد عجب ـاً ف� آ
اليــة ال ـت ي اختــار أن يصــدر بهــا
ي
الخــوان اليومــي مــن المأثــورات ،أو ما سـ ّـماه
ورد إ
ورد الرابطــة بـ ي ن
ـ� أعضــاء جماعتــه؛ حيــث وجههم
إىل أن يتلــو كل منهــم تلــك آ
اليــة بخشــوع وتدبــر
شــديدين ،ويتذكــر صــورة مــن غــاب عنــه مــن
إخوانــه ممــن يعــرف أو ال يعــرف ،فمــاذا كانــت
تلــك آ
اليــة ال ـت ي يفتتــح بهــا العضــو مــا يحقــق
فيــه قيــم التجــرد والتخفــف مــن الدنيــا والزهــد
فيهــا؟

إنهــا آ
اليــة الكريمــة« :قــل اللهــم مالــك الملــك
ت
تــؤ� الملــك مــن تشــاء وتــنز ع الملــك ممــن
ي
تشــاء ،وتعــز مــن تشــاء وتــذل مــن تشــاء بيــدك
ش
�ء قديــر ،تولــج الليــل ف ي�
الخـ يـر إنــك عــى كل ي
النهــار وتولــج النهــار ف ي� الليــل ،وتخــرج الحــي
مــن الميــت وتخــرج الميــت مــن الحــي ،وتــرزق
مــن تشــاء بغـ يـر حســاب».
هــل كان االختيــار لهــذه آ
اليــة تحديــداً محــض
أن الب ّنــا يريــد أن يرســخ ف ي� نفــوس
صدفــة ،أم ّ
أن الحكــم «فريضــة» آثــم مــن ال يســعى
أفـراده ّ
للخــوان
لهــا ،وهــو مــا عـ بـر ف ي� المؤتمــر الخامــس إ
السـ ي ن
بقولــه« :فــإن قعــود المصلحـ ي ن
ـامي� عــن
ـ� إ
المطالبــة بالحكــم جريمــة إســامية ال يكفرهــا إال
النهــوض واســتخالص قــوة التنفيــذ مــن أيــدي
الســام الحنيــف.
الذيــن ال يدينــون بأحــكام إ
هــذا كالم واضــح لــم نــأت بــه مــن عنــد أنفســنا،
الســام الحنيــف».
ولكننــا نقــرر بــه أحــكام إ
أخالق الكيد والخديعة
أ
ول ّن الحكــم بهــذه المحوريــة ،فــكل الــدول
الحديثــة ن ّظمــت الوصــول لــه عـ بـر انخ ـراط مــن
ف
ـياس ،وبمــا ّأن الســاحة المرصية
يريــد ي� حــزب سـ ي
ف� ذلــك الوقــت كانت تعج أ
بالحزاب ذات الشــعبية
ي
والتاريــخ ،كحــزب الوفــد الغريــم التاريخــي
للخــوان وأعلــم النــاس بحقيقتــه ،فقــد اختــار
إ
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التعبــر عــن بعــض خصائــص جماعتــه
البنــا ف ي�
ي
كلمــة «هيئــة سياســية» وليــس حزب ـاً سياســياً؛ إذ
كان يســمي أ
الحــزاب «ســيئة العــر».
الخــوان كان ف ي� حقيقــة ســلوكه
أن مؤســس إ
إال ّ
وأهدافــه مجــرد حــزب يريــد الوصــول إىل
الســلطة ،ليــس عـ بـر الطريــق ش
ال�عيــة الواضحة،
ولكــن بالكيــد والخديعــة والتقيــة عــى الجميــع؛
بــل وتربيــة أ
التبــاع عــى الكــذب؛ وليــس أدل عــى
ذلــك مــن روايــة الدكتــور حســان حتحــوت الــذي
للخــوان المسـ ي ن
ـ� يــد
انضــم إ
ـلم� العــام  1941عـ ي
حســن البنــا نفســه؛ إذ يقــول ف ي� كتابــه «العقــد
الفريــد :ش
المــام حســن
عــر ســنوات مــع إ
البنــا  »1952-1942حــول المعركــة االنتخابيــة ف ي�
الســماعيلية ي ن
ب� حســن البنا وســليمان عيد مرشــح
إ
الخــوان بهــذه االنتخابــات
الوفــد« :كان اهتمــام إ
الخــوان إىل
كبـ يـراً وانتقــل خمســة عـ شـر ألفـاً مــن إ

الســماعيلية ... ،قســمنا أنفســنا إىل مجموعــات
إ
مــن ثالثــة تجــوب الشــوارع ،وكلمــا مــرت بأحــد
أو مــر بهــا أحــد مــن أ
الفـراد أو الجماعــات ،قــال
الخــوان بصــوت مســموع وكأنه مســتغرق ف ي�
أحــد إ
الحديــث مــع زميليــه « قلــت لــه صحيــح ســليمان
ـى ،لكــن ســأنتخب حســن البنــا»!
عيــد قريـ ب ي
ثقافة ضائعة بين القوة والمال
ولن حســن البنــا يعــرف أن أداة التأثــر أ
أ
الكـ بـر
ي
ّ
ّ
ف ي� أي منافســة عــى الحكــم هــي القــوة ،فقــد
اختــار بمكــر أن تكــون تلــك الجماعــة الرياضيــة،
كمــا وصــف جماعتــه ،فرقـاً مــن الجوالــة تتــدرب
عــى الرياضــة كمرحلــة ،قبــل اكتشــاف النظــام
الخــاص ،أول ميليشــيا عســكرية ف ي� القــرن
ش
الع�يــن ف ي� مجتمــع مســلم ،اســتخدمت العنــف
ف ي� الوصــول ألهدافهــا تحــت عنــوان نــرة
الديــن.
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أمــا وصــف البنــا لجماعتــه بأنّهــا رابطــة
علميــة ثقافيــة فهــو أعجــب تلــك أ
الوصــاف ف ي�
إن أهــم مــا ي ز
يمــر الجماعــة أنهــا
الحقيقــة؛ إذ ّ
جيــش مــن أ
التبــاع ،يــرى العالــم بعيــون المرشــد
وبطانتــه ،فــا يقـرأ إال مــا يريــدون ،وال يعقــل إال
مــا يعقلــون ،لكــن أل ّن الرجــل ال يريــد أن تفلــت
منــه ش�يحــة مــن ش�ائــح هــذا المجتمــع ،فقــد
كان حريصــاً عــى أن يضــم ألوصــاف الجماعــة
هــذا الوصــف؛ فحســبما يــرى ف ي� رســالة المؤتمــر
الخــوان هــي ف ي� الواقــع
فــإن «أنديــة إ
الســادس ّ
مــدارس للتعليــم والتثقيــف ،ومعاهــد ل�ت بيــة
الجســم والعقــل والــروح» ،الـت ي لــم تكــن ســوى
قـ شـرة رقيقــة حرقتهــا أضــواء الحكــم ثــم لهيــب
ثــورة النــاس عليهــم ف ي� ( 30يونيــو) .2013
يلحــق البنــا االقتصــاد بخصائــص الجماعــة؛
فيصفهــا بأنّهــا ش�كــة اقتصاديــة ،ف ي� إدراك مبكــر
الســياس ،وضمــن
منــه ألهميــة المــال للعمــل
ي
حزمــة الوســائل الالزمــة طريقــاً للحكــم ،لــذا
الخ�يــة والـ شـركات
عـ بـر شــبكة مــن الجمعيــات ي
الخــوان،
الصغــرة
والكبــرة ،تضخمــت خزانــة إ
ي
ي
خــرات حركيــة كيفيــة
عــر ب
وطــورت الجماعــة ب
تأمــ� تلــك أ
ين
المــوال ،الــت ي ذابــت فيهــا حــدود
الــر وأمــوال السياســة خدمــةً ش
لمــروع
أمــوال ب
الجماعــة ف ي� الوصــول للحكــم.
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9
تكفير يوجب الوصاية على المجتمعات
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الخوان ت
ّ
ال� فتحت الباب أمام يغ�ها ،ليس
تكف� المجتمعات أُوىل جرائم إ
يظل ي
ي
آخرها والدة كيانات متطرفة اليوم تستقي من هذا المنبع الفكري المنحرف
الخوان دوماً،
كالقاعدة وداعش ،وإن أخذ هذا الخطاب صيغة مواربة ،كعهد إ
ن
المع� بطريقة أو بأخرى كما فعل حسن الب ّنا ف ي� مؤلفاته وسيد
يحوم حول هذا
قطب ف� كتابه «معالم ف� الطريق» ،ما تي�تب عليه فرض الوصاية عىل هذه أ
المة
ي
ي
باسم هدايتها من الضالل.
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حذرهم من
أن يقعوا ضحية لتزكية النفس واالستعالء
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االستعالء على الناس
الســام عــى تزكيــة أتباعــه بــكل ألــوان
حــرص إ
العبــادة والذكــر ،لكنــه حذّ رهــم ف ي� الوقت نفســه
مــن أن يقعــوا ضحيــة ل�تز كية النفس أو االســتعالء
عــى الخلــق بعبــادة أو ذكــر ،وقــد حفظــت لنــا
كنــوز أ
الثــر قــول العــارف بــاهلل ابــن عطــاء هللا
الســكندري «رب معصيــة أورثــت ذال ً وانكســاراً،
خـ يـر مــن طاعــة أورثــت عـزاً واســتكباراً».
لكــن بعــض الجماعــات الــت ي ادعــت طويــا ً
االنتصــار لحقائــق هــذا الديــن تورطــت ف ي� هــذا
الســلوك البغيــض ،الــذي قادهــا ف ي� النهايــة
لتكفـ يـر المجتمعــات والوصايــة عليهــا ،وهــو مــا
الخــوان؛ حيــث اســتعلت عــى
فعلتــه جماعــة إ
المجتمعــات وزكّــت أتباعهــا ،معتقــدة أنّهــا
وحدهــا مــن تمثــل بفعلهــا وســلوكها حقيقــة

اإلخوان املسلمون يتحلون يف مواجهة الجميع برنجسية ال تخطئها عني

الخــوان يتحلــون ف ي� مواجهــة
الديــن ،مــا جعــل إ
الجميــع ب�ن جســية ال تخطئهــا ي ن
عــ� ،فهــم
وحدهــم مــن يــرون ســنن هــذا الكــون ،وهــم
مــن يعرفــون واقــع المجتمعــات ،وهــم أ
العــرف
بحقيقــة الديــن ومقاصــده ،وهــم أ
القــدر
أ
والجــدر بعــاج المجتمــع مــن أدوائــه ،وهــم
الذيــن يتطابــق ف ي� وعيهــم الديــن والتنظيم ،يبقى
هــذا أثـراً ألفــكار حســن الب ّنــا الــذي يخاطبهــم ف ي�
أن
رســائله قائــا ً «واذكــروا جيــداً أيهــا إ
الخــوان ّ
الســام فهمــاً
مــن عليكــم ،ففهمتــم إ
هللا قــد ّ
نقيــاً صافيــاً ســهال ً شــامال ً كافيــاً وافيــاً ،يســاير
العصــور ،ويفــي بحاجــات أ
المــم ويجلــب
الســعادة للنــاس ،بعيــداً عــن جمــود الجامديــن
ـ� وتعقيــد المتفلسـ ي ن
الباحيـ ي ن
ـف� ،ال غلـ ّـو
وتحلــل إ
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لم يبق شيء من مشاهد الحياة لم يكفره قطب ضمنًا فكان حاسمًا
سافرًا في طرح ما يراه ح ً
ال

فيــه وال تفريــط مســتمداً مــن كتــاب هللا وســنة
ين
الصالحــ� ،اســتمداداً
وســرة الســلف
رســوله
ي
منطقي ـاً منصف ـاً بقلــب المؤمــن الصــادق وعقــل
ض
الريــا� الدقيــق».
ي
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الخــوان هنــا يصبــح وحــده مــن
عضــو إ
الســام ففهمهــا بقلــب المؤمــن
أدرك حقائــق إ
ض
الريــا� الدقيــق ،عبــارات
الصــادق وعقــل
ي
ُمر ِاوغــة تتفــادى الحكــم الســافر عــى المجتمــع؛
بــل تلجــأ إىل المنــاورة أ
بالتميــر ي ن
يز
بــ�
باللفــاظ
للخــوان
الخــوان والمجتمــع ،ف ي� تزكيــة رصيحــة إ
إ
لغ�هــم ممــن ال يشــاركهم
مقابــل تكفـ يـر ضمـن ي ي
هــذا التصــور.
مصادرة إيمان المجتمعات
الب ّنــا ف ي� فقــرة أخــرى يؤكــد عــى محاكمــة إيمــان
الخــوان ،الــذي
المجتمعــات مقابــل تزكيــة إيمــان إ
ال يمنعهــم الشــماتة ف ي� أي ض�ر يصيــب تلــك
ث
الثــا� انتقامــاً
فــرون العــدوان
المجتمعــات ،ي
ي
إلهي ـاً مــن هــذا المجتمــع الكافــر الــذي صمــت
عــى قمعهــم ،ووضعهــم ف ي� الســجون العــام
 1954بعــد محاولتهــم اغتيــال عبدالنــارص ،كمــا
يــرون نكســة حزي ـران (يونيــو)  1967ج ـزا ًء وفاق ـاً
لمــا أصابهــم مــن دولــة عبــد النــارص الكافــرة ف ي�
 ،1965لقــد بــذر تلــك البــذرة حســن الب ّنــا فأثمــرت
ف ي� قلوبهــم الحقــد عــى هــذا المجتمــع واحتقاره،

ذم إيمــان هــذا
عندمــا ّزك إيمانهــم ،بينمــا ّ
المجتمــع واحتقــره ،يقــول ف ي� رســالة «دعوتنــا»
تحــت عنــوان (إيمانــان) «والفــرق بيننــا ي ن
وبــ�
ف
اليمــان بهــذا المبــدأ،
قومنــا بعــد اتفاقنــا ي� إ
أنــه عندهــم إيمــان مخــدر نائــم ف ي� نفوســهم
ال يريــدون أن ي�نز لــوا عــى حكمــه وال أن يعملــوا
بمقتضــاه ،عــى حـ ي ن
ـ� أنــه إيمــان ملتهــب مشــتعل
ف
ين
المســلم�».
الخــوان
قــوي يقــظ ي� نفــوس إ
إيمــان نائــم أو ميــت هــو إيمــان المجتمــع،
ف
الخــوان
مقابــل إيمــان حــي مشــتعل ي� نفــوس إ
وحدهــم؛ حـ ي ن
ـ� ي�ت ســخ هــذا المعـ نـى ف ي� نفــوس
الخــوان يشــعرون بلــون مــن ألــوان االســتعالء
إ
عــى هــذا المجتمــع ،ويعتقــدون ض
بــرورة
الوصايــة عليــه وصايــة العالــم عــى الجاهــل
أو العاقــل عــى المجنــون ،أو مــن اســتكمل
الهليــة تجــاه فاقــد أ
أ
الهليــة ،والمجتمــع لديهــم
فاقــد ألهليــة القيــادة يحتــاج إىل مــن يقــوده
باســم هللا ،وهــم يلجــأون ف ي� خطــاب البنــا إىل
أن الصــف لــم
التقيــة والمخاتلــة ،خصوصــاً ّ
يكــن قــد اســتكمل عــدده وعدتــه بعــد ،ف ي� نهايــة
أ
قــدرت ســيتون وليامــز ف ي� كتابهــا
الربعينيــات ّ
الخــوان مــا
«بريطانيــا والــدول العربيــة» أعــداد إ
ين
بــ�  300ألــف إىل  600ألــف عضــو ،بينمــا أشــار
يغ�هــا إىل أعــداد تصــل إىل مليــون عضــو ،وهــو
مــا أغــرى ســيد قطــب بإعــان موقــف الجماعــة
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كان تكفري اإلخوان للمجتمع هو الفكرة التي سادت أوساط التنظيم ،وسكنت أدبياته متشحة كالعادة بتقية حرصت عليها الجامعة

ملف األحزاب العربية

بوضــوح ث
أكــر تجــاه المجتمعــات عندمــا شــعر
بقــوة التنظيــم ليقــول ف ي� كتابــه «معالــم ف ي�
الطريــق»« :نحــن اليــوم ف ي� جاهليــة كالجاهليــة
الســام أو أظلــم ،كل مــا حولنــا
ال ـت ي عارصهــا إ
جاهليــة ،تصــورات النــاس وعقائدهــم ،عاداتهــم
وتقاليدهــم ،مــوارد ثقافتهــم ،فنونهــم وآدابهم،
ش�ائعهــم وقوانينهــم ،حـ تـى الكثـ يـر ممــا نحســبه
ثقافــة إســامية ،ومراجــع إســامية وفلســفة
إســامية وتفكـ يـراً إســامياً هــو كذلــك مــن صنــع
ش
�ء مــن مشــاهد
هــذه الجاهليــة» ،هــل بقــى ي
الحيــاة لــم يكفــره قطــب ،وقــد كان حاســماً
ســافراً ف ي� طــرح مــا ي ـراه ح ـا ً لتلــك المجتمعــات
الجاهليــة الكافــرة ،بــأن تنشــأ أو تقــوم طليعــة
الســامية ،تتجــرد
مســلمة مل�تز مــة بمنهــج الحركــة إ
مــن كل مؤثــرات الجاهليــة وضغــط المجتمــع
الجاهــ� وتصوراتــه وتقاليــده!
ي
تكفير متشح بالتقية
الخــوان للمجتمــع هــو الفكــرة
كان
تكفــر إ
ي

ال ـت ي ســادت أوســاط التنظيــم ،وســكنت أدبياتــه
متشــحة كالعــادة بتقيــة حرصــت عليهــا الجماعــة،
وكرســها حســن البنــا بخطــاب مخاتــل ،تغـ يـر ذلك
مــع ســيد قطــب الــذي كان ســافراً ورصيحــاً ف ي�
الحكــم عــى المجتمعــات ،لــذا بعدمــا تغلغلــت
الخــوان عندمــا تمكنــت
أفــكار
التكفــر لــدى إ
ي
أفــكار ســيد قطــب مــن الصــف إ ن
ـوا� ،أدرك
الخـ ي
الخــوان هــذا الخطــر ،فحذفــوا
بعــض قيــادات إ
ث
ين
ســبع� صفحــة مــن كتــاب لمحمــد
أكــر مــن
الــروي أحــد المتهمـ ي ن
ـ� ف ي� تنظيــم  65ألنــه كان
التكفــر ،ولــم يســتبقوا مــن تلــك
يوثــق أفــكار
ي
الصفحــات ســوى ســبع تــم تنقيحهــا لتخفــي
التكفــر الرصيــح ،ت
حــى كتــاب حســن
أفــكار
ي
ش
يــ�
الهضيــى «دعــاة ال قضــاة» ظــل عنوانــه ي
بي
بحقيقــة اعتقــاد الجماعــة تجــاه المجتمــع ،الــذي
رغــم تكفـ يـره يــرون أن تحــول إىل ســاحة للدعــوة
الخــوان أن يقولــوا دعنــا من
إ
للســام؛ حيــث أراد إ
تكفــر المجتمــع؛ ألن أ
المــر يحتــاج إىل قضــاة
ي
يحكمــون بكفــر هــذا أو ذاك ،ولكننــا دعــاة إىل
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اإلخوان يدركون ّ
أن التمكن من الحكم أمر يصطدم بعوامل معقدة
لذا تد ّرجوا في الكشف عن نواياهم وخطواتهم
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للســام
الســام؛ فهــل يتصــور أن يدعــو أحــد إ
إ
ف ي� مجتمــع مســلم.

النــاس إىل العصــور الوســطى وظالميتهــا متصــوراً
الســام الصحيــح.
أن هــذا هــو إ
ّ

الخــوان عــن نواياهــم تجــاه هــذا
لقــد أفصــح إ
المجتمــع ف ي� رســالة لحســن البنــا ،خاطــب فيهــا
رئيــس الــوزراء مصطفــى النحــاس لمــا قدمــه
باعتبــاره إصالحــاً لحــال الدولــة والمجتمعــات؛
حيــث كان يــرى القضــاء عــى الحزبيــة ليكــون
ـمول ،كمــا اتّجــه إىل
نظــام الحــزب الواحــد الشـ ي
عــر مراقبــة
الوصايــة عــى النظــام االجتماعــي ب
كل ش
ال�ائــح ف ي� المجتمــع ،طارح ـاً صيغــة أقــرب
ين
الموظفــ�
لمحاكــم التفتيــش ،تراقــب ســلوك
وال تفصــل ي ن
بــ� الناحيــة الشــخصية والناحيــة
العمليــة ،فض ـا ً عــن بنــود أخــرى كمراقبــة دور
التمثيــل وأفــام الســينما ،والتشــديد ف ي� اختيــار
أ
أ ن
ـا� واختيارهــا
الروايــات وال ش�طــة ،وتهذيــب الغـ ي
ومراقبتهــا والتشــديد ف ي� ذلــك ،ومصــادرة الروايات
المثـ يـرة والكتــب المشــككة المفســدة ،والصحــف
الــت ي تعمــل عــى إشــاعة الفجــور وتســتغل
الشــهوات اســتغالال ً فاحشــاً.

إن التأمــل ف ي� واقــع دولــة داعــش يقــرب
ّ
أ
الخــوان
أن إ
للذهــان مالمــح دولــة إ
الخــوان ،غـ يـر ّ
أن التمكــن مــن حكــم دولــة
كانــوا يدركــون دوم ـاً ّ
أو بنــاء خالفــة أمــر يصطــدم بعوامــل معقــدة؛
تدرجــوا ف ي� الكشــف عــن خطواتهــم ،ولــم
لــذا ّ
يرصحــوا بــكل أفكارهــم وتصوراتهــم تجــاه هــذا
المجتمــع الــذي مارســوا بحقــه تلــك الوصايــة
عــى مقدراتــه وحكمــه بالصــورة الــت ي شــهدتها
مــر عـ بـر عــام مــن حكمهــم قبــل الســقوط.

كل تلــك المطالــب كانــت مقدمــة للــون بغيــض
مــن ألــوان الســيطرة عــى المجتمــع ،وممارســة
أقــى درجــات الســيطرة عــى عقلــه ووجدانــه،
أن بإمكانــه أن
ليبقــى خاضعــاً لتنظيــم اعتقــد ّ
يصــادر قيــم التنــوع والتطــور البـ شـري ،ليعيــد
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10
إذا سرق فيهم الشريف تركوه
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ال�يعة ت
تنظر ش
السالم إىل الناس بمنظار العدل ،وأن حدود هللا
ال� نزل بها إ
ي
ومحارمه يعاقب من ينتهكها كائناً من كان ،مصداقاً لقوله ،صىل هللا عليه وسلم،
«إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا رسق فيهم ش
ال�يف تركوه ،وإذا رسق
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد».
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جماعة اإلخوان المسلمين تسامحت مع كل خطأ أو جريمة ما دامت
تقترفها قيادات الصف األول
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قيادات «معصومة»
لكــن بعــض الجماعــات الــت ي ّتدعــي الصلــة
بوحــي الســماء وترفــع شــعارات نــرة الديــن
أ
والخــاق ش
وال�يعــة ،تريــد أن تطبــق عــى يغ�هــا
ـ� دون قيادتهــا «المعصومــة» ،أ
القوانـ ي ن
والبــرز ف ي�
ين ت
الخــوان
هــذا المجــال جماعــة إ
المســلم� الــ ي
تســامحت قياداتهــا مــع كل خطــأ أو جريمــة،
أ
ت
�ت
مــا دامــت تق فهــا قيــادات الصــف الول ،ال ـ ي
محصنــة ضــد العقــاب أو المســاءلة حـ تـى
بــدت َّ
لــو ارتكبــت أفظــع أ
الوزار والخطايــا.
لــم تقــف جرائــم الجماعــة عنــد أ
الخطــاء
السياســية ،أو خلــط الديــن بالسياســة أو االختبــاء
خلــف ش
ال�يعــة للوصــول للحكــم ،وخــداع
ال�يعــة والتمكـ ي ن
البســطاء بشــعارات تحكيــم ش
ـ�
لقيــم الديــن ،أو تقســيم المجتمعــات وإطــاق

ض ف
تورطــت بعــض قياداتهــا
الفــو� ي� ربوعهــا؛ بــل ّ
ف
ّ
وظــل ســيف
مــرت دون حســاب،
ي� جرائــم ّ
الجماعــة ال يطــال ســوى مــن ينتقــد أخطاءهــا أو
جرائمهــا ،أو مــن يطــرح أيــة صيغــة للتصويــب أو
االســتدراك.
صنــدوق الجماعــة المغلــق لم يكشــف بعد كل
تجــاوزات قيــادات التنظيــم الــذي يعتـ بـر القيــادة
وأن أيــة مؤاخــذة لشــخص القيادة
هــي الجماعــةّ ،
هــي مؤاخــذة وتخطئــة للجماعــة المعصومــة
الــت ي ال تخطــئ؛ بــل ذهــب البعــض منهــم إىل
إن أخطــأت تُنـ َـر بأخطائهــا ،تمامـاً
أن الجماعــة ْ
ّ
أ
ف
كمــا نُــرت المــة بعــد غــزوة أحــد ي� مسلســل
الســقاطات الباطلــة عــى تاريــخ
ال ينتهــي مــن إ
الخــوان أنّهــم ورثتــه
الســام الــذي يعتقــد إ
إ
الحرصيــون.
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ّ
وظل
تورطت بعض قيادات الجماعة بجرائم م ّرت دون حساب
سيفها ال يطال سوى من ينتقد أخطاءها أو جرائمها
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مغامرات صهر الب ّنا
ف
الخــوان
� العــام  1945يــوم كانــت جماعــة إ
الك� ضمــن أ
أ
الحـزاب السياســية والجماعات
هــي ب
ممــن
الدينيــة ،بــدأ بعــض أعضــاء الجماعــة ّ
ينتمــون إىل شــعبة عابديــن يتداولــون حكايــات
هامســة عــن مغام ـرات نســائية لوكيــل الجماعــة
عبدالحكيــم عابديــن صهــر المرشــد العــام
حســن الب ّنــا؛ حيــث اتّهــم بانتهــاك ش�ف أرسة
غــر أخالقيــة تحــت ســتار
إخوانيــة وممارســات ي
الــتز اور ن أ
الخوانيــة ،فبــادر الب ّنــا إىل
بــ� الرس إ
ي
أ
ف
ولخــص تقريــر
تشــكيل لجنــة للتحقيــق ي� المــرّ ،
رفعتــه للمرشــد العــام ش
نــر الحقــاً ف ي� جريــدة
«صــوت أ
المــة» لســان حــزب الوفــد؛ حيــث
ممــن كلفهــم
انتهــت اللجنــة المشــكلة مــن أربعــة ّ
البنــا بالتحقيــق ف� أ
المــر ،أنّهــا لــم تســتطع
ّ
ي
تحديــد المســؤولية بشــكل قاطــع (مــن المعــروف
ف� مثــل تلــك االتهامــات أن أ
المــر يحتــاج ش�ع ـاً
ّ
ي
إىل شــهود أربعــة وتفاصيــل يصعــب إثباتهــا حـ تـى
أمــام القضــاء) ،لكنهــا رأت أنّــه انســجاماً مــع مــا
أن
توفــر لهــا مــن معلومــات فقــد اطمأنــت إىل ّ
عابديــن مذنــب ،خصوصــاً أنّــه ت
اعــرف لبعــض
أعضــاء اللجنــة ،لكــن اللجنــة لــم تفصــل تلــك
االع�ت افــات ،ورأت فصــل عابديــن مــن الجماعــة،
وقــد وقــع عــى التوصيــة قيــادات بــوزن أحمــد
الســكري ،وكيــل الجماعــة ،ود.إبراهيــم حســن،
ن
ض
وأفــى التصويــت إىل فصــل
الثــا�،
الوكيــل
ي

عابديــن بموافقــة  8مقابــل رفــض واحــد هــو
حســن الب ّنــا.
المفاجــأة الصادمــة أن أ
المــر انتهــى بفصــل
ّ
عضــو اللجنــة أحمــد الســكري واســتقالة إبراهيــم
يز
التميــر والعــدوان
حســن احتجاجــاً عــى هــذا
عــى القيــم أ
والخــاق.
الواقعــة أكدهــا محمــود عبدالحليــم ف� كتابــه
«الخــوان المســلمون :أحــداث صنعــت التاريــخ»
إ
وهــو مــن الكتــب الــت ي ّأرخــت للجماعــة ،وإن
ف
ت
حــاول حــر المســألة ي� مســاحة الشــبهات الـ ي
ر ّددهــا البعــض عــن عبدالحكيــم عابديــن حســداً
مــن بعــض أ
الرس عــى عابديــن لمصاهرتــه الب ّنــا،
وبالطبــع لــم يذكــر عبدالحليــم شــيئاً عــن اللجنة
ومــا آلــت إليــه أ
المــور بعــد ذلــك.
الخــوان فقــد
أمــا صــاح شــادي أحــد كبــار إ
ســجل فقــرة ف ي� كتابــه «صفحــات مــن التاريــخ»
تشــر بوضــوح إىل تلــك الواقعــة؛ إذ يقــول
ي
«شــهدت أحداث ـاً اتهــم فيهــا بغـ يـر دليــل قاطــع
تمــس الخلــق
أحــد أقطــاب الجماعــة بتهمــة ّ
والســلوك ،وأســفر التحقيــق عــن براءتــه مــن تلــك
التهمــة وإن لــم تعفــه مــن اللــوم (كان الب ّنــا
قــد اكتفــى بتوجيــه لــوم خجــول لصهــره دون أن
يعاقبــه بـ شـ�ء) ،لكنـن عجــزت عــن المواءمــة ي ن
ب�
ي
ي
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انتهت فضيحة صهر الب ّنا بفصل عضو حقق في القضية واستقالة
آخر احتجاجًا على التمييز والعدوان على القيم واألخالق
أ
الخوان وبـ ي ن
ـ� اللمــم الذي
إكبــاري لحــد أقطــاب إ
المــام
نُســب إليــه ،واستوحشــت
نفــ� مــن إ
ي
الشــهيد حســن الب ّنــا»!
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سرقات دون حساب
وإذا كان البعــض لــم يحاســب عــى رسقــة
أ
العــراض ،فلــن يحاســب آخــرون عــى نهــب
باشــراكات أ
أ
ت
العضــاء وقــد
المــوال ،المتمثلــة
ين
ماليــ� حــول العالــم يظنــون أنّهــا
كانــوا مــن
توجــه لنــرة الديــن؛ فلــم يكــن مشــهد ســطو
َّ
ف
الخــوان � الخــارج عــى أمــوال
بعــض قيــادات إ
بعــض فضائيــات التحريــض الــت ي انطلقــت ف ي�
أعقــاب ثــورة  30يونيــو  2013ف ي� مــر ،ســوى
مشــهد متكــرر لرسقــة قيــادات ألمــوال الجماعــة
دون أن يحاســبهم أحــد ،أ
فالمــر يجــري تســويته
تضــم عــدداً ال يتجــاوز
دائمــاً ف ي� غرفــة مغلقــة
ّ
أصابــع اليــد يســمون أ
المانــة العامــة برئاســة
ّ
المرشــد ونائبيــه وعضويــن مــن الموثــوق �ف
ي
والئهــم ،لذلــك لــم يكــن غريبـاً أن تمــرر جريمــة
أحــد هــؤالء أ
العضــاء الخمســة.
نائــب المرشــد العــام جمعــة أمـ ي ن
ـ� عبدالعزيــز
ف
ـو� ف ي� لنــدن ف ي� أعقــاب هروبــه مــن مــر
الــذي تـ ي
قبــل ثــورة  30يونيــو وكان يســمى حــارس أ
الصــول
ُ ّ
ف ي� إشــارة إىل أفــكار الب ّنــا الرئيســة ،رفضــت
الجماعــة التحقيــق ف� اتهامــات بالجملــة وجهــت

ين
المســلم�
الخــوان
لــه باالســتيالء عــى أمــوال إ
باالســكندرية ،وقــد الحقتــه تلــك االتهامــات قبــل
انــدالع ثــورة  30يونيــو مبـ ش
ـا�ة ،ورفــض المكتــب
بالســكندرية الــذي كان يرأســه
الداري للجماعــة إ
إ
مدحــت الحــداد شــقيق عصــام الحــداد مستشــار
مــرس للشــؤون الخارجيــة التحقيــق ف� أ
المــر.
ي
ي
وتقــدم عــدد مــن القيــادات بمذك ـرات تتهمــه
باالســتيالء عــى أمــوال الجماعــة مــن مــدارس
عــر مــا قيــل إنّــه عمليــات
وشــقق وشــاليهات ب
خطــرة.
نصــب وانتهــاكات
ي
في سبيل سمعة الجماعة
صــدرت تعليمــات شــفهية لقيــادات الجماعــة
بإســدال ســتار مــن الرسيــة حــول أ
المــر ،حـ تـى ال
أن الكثـ يـر
يعــرف ال ـرأي العــام بالموضــوع رغــم ّ
مــن أمــوال الجماعــة يتمتــع بهــا ورثــة بعــض
تدبــر الجماعــة اتجــه
أن ي
القيــادات ،خصوصــاً ّ
إىل تأمـ ي ن
ـ� أمــوال الجماعــة عـ بـر وضعهــا ف� عهــدة
بعــض القيــادات كمــا لــو كانــت أمــواال ً خاصــة
بهــم.
ف
و� محاولــة يائســة لوقــف رسقــة أمــوال
ي
الجماعــة عـ بـر بعــض قياداتهــا ،دارت مفاوضــات
وصفتهــا مصــادر إخوانيــة بأنّهــا كانــت شــاقة
للحصــول عــى نصيــب الجماعــة مــن ثروتــه،

46

رفضت الجماعة التحقيق في اتهامات بالجملة ُو ّجهت لنائب المرشد
باالستيالء على أموال اإلخوان المسلمين باإلسكندرية
الـت ي كان يتــرف فيهــا باعتبارهــا ملكيــة خاصــة؛
حيــث اكتشــفوا اختــاس نصــف مليــون جنيــه
مــن أربــاح مدرســة المدينــة المنــورة الخاصــة
بالســكندرية ،الـت ي أنشــئت ف ي�
بمنطقــة الســيوف إ
العــام  1987بمشــاركة القيــادي خالــد داود الــذي
اســتقال الحقـاً ،ومحمــود شــكري رئيــس المكتــب
بالســكندرية ســابقاً.
الداري إ
إ
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رفــض جمعــة ي ن
أمــ� تســليم أوراق تثبــت
أحقيــة الجماعــة ف ي� المدرســة ال ـت ي تبلــغ قيمتهــا
أن
 50مليــون جنيــه؛ حيــث اكتشــفت الجماعــة ّ
بحوزتــه فضــا ً عــن المدرســة دار ش
نــر وشــقة
فاخــرة ،رغــم أنّــه يتقـ ض
ـا� مرتب ـاً شــهرياً يتجــاوز
 35ألــف جنيــه ،إال أنّــه رفــض االعـ تـراف بحقــوق
الجماعــة ،واشـ تـرط أن يكتــب جــزءاً مــن المــدارس
كوقــف خـ يـري مــدى الحيــاة يدفــع منــه مرتبــات
شــهرية ألبنائــه مــن بعــده ،وهــو الـ شـرط الــذي
رفضتــه لجنــة رسيــة كالعــادة تفاوضــت معــه،
وانتهــى أ
المــر بق ـرار مــن محمــد بديــع المرشــد
العــام بإغــاق الموضــوع بدعــوى حمايــة ســمعة
الجماعــة وهيبتهــا ي ن
بــ� أعضائهــا.
تاريــخ الجماعــة حافــل بمثــل تلــك المشــاهد،
لكــن ســتار الرسيــة الكثيــف الــذي تفرضــه كان
كافي ـاً لحجــب الكثـ يـر مــن الحقائــق عــن بســطاء
ين
المخدوعــ� فنجحــت قياداتهــم ف ي� أن
النــاس

يتخفّــوا طويــا ً خلــف مظهــر التقــوى الزائــف
بعــد أن أدمنــوا الكــذب ت
حــى عــى أنفســهم.

