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ضرب الروح الوطنية

ي عالقتها 
، �ف ف ي درجت عليها جماعة الإخوان المسلم�ي

ساهمت التقية السياسية ال�ت
ي وجهيها الملكي أو الجمهوري عىل امتداد العقود 

ي مرص �ف
مع الدولة الوطنية �ف

ي 
ي تشويش الرؤية بخصوص طبيعة الدور الذي لعبته الجماعة �ف

المختلفة، �ف
ثنيات والتناقضات  ي تطلق عقال الإ

إضعاف الدولة الوطنية، لحساب الفو�ف ال�ت
ي تحت 

ف الناس عىل أساس المعتقد الدي�ف ف عىل الوحدة ب�ي ك�ي ي المجتمعات، بال�ت
�ف

راية ما يسمونه الخالفة.
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الجماعة عادت منذ نشأتها الهوية الوطنية لحساب هوية أخرى 
تنسبها لإلسالم، والوطن لديها مجرد حفنة تراب

ترسيخ تناقض الوطن والدين
إضعــاف  ي 

�ف جوهريــاً  دوراً  الإخــوان  لعــب 

ــرص  ــكل الف ــن ل ــل ومعادي ف ب ــ�ي ــم، متجنب وطنه

ــذ نشــأتها حــىت  ــة؛ فمن ــة قوي ــاء دول ــة ببن الكفيل

ــارصة  ي خ
ــوكة �ف ــاً ش ــة دوم ــت الجماع ــوم كان الي

ــة أخــرى تنســبها  ــة لحســاب هوي ــة الوطني الهوي

ــن  ــاس الدي ف الن ــ�ي ك ب ــرت ــل المش ــام، تجع س لاإ

وليــس الوطــن الــذي يســتحيل لديهــم حفنــة مــن 

ــراب. ت

الكمــون  ف  بــ�ي الجماعــة  خطــط  تراوحــت 

ــاً  ــت معرفي ــوال، وكرّس ــب الأح ــاومة بحس والمس

ف الديــن والوطنيــة عــرب أدبيــات  التناقــض بــ�ي

ــر؛ بفعــل  ــة أصبــح لهــا وجــود مؤث مدرســة فكري

تنظيــم حــركي نشــط تشــعبت مياديــن حركتــه عىل 

ي 
ــل، ممــا أضعــف �ف ي طوي

ي وزمــىف
ــداد جغــرا�ف امت

المــزاج العــام الشــعور بالرابطة الوطنيــة وأنعش 

ــدث  ــا أح ــج لن ــذي أنت ــب، ال ــة والتعص الطائفي

ــدف  ــوان ه ــاركت الإخ ي ش
ــىت ــش ال ــه داع طبعات

طــار الــذي يعــد  إســقاط الدولــة الوطنيــة، الإ

ــة  ي ــية الب�ش ــة السياس ــه التجرب ــا أنتجت ــل م أفض

بعــد قــرون مــن الرصاعــات والحــروب، كصيغــة 

دارة الخافــات والمصالــح. إنســانية لإ

ي الذهــن الجمعــي التناقــض 
كرّســت الجماعــة �ف

ــة،  عي ــة ال�ش ــة والمصلح ــة الوطني ف المصلح ــ�ي ب

وعاقــة الجماعــة بالديمقراطيــة وكيــف كانــت 

ي إدارة التنظيــم أو الدولــة 
تجربتهــا معهــا ســواء �ف

ي الأذهــان، ومــا نــزال 
ي مــرص حيــة �ف

ي تجربتهــا �ف
�ف

ــا المؤلمــة. نعيــش تداعياته

تاريخ من االنتهازية
تظهــر المراجعــة التاريخيــة أّن هــذا النهــج 

ي منــذ البدايــات؛ مثلمــا 
ي الفكــر الإخــوا�ف

متأصــل �ف

يكشــف ذلــك تعامــل الجماعــة مــع »الوفــد« 

أحــد  كانــت  وكيــف  وقتهــا؛  الشــعب  حــزب 

ي  ف ــري نجل ــال الإ ــا الحت ي هاجــم به
ــىت الأســلحة ال

ي 
والقــرص هــذا الحــزب، الــذي مثــل آنــذاك الأمــا�ف

ف بالحريــة والســتقال، وكيــف  الوطنيــة للمرصيــ�ي

ف الديــن والدولــة  زرع الإخــوان فكــرة التناقــض بــ�ي

ي النفــوس، ثــم 
ــروح �ف ب هــذه ال ــة، لــرصف الوطني

ــو 1952  ــورة يولي ــع ث ــة م ــت الجماع ــف تعاون كي

ي البدايــة، ثــم حاولــت بعدهــا فــرض الوصايــة 
�ف

عــىل قيادتهــا، بمــا دفــع الجماعــة للصــدام مــع 

ف عــرف الأول  ف مهمــ�ي ي مفصلــ�ي
الحكــم الجديــد �ف

ــم  ي بتنظي
ــا�ف ــرف الث ــا ع ــارس 1954، بينم ــة م بأزم

ي 
65 الــذي قــاده ســيد قطــب، المنظــر الثــا�ف

ــه  ــذي كان ل ــوان ال ــدى الإخ ــا ل ــن البن ــد حس بع

ي تطــور الحالــة الإخوانيــة إىل حالــة 
أثــر واضــح �ف

الدولــة  شــظاياها  أدركــت  رصيحــة،  يــة  تكفري

ــع. والمجتم
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ي تعامــل الإخــوان مــع 
لــم يختلــف الأمــر �ف

ي ظــل رئاســة أنــور الســادات، 
الدولــة المرصيــة �ف

ي البدايــة ثــم انقلبــوا عليــه 
فتعاونــوا معــه �ف

ي 
بعدهــا، وصــولً إىل ثاثــة عقــود من حكم حســىف

ف الســتيعاب  مبــارك تراوحــت العاقــة بينهمــا بــ�ي

ــة عطلــت التحــّول  ــة هزلي والحصــار، ضمــن لعب

الديمقراطــي، لتنتــج حالــة غليــان بلغــت ذروتهــا 

ــن  اً ع ــري ــت تعب ي كان
ــىت ــر 2011 ال ــورة 25 يناي ــع ث م

ــار،  ــة النفج ــع إىل حاف ــة والمجتم ــول الدول وص

ي كانــت 
ي كشــفت واقــع الدولــة المرصيــة الــىت

الــىت

ي 
ــح الحــزب الوطــىف ف شــبكات مصال ــ�ي محشــورة ب

الحاكــم، وجماعــة الإخــوان وتنظيمهــا الســياسي 

الــ�ي الــذي تــوىّل أمــور مــرص عــىل مظلــة 

ــا  ــرز بدي ــم تف ي ل
ــىت ــة، ال ــة المدني ضعــف الحال

ة  ــري ــتئناف مس ــة اس ــوان فرص ــاع الإخ ــر، وأض آخ

ي إرصار عــىل اللعبة 
الدولــة الوطنيــة من جديــد، �ف

ي بــأن يكــون 
ي أدمنوهــا، وتقــصف

الصفريــة الــىت

الأمــر لهــم وحدهــم، لتبقــى الجماعــة دومــاً 

ــا  ــة، بم ــة المرصي ــع الدول ــذري م ــض الج التناق

ــي  ــر حقيق ــة خط ــك النظري ــوان بتل ــد أن الإخ أك

عــىل فكــرة الدولــة الوطنيــة الأقــدم بالشــكل 

ــة. ــة والهوي ــاً للدول ــوراً خاص ــدم تص ــذي يق ال

معاداة حزب الشعب
انــرصف فكــر الإخــوان لنقــد فكــرة الحزبيــة 

ذاتهــا، بدعــوى الحــرص عــىل أن تتوحــد الأمــة، 

ــاس  ــو كان هــذا بالفعــل همهــم لحشــدوا الن ول

ي دفاعــه عــن المطالــب 
خلــف حــزب الوفــد �ف

ي حملهــا الحــزب بإخــاص 
ي الوطنيــة الــىت

والأمــا�ف

ون  ــرب ــوا يعت ــوا وظل ــم يفعل ــم ل ــاٍن، ولكنه وتف

ــوا هــم،  ــا كان الأحــزاب ســبة هــذا الوطــن، بينم

وع الأمة  وفــق اعتقادهــم، التجســيد الحــي لمــ�ش

الحضــاري، الــذي تبينــت مامحــه عندمــا حكمــوا 

ف عامــاً. ــك بأكــرش مــن ســبع�ي مــرص بعــد ذل

ــكل  ــل ب ي التوس
ــا �ف ــن البن ــة حس ــت سياس مض

ي الســاحة 
الأوراق ليبقــى هــو الرقــم الأهــم �ف

السياســية، جاعــاً الحكــم نصــب عينيــه، وإن 

نعــى عــىل الأحــزاب ســعيها بتحصيلــه، وأدرك 

القــرص تلــك الطموحــات لــدى الإخــوان خصوصاً 

ــن  ف أعل ــ�ي ــام 1937، ح ي الع
ــاروق �ف ــة ف ــع ولي م

ي العــام 1938 انتقالهــم مــن مربــع 
الإخــوان �ف

ــة. ــع السياس ــوة إىل مرب الدع

الشــعب  بتشــكيك  الإخــوان  خطــة  مضــت 

؛ فاســتنكروا ثــورة 1919، وزعيمهــا  ي
بتاريخــه الوطــىف

ســعد زغلــول مرفــوض يخضــع تاريخــه ومواقفــه 

ــويه. للتش

ي أواخــر العــام 1945 عندمــا بــدأ الشــعب 
�ف

منعــت  والحريــة  بالســتقال  مطالبــاً  يتحــرك 

ــات والمؤتمــرات  ي كل الجتماع
حكومــة النقــراسش

هذا النهج متأصل في الفكر اإلخواني منذ بداياته مثلما يكشف 
تعامل الجماعة مع الوفد حزب الشعب وقتها
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بعقــد  لاإخــوان  ســمحت  بينمــا  الشــعبية 

العــام. مؤتمرهــم 

ي العــام 1947 تخاصم الجماعة إرادة الشــعب 
�ف

، فيشــيد بــه  ي
ســماعيل صــد�ت بتأييدهــا الســافر لإ

ي الملــك عــىل اختيــاره للــوزارة  حســن البنــا ويحــىي

ي الوفــد عــىل حســاب الأمــة وأمانيهــا 
نكايــة �ف

الأجنبيــة  المصالــح  رجــل  ي 
وصــد�ت الوطنيــة، 

المشــايع للجاليــات اليهوديــة والأجنبيــة المهيمنــة 

ــض  ــذي رف ــا، ال ــرصي وقته ــاد الم ــىل القتص ع

ف ولــم يعــرف لــه موقــف  دخــول حــرب فلســط�ي

ــام. س ــن الإ ــاع ع ــب، أو الدف ــارض للتغري مع

انحياز للسلطة
انعكــس الرضــا الملــ�ي عــىل الجماعــة لمواقفهــا 

البنــا  حســن  فُدعــي  الوطنيــة؛  الحركــة  ضــد 

ي 
لإحــدى ولئــم قــرص عابديــن، بعــد أن اعتمــد �ف

إضعــاف الدولــة الوطنيــة الناشــئة عــىل النحيــاز 

الشــعب  لحقــوق  المعاديــة  الملــك  لســلطة 

والدســتور، وإضعــاف حــزب الأغلبيــة الوفــد 

ــات مشــّكلة  ــة حكوم ــم وتولي ــن الحك وإبعــاده ع

ــح  ــا لصال ــهل توظيفه ــة ليس ــزاب الأقلي ــن أح م

، الــذي اســتفاد مــن تنحيــة  ي
يطــا�ف المســتعمر الرب

ي للملــك  الوفــد، وإن اســتنكر توفــري غطــاء شــعىب

ــا. ــعرت قوته ي استش
ــىت ــة ال ــال الجماع ــن خ م

ــا  ــبة بينم ــزاب ُس ون الأح ــرب ــوان يعت ــّل الإخ ظ

كانــوا هــم وفــق اعتقادهــم التجســيد الحــي 

وع الأمــة الحضــاري لمــ�ش

ربمــا يلخــص حقيقــة الــدور الــذي لعبتــه 

ي خيانــة الحركــة الوطنيــة مــا قالــه 
الجماعــة �ف

ي  أحــد خلصــاء الجماعــة المستشــار طــارق البــ�ش

ي مــرص »كانــت قيــادة 
ي كتابــه الحركــة الوطنيــة �ف

�ف

وتشــغلهم  رجالهــا  حمــاس  تطلــق  الجماعــة 

بالأحاديــث والجتماعــات والمواكــب والتدريبــات، 

إعــداد  ي 
�ف ذلــك  يســتخدم  أن  يمكــن  وكان 

ــم  ــة به ــد الجماع ــاً تفي ــداداً صلب ــا إع ه جماهري

ــم إىل أهــداف  ــا وجهته ــة، ولكنه ــة الوطني الحرك

غــري معلومــة إل لقيادتهــا؛ فــكان جهــد جماهــري 

الإخــوان حيويــة مبــددة توجــه نحــو أهــداف غــري 

ــم«. ــة له واضح

إّن تبديــد حيويــة الأمــة وإضاعــة كل فرصــة 

ــم  ــى أه ــا، تبق ــة ودعمه ــة الوطني ــة الحرك لتقوي

ي قدمتهــا الجماعــة لاســتعمار 
الخدمــات الــىت

وللرجعيــة، وإن رفعــت شــعار العــداء لهــم عــىل 

ــراوغ. ــزدوج والم ــا الم ي خطابه
ة �ف ــري ــا الأث عادته

أضاع اإلخوان فرصة استئناف مسيرة الدولة الوطنية من جديد في 
إصرار على اللعبة الصفرية التي أدمنوها
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العداء التاريخي للديمقراطية

لالإخوان تاريخ طويل من التنكر لقيم الديمقراطية والمؤسسية إل إذا جاءت عىل 
ي السلطة، لذلك هم آخر من يحق له الحديث 

ي صالحهم بوضعهم �ف
هواهم و�ف

ي أهدروها ع�ب تاريخهم.
عية ال�ت عن ال�ش

12
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له الميت بين يدي مغسِّ
ي 30 

عندمــا خرجــت جمــوع الشــعب المــرصي �ف

حزيــران )يونيــو( 2013 ضــد حكــم الإخــوان، لــم 

؛  ي محمــد مــرسي
تنطــق بســقوط الرئيــس الإخــوا�ف

حكــم  يســقط  »يســقط  نداؤهــا  لخــص  بــل 

ــي  ــري الجمع ي الضم
ــتقرة �ف ــة مس ــد« حقيق المرش

ف بــأّن مــرسي لــم يكــن ســوى قنــاع  للمرصيــ�ي

رشــاد، الــذي كان الحاكــم الفعــىلي  لمكتــب الإ

للبــاد طــوال عــام صــدرت خالــه العديــد مــن 

ــام،  ــذا النظ ــة ه عي ــت �ش ي هدم
ــىت ــرارات ال الق

ــن  ــتوري يحص ــان دس ــدار إع ــا إص وكان أخطره

ــام أي  ــا أم ــن عليه ــن أي طع ــس م ــرارات الرئي ق

ــتورية. ــة أو دس ــة قانوني جه

انطلقــت دعايــة الإخــوان المضادة لعــزل مرسي 

عيــة الحاكــم المنتخــب  بالنتصــار لقضيــة �ش

ف  ــ�ي بشــكل ديمقراطــي، فهــل كان الإخــوان صادق

عيــة؟  وال�ش الديمقراطيــة  عــىل  حرصهــم  ي 
�ف

ــرب  ــن ع ــم تؤم ــا ل ــر أنه ــخ يظه ــتعراض تاري اس

ولــم  المؤسســية،  أو  بالديمقراطيــة  مراحلهــا 

ــتبد  ــد المس ــة المرش عي ــوى �ش ــة س عي ــرف �ش تع

ي يحــرك بهــا 
ــىت ــده كل الخيــوط ال الــذي يضــع بي

ــه د.خميــس  الجميــع كالدمــى، وهــو مــا عــرب عن

ف  ي تحقيقــات 1954 حــ�ي
ــل الإخــوان �ف ــدة وكي حمي

ــات«،  ين ي فرت
ــا�ت ء والب ي

ــال: »المرشــد كان كل سش ق

لــم يكــن مســتغرباً إذن أن يقــول مــدرب بالقســم 

الســياسي للجماعــة أثنــاء دورة تأهيــل ســياسي 

ي العــام 
لمانيــة �ف ف لانتخابــات الرب لنــواب مرشــح�ي

ي ينبغــي أن يكــون كبالــون 
2010 »الرمــز الإخــوا�ف

مملــوء بالهــواء مربــوط بخيــط بيــد المرشــد يحركه 

كيــف يشــاء«، وقديمــاً وصــف ثالــث مرشــدي 

ــا  ــن البن ــه بحس ي عاقت
ــا�ف ــر التلمس ــة عم الجماع

ــله. ف يــدي مغسِّ بأنهــا كانــت كعاقــة الميــت بــ�ي

 مدرسة البّنا االستبدادية
عــن  لتعــرب  الجماعــة  البّنــا  حســن  أســس 

ــم القفــز  ي حكــم مــرص، ث
وعــه الشــخصي �ف م�ش

ي 
ــىت ــة ال ــة الخاف ــم تحــت راي ــا لحكــم العال منه

ي 
ــة �ف كان يحلــم بهــا، وقــد توســل لذلــك بعبقري

ــذي  ــاع ال ي الأتب
ــري �ف ــتبداد والتأث ــم والس التنظي

مــام  كان يحــرص عــىل اســتهوائهم عــرب صــورة الإ

ــا. ــواء الدني ــن أه ــرد م ــي المتج ــي النق التق

ــة  ي كتاب
ــه �ف ــن إخوان ــداً م ــا أح ك البّن ــ�ش ــم ي ل

ي 
قانــون الجماعــة، أو لوائحهــا التنظيميــة الــىت

ــاء. ــم والأعض ــىل التنظي ــلطته ع ــا س ــم به أحك

مــا  البّنــا  عقــد   1938 ايــر(  )فرب شــباط   20 ي 
�ف

ــم تســبقه  ــذي ل ــام الأول ال ــر الع ســّماه المؤتم

ف الأعضــاء، فقــد  جلســات إعــداد أو مناقشــات بــ�ي

لإلخوان تاريخ طويل من التنكر لقيم الديمقراطية والمؤسسية إال 
إذا جاءت على هواهم وفي صالحهم
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أعــد المرشــد كالعــادة أجنــدة المؤتمــر بالتعــاون 

مــع خلصائــه، ليعلــن مــن هــذا المؤتمــر أخطــر 

قــرارات، تؤكــد تحــول الإخــوان مــن جمعيــة 

ــة،  ــان الحزبي ــياسي دون إع ــزب س ــة اىل ح دعوي

رادة  الإ حيــث  خــاص  طابــع  لــه  حــزب  لكنــه 

قــراره  طابــع  أكــد  الــذي  للمؤســس  الطاغيــة 

ــذ هــذه اللحظــة  ــم انتســاب الأعضــاء من بتحري

ســام  راً ذلــك بــأّن الإ ، مــرب إىل أي حــزب ســياسي

ــة. اك ــل ال�ش ل يقب

حــىت ذلــك الوقــت لــم يكــن الأعضــاء يعلمــون 

ــا  ــوى أنه ــة س ــك الجماع ــات تل ــن توجه ــيئاً ع ش

ــاق  ــكارم الأخ ــم بم ــة تهت ــة دعوي ــة أهلي جمعي

، ولأّن المرشــد  ف ومســاعدة الفقــراء والمحتاجــ�ي

ــول الأعضــاء عــرب  ــل عــىل عق ســيطر بشــكل كام

حالــة مــن الســتاب العاطفــي مســتعيناً بقدراتــه 

الخطابــة والطقــوس الجماعيــة مــن ذكــر وصــاة، 

فقــد بــدا الطريــق ممهــداً ليســلك بهــم المرشــد 

أي ســبيل يختــاره، دون أن يقطــع معــه أحــد مــن 

الأعضــاء بــرأي أو مشــورة، فهــم جنــود وهــو 

ــاً  ــذي يأمــر فيســمعون ويطيعــون تقرب ــد ال القائ

إىل هللا.

ــات  ــكيل هيئ ــوىل تش ــىل أن يت ــا ع ــرص البّن ح

الجماعــة الصوريــة بنفســه، فهــو المرشــد الــذي 

يــن عامــاً دون  ي منصبــه حــىت مماتــه لع�ش
بقــي �ف

ه أو عزلــه،  أن تتحــدث الائحــة عــن انتخــاب غــري

ــلطات  ــح الس ــلطان يمن ــح س ــام بمام م ــو الإ فه

ي حــرص عــىل 
ــىت ــرر الائحــة ال ــا تق ــة كم عي وال�ش

كتابتهــا بنفســه، كمــا حــرص عــىل أن يحتكــر أيضــاً 

رشــاد أو مــا يســمى مجلــس  اختيــار مكتــب الإ

ــام. ــورى الع الش

التهليل لحل األحزاب
لــم يكــن البّنــا يعتقــد أنــه ســيموت بهــذه 

ي إعــداد بديــل يتــوىل 
ع �ف ال�عــة، فلــم يــ�ش

قيــادة الجماعــة، لــذا تقدمــت مجموعــة النظــام 

ــل  ــال والعم ــوى القت ــرف س ي ل تع
ــىت ــاص ال الخ

الــ�ي لمــلء الفــراغ؛ حيــث اختــارت نهجــاً 

يخلــط ال�يــة بالعلنيــة؛ يخفــي الســتبداد خلــف 

ســتارة رقيقــة مــن المؤسســية والديمقراطيــة، 

ي لــم تخجــل الجماعــة مــن الدعــوة لهــا علنــاً 
الــىت

والنقــاب عليهــا �اً.

ــورة  ــادة الث ــس قي ــرار مجل ــت الجماعــة لق هلل

ي العــام 1953، 
بحــل الأحــزاب الــذي صــدر �ف

مادامــت هــي مســتثناة مــن ذلــك، وعندما شــملها 

القــرار فيمــا بعــد عــادت ترفــع شــعار الدفــاع عــن 

ديمقراطيــة لــم تؤمــن بهــا يومــاً.

دكتاتورية اختيار المرشد
ــكل  ــداً بش ــدها أب ــة مرش ــب الجماع ــم تنتخ ل

انطلقت دعاية اإلخوان المضادة لعزل مرسي باالنتصار لشرعية 
الحاكم المنتخب عبر الديمقراطية التي ينكرونها
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صحيــح؛ بــل كانــت إرادة المجموعــة النافــذة مــن 

رجــال النظــام الخــاص هــي مــن تصنــع المرشــد 

ي الظــام، وعندمــا مات 
عــىل عينهــا بالكولســات �ف

ي مرشــداً  البّنــا وضعــت المستشــار حســن الهضيــىب

لتحســن صورتهــا باختيــار قــاٍض ثــم قــادت 

ــات  ــا م ــره، وعندم ــن وراء ظه ــاً م ــة فعلي الجماع

ــباب،  ــس الأس ي لنف
ــا�ف ــارت التلمس ي اخت ــىب الهضي

ــاث  ــد �ي لث ــرب مرش ــل ع ــت تعم ــد أن بقي بع

ســنوات كاملــة، وعندمــا مــات اختــارت أن تضــع 

رجــاً ضعيفــاً هــو محمــد حامد أبــو النــرص ليدير 

ي الخفــاء مصطفــى مشــهور صقــر 
الجماعــة �ف

الجماعــة ورجــل النظــام الخــاص الغامــض، 

الــذي بايعــه أعضــاء النظــام الخــاص مرشــداً 

ــر. ــا عــرف ببيعــة المقاب بعدهــا فيم

ي  وعندمــا مــات مشــهور أتــوا بمأمــون الهضيــىب

ث منصبــه  لــري  ، ف الــذي رحــل بعدهــا بعامــ�ي

ــرأة  ــع بج ــذي كان يتمت ــف ال ــدي عاك ــد مه محم

ــا  ــم يســتطع فرضه ي ل
ــىت ــه ال ــداء آرائ ي إب

ة �ف ــري كب

ي كانــت تحكــم الجماعــة 
عــىل الدائــرة النافــذة الــىت

ــد عصــام  ي تصعي
ــذا فشــل �ف هــا، ل ــرر مصري وتق

رشــاد رغــم حقــه  العريــان إىل عضويــة مكتــب الإ

ي ذلــك وفقــاً لائحــة، أو منــع تلــك الدائــرة 
�ف

مــن إبعــاد عبدالمنعــم أبــو الفتــوح أو تزويــر 

ي كشــف تزويرهــا د.إبراهيــم 
انتخابــات 2009، الــىت

ي عضــو مجلــس الشــورى العــام، الــذي 
الزعفــرا�ف

ي 
أعــّد مذكــرة تطالــب بالتحقيــق فيمــا جــرى �ف

تلــك النتخابــات، ممــا يؤكــد عــىل مســار مناقــض 

ــه الجماعــة  ــة والشــفافية درجــت علي للديمقراطي

ي 
ــذرت �ف ي تع

ــىت ــا، ال ــزءاً مــن طبيعته ــح ج وأصب

ــم  ــا ل ــو م ــ�ي، وه ــل ال ــواء العم ــة بأج البداي

ــة  ــة كامل عي ــىل �ش ــا ع ــد حصوله ــه بع ــرر من تتح

. ــياسي ــزب س ــيس ح ــا بتأس ــمح له ــة س كجماع

 حزب ال ينتخب رئيسه
لــم تنجــز الجماعــة لئحــة طــوال عــام ونصــف 

توفــرا لهــا بعــد ثــورة 25 ينايــر 2011، وظلــت تتــذرع 

أو  إداريــة  قيــود  مــن  خوفــاً  مختلفــة  بدعــاوى 

ــت  ي أدمن
ــىت ــي ال ــا، وه ــط بحركته ــة تحي ديمقراطي

ي الظــام، وعندمــا ُســمح لهــا 
العمــل الــ�ي �ف

الأعضــاء  مــن  تشــكيله  تــم  حــزب،  بتأســيس 

ف ممــن يحظــون بثقــة القيــادة، ولم يســمح  العاملــ�ي

لأعضــاء المؤتمــر العــام للحــزب الــذي انتخــب مــن 

ــزب  ــواب الح ــاب ن ف بانتخ ــ�ي ــاء العامل ف الأعض ــ�ي ب

بالمحافظــات أو رئيــس الحــزب أو وكائــه.

رئيــس  أّن  عــن  منهــم  أحــد  يتحــدث  لــم 

الحــزب محمــد مــرسي الــذي رشــح لحقــاً رئيســاً 

للجمهوريــة عــن حزبــه، لــم ينتخبــه أعضــاء حزبه 

ي 
عيــة الــىت نفســه، ولــم يمتلــك الرجــل تلــك ال�ش

ــأّن »دونهــا الرقــاب«، عــىل  ــاً ب تشــدق بهــا لحق

ه. ــري ــد تعب ح

لم يشرك البّنا أحدًا في كتابة قانون الجماعة أو لوائحها التي أحكم 
بها سلطته على التنظيم
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ــم  ــة قي ــه؛ الديمقراطي ء ل يعطي ي
ــسش ــد ال فاق

قبــل أن تكــون ممارســة، فهــل كان مــن الممكن أن 

م الإخــوان قيمــة الديمقراطيــة أو التعدديــة  يحــرت

ي لــم يؤمنــوا بهــا هــم أو مرشــدهم، 
الحزبيــة الــىت

الــذي كان يصــف الأحــزاب بأنهــا »ُســبة هــذا 

الوطــن«.

لذلــك لــم يكــن غريبــاً أن ترفــض الجماعــة 

تهــدد  وأن  مبكــرة  رئاســية  انتخابــات  إجــراء 

بإشــعال الوطــن كمــا فعلــت العــام 2013، فقــد 

أدركــت بحدســها أّن قدراتهــا التنظيميــة لــم تعــد 

ي الســابق، وأّن أي انتخابــات حقيقيــة 
كمــا كانــت �ف

ــذا  ــاة السياســية، ل ــد مــن الحي ــا لاأب ســتطيح به

ــن  ي الوط
ــها و�ف ي نفس

ــار �ف ــعل الن ــت أن تش فضل

بــدل أن تخضــع نفســها مــن جديــد لرأي الشــارع، 

ي 
ــا�ت ــافها الأخ ــا وانكش ــف دعاواه ــذي أدرك زي ال

ــل. ــياسي الكام والس

هّللت الجماعة لقرار مجلس 
قيادة الثورة بحل األحزاب عام 

1953 بعدما استثنيت من 
ذلك
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الحسبة على المجتمعات وفق مفهوم 
الجماعة

ين  ي 24 ت�ش
ي مرص �ف

ي مسجد الروضة بالعريش �ف
ف �ف مّثلت جريمة قتل المصل�ي

ي فهم مفهوم الحسبة، 
الأول )أكتوبر( 2017، مثالً صارخاً عىل الغلّو والتطرف �ف

ول تبدو تلك الجريمة النكراء مقطوعة الصلة عن سلوك جماعات سبقت 
ي الوصاية عىل الناس ومحاولة إكراههم عىل تصور 

»داعش« والقاعدة، �ف
سالمية. متعسف للدين تحت راية ما يسمى باستعادة الخالفة الإ

13
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خلط الدين بمعتقدات التنظيم
ومــا  الديــن  حقائــق  ف  بــ�ي ــقة  الشُّ تباعــدت 

ف  حاولــت أن تدخلــه جماعــات كالإخوان والســلفي�ي

ــن وأصــول العتقــاد،  ي صلــب الدي
ف �ف ــ�ي والجهادي

ي حاولــت جماعــة 
ومــن هــذه المفاهيــم الــىت

لهــا  إلحاقــاً  الديــن  لحقائــق  الإخــوان ضمهــا 

ــر  ــن المنك ــى ع ــروف والنه ــر بالمع ــة الأم بفريض

؛ الســتدراك عــىل  ي
ي تعــىف

قضيــة الحســبة الــىت

ــات  ــلوك التجمع ــخصي وس ــان الش نس ــلوك الإ س

يــة، بمــا تــراه هــذه الجماعــات عدوانــاً عــىل  الب�ش

ــاس. ــوس الن ي نف
ــا �ف ــويهاً له ــد أو تش العقائ

ــاح  ــتخدم س ــن اس ــم أول م ــوان ه كان الإخ

ي تعبيــد 
الحســبة عــىل الأفــراد والمجتمعــات �ف

أوهمــوا  عندمــا  وليــس هلل،  للتنظيــم  النــاس 

نســان المســلم  أتباعهــم أنــه ينبغــي أن يتقّيــد الإ

ــرب  ــات وإل اعُت ــاق والواجب ــن الأخ ــة م بمجموع

نســان  ي حــق ربــه ودينــه، ومــن طبيعة الإ
مقــرّصاً �ف

ف نشــاط وفتور،  يــه أحــوال مختلفــة مــا بــ�ي أن تعرت

عافيــة ومــرض، ضجــر و�ور، فمــن المحّتــم أل 

ــم  ــات، ومــن ث ــد بهــذا الحجــم مــن الواجب يتقي

ذا  بالتقصــري  والشــعور  النفــس  لــوم  يصبــح 

ــون  ــا يك ــدأ عندم ــن المشــكلة تب ، لك ي
ــا�ف بعــد إيم

ــم  ــادة التنظي ــاه قي ــرج تج ــرب بالح ــعور الأك الش

جــو العضــو رضــا التنظيــم  وليــس تجــاه هللا؛ فري

رضــوان  إىل  الصحيــح  الطريــق  أنّــه  معتقــداً 

ي ســبيل إقناعــه بذلــك، 
هللا، وتحشــد الأدلــة �ف

ــداً؛  ــة جي ــك النقط ــتغل تل ــة فستس ــا الجماع أم

ــب  ــم إىل جان ــد؛ فتض ــا تري ــه م ي نفس
ــع �ف فتصن

وصدقــات  صلــوات  مــن  عيــة  ال�ش الواجبــات 

، وشــيئاً  ي
وشــعائر تكليفــات التنظيــم بلبــوس ديــىف

فشــيئاً تحــل تلــك التكليفــات محــل الشــعائر 

ــة. ــوس الديني والطق

ِورد المحاسبة
مــن  بالعديــد  العضــو  التنظيــم  يكلــف 

ــده،  ــه أو جه ــا وقت ــع له ي ل يتس
ــىت ــات ال الواجب

ي الأرض تعليمــاً 
إىل جانــب واجبــات الســعي �ف

أو كســباً للمعــاش، ومــن ثــم يقــرص العضــو 

ه فيمــا يســمى »ِورد المحاســبة«،  ويكشــف تقصــري

الــذي يحاســب بــه التنظيــم أعضــاءه ويســتلب 

عقولهــم عــرب إشــعارهم بالتقصــري الدائــم، 

فيســعون إىل تنفيــذ تعليمــات الجماعــة مهمــا 

بــدت غــري معقولــة أو مقبولــة، فقــد قــّدم 

التنظيــم نفســه لاأعضــاء باعتبــاره الحريــص 

عــىل الرتقــاء بعباداتهــم والنهــوض بمســتوى 

إيمانهــم عــرب مــا يفرضــه مــن تكليفــات، وهــو مــا 

فم  ي مذكــرات حســن البنــا إذ يقــول: »كل أخ ل يلرت
�ف

هــذه المبــادئ لنائــب الدائــرة أن يتخــذ معــه 

ي تتناســب مــع مخالفتــه وتعيــده إىل 
العقوبــة الــىت

كان اإلخوان أول من استخدم سالح الحسبة على األفراد 
والمجتمعات في تعبيد الناس للتنظيم وليس هلل
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ات النــواب  ام حــدود المنهــاج، وعــىل حــرصف ف الــرت

أن يهتمــوا بذلــك فــإن الغايــة هــي تربيــة الإخــوان 

ء«. ي
قبــل كل سش

نعــم الغايــة هــي إعــادة صياغــة الأعضــاء 

ــمعون  ــم؛ يس ف للتنظي ــ�ي ــوداً مخلص ــوا جن ليكون

ويطيعــون دون مناقشــة، وأثــر هــذا المعــىف 

ي 
رهــاب الــىت ك فيــه كل تنظيمــات الإ الخطــري تشــرت

تواجههــا المجتمعــات اليــوم.

خطاب البنا لتطبيق الحسبة
ي أفــكار الجماعــة، وقد 

إّن تتبــع فكــرة الحســبة �ف

ي القتــل والتخريب 
يــة �ف ســبقت الجماعــات التكفري

ــدة،  ــن والعقي ــرصة الدي ــاوى ن ــت دع ــاً تح أيض

الإخــوان  عنــد  كان  الفكــرة  أســاس  أن  يكشــف 

ــة عــىل المجتمعــات  ــة كامل ــن مارســوا وصاي الذي

ي 
ي الكيفيــة الــىت

والأفــراد، ويمكــن ماحظــة ذلــك �ف

ي 
كانــوا يخاطبــون النظــام الســياسي الحاكــم �ف

خطــاب أرســلوه بعــد ســنوات مــن عمــل النظــام 

الخــاص كــذراع عســكري للتنظيــم، بمعــىف أنّهــم 

ي تتناســب مــع هــذا 
جهــزوا القــوة العســكرية الــىت

ــة عــىل  ــذي ينضــح بالوصاي ي ال
مــا�أ الخطــاب الإ

النظــام الســياسي والمجتمــع.

بعــث   1947 )مايــو(  أيــار  مــن  الأول  ي 
�ف

فــاروق  الملــك  إىل  بخطــاب  البنــا  حســن 

ورئيــس الــوزراء مصطفــى النحــاس وملــوك 

ضّمنــه  ســامي،  الإ العالــم  وحــكام  وأمــراء 

ــة  مجموعــة مــن المطالــب السياســية والقضائي

والقتصاديــة والجتماعيــة منهــا: »القضــاء عــىل 

الحزبيــة، إصــاح القانــون حــىت يتفــق مــع 

ف  ســامي، مراقبــة ســلوك الموظفــ�ي يــع الإ الت�ش

ف  الناحيتــ�ي ف  ، وعــدم الفصــل بــ�ي الشــخصي

ــىل  ــعب ع ــد الش ــة، وتعوي ــخصية والعملي الش

ام الآداب العامــة ووضــع إرشــادات معّززة  احــرت

ي ذلــك الشــأن، وتشــديد 
بحمايــة القانــون �ف

العقوبــات عــىل الجرائــم الأدبيــة، ومقاومــة 

ج والخاعــة، وإرشــاد الســيدات إىل مــا  التــرب

ي ذلــك، وبخاصــة 
يجــب أن يكــون والتشــديد �ف

والطبيبــات  والتلميــذات  المدرِّســات  عــىل 

ي حكمهــن«.
والطالبــات ومــن �ف

ــم  ــج تعلي ي مناه
ــر �ف ــادة النظ ــة إىل »إع إضاف

ــج  ف مناه ــ�ي ــا وب ــق بينه ــوب التفري ــات، ووج البن

ــع  ــم، ومن ــل التعل ــن مراح ــري م ي كث
ــان �ف الصبي

ف الطلبــة والطالبــات، واعتبــار خلــوة  الختــاط بــ�ي

أي رجــل بامــرأة جريمــة يؤاخــذان عليهــا، ومراقبــة 

ي 
�ف والتشــديد  الســينما،  وأفــام  التمثيــل  دور 

ــار مــا  طــة، وحســن اختي ــات والأ�ش ــار الرواي اختي

ة  ــري ــات المث ــادرة الرواي ــة، ومص ــىل الأّم ــذاع ع يُ

ي 
كة والمفســدة والصحــف الــىت والكتــب المشــكِّ

ــور«. ــة الفج ــىل إذاع ــل ع تعم

ألبست جماعة اإلخوان التكليفات الخاصة بها التي ألزمت بها 
أعضاءها لبوسًا دينيًا أشبه بالشعائر والطقوس يعاقب تاركها
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دعا البنا إلى القضاء على الحزبية ومراقبة سلوك الموظفين 
الشخصي وعدم الفصل بين الناحيتين الشخصية والعملية

تبــدو  ي 
الــىت الرســالة  تلــك  ي 

�ف يؤكــد  اً  أخــري

إعــان حــرب عــىل الحكومــة والنظــام الســياسي 

الحســبة،  دعــوى  اعتبــار  ورة  والجتماعــي، رصف

ومؤاخــذة مــن يثبــت مخالفتــه شــيئاً مــن تعاليــم 

ي رمضــان 
فطــار �ف ســام أو العتــداء عليهــا، كالإ الإ

ــن. ــب الدي ــداً أو س ــاة عم ــرك الص أو ت

تسرُّب األفكار اإلخوانية
ي الواقــع 

رّســخت تلكــم الممارســات والأفــكار �ف

المــرصي أفــكار الحســبة عــىل طريقــة الجماعــات 

ســامية، حــىت تــّ�ب بعــض مــن يحملونهــا إىل  الإ

ي الدولــة، فعــرف 
يــع �ف مؤسســات الفتــوى والت�ش

تاريخهــا الحديــث بعدهــا دعــاوى جــر كاتــب أو 

مبــدع إىل الســجن بدعــوى حمايــة الديــن والآداب 

بــداع وحــورصت الحريــة خلف  العامــة، فخنــق الإ

قضبــان تلــك الجماعــات.

ل تبــدو ممارســات »داعــش« الآن بعيــدة عمــا 

عــوا  كان يحلــم بــه ويدعــو لــه الإخــوان، عمــا �ش

ي تهيئــة البيئــة السياســية 
إبــان حكمهــم لمــرص �ف

ــغ مــن الحســبة،  ــة لقبــول تلــك الصي والجتماعي

ي ســوريا 
ي نّفــذت »داعــش« بعــض صورهــا �ف

الــىت

اذمها تســطر صفحــات منها  والعــراق ومازالــت �ش

ف  ي بادنــا كتلــك الجريمــة النكــراء بقتــل المصلــ�ي
�ف

ي صــاة الجمعــة بدعــوى فســاد العتقــاد.
�ف

ف واقــع تاريخــي تعســف النــاس  الخلــط بــ�ي

وواقــع  عملــه،  ونطــاق  الديــن  بفهــم  فيــه 

ــا  ــج لن ــىت أنت ــور ح ــذي تط ــة ال ي ــة الب�ش التجرب

م أديــان ومعتقــدات  ي تحــرت
دولــة المواطنــة، الــىت

النــاس؛ لكنهــا ل تفــرض عــىل النــاس شــيئاً إل عرب 

الدســتور والقانــون، الــذي يبقــى صيغــة شــعبية 

ــا. ــعب وارتضاه ــا الش صنعه

ــّد  ــة، وم ــة وزماني ــم مكاني ف مفاهي ــ�ي ــط ب الخل

ســلطانها ليحكــم تاريــخ البــ�ش إىل نهايــة الدنيــا، 

ــىل  ــوس ع ــض، والطق ــىل الفرائ ف ع ــ�ف ــّدم الس ق

ــد  ــي، لنج يع ــىل الت�ش ــي ع ــد، والتاريخ المقاص

ي مواجهــة جماعــات 
ي هــذا العــرص �ف

أنفســنا �ف

تّدعــي أنهــا القّيمــة عــىل وحــي الســماء؛ تســتبدل 

ســلطان هللا بســلطانها، وتعاليــم هللا بتعاليمهــا 

ــماء. ــدي الس ــاً إىل ه ــبها زوراً وبهتان ي تنس
ــىت ال
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الفتوى في خدمة التنظيم

ي تسويغ 
ف ع�ب تاريخها عن استخدام الدين �ف لم تتخلَّ جماعة الإخوان المسلم�ي

وعها  ي خدمة م�ش
سلوكها وأهدافها، وكانت رائدة بتوظيف الفتوى الدينية �ف

الملتبس.

14
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تطويع النصوص الدينية
منــذ النشــأة وعــىل خــاف كل فقهــاء أهــل 

فرائــض  مــن  مامــة  الإ الإخــوان  اعتــرب  الســنة 

ــة  ــم ومحاول ــا الحك ــن البن ــل حس ــن، فجع الدي

ســام؛ إذ يقــول  الوصــول إليــه ركنــاً مــن أركان الإ

ي 
ي رســالة المؤتمــر الخامــس »الحكــم معــدود �ف

�ف

ــن  ــول، ل م ــد والأص ــن العقائ ــة م ــا الفقهي كتبن

قامــة  الفقهيــات والفــروع«؛ فجعــل الســعي لإ

ي هــي أمــر مــن أمــور الجتهــاد 
الخافــة الــىت

الخاضعــة لتطور الواقــع الجتماعــي والقتصادي 

ــم مــن ل يســعى  ــة يأث ، فريضــة ديني والســياسي

للوصــول إليهــا، متســائاً »أيــن نحــن مــن تعاليــم 

ي نفــس الفقــرة: »كونــوا 
ســام؟«، ليجيــب �ف الإ

ــة  ــة واضح ون الحقيق ــرت ــواب وس ي الج
ــاء �ف رصح

أمامكــم..«، ملقيــاً فتــواه الأوىل والأخطــر »كل 

ي شــؤونكم الحيوية 
ون عليهــا �ف ي تســري

النظــم الــىت

ســام ول  نظــم تقليديــة بحتــة ل تتصــل بالإ

تســتمد منــه ول تعتمــد عليــه«، معــّدداً تلــك 

ــات  ، العاق ــىلي ــم الداخ ــام الحك ــم: »نظ النظ

الدوليــة، القضــاء، الدفــاع والجنديــة، المــال 

الثقافــة  نظــام  والأفــراد،  للدولــة  والقتصــاد 

والتعليــم، بــل نظــام الأ�ة والبيــت، بــل نظــام 

ي 
ــىت ــة ال ــروح العام ــاص، ال ــلوكه الخ ي س

ــرد �ف الف

، وتشــكل  ف ف والمحكومــ�ي تهيمــن عــىل الحاكمــ�ي

ــد  ــك بعي ــا، كل ذل ــاة عــىل اختافه مظاهــر الحي

ــام«. س ــم الإ ــام وتعالي س ــن الإ ع

ء لــم يكّفــره حســن البنــا ويصفــه  ي
لــم يبــَق سش

ــاص الــذي يبــ�ش  ســام الخ بالتناقــض مــع الإ

ــه، ولكــن كالعــادة بلغــة مراوغــة غــري رصيحــة  ب

ــده. ــن بع ــة م ــا الجماع ــا وتعلمته درج عليه

ات الدينية ولــوى عنق  لقــد طــّوع البنــا التفســري

ســام، جعلــه  النصــوص، وصــاغ إطــاراً لفهــم الإ

ي 
ــا الفــرد الإخــوا�ف ــع به ة يباي ــاً مــن أركان عــ�ش ركن

ي تلــك الجماعــة يســمع 
مرشــده ليصبــح جنديــاً �ف

ــول  ــاً بأص ــام رهين س ــم الإ ــل فه ــع، فجع ويطي

ي 
يــن ســّماها »أصــول ركــن الفهــم«، قائــاً �ف ع�ش

ح أفــكار جماعتــه  ي معــرض �ش
رســالة التعاليــم �ف

ســام  ومــا يتوجــب عــىل العضــو »وأن تفهــم الإ

يــن  الع�ش الأصــول  خــال  مــن  نفهمــه  كمــا 

ــاز«. يج ــزة كل الإ الموج

وتحــت غوايــة نــرصة الديــن باســتعادة الخافــة 

ومــا يرتبــط بهــا مــن مراحــل، وبالتدليــس العقــىلي 

ي وضعهــا 
الــذي يتوّســل ببعــض القواعــد الــىت

الأصوليــون، كقاعــدة مــا ل يتــم الواجــب إل بــه 

فهــو واجــب، فقــد أصبــح الواجــب هــو اســتعادة 

ي تنهــض بهــذا 
ف الجماعــة الــىت الخافــة عــرب تمكــ�ي

الواجــب، ولأّن تلــك الجماعــة هــي صاحبــة الحق 

ي النهــوض بتلــك المهمــة، فقــد أبيــح 
الحــرصي �ف

ــوص  ــت النص ــإذا كان ــا؛ ف ه ــاح لغري ــا ل يب ــا م له

ــن  يعــة م ف ال�ش ــ�ي ــة بتمك ــوى معني ــة والفت الديني

اعتبر اإلخوان اإلمامة من فرائض الدين فجعل البنا الحكم ومحاولة 
الوصول إليه ركنًا من أركان اإلسالم
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حيــاة النــاس، فــإّن الفتــوى لــدى الإخــوان معنيــة 

ف التنظيــم مــن تحقيــق أهدافــه. بتمكــ�ي

 شرعنة اإلرهاب باسم الدين
اســتغرب البعــض انطــاق فتــاوى خرجــت 

ف عــىل الجماعــة ممــن أطلــق  مــن أفــواه محســوب�ي

ي 
عليهــم لفــظ العلمــاء والدعــاة مثــل الفتــوى الــىت

ي عهــد الرئيــس 
أطلقهــا مستشــار وزيــر الأوقــاف �ف

ي 
، ســامة عبدالقــوي �ف ي محمــد مــرسي

الإخــوا�ف

ــون  ي كان
ــة �ف ق« الإخواني ــ�ش ــاة »ال ترصيحــات لقن

ــأّن قتــل الرئيــس المــرصي  ــر( 2015، ب ي )يناي
ــا�ف الث

ــز  ــات إىل هللا -ع ــن القرب ــيسي م ــاح الس عبدالفت

وجــل- وأّكــد أّن قاتلــه إن ُقتــل خــال هــذه 

العمليــة فهــو شــهيد، مشــّدداً عــىل أّن هــذه 

ع والديــن، وأّن هللا -عــز وجــل-  الفتــوى هــي الــ�ش

ــدوا  ــم فاعت ــدى عليك ــن اعت ــه »فم ي كتاب
ــال �ف ق

ــدى عليكــم«. ــا اعت ــل م ــه بمث علي

ــادي  ــوى القي ــك فت ــن ذل ــداً ع ــن بعي ــم يك ول

ي الفيســبوك 
ي أكــرم كســاب عــرب صفحته �ف

الإخــوا�ف

فطــار لمــن يشــارك  ي منتصــف 2014 بجــواز الإ
�ف

أّن  مدعيــاً  الجماعــة،  ات ومظاهــرات  ي مســري
�ف

تلــك المظاهــرات هــي صــورة مــن صــور الربــاط 

ي ســبيل هللا، وأنّهــا أمــر بمعــروف 
والجهــاد �ف

ــه »مــن احتــاج مــن  ونهــي عــن منكــر، مضيفــاً أنّ

المتظاهريــن اىل الفطــر، يســتحب لــه الفطــر 

«، ليــس ذلــك  ي ذلــك معونــة إىل ســري
إن كان �ف

فحســب؛ بــل أفــىت كســاب بتفخيــخ المنــازل 

ي 
ــن �ف ــوات الأم ــاً أّن »ق ــرص، زاعم ي م

ــا �ف ه وتفجري

ــخ  ــن يفخ ــل وإّن م ــا إل القت ــوز فيه ــرص ل يج م

ــام  ــال اقتح ــه، خ ــه بداخل ــر نفس ــه ويفج ل ف مرف

ــس  ــد هللا شــهيداً ولي ــن يحتســب عن ــزة الأم أجه

ــراً«. منتح

ي 
المــد�ف العصيــان  بــأّن  أيضــاً  أفــىت  كمــا 

صــورة مــن صــور الأمــر بالمعــروف والنهــى عــن 

ــة  ــىل الصفح ه ع ــ�ش ــال ن ي مق
ــداً �ف ــر، مؤك المنك

الرســمية بالفيســبوك لمــا يســمى باتحــاد علمــاء 

ف الــذي يرأســه يوســف القرضــاوى،  المســلم�ي

ي هــو تعمــد مخالفــة 
»بــأّن العصيــان المــد�ف

ف وأوامــر محــددة لحكومــة أو قــوة احتــال  قوانــ�ي

ي 
بغــري اللجــوء للعنــف، وهــذا العصيــان المــد�ف

العامــة  الحيــاة  يصيــب  العــام  اب  الإرصف أو 

ــاوى  ــوى فت ــذه الفت ــارض ه ــام«، وتع ــلل ت بش

اب والعصيــان  ســابقة لاإخــوان حرّمــت الإرصف

ي خــال حكــم الرئيــس المعــزول مــرس، 
المــد�ف

ي فتــواه أن الجيــش المرصي 
وقــد زعــم كســاب �ف

؛ والغريــب أن  ي
يطــا�ف يشــبه قــوات الحتــال الرب

ي 
ــد�ف ــان م ــدع لعصي ــم ي ــه ل ــا نفس ــن البن حس

ي 
، الــىت ي

يطــا�ف ي مواجهــة قــوات الحتــال الرب
�ف

اّدعــت الجماعــة طويــاً مناهضتهــا والكفــاح 

ــرص! ي م
ــا �ف ــد وجوده ض

طّوع البنا النصوص الدينية وصاغ إطارًا لفهم اإلسالم جعله ركنًا من 
أركان عشرة يبايع بها الفرد اإلخواني مرشده
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ي عضــو الجماعــة وجــدي  أمــا الداعيــة التكفــري

ي 
غنيــم فلــم يشــذ هــو أيضــاً عــن هــذا الخــط �ف

ي الخصومــة السياســية، فقــد 
اســتخدام الفتــوى �ف

ي مرص، 
حــرّض بشــكل مبا�ش عــىل أعمال العنــف �ف

اً عــن أمنياتــه بــأن تتحــول مــرص اىل العــراق،  ّ معــرب

ي 
ف �ف ــة عــىل المســلم�ي ــة صليبي ــاً وجــود حمل زاعم

التظاهــر  مواصلــة  اىل  الإخــوان  ودعــا  مــرص، 

ــم  ــاً معارضيه ــاد، وواصف ــم بالجه ــاً إياه مطالب

ف مســتنداً إىل حديــث الرســول الكريــم  كــ�ي بالم�ش

ف  كــ�ي -صــىل هللا عليــه وســلم- »جاهــدوا الم�ش

بأموالكــم وأنفســكم«.

ــة  ــة مدون ون أن للجماع ــري ــه كث ــا ل يعرف وم

أعضــاء  ســلوك  توجــه  كانــت  �ي  فقــه 

النظــام الخــاص وضعهــا حســن البنــا وبعــض 

تامذتــه، ُســميت بـ»قانــون التكويــن« لــ�ي 

ي نفــوس أعضــاء 
عــن العنــف وتســوغه �ف ت�ش

النظــام الخــاص.

 الفتوى في االتجاه وعكسه
والفتــوى هــي مــا ســّوغ جمــع أمــوال الأعضــاء 

ة بالمائــة مــن دخــل الفــرد  وتحديــد نصــاب عــ�ش

ــم  ــا وأتباعــه ل ــا حســن البن ّعه
للجماعــة، زكاة �ش

ســام، ولــم تكتــِف الجماعــة بجمــع  يأمــر بهــا الإ

مقــدار معلــوم مــن دخــول أعضائهــا؛ بــل امتدت 

ي تمويــل أنشــطتها التخريبيــة إىل صناديــق 
يدهــا �ف

ي ســيطرت عــىل إدارتهــا، 
يــة الــىت الجمعيــات الخري

ي 
ــىت ــوى كالعــادة بجعــل الأمــوال ال ــت الفت وتكفل

ــطة  ــول أنش ــرب لتم ــال ال ــاق أعم ــن نط ــرج ع تخ

نفــاق  سياســية قربــات اىل هللا، شــأنها شــأن الإ

؛ فماكينــة الفتــوى ل  ف عــىل الفقــراء والمســاك�ي

تتوقــف عــن تلبيــة أوامــر التنظيــم، وهــي ماكينــة 

ي التجــاه وعكســه 
قــادرة عــىل أن تصــدر الفتــوى �ف

ــرج. دون أي ح

ي الجنــدي الأمريــ�ي 
فالقرضــاوى الــذي يفــىت

المســلم الذاهــب للعــراق بــأن ل يرفــض الخدمة 

ذاتــه  قيادتــه، هــو  أوامــر  وينفــذ  العســكرية 

الــذي يســتحث جنــود وضبــاط الجيــش المــرصي 

ــر  ــذ أوام ــدم تنفي ــة وع ــن الخدم ــرب م ــىل اله ع

قياداتهــم، وقــد أفــىت مــن قبــل بجــواز العمليات 

ــه  ــات استشــهادية، لكن ــة وســّماها عملي النتحاري

ي كانــت 
مــا لبــث أن قــال إّن هــذه العمليــات الــىت

كوســيلة  ف  للفلســطيني�ي ســنوات  قبــل  مباحــة 

ي 
للجهــاد ضــد إ�ائيــل لــم تعد جائــزة؛ مضيفــاً �ف

حــوار أجــراه معــه ســلمان العــودة عــىل فضائيــة 

أّن   2016  ) )نوفمــرب ي 
الثــا�ف يــن  ت�ش ي 

�ف الحــوار 

ي أباحــت هــذه الوســيلة لــم تعــد 
ورة الــىت »الــرصف

ف  ت بالنســبة للفلســطيني�ي ّ متوفــرة والظــروف تغــري

ف  ــاً أّن الفلســطيني�ي ــن؛ مبين ــوا محارصي ــن كان الذي

يملكــون وســائل ثانيــة للمقاومــة ولــم تعــد تجــّوز 

ــات. ــذه العملي ه

الداعية التكفيري عضو الجماعة وجدي غنيم لم يشذ عن خط 
استخدام الفتوى في الخصومة السياسية
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ــر  ــة أوام ــن تلبي ــف ع ــوى ل تتوق ــة الفت ماكين

ي 
الفتــوى �ف تتحــرج مــن إصــدار  التنظيــم ول 

التجــاه وعكســه

عــن  صمــت  الجماعــة  ي 
�ف الفتــوى  ولســان 

ي المجلــس النتقــاىلي 
اك إخــوان العــراق �ف اشــرت

ي اعقــاب الغــزو 
الــذي مّثــل قــوى الحتــال �ف

الأمريــ�ي العــام 2003، بينمــا أخــذوا يناشــدون 

الرئيــس الأمريــ�ي الســابق بــاراك أوبامــا التدخــل 

ي مــرص بعــد ثــورة 30 يونيــو، وهــذا ل يخــرج عىل 
�ف

؛ فشــعارات  ي التناقــض الداخــىلي
ي �ف

النهــج الإخــوا�ف

مثــل: »إلغــاء اتفاقيــة كامــب ديفيــد« و«مناهضــة 

ي اســتندت إىل الفتــوى الدينيــة 
التطبيــع« الــىت

ي المعارضــة، 
وخدمــت الإخــوان أيــام وجودهــم �ف

أصبحــت غــري صالحــة للمرحلــة الجديــدة عندمــا 

ــم. تســلموا الحك

 

لسان فتوى الجماعة صمت 
عن اشتراك إخوان العراق في 
المجلس االنتقالي الذي مّثل 

قوى االحتالل األمريكي العام 
2003
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انتهازية التعامل مع المرأة

ي الوصول 
وعها �ف ي خدمة م�ش

ي توظيف كل الأوراق �ف
عىل عادة جماعة الإخوان �ف

ي ورقة بتلك الأهمية مثل ورقة المرأة؛ فجرياً عىل سّنة 
فهد �ف للحكم، لم تكن ل�ت

التناقض، كان التصور شيئاً والسلوك شيئاً آخر!!

15
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احتقار دور المرأة
ي اللغــات 

ي حاجــة إىل التبّحــر �ف
»ليســت المــرأة �ف

ي حاجة إىل الدراســات الفنية 
المختلفــة، وليســت �ف

ل  ف الخاصــة، فســتعلم عــن قريــب أّن المــرأة للمــرف

ي حاجــة إىل التبحــر 
اً، وليســت المــرأة �ف أولً وأخــري

، وحســبها أن تعلــم  ف ي دراســة الحقــوق والقوانــ�ي
�ف

مــن ذلــك مــا يحتــاج إليــه عامــة النــاس.. عّلمــوا 

ــا  ــم مهمته ــه بحك ــة إلي ي حاج
ــي �ف ــا ه ــرأة م الم

ل  ف ــرف ــري الم ــا: تدب ــا هللا له ي خلقه
ــىت ــا ال ووظيفته

ورعايــة الطفــل«.

ــرأة  ــالة الم ــن »رس ــة م ــرة الواضح ــذه الفق به

ــه  ــة موقف ــا حقيق ــن البن ــف حس ــلمة« يكش المس

ي الحيــاة ول 
مــن المــرأة، وكيــف يحتقــر أدوارهــا �ف

ي الحقــوق 
ف بمســاواتها عمليــاً مــع الرجــل �ف يعــرت

ي واضــح 
والواجبــات، رغــم أّن التكليــف القــرآ�ف

ف يقفــان عــىل  ي أّن الجنســ�ي
المعــىف والدللــة �ف

ــا  ــد البن ــك يؤك ــم ذل ــدة، رغ ــف واح ــة تكلي أرضي

موقفــه فيقــول »نحــن نــرصح بــأّن المجتمــع 

ســامي مجتمــع فــردي ل زوجــي، وأّن للرجــال  الإ

ــاح  ــد أب مجتمعاتهــم وللنســاء مجتمعاتهــن، ولق

ســام للمــرأة شــهود العيــد وحضــور الجماعــة  الإ

ــة«. ورة الماس ــرصف ــد ال ــال عن ي القت
ــروج �ف والخ

ــا بشــكل أوضــح عــن تصــوره  ــم يفصــح البن ث

ــىل  ــرم ع ــام يح س ــول »إّن الإ ــرأة فيق ــدور الم ل

هــا  ــو بغري المــرأة أّن تكشــف عــن بدنهــا وأّن تخل

ي 
ــب إليهــا الصــاة �ف وأّن تخالــط ســواها، ويحبِّ

بيتهــا، ويعتــرب النظــرة ســهماً مــن ســهام إبليــس، 

ــك  ي ذل
وينكــر عليهــا أن تحمــل قوســاً متشــبهة �ف

يكشف البنا في »رسالة المرأة المسلمة« حقيقة نظرة الجماعة 
التمييزية لدور المرأة في الحياة والمجتمع

أّي مراجعة لحجم املشاركة النسائية يف مظاهرات الجامعة يكشف أّن 

النساء ميّثلن أكرث من 60% من حجم تلك التظاهرات
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ســام ل ينــّص  بالرجــل، أفيقــال بعــد هــذا إّن الإ

ــة؟«. ــال العام ــرأة لاأعم ــة الم ــة مزاول عــىل حرم

ي يتناقــض مــع تصــور  ف هــذا الخطــاب التميــري

المــرأة،  مــع  العاقــة  ي 
�ف وحالهــم  الســلف 

ولعــل أشــهر مثــال ينقــض مــا ذهــب إليــه البنــا 

ــال نســيبة بنــت كعــب  الحديــث النبــوي عــن قت

ي غــزوة أحــد عــن رســول هللا، حيــث عــرب -صــىل 
�ف

ــه »مــا تلفــت  هللا عليــه وســلم- عــن حالهــا بقول

ي كاللبــوءة« 
يمنــة أو يــ�ة إل وجدتهــا تقاتــل دو�ف

ــن  ــوا م ــه وجفل ــن حول ــال م ــّض الرج ــاعة انف س

ــال. شــدة القت

ازدواجية القول والفعل
ي يتبناهــا البنا 

عــة الــىت ف ولكــن هــل كانت تلــك الرف

مــن المــرأة دقيقــة وصارمــة؟ بمعــىف هــل تقــف 

أدوار المــرأة داخــل الجماعــة عنــد تلــك الحــدود 

ي رســمها لهــا المرشــد المؤســس بالفعــل؟ 
الــىت

أم أّن للمــرأة المســلمة أحكامــاً يعتقدهــا الرجــل 

وجماعتــه تختلــف عــن أحــكام المــرأة داخــل 

ــم الإخــوان؟ تنظي

مــع  شــديدة  بانتهازيــة  الجماعــة  تعاملــت 

الأدوار  مــن  بالعديــد  كلفتهــا  فقــد  المــرأة؛ 

ي أن 
ــداً �ف ــا الحــق أب ــم تمنحه ــا ل ة، لكنه الخطــري

ي أمور تؤثر 
ي صناعــة القــرار أو تستشــار �ف

تشــارك �ف

ي 
ــا ومصائرهــا، إل باســتغالها سياســياً �ف ي حياته

�ف

ــة  ــىل ممارس ــجيعها ع ــم بتش ــم إىل الحك وصوله

ي حــق المــرأة 
اع، رغــم رأي البنــا الشــهري �ف القــرت

لمــان؛ إذ يقــول  بالنتخــاب أو شــغل عضويــة الرب

ف  ي مجلــة الإخــوان المســلم�ي
ه �ف ي مقــال نــ�ش

�ف

بتاريــخ 5 تمــوز  )يوليــو( 1947: »يعتــرب منح المرأة 

ــورة عــىل  ســام وث ــورة عــىل الإ حــق النتخــاب ث

ــورة  ــرب انتخــاب المــرأة ث ــك يعت نســانية، وكذل الإ

نســانية بنوعيهــا لمناقضتــه لمــا يجــب أن  عــىل الإ

ي 
تكــون عليــه المــرأة بحســب تكوينهــا ومرتبتهــا �ف

ي النســاء ونقــص 
الوجــود، فانتخــاب المــرأة ســبة �ف

ــة«. ــه الأنوث تُرمــى ب

ي 
ومايــزال مشــهد تلــك المــرأة الريفيــة الــىت

برلمــان  انتخابــات  ي 
�ف خشــبياً  ســلماً  تســلقت 

ــر  ــورة يناي ــل عــ�ش ســنوات مــن ث العــام 2000 قب

ي 
ي الأذهــان، تلــك المــرأة الريفيــة الــىت

ماثــاً �ف

ــا  ــت دون وصوله ي حال
ــىت ــود ال ــىل القي ــزت ع قف

ــدة  ــوى واح ــن س ــم تك ــة، ل ــة النتخابي إىل اللجن

ي نجحــت جماعــة 
مــن نســاء الريــف المــرصي الــىت

ي الوصــول إليهــن، حيــث نجحــت خطة 
الإخــوان �ف

ي النفــاذ إىل كل بيــت والحركــة عــرب كل 
التنظيــم �ف

ــون  ــرص، يمارس ــدن م ــرى وم ي ق
ــارة �ف ــارع وح ش

ــة لمرشــحي الجماعــة،  ــة والدعاي الحشــد والتعبئ

ــوى  ــن الق ــري م ــل كث ــة قب ــت الجماع ــث أدرك حي

ي مــرص، أّن المــرأة ســاح ل يفــرّط 
السياســية �ف

البنا: نحن نصرح بأّن المجتمع اإلسالمي مجتمع فردي ال زوجي وأّن 
للرجال مجتمعاتهم وللنساء مجتمعاتهن
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، بمــا تملكــه مــن قــدرات  ي الــرصاع الســياسي
بــه �ف

ة  ف ــري ــه بم ــوق علي ــل وتتف ــوق الرج ــال تف ي التص
�ف

ــداً عــن  ــة بعي ــة الحرك ــا؛ وهــي حري نســبية وقته

يحــة  قيــود الأمــن، وقدرتهــا عــىل الوصــول إىل �ش

ــن  ــن 60 % م ــرش م ــع وأك ــن المجتم ــل 50 % م تمث

ــاوب  ي التج
ــل �ف ــة بالرج ــة مقارن ــوة التصويتي الق

ــة. ــة النتخابي ــع العملي م

انتخابيــة  ماكينــة  مــرص  ي 
�ف قوتــان  امتلكــت 

قــادرة عــىل ترجمــة الحشــد والتعبئــة إىل مقاعــد 

ي 
لمــان؛ الإخــوان مــن جهــة والحــزب الوطــىف ي الرب

�ف

فت  الحاكــم مــن جهــة أخــرى، لكــن الجماعــة تمــري

بوجــود أيدولوجيــا متماســكة تجمــع الأعضــاء مــن 

يحــة يمتــد إىل  جهــة، وتاريخــاً تنظيميــاً لهــذه ال�ش

ثمانيــة عقــود.

قسم األخوات
قــوة النســاء فأنشــأوا  أدرك الإخــوان مبكــراً 

بعــد  أي  1932؛  العــام  ي 
�ف الأخــوات  قســم 

ــة، وكان  ــأة الجماع ــن نش ــط م ــوام فق ــة أع أربع

ــدرس  ــع المــرصي؛ ي اً بالمجتم ــري ــا خب حســن البن

ــدات،  ــرص والتهدي ــف والف ــوة والضع ــاط الق نق

ــر  ــة أحمــد رئيســة تحري ــار الســيدة لبيب ــذا اخت ل

إحــدى  وكانــت  النســائية،  النهضــة  جمعيــة 

ــق  ــن تحقي ــي، ليضم ــاح الجتماع ــدات الإص رائ

يحــة مــن دعــاة تحريــر  : اجتــذاب �ش ف هدفــ�ي

ي قفــص الجماعــة مــن جهــة، 
المــرأة وإدخالهــن �ف

وتوظيــف طاقــة النســاء مــن جهــة أخــرى لخدمــة 

. وعــه الســياسي م�ش

ترأســت الســيدة لبيبــة أحمــد عمــل قســم 

الأخــوات، ونشــط هــذا القســم لخمــس ســنوات 

ــع الدعــوة  ــن مرب ــه م ــا انتقال ــن البن ــل أن يعل قب

ــع السياســة والحكــم، فســافرت الســيدة  إىل مرب

ــل  ــذا العم ل ه ف ــرت ــاز لتع ــد إىل الحج ــة أحم لبيب

الــذي عهــد بــه حســن البنــا لأحــد الرجــال، هــو 

الســيدة  وزوجتــه  الجوهــري  محمــود  الســيد 

ــة  ــة المزعوم ــن ســخرية المقول ــد/ وم ــة أحم أمين

ــدور  ــم ل ف وتقديره ــلم�ي ــوان المس ام الإخ ــرت باح

المــرأة، أنــه ُعهــد لهــذا الرجــل بــإدارة هــذا 

للمرأة المسلمة أحكام يعتقدها البنا وجماعته تختلف عن أحكام 
المرأة داخل تنظيم اإلخوان

ترأست لبيبة أحمد عمل قسم األخوات ونشط هذا القسم لخمس 

سنوات قبل أن يعلن البنا انتقاله من الدعوة إىل السياسة والحكم
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ــام  ــن الع ــة م ــاً متصل ف عام ــت�ي ــدة س ــم لم القس

1944 وحــىت وفاتــه العــام 2004 دون أن تتــوله 

ي 
امــرأة؛ فالجماعــة ارتضــت صيغــة راســخة �ف

ــات وجهــود المــرأة، هــو أن  ــا مــع تضحي تعامله

تعهــد لهــا بالمســؤوليات والأعبــاء والمغــارم، 

ــع  ــاٍه م ي تم
ــال �ف ــد الرج ــلطة بي ــع الس ــا تض بينم

الواقــع الجتماعــي الظالــم.

ــوى  ي الق
ــا�ت ــن ب ــذ ع ــم تش ــة ل ــة الجماع حقيق

ي تلــك النظــرة المتخلفــة للمــرأة؛ لأنها 
السياســية �ف

ــع  ي واجتماعــي صن
اً عــن واقــع ثقــا�ف ــري ــت تعب كان

إكراهــات المجتمــع، قبــل أي إكراهــات أخــرى 

ــن  ــفة للدي ات المتعس ــري ــض التفس ــا بع صنعته

ــدتها حــركات كالإخــوان. ي جّس
ــىت ــراده ال وم

استغالل المرأة سياسيًا
ــد  ــه بالعدي ــا نفس ــاة البن ي حي

ــرأة �ف ــت الم قام

ي 
ــض والزدواج �ف ــفت التناق ي كش

ــىت ــن الأدوار ال م

أفــكاره ومــا مارســه هــو وحــض عليــه، ومــن ذلــك 

الموقــف مــن المــرأة الــذي لخصتــه كلماتــه، فهــل 

ي إرســال حســن البنــا وفــداً نســائياً إىل قــرص 
كان �ف

الملــك فــاروق يحملــن مذكــرة تفّنــد أســباب حــل 

الجماعــة، وتناشــد الملــك إلغــاء قــرار الحــل عماً 

ــف  ــم يخال ــة الأ�ة؟ أل ــت ورعاي مــن أعمــال البي

حســن البنــا بذلــك مــا دعــا إليــه مــن عــدم 

ــاط  ــل وقيامهــا بنش ــل؟ ب ــاط المــرأة بالرج اخت

ســياسي يخالــف مــا تعلمتــه وأعدهــا المجتمــع لــه 

ــاره! ه واختي وفــق تفســري

ســام، كمــا رّوجــت لــه  هــل كان مــن قيــم الإ

ي 
ــىت ــاهد ال ي المش

ــاء �ف ــرج النس ــة، أن تخ الجماع

تلــت خــروج الجماعــة مــن الحكــم العــام 2013، 

ي الجامعــات 
يمارســن العنــف المــادي واللفظــي �ف

ويتفوهــن بالألفــاظ الخارجــة، أم أنهــا السياســة 

ي 
والــىت نشــأتها  منــذ  الجماعــة  داء  هــي  ي 

الــىت

محطــات  كل  ي 
�ف بالنســاء  الدفــع  إىل  دفعتهــا 

ي الدعايــة 
، بــدءاً مــن دورهــن �ف التدافــع الســياسي

عــان لمرشــحي الجماعــة وتربيــة الأولد عــىل  والإ

ف  كراهيــة الدولــة والمجتمــع، وتنشــئتهن منفصلــ�ي

، خصوصــاً مــع امتــاك  ي
عــن الشــعور الوطــىف

ي وزارة التعليــم 
الجماعــة جيشــاً مــن المعلمــات �ف

ي مهمــة تســميم عقــول الطلبــة، وقــد 
تحركهــن �ف

ي بدايــة 
هّمــت الجماعــة بتحريــك هــذا الجيــش �ف

العــام الــدراسي الــذي حفــل بمظاهــرات تاميــذ 

وأطلقــت  عــدادي،  والإ ي 
البتــدا�أ وتلميــذات 

ــل  ــا، قب ه ــح« وغري ــة »7 الصب ــل حرك ــركات مث ح

أن تعــود الجماعــة أدراجهــا بعــد أن أيقنــت أنهــا 

ــت  ــم الآن، ففضل ــك هــذا التنظي تخاطــر بتحري

الضــن بــه لمرحلــة لحقــة مــع تهيــؤ مشــهد جديد 

قــد يســمح بصعــود الجماعــة مــرة ثانيــة بعــد أن 

ــعبيتها. ــارت ش ــع وانه ــا المجتم افتضحه

أدرك اإلخوان مبكرًا قوة النساء فأنشأوا قسم األخوات في العام 
1932 ولكن عهدوا لرجل بإدارته ستين عامًا
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يحــة  ــة تســتخدم هــذه ال�ش ــزال الجماع ــا ت م

ي الدعايــة التلفزيونيــة، عرب قنوات 
بشــكل مكثــف �ف

ي تنطلــق مــن الخــارج بالنظــر 
الفتنــة والتكفــري الــىت

ف الضــوء عــىل  لطبيعــة الشــعب العاطفيــة، وتركــري

هــا وتوســيع  بعــض المخالفــات الأمنيــة وتكبري

ي عواطــف النــاس، 
نطاقهــا مــن أجــل التأثــري �ف

والدلــوف لهــم مــن بــاب المظلوميــة الــذي هــو 

ــاب المفضــل للجماعــة عــرب تاريخهــا. الب

ي 
إّن أّي مراجعــة لحجــم المشــاركة النســائية �ف

مظاهــرات الجماعــة يكشــف أّن النســاء يمّثلــن 

أكــرش مــن 60% مــن حجــم تلــك التظاهــرات، بمــا 

يفضــح انتهازيــة التنظيــم الــذي ل يجــد غضاضة 

ــع  ــم، ورف ــاس وتضحياته ــآلم الن ــرة ب ي المتاج
�ف

رايــة الثــأر مــع الدولــة والتحريــض عــىل إطــاق 

ــة تدمــر مــا تّبقــى مــن تماســك هــذا  حــرب أهلي

ــن أدوات  ــرأة مجــرد أداة م ــى الم ــع، لتبق المجتم

ــم دون أي  ــة الحك ي محرق
ــا �ف ــي به ــم يلق التنظي

وازع.

ارتضت الجماعة في 
تعاملها مع تضحيات 

وجهود المرأة بأن تعهد 
لها بالمغارم بينما تضع 

السلطة بيد الرجال
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المتاجرة بدماء األعضاء

ي مطلع 
ك السياسة والنتقال المبكر �ف ف مع�ت منذ دخول الإخوان المسلم�ي

بية، إىل الحتكاك المتكرر مع  كية وال�ت ف الأربعينيات من مربع الدعوة وال�ت
الحكومات والسعي للوصول إىل الحكم، كان الأفراد دوماً هم الحلقة الأضعف 

والمطية الأسهل والقربان الذي تتاجر بهم الجماعة.

16
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قيمة الفرد في التنظيم اإلخواني
فهمــي  محمــود  الــوزراء  رئيــس  مقتــل  فــور 

ي عــىل يــد عنرصيــن مــن عنــارص الإخــوان 
النقــراسش

، ومحاولــة تفجــري مكتــب النائــب العــام  ف المســلم�ي

لإخفــاء أدلــة وخطــط الجماعــة ونظامها العســكري، 

ي إصــدار بيانــه المشــهور 
دد حســن البنــا �ف لــم يــرت

ــاً  ــوا إخوان ــوان »ليس ــل عن ــذي حم ــام 1949 ال الع

« قائــاً »وقــع هــذا الحــادث  ف وليســوا مســلم�ي

ــب ســعادة  ــة نســف مكت ــد – حــادث محاول الجدي

النائــب العــام، وذكــرت الجرائــد أّن مرتكبــه كان من 

، فشــعرت بأنـّـه مــن الواجــب أن  ف الإخــوان المســلم�ي

أعلــن أّن مرتكــب هــذا الجــرم الفظيــع وأمثالــه مــن 

الجرائــم، ل يمكــن أن يكــون مــن الإخــوان ول مــن 

ف  ــاب�ي ــن الش ــا هذي ــرّد البن ــاطة ج «. ببس ف ــلم�ي المس

ف مــن انتمائهمــا للتنظيــم؛ بــل وانتمائهمــا  الإخوانيــ�ي

ــم  اف المته ــرت ــاً إىل اع ــصف لحق ــا أف ــام، م س لاإ

ف مــن  عبدالمجيــد أحمــد حســن عــىل بقيــة المتهمــ�ي

ــه  ــذي أصاب ــا، ال ــن البن ــان حس ــراً ببي ــوان تأث الإخ

أّن  مــن  بالرغــم  بالصدمــة،  ف  المتهمــ�ي وأصــاب 

فهــم أحــد قيــادات النظــام الخــاص للبيــان وهــو 

محمــود الصبــاغ، أنـّـه كان مجــرد شــكل مــن أشــكال 

ي طالمــا لجــؤوا 
المــداراة والتقيــة السياســية الــىت

إليهــا.

ي 
�ف الفــرد  قيمــة  يكشــف  الموقــف  هــذا 

ــة  ــوداً لحرك ــى وق ــث يبق ؛ حي ي
ــم الإخــوا�ف التنظي

ــداف، دون أن  ــول لاأه ف الوص ــ�ي ــم وتأم التنظي

ي المشــاركة بتحمــل نصيبــه مــن 
يحفــل بحقوقــه �ف

ي الإخــوان 
ي صناعتهــا، فالفــرد �ف

ك �ف خيــارات اشــرت

ي جيــش قيادتــه ل تعطــي لــه 
هــو مجــرد جنــدي �ف

أي حــق؛ بــل تفــرض عليــه فقــط لونــاً صارمــاً مــن 

ــة،  ــة والمعصوم ــادة الملهم ــة للقي ــوان الطاع أل

وإن  حــىت  نارصهــا  هللا  أّن  يعتقــدون  ي 
الــىت

يعتــه كمــا  أخطــأت؛ لأنهــا تدافــع عــن دينــه و�ش

ــة. ــة الإخواني ــز الدعاي ترك

 جنود برسم تبرُّؤ القيادة
تبقــى تعليمــات حســن البنــا لأعضــاء الجماعــة 

ي تحديــد أدوار الأفــراد »كــن جنديــاً 
حاســمة �ف

ــن  ــر بحس ــا يذك ــارة«، بم ش ــر الإ ــة ينتظ ي الثكن
�ف

كان  الــذي  ف  الحشاشــ�ي فرقــة  زعيــم  الصّبــاح 

دى مــن  ــه إذا أمــر أحــد أتباعــه أن يــرت يفتخــر بأن

ــور. ــىل الف ــل ع ــاهق لفع ش

لكــن الفــارق أّن اســتاب البنــا لأعضــاء وقواعد 

الجماعــة كان أقــوى مــن الصّبــاح؛ حيــث لــم يلجأ 

ــل لمــا هــو أخطــر  لمخــدر مــادي كالحشــيش؛ ب

مجــة العقــل عــىل  وهــو المخــدر الفكــري برب

قناعــات، تجعــل الفــرد ينظــر لنفســه بدونيــة 

ــا  ــه كم ــري بإخوان ــل بنفســه كث ــه قلي ــة، وأنّ مرضي

مواجهــة  ي 
�ف رادة  الإ ســليب  الجماعــة،  عّلمتــه 

ــد. ــا المرش ي يمثله
ــىت ــادة ال القي

لم يتردد البنا فور قتل عنصرين إخوانيين للنقراشي بإصدار بيانه 
المشهور: ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين
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أ مــن أفــراد  ي أن يتــرب
لــم يجــد التنظيــم بأســاً �ف

ي التنظيــم بتمــام الســمع 
تحلــوا بمــا يعــرف �ف

ــوا الســاح وخاطــروا بأرواحهــم  والطاعــة، وحمل

استشــعر  ف  حــ�ي لكــن  التنظيــم،  ســبيل  ي 
�ف

خطرهــم عــىل وجــوده ضحــى بهــم دون أن يــرف 

ــه جفــن. ل

ف  1954 حــ�ي العــام  ي 
�ف تاريخيــاً  تكــرر  الأمــر 

دفعــت عنــارص الجماعــة للصــدام مــع النظــام 

، وكلفــت مجموعــة باغتيــال الرئيــس  الســياسي

ــية،  ــدان المنش ي مي
ــارص �ف ــال عبدالن ــل جم الراح

وعندمــا فشــلت المحاولــة نفــى الإخــوان عاقتهم 

ــت  ــام ذهب ــع النظ ــاً م ــوا حرب ــة، وأطلق بالعملي

ــوا  ــري مــن المغــرر بهــم ممــن صدق ــأرواح الكث ب

قيــادة الجماعــة، وتصــّوروا أنّهــم ينــرصون الديــن 

ي إضعافــه 
بالتآمــر عــىل الوطــن، والمشــاركة �ف

ــل. ــع إ�ائي ــرب م ــوض الح ــو يخ وه

ــة  ــا الجماع ي أطلقته
ــىت ــات ال ي المواجه

ســقط �ف

مــن  الكثــري  الســياسي  والنظــام  الدولــة  مــع 

البســطاء، ولــم تتوقــف القيــادات أبــداً عــن 

ــث  ــوا بالحدي ــد أن يقض ــم بع ــرة بدمائه المتاج

ي لــم تكــن ســوى 
ي ســبيل هللا، الــىت

عــن الشــهادة �ف

ــا  ــف كم ــم تتوق ــم ل ــىل الحك ــول ع ــرب للوص ح

ــدة  ــارص جدي ــت عن ف دفع ــ�ي ــام 1965، ح ي الع
�ف

للصــدام مــع النظــام وقوعــاً تحــت تأثــري أفــكار 

للنظــم والمجتمعــات،  ه  ســيد قطــب وتكفــري

ــج  ــت تنت ــة ظل ي ــات تكفري ــق موج ــا أطل ــو م وه

آثارهــا عنفــاً وتخريبــاً وقتــاً أصــاب الآلف بــوزر 

ــكار. ــك الأف تل

 استخفاف بالبسطاء
يحــ�ي أحــد قيــادات الإخــوان عــىل لســان 

ة  ف الجــري بمحافظــة  داري  الإ المكتــب  مســؤول 

أجــري   2000 العــام  ي 
�ف أنّــه  الــرصوي،  محمــد 

الشــورى  مجلــس  أعضــاء  ف  بــ�ي رأي  اســتطاع 

ي انتخابــات 
اك الجماعــة �ف بالمحافظــة حــول اشــرت

الشــورى  مجلــس  لأعضــاء  نصفــي  تجديــد 

المــرصي آنــذاك، فرفــض الأعضــاء المشــاركة 

ــة ل  ــك المعرك ــىل أّن تل ــد ع ي تأكي
ــبة 85% �ف بنس

تســتحق مــا ســينفق فيهــا مــن أمــوال وتضحيات، 

ــوا  ــوان فوجئ ــورى الإخ ــس ش ــاء مجل ــن أعض لك

ــات  ي النتخاب
ــاركة �ف ــاد بالمش رش ــب الإ ــرار مكت بق

رغــم تصويــت مجالــس شــورى المحافظــات 

ي 
بالرفــض، مــا أغضــب »الــرصوي« الــذي تمتــم �ف

ي المكتــب 
لحظــة انفعــال قائــاً »طبعــاً إخواننــا �ف

ــم  ــم عنده ــش مه ــاد( م رش ــب الإ ــد مكت )يقص

ــا  ــات طالم ي النتخاب
ــوت �ف ــل أو يم ــم أخ يعتق ك

ــان«. ي أم
ــم �ف ه

ي أفــصف فيهــا بكلماتــه 
ي ذات الليلــة الــىت

و�ف

فقــط  ليــس  فصلــه  المرشــد  قــرر  الصادقــة 

الفرد اإلخواني مجرد جندي تحت قيادة تفرض عليه لونًا صارمًا من 
الطاعة العمياء
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ــس  ــة مجل ــن عضوي ــل وم ــب؛ ب ــن إدارة المكت م

الشــورى، لأنـّـه تجــرأ بالحديــث عــن أخطــر نقطــة 

ي ســلوك قيــادة الإخــوان، وهــي الحــرص الدائــم 
�ف

عــىل التضحيــة بالبســطاء مــن أعضــاء الجماعــة، 

ــم  ــرى، ث ــو الأخ ــة تل ــون محرق ــم إىل أت ودفعه

ــث  ــوا، والحدي ــد أن يموت ــم بع ــرة بدمائه المتاج

ي ســبيل هللا، 
عنهــم باعتبارهــم شــهداء الجهــاد �ف

الجماعــة  وع  الحقيقــة شــهداء مــ�ش ي 
�ف وهــم 

ــم. ي الحك
ــادة �ف ــام القي ــياسي وأح الس

ــل  ي مراح
ــت �ف ي واصل

ــىت ــة ال ــي ذات الجماع ه

ــت  ــا دفع ــا حينم ــاء أبنائه ــرة بدم ــرى المتاج أخ

رشــاد  الإ مكتــب  مقــر  عــن  للدفــاع  البســطاء 

ي 
بالمقطــم العــام 2013 كمــا لــو كان الكعبــة الــىت

يحــج لهــا المســلمون، ليدفــع هــؤلء إىل معركــة 

ــاً  تحــت أجــواء فــو�ف عارمــة فيمــا عــرف إعامي

رشــاد ومــا تاهــا مــن أحــداث،  بأحــداث مكتــب الإ

تّوجتهــا الجماعــة باعتصامــي رابعــة والنهضــة 

ــل  ــة دون خج ــادات الجماع ــت قي ف ــن اعرت اللذي

عامــي  الإ المتحــدث  لســان  عــىل  بعبثيتهمــا، 

ي المنحــل حمــزة 
لحــزب الحريــة والعدالــة الإخــوا�ف

 » ف ي برنامجــه عــرب قنــاة »مكمل�ي
زوبــع الــذي قــال �ف

أن هــذا  نعلــم  )أغســطس( 2015 »كنــا  ي آب 
�ف

العتصــام لــن يــرد مــرسي إىل منصبــه، قــد يســأل 

ي العتصام 
البعــض لمــاذا كنتم تقولــون للنــاس �ف

مــرسي ســيعود غــداً أو بعــد غــد؟ لأنـّـه كّنــا نريــد 

د عليــه عضوة  أن نصــل إىل نقطــة التفــاوض«، لــرت

ة عــن صدمــة قواعــد الجماعــة  مــن الإخــوان معــرب

مــن هــذا العبــث بــأرواح النــاس »حســبنا هللا 

ي دمائنــا، 
ونعــم الوكيــل، غررتــم بنــا وتهاونتــم �ف

ــادة فاشــلة ومــن فشــل إىل فشــل«. قي

لكــن هــذا الفشــل المتكــرر لــم يدفــع قواعــد 

مــدى  واكتشــاف  للحظــة  للتوقــف  الجماعــة 

ــا بدمائهــم؛ فمــع أن  ــادة ومتاجرته ــة القي انتهازي

ــن مــن قواعــد الجماعــة غــادروا المشــهد  ي الكثري

ــي رابعــة والنهضــة،  ــة بعــد فــض اعتصام بالكلي

ي 
ــىت ــادة ال ــك القي ــة تل ــوة لمحاكم ــن دون الدع لك

ي 
تاجــرت تاريخيــاً بــأرواح الأعضــاء وآلمهــم �ف

كل  حكــم  مــدار  وعــىل  أخــرى،  تلــو  مرحلــة 

ي معادلة 
الأنظمــة السياســية ملكيــة وجمهوريــة، �ف

ــح مــن أجــل  ؛ بســطاء يدفعــون للذب ــم تتغــري ل

ــة  ــع الدول ــة م ــري متكافئ ــارك غ ي مع
ــم �ف التنظي

ــا  ــا وتتجســد خطاي ــع، ويســقط الضحاي والمجتم

ي شــاركوا 
القيــادات الذيــن يتاجــرون بالدمــاء الــىت

لتكــرار  تلــك الجمــوع  ثــم تعــود  ي ســفكها، 
�ف

يف  ف ــري ــطورة س ــرار لأس ي تك
ــار، �ف ــر دون اعتب الأم

وصخرتــه.

سقط في مواجهات الجماعة بسطاء كثيرون لم تتوقف القيادات 
أبدًا عن المتاجرة بدمائهم
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اإلخوان يكذبون كما يتنفسون

ي انطلقت عقب سقوط 
لم تكن تلك المقولة لوناً من ألوان الدعاية السلبية ال�ت

ي 30 حزيران )يونيو(؛ بل كانت وصفاً جاء عىل لسان أهم قياداتهم، 
الإخوان، �ف

وهو الدكتور محمد حبيب، نائب المرشد العام للجماعة، الذي تّم فصله 
ي 

ف المجموعة القطبية، ال�ت من الجماعة عىل خلفية الخالف التنظيمي بينه وب�ي
كانت قد سيطرت عىل الجماعة منذ منتصف السبعينيات، وعززت سيطرتها عىل 

ي 2009، مستبعدة كل من هم ليسوا عىل خطها الفكري والتنظيمي.
التنظيم �ف

17
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ي وصــف ســلوك 
�ف النعــت دقيقــاً  كان هــذا 

ي 
ي توســلت بالكــذب عــرب تاريخهــا �ف

الجماعــة، الــىت

الوصــول إىل أهدافهــا.

ي لــم تكتــِف بالصمــت عــن تهــم 
الجماعــة الــىت

تطــال ســمعتها، وســمعة أعضائهــا، فأنكــرت كّل 

جرائــم النظــام الخــاص، مثــاً؛ تلك الميليشــيات 

ــة  ــا بهــدف، ســّماه حماي ي شــكلها حســن البن
ــىت ال

الدعــوة، فامتــدت جرائمــه لتطــال المجتمــع؛ بــل 

والقتصــاد المــرصي، بهــدف تخريبــه، وامتــدت 

أقدمــت  عندمــا  نفســه،  النظــام  أعضــاء  إىل 

ــوة  ــن النظــام الخــاص عــىل وضــع عب وحــدة م

ي علبــة حلــوى قتلــت الســيد فايــز، 
متفجــرة �ف

ــادة  ــذي كان يعــد قي عضــو النظــام الخــاص، ال

جديــدة تصفــي الجهــاز الــذي كان قــد توحــش، 

ــة. ــدرات الجماع وســيطر عــىل مق

لــم يقــل تاريــخ الجماعــة المكتــوب شــيئاً عــن 

ذلــك، وظلــت الدعايــة حــول التنظيــم، باعتبــاره 

ممــا يتقــرب بــه الإخــوان لربهــم، كمــا قــال 

، المرشــد الســادس  ي ــىب المستشــار مأمــون الهضي

ــا نتقــرب إىل هللا بأعمــال النظــام  للجماعــة: »إنّن

ــاص«. الخ

قتــل الأبريــاء وتخريــب القتصــاد المــرصي عرب 

ي 
ات وعمليــات اغتيــال، بــدأت للمفارقــة �ف تفجــري

يــن لتأســيس الجماعــة،  الحتفــال بالذكــرى الع�ش

ي أحمــد 
ي 22 آذار )مــارس( 1948، باغتيــال القــا�ف

�ف

الخازنــدار، هــل كان اختيــار هــذا التاريــخ، تاريــخ 

كان  أم  مصادفــة،  مجــرد  الجماعــة،  تأســيس 

ــخ  ــة الراس ــط الجماع ــىل خ ــد ع ــوداً للتأكي مقص

ي اختيــار العنــف وســيلة، وقديمــاً قــال أحــد 
�ف

والغتيــال  فريضــة،  رهــاب  »الإ إّن  قياداتهــم 

ســنة«؛ حيــث انطلقــت موجــات التفجــري والعنف 

ة، بــدءاً مــن عــام 1948، الــذي كان  ي تلــك الفــرت
�ف

ــة أســماها حســن  ــة مرحل ــاً بدخــول الجماع إيذان

ــة التنفيــذ. ــا مرحل البن

ــة،  ــخ الجماع ــل تاري ــم يق ــا، ول ــل البن ــم يق ل

يــن  ي الذكــرى الع�ش
ي انطلقــت �ف

إّن الأعمــال الــىت

ــال  ــن النتق ــاً ع ــت إعان ــة، كان ــيس الجماع لتأس

ــا الــكام إىل دنيــا الفعــل؛ حيــث قســم  مــن دني

ــاث مراحــل،  ــة إىل ث ــل الجماع ــا مراحــل عم البن

تبــدأ بالتعريــف، ثــّم بالتكويــن، وتنتهــي بالتنفيــذ 

ي هــذا العــام.
ــدأ بالفعــل �ف الــذي ب

بــل أنكــر البنــا تلــك الأعمــال؛ لأنّهــا لــم تحقــق 

ــة عــىل الجماعــة،  ــت الطاول ــا، وقلب الهــدف منه

ي الخازنــدار، 
ومــن ثــم وصــف قاتــىلي القــا�ف

 ،» ف مســلم�ي وليســوا  إخوانــاً،  »ليســوا  بأنّهــم 

فجرّدهــم ليــس فقــط مــن عضويــة الجماعــة؛ بل 

 ، ســام أيضــاً، دون خلــق أو ضمــري ومــن ربقــة الإ

كذب حسن البنا حين حّدد الهدف من إنشاء الجماعة في تحرير 
الوطن من كل سلطان أجنبي، فعّزز سلطة األجنبي في النفوس
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رغــم أنّــه هــو مــن كّلفهــم بتلــك الأعمــال، وكان 

ــه  ــورط في ــم يت ــاً ســافراً مــن الكــذب، ل هــذا لون

، فقــد بقيــت  دعــاة الديــن، قبلهــا أو بعدهــا حــىت

اف بجرائمهــم،  لــدى كثــري منهــم شــجاعة العــرت

والتفاخــر بهــا، وليــس التنكــر لهــا ونفيهــا إذا لــم 

تحقــق الهــدف.

ــن  ــدف م ــّدد اله ف ح ــ�ي ــا ح ــن البن ــذب حس  ك

ي تحريــر الوطــن من كل ســلطان 
إنشــاء الجماعــة �ف

ي النفــوس، مــرة 
ي �ف ، فعــّزز ســلطة الأجنــىب ي أجنــىب

ي التحالــف 
، وأخــرى �ف ف نجلــري بالتحالــف مــع الإ

ضّدهــم مــع الألمــان، الذيــن راهــن عليهــم، 

، للتنســيق معهم،  ي
ف الحســيىف وأوفــد الشــيخ أمــ�ي

وعــرض خدماتهــم عــىل النــازي، ولــم يقــل تاريخ 

الجماعــة أيضــاً شــيئاً عــن ذلــك.

ظــّل الكذب ديــدن الجماعــة وقيادتهــا، فكذبوا 

ــة  ــوان المعرف ــت عن ــة، تح ــاء الجماع ــىل أعض ع

عــىل قــدر الحاجــة، فلــم تعــرف قواعــد الجماعــة 

أبــداً تاريــخ التنظيــم، ول أعمالــه، ول تحالفاتــه، 

ســواء مــع رئيــس الــوزراء عدو الشــعب إســماعيل 

، أو مــع الملــك فــاروق الــذي خــرج النــاس  ي
صــد�ت

ي مظاهــرة تهتــف بســقوطه، وتقــول: »الشــعب 
�ف

بمظاهــرة  الإخــوان  ليخــرج  النحــاس«،  مــع 

ــزال الإخــوان  تقــول: »إّن هللا مــع الملــك«، ول ي

ولتــزال  اســتعمارية،  قــوة  كّل  وّد  يخطبــون 

ــون  ــض، يخطب ــت الأبي ــج إىل البي ــم تح وفوده

ي ناصبــت ثــورة الشــعب المــرصي 
وّد أمريــكا الــىت

العــداء، واختــارت أن تنحــاز لهــم ليكونــوا شــوكة 

ــة. ــة المرصي ي خــارصة الدول
�ف

ي عاطفــة وطنية، لــم يعرفوها 
كــذب الإخــوان �ف

اب  عندمــا هللــت جموعهــم لمــن يّدعــي اقــرت

عــادة محمــد  ف مــن الســواحل المرصيــة لإ الماريــرف

ــم  ي ل
ــىف ــتقال وط ــزاء لس ــم، ول ع ــرسي للحك م

يعرفــه الإخــوان، وإن هتفــت بمفرداتــه دعاياتهــم 

ي 
كالعــادة، ولطالمــا ذهبــت دعايــة الجماعــة �ف

ي اتجــاه آخــر.
اتجــاه وأفعالهــم �ف

ــن  ــوا ل ــا قال ــط عندم ــوان فق ــذب الإخ ــم يك ل

ي 
ي مــرص، �ف

لمــان �ف ّشــح عــىل كامــل مقاعــد الرب نرت

أعقــاب ثــورة 25 ينايــر، ثم ترّشــحوا عــىل المقاعد 

ــم،  كائه ي �ش
ــا�ت ــع ب ــقوا م ــد أن نس ــل، بع بالكام

لمــان يمينــاً دينيــاً بنســبة فاقــت %70،  ليكــون الرب

ي عــدم المنافســة عــىل 
أو النكــوث عــن العهــد �ف

ويــر  ف شــح؛ بــل وقبــول الرت مقعــد الرئيــس، ثــم الرت

ي تأكيــد عــىل صدقيــة إيمانهــم بكثري 
لصالحهــم �ف

. ف ي دهســوها مطمئنــ�ي
مــن القيــم الــىت

كــذب   ، بكثــري أقــدم  الإخــوان  كــذب  كان 

ف أسســوا جماعتهــم بادعــاء النتصار  الإخــوان حــ�ي

لقيــم الديــن الأصيلــة، وتربيــة الأمــة عــىل مــكارم 

اعتمد اإلخوان على كتاب ندا في عمليات التجنيد من خالل التعاطف مع 
مظلومية مصنوعة لم يخجل ندا  من االعتراف بأنها كذب وخداع وتزوير
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الأخــاق، وصياغــة المواطــن الصالــح، فدهســوا 

وتربيــة  عليهــا،  المتكــرر  بالعــدوان  القيــم 

ــاس  ــره الن ــة، تك ــط الأم ــة وس ــم كطائف عنارصه

ي الظــام، حــىت لــو كان ذلــك 
والســلطة، وتتآمــر �ف

ــة، أو إشــاعة أجــواء مــن  ــد إشــاعة كاذب عــرب تردي

ــاط. ــأس والإحب الي

ــم،  ــن دعوته ــوا ع ف تحدث ــ�ي ــوان ح ــذب الإخ ك

باعتبارهــا دعــوة تجمــع ول تفــرق، ففرقــوا الأمــة 

شــيعاً وأحزابــاً، إىل حــّد تقســيم البيــت الواحــد، 

يــة داخــل العائلــة  وإعــادة ترتيــب العائــق الب�ش

ــة  ــوق صل ــم ف ــة التنظي ــح صل ــدة، لتصب الواح

ــة  ــداً صل مــوا أب ــم يحرت ــا ل ــدم والنســب، بينم ال

الوطــن.

ويــر لــم يقــف عنــد مــا  ف لكــّن الكــذب والرت

اع وقائــع وأحــداث،  ذكرنــاه؛ بــل امتــّد لخــرت

للجماعــة  الــولء  تؤمــن  مؤلفــات  ي 
�ف وكتابتهــا 

والتعاطــف معهــا، وتدعيــم كراهيــة زعامــات 

ومؤسســات قدمــت باعتبارهــا تعتــدي عــىل كرامــة 

ــه  ــت ب ف ــا اعرت ــو م ــن، وه ــن والوط ــاس والدي الن

قياداتهــم.

ــدا،  ــف ن ي يوس
ــوا�ف ــادي الإخ ــف القي ــد كش فق

« المنســوب للداعيــة  ي
أّن كتــاب »أيــام مــن حيــا�ت

ــا  ــه عم ــدث في ، وتتح ــزاىلي ــب الغ ــة زين الإخواني

عبــد  أن  ومــن  المرصيــة  الســجون  ي 
�ف عانتــه 

ــوى  ــن س ــم يك ــا ل ــهد تعذيبه ــه ش ــارص نفس الن

كتــاب مختلــق؛ إذ كتــب الكاتــب محمــد الســعيد 

ي 
إدريــس بمقــال لــه عــام 2009 أن القيــادي الإخوا�ف

اف يوســف  ه باعــرت ي أخــرب
الســابق أبــو العــا مــا�ف

ــه. ــن تأليف ــاب م ي الكت
ــا ورد �ف ــأن كل م ــدا ب ن

اعتمــد الإخــوان عــىل هــذا الكتــاب بشــكل كبــري 

ــد، مــن خــال التعاطــف مــع  ــات التجني ي عملي
�ف

ــادي  ــم يخجــل هــذا القي ــة مصنوعــة، ل مظلومي

اف بأنهــا كــذب وخــداع  ، مــن العــرت ي
الإخــوا�ف

 : ي
وتزويــر، وعندمــا قــال لــه أبــو العــا مــا�ف

ــخ؟  ــاس والتاري ــىل هللا والن ــاً ع ــذا كذب ــس ه ألي

الحــرب  ولأّن  الحــرب خدعــة،  بقولــه:  أجابــه 

ــؤلء! ــىل كل ه ــذب ع ــن الك ــأس م ــا ب ــة ف خدع

ــدا إىل أمــر آخــر  افــات يوســف ن انســحبت اعرت

أخطــر، هــو تدليــس  وثيقــة تتحــدث عــن اجتمــاع 

الأجهــزة الأمنيــة المرصيــة، عــىل خطــة لتجفيــف 

 ، ي
الإخــوا�ف النشــاط  ومقاومــة  التطــرف  منابــع 

ــخ  ــس التاري ــت إجــراءات تحظــر تدري ــد تضمن ق

، إضافــة إىل  ف ســامي، أو بطــولت الفاتحــ�ي الإ

هــا  إجــراءات تنكيــل وعقــاب بــأ� الإخــوان، وغري

مــن خطــوات تضمنتهــا كّل كتــب المؤامــرة عــىل 

ــىل  ــرة ع ــا مؤام ــت باعتباره ي قدم
ــىت ــة، ال الجماع

ســام ذاتــه، وكان كتــاب »قذائــف الحــق«،  الإ

، أول مــن  الــذي كتبــه الشــيخ محمــد الغــزاىلي

ي 
ي تعاقــب ظهورهــا �ف

نــ�ش تلــك الوثيقــة، الــىت

ــة. ــي الجماع ــوبة لمؤلف ة منس ــري ــب كث كت

ــف  ــا كش ة، وم ــري ــل كث ــات الرج ــدو أّن مؤلف يب

ه  منهــا هــو الأٌقــل، والمؤكــد أنّــه يوجــد غــري

ي الجماعــة، يؤكــدون إيمانهــم 
مؤلفــون كــرش �ف

بدســتور جماعــة تكــذب كمــا تتنفــس، كمــا قــال 

. ي
بصــدق ذلــك القيــادي الإخــوا�ف
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العمى الفكري واإلستراتيجي

ي جانب منه، 
ساهم الصعود السياسي الذي أحرزه الإخوان، الذي كان يعود، �ف

ي 
ة ال�ت ي البنيان السياسي المرصي، فضالً عن القدرات التعبوية الكب�ي

إىل التشوه �ف
ي غلبة الشعور بالتفوق، التنظيمي والفكري 

تمتع بها التنظيم بحشد عنارصه، �ف
ف معاً  ، عىل نفوس أعضاء الجماعة، ما حجب عن القواعد والقيادي�ي والسياسي

التوقف لدراسة حقيقة هذا الصعود وطبيعته.

18
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شوفينية تنظيمية
ربّمــا بــدا ذلــك مفهومــاً، إذا تعّلــق الأمــر برفــع 

ف  الــروح المعنويــة لأعضــاء التنظيــم، وتحفــري

ــث  ة، بالحدي ــا�ش ــة المب ــرب 1qالدعاي ــه، ع أعضائ

عــن قــدرات تفــوق قــدرات التنظيــم وإمكاناتــه، 

التنظيمــي  الغــرور،  هــذا  أّن  المدهــش  لكــّن 

والفكــري، الــذي أصــاب الأعضــاء، إذا جــازت 

منــذ  التنظيــم  قيــادات  إىل  انتقــل  التســمية، 

ي شــوفينية تنظيميــة واضحــة، لــم ينــُج 
النشــأة �ف

ــادات. ــاء أو القي ــن الأعض ــد م ــا أح منه

ــود  ــعة عق ــدار تس ــىل م ــة ع ــت الجماع تحّرك

ي العمــل الســياسي بمنطــق الجماعــة الشــمولية 
�ف

ء ي
ــرف كّل سش ي تع

ــىت ال

ها، انعكاســاً للعمى  كانــت هــذه الأعــراض، وغري

الفكــري والتنظيمــي، الــذي أصــاب الجماعــة منــذ 

ي 
النشــأة، الــذي كان مــن أهــم مظاهــره الخلــل �ف

، ومــن ثــم التدبــري والفعــل. التصــور والتفكــري

اعتقــد الإخــوان أّن شــمولية الديــن تنســحب 

تتحــرك  وسياســية،  اجتماعيــة  كحركــة  عليهــم 

ــذا  ــن، وكان ه ــذا الدي ــن ه ــه ع ــا تفهم ــق م لتطب

الشــمول التنظيمــي مضــاداً لمقصــود الديــن ذاتــه، 

ي المرحلــة الزمنية 
ي عديــد مــن الملفــات، خاصــًة �ف

�ف

ــة. ــة الحديث ــة الوطني ــدأت بنشــأة الدول ي ب
ــىت ال

ف  ف الحاســم بــ�ي لــم تُعــَن الجماعــة أبــداً بالتميــري

الديــن، كمســاحة للوحــي المعصــوم الــذي ل 

ف يديــه أو مــن خلفــه، وأي  يأتيــه الباطــل مــن بــ�ي

يــل نصوصــه  ف ي فهــم الديــن وترف
يــة �ف مقاربــة ب�ش

عــىل الواقــع.

 احتكار الجماعة المسلمة
ــن، باعتبارهــم  ــّدم الإخــوان تصورهــم للدي ق

ة الجماعــة المســلمة،  ــداد الطبيعــي لمســري المت

ــا  ــك، عندم ــن ذل ــري ع ي التعب
ف �ف ــ�ي ــوا رصيح وكان

ســام  وصــف حســن البنــا دعوتــه بأنّهــا دعــوة الإ

ي القــرن الرابــع عــ�ش الهجــري، وكان هــذا محض 
�ف

ي 
ف �ف اء كبــري عــىل الديــن، وعــىل المســلم�ي افــرت

ي فهمهــم، 
ــس الإخــوان �ف هــذا الزمــان، فقــد تلّب

ي  هــم بمــا يتلبــس الفهــم البــ�ش كمــا تلّبــس غري

ــاص  ــراف وإخ ــد وانح ــان ورش ــة وبط ــن صح م

ــه،  ــض مع ــان، أو التناق ــبة الزم ــوى، أو مناس وه

ــة. ــة وإطــاق القيم ــة المهم أو محدودي

تصــّور الإخــوان أّن حركتهــم عابــرة للزمــن، 

وأنّهــا خالــدة تبعــاً لتصورهــم عــن ذاتهــم، وعــن 

فهمهــم للديــن ومــراده وأهدافــه، ومــن ثــم لــم 

ــا دورة  ــة له ــة اجتماعي ــم، كحرك ــداً أنّه ــوا أب يدرك

، إذا تجاوزتهــا دهســتها  ي
ة ســماح ســنىف حيــاة وفــرت

الأحــداث، فقــد غالبــوا نواميــس الكــون وقوانينه، 

ــن  ــت تحذرهــم م ــم كان رغــم أّن بعــض أدبياته

كان تصور البنا عن الدولة ينطوي على تناقض عميق بين تأييده 
للنظام النيابي واالنخراط في تبّني النظام الشمولي
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ذلــك، فــكان البّنــا يوصيهــم بالقــول »ل تصادمــوا 

نواميــس الكــون فإنّهــا غابــة«، لكّنهــم غالبوهــا، 

وقفــزوا عليهــا، فغلبتهــم بالقطــع.

منطق الجماعة الشمولية
ــود  ــعة عق ــدار تس ــىل م ــة، ع ــت الجماع تحّرك

، بمنطــق الجماعــة الشــمولية  ي العمــل الســياسي
�ف

ء، بالشــكل  ي
ء، وتقــوم بكل سش ي

ي تعــرف كّل سش
الــىت

ي الممارســة، بقــدر 
الــذي أّكــد أّن الأزمــة ليســت �ف

ي أدبيــات الحركــة ذاتهــا.
مــا هــي �ف

كان تصــور البّنــا عــن الدولة ينطــوي عىل تناقض 

ي الوقــت 
، و�ف ي ــا�ب ف تأييــده للنظــام الني عميــق؛ بــ�ي

 ، ــموىلي ــام الش ي النظ ّ
ــىف ي تب

ــاً �ف ــه، كان منخرط نفس

ي 
ورفــض فكــرة الأحــزاب والتعدديــة السياســية، الىت

ي رســالته 
ــر �ف ــد ذك ، فق ي ــا�ب ــة النظــام الني هــي بيئ

ســامي«،  ي ضــوء النظــام الإ
»مشــكاتنا الداخليــة �ف

 ، ي ســام من النظــام النيــا�ب متحدثــاً عــن موقــف الإ

النظــام  قواعــد هــذا  ي 
�ف فليــس  »وعــىل هــذا 

ي وضعهــا 
ي مــا يتنــا�ف مــع القواعــد الــىت النيــا�ب

ســام لنظــام الحكــم«، ورغــم ذلــك فقــد ذّم  الإ

ي  ي ل يزدهــر النظــام النيــا�ب
التعدديــة الحزبيــة الــىت

إل عــىل أرضيتهــا، وربمــا هــذا مــا وســم الخطــاب 

ي المــراوغ؛ حيــث تبــدو المراوغــة، انعكاســاً 
الإخــوا�ف

ي بنيــة الإخــوان الفكريــة، 
للتناقــض، ســمة رئيســة �ف

ومــن ثــم الســلوك والخطــاب.

افتقر اإلخوان إلى أهّم ملكات التفكير اإلستراتيجي وهي التمييز بين 
المهم واألهم وترتيب األولويات

وع الســياسي إىل الإخــوان  كانــت نســبة المــ�ش

تجاربهــم  تنحــز  فلــم  عظيمــة،  خطيئــة 

النظــام  بنــاء  ي 
�ف الديــن  لمقصــود  السياســية 

ــدل  ــة، والع ــث الديمقراطي ــن حي ، م ــياسي الس

إّن  حيــث  ؛  ي
الوطــىف والســتقال  الجتماعــي، 

تدخــل  ل  الحقيقــة،  ي 
�ف عيــة،  ال�ش المرجعيــة 

ــرص، إّل  ــتقصاء والح ــاص والس ــل الختص بفع

 ، ي دائــرة محــدودة جــداً مــن النشــاط الســياسي
�ف

ــة  يع ــم ال�ش ــث تُقَح ــلطوي؛ حي ي أو الس ــز�ب الح

بوضــع  فقــط  الحزبيــة،  امــج  الرب معظــم  ي 
�ف

ــدو نســبتها  ــذا تب ــة؛ ل ــات الكلي المقاصــد والغاي

تشــويهاً  الديــن،  أو  المعصــوم  الوحــي  إىل 

ــاً،  ــرى تاريخي ــا ج ــا، كم ــن والدني ــاداً للدي وإفس

ومايــزال يجــري.

رؤية إستراتيجية مرتبكة
ي التجربــة 

كان مــن عامــات العمــى أيضــاً، �ف

ــك؛ أّن التجــارب السياســية  السياســية، تبعــاً لذل

ي معظــم المراحــل، 
ي خاضتهــا الجماعــة �ف

الــىت

اتيجية  لــم تكــن موظفــة لحســاب رؤيــة إســرت

ــة، منخرطــة  ي مرحل
ــة، �ف واضحــة، فنجــد الجماع

ــة، والســعي إىل الوصــول  ــع الدول ي الصــدام م
�ف

ي الوقــت الــذي كان يتحتــم، 
للســلطة والحكــم، �ف

اتيجية الصحيحــة، أن تســلك  ســرت وفــق الرؤيــة الإ

ي أوقــات أخــرى كان 
مســاراً إصاحيــاً، بينمــا �ف

ية، لم  يتحتــم اختيــار مســار ثــوري، ورؤيــة تغيري
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ي اختيــار المســار الصحيــح 
تفلــح الجماعــة أبــداً �ف

ــة. ــم للمرحل والمائ

ــكاً  ي مرتب
كان منطــق الحــراك الســياسي الإخــوا�ف

ــة  ــة العام ــرة الوطني ــك النظ ــذي أرب ــكل ال بالش

، وربّمــا كان هــذا  لأولويــات العمــل الســياسي

ــة  ــة الدول ــت تجرب ــرى أضعف ــباب أخ ــن أس ضم

. ــري ــكل كب ــة بش الوطني

ــري  ــكات التفك ــّم مل ــوان إىل أه ــر الإخ افتق

المهــم  ف  بــ�ي ف  التميــري وهــي  اتيجي،  ســرت الإ

ي تيــّ� 
الــىت والأهــم، وترتيــب الأولويــات، 

ذلــك، لكــن لأّن الإخــوان لــم يتحــّرروا تاريخياً، 

ي 
�ف بنيويــة  مــن مشــكات  اللحظــة،  وحــىت 

الصطفائيــة  وهــم  مــن  والتحــرر  التفكــري 

والمظلوميــة، فلــم يمتلكــوا أبــداً الحــّد الأد�ف 

رغــم  اتيجي،  ســرت والإ الحــركي  التأّهــل  مــن 

المســار الطويــل زمنيــاً، الــذي لــم يخّلــف 

ــية  ــكات؛ النفس ــن المش ــف م ــوى إرث كثي س

بويــة. والرت والمعرفيــة 

تصور بائس للدولة الحديثة
يبــدو تصــور الإخــوان للدولــة شــديد البــؤس؛ 

ــن  ّ ع ــرب ــري يع ــور فك ــىل ضم ــوي ع ــث ينط حي

نوســتالجيا لأوضــاع تاريخيــة، صنعــت تصــور 

الإخــوان للدولــة، وهي مقاربة شــديدة الســطحية 

تصّور اإلخوان أّن حركتهم عابرة للزمن وأّنها خالدة تبعًا لتصورهم عن 
ذاتهم وفهمهم للدين ومراده وأهدافه

يعة  يــل ال�ش ف ي فهــم كيفيــة ترف
والفقــر والتقليــد، �ف

ي ببنــاء النظــام 
سياســياً، أو عاقــة النظــر الديــىف

ــن  ــى م ــة العظم ــدرس الغالبي ــم ت ، فل ــياسي الس

ــري  ــق النظ ــاء النس ــن بن ــؤولة ع ــادات المس القي

 ، ــوىلي ــي والأص ع ــر ال�ش ــات النظ ــري، مقوم والفك

، مــع محدوديتــه،  أو حــىت تــراث الفقــه الســياسي

وتوقفــه المبكــر تاريخيــاً، فضــاً عــن كــون هــؤلء 

ــد. ف أصــاً لفعــل التجدي ــ�ي مؤهل

لــم تفهــم الجماعــة أبداً واقــع الدولــة الوطنية 

ف الرفــض  الحديثــة، ولــم تتحــّرر مــن الخلــط بــ�ي

ي فرضهــا الســتعمار، فأنتــج 
لفكــرة التقســيم الــىت

ف أّن هنــاك واقعــاً اجتماعياً  الدولــة الوطنيــة، وبــ�ي

واقتصاديــاً وسياســياً، كثيــف التعقيــد، تراكــم ول 

يمكــن القفــز عليــه، أو تجاهلــه، كمــا فعلــت.

لــم تراكــم الجماعــة، ولــم يراكــم أيضــاً مفّكرو 

ــكة؛  ــية متماس ــة سياس ــامية، نظري س ــة الإ الحال

عــادة  بــل ظلــت كتاباتهــم أقــرب إىل محــاولت لإ

ي كانــت 
تدويــر كتابــات كالأحــكام الســلطانية، الــىت

رّدة فعــل مــن الفقهــاء عــىل أوضــاع مختلــة 

بالأســاس، تناقضــت مــع قيــم الديــن ومقاصــده، 

ــاً  ــاراً تلفيقي ــري إط ــار الفك ط ــّل الإ ــم ظ ــن ث وم

ــول  ــام ح س ــاء الإ ــه فقه ــا أنتج ــىل م ــذى ع يتغ

السياســة والحكــم، ومــا أبدعتــه التجربــة الغربيــة 

مــن أنظمــة وأفــكار.
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ســامية  لــم تراكــم الجماعــة ومفّكــرو الحالة الإ

أفــكار  إىل  جــم  ترت متماســكة  سياســية  نظريــة 

ــا ــن تقييمه ــج يمك وبرام

تحــّدث الإخــوان عــن أصالــة أفكارهــم، وصّكوا 

جمــوا  ســام هــو الحــّل«، دون أن يرت شــعار »الإ

ذلــك إىل أفــكار وبرامــج يمكــن تقييمهــا، أو الحكم 

، المرتبــك؛  ي
عــىل أصالتهــا، وكان العقــل الإخــوا�ف

ــم  ــة ل ــاً لجماع ــآلً طبيعي اتيجياً، م ــرت ــاً وإس فكري

ي التفكــري الحــّر؛ 
تمتلــك مفّكريــن، ولــم تتــورط �ف

ــا،  بــل ظلــت تتغــذى عــىل مــا يكتبــه حســن البن

ويعيــد حواريــوه تدويــره، وعندمــا تكــون الأرضيــة 

الفكريــة بائســة رخــوة ومتحركــة إىل هــذا الحــد، 

دد  ــرت ــود، أن ت ــعة عق ــد تس ــي، بع ــن الطبيع فم

ــد  ــأزوم، بع ــم الم ــذا التنظي ــل ه ــئلة داخ الأس

ــة  ــة الصحيح ــن الإجاب ــرب م ــام، لته ــل الت الفش

تحلــت  الجماعــة  إّن  تقــول  ي 
الــىت والوحيــدة، 

اتيجي منــذ النشــأة،  ســرت بالعمــى الفكــري والإ

ــارات عــرب  ــه الســلوكيات والختي ــا صدقت وهــو م

ــا أي إنجــاز حقيقــي. ــدا ب ــذي ب ــا، ال تاريخه
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تكوين وتعبئة األفراد

قّدم تنظيم الإخوان نفسه، لجمهوره وللناس، باعتباره جماعًة تربويًة دعوية، 
ام  كية أفراد المجتمع عىل أسس إسالمية تؤمن بحرية التعب�ي واح�ت ف معنّية ب�ت
ي الواقع َقْولبت أعضاءها بأيدلوجيا التنظيم باسم 

الختالف، لكن الجماعة �ف
ف نموذج وآخر منهم، بفعل مناهج تربوية صارمة  الدين، فال تكاد تلمح فارقاً ب�ي

. ي
لتكوين وتعبئة الفرد الإخوا�ف

19
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صناعة أسطورة البنا
خضعــت عمليــة التكويــن وتربيــة الأعضــاء 

ــع  ــدأت م ــددة؛ ب ــل متع ــة لمراح ــل الجماع داخ

 ، طــار فكــري وســلوكي تصميــم حســن البنــا لإ

حــاول أن يطبــع أعضــاء الجماعــة بــه، عــرب تصور 

ي جمعــت تحــت عنــوان 
تضّمنتــه رســائله الــىت

ي تنّوعــت موضوعاتهــا 
»رســائل حســن البنــا«، الــىت

ة، أو  ــا�ش ة أو غــري مب ــا�ش ــة، مب ف مواعــظ ديني ــ�ي ب

موضوعــات سياســية محضــة، تــم إلباســها لبــوس 

الديــن والتأكيــد عــىل إســقاطها عــىل الواقــع 

ف بالطبــع عــىل تعظيــم جانــب  ، مــع تركــري الحــاىلي

ي كّل الموضوعــات الأخــرى 
الحكــم الــذي تــأ�ت

ــه. ــزة علي ــه، ومرّك ــة ل خادم

بــوي أقــرب إىل  ي البدايــة؛ كان الســياق الرت
�ف

ــا  ــن البن ــا حس ــدأ به ي ب
ــىت ــة ال ــة الصوفي الصيغ

جماعتــه  ســلوك  وطبعــت  جماعتــه،  تأســيس 

ي العقــد الأول مــن نشــأتها؛ بمعــىف أنّــه كان 
�ف

ــذي ينبغــي  ــد ال يســتبطن صيغــة الشــيخ بالمري

مغّســله،  يــدي  ف  بــ�ي كالميــت  يكــون  أن  لــه 

ــىل  ــد ع ــا يعتم ــة؛ كان البن ــك الحال ــة تل ولصناع

ــرة،  ، ولغــة الجســد المؤث ي ــه الخطــا�ب ــوة منطق ق

 ، ف ــامع�ي ــف الس ــا عواط ــتجيش معه ي كان يس
ــىت ال

ــت  ــارة، كان ــة جب ــة خطابي ــه طاق ــت لدي ــد كان وق

جــزءاً مــن ثقافــة هــذا الجيــل، الــذي كان يعتمــد 

صيغــة النجــم الأوحــد، أو القائــد الموهــوب 

لديــه  كان  وقــد   ، والتأثــري الكاريزمــا  صاحــب 

ــت  ؛ ظّل ــاىلي ــمعه، بالت ــن يس ــىل م ــري ع ــذا التأث ه

ي درج التنظيــم عــىل صناعتهــا، هــي 
الصيغــة الــىت

مــام الملهــم الموهــوب الــذي يلهمــه  صيغــة الإ

هللا الحكمــة وحســن الخطــاب.

ويــج  الرت ي 
�ف التنظيــم  ماكينــة  تقتــرص  ولــم 

ي تعــرف الغيــب، 
لروايــات عــن قوتــه الروحيــة الــىت

فهــو الــذي يقابــل الرجــل مــن أتباعــه، وقــد جــاء 

ل  لأنّهــا  زوجتــه؛  طــاق  ي 
�ف ه  ليستشــري الرجــل 

رشــاد،  تنجــب، فيبــادره، وهــو عىل ســّلم مكتب الإ

ي الذهــاب لأمــر مهــم، قائــاً: الســام 
متعجــاً �ف

يــا أخ فــان، أمســك عليــك زوجــك،  عليــك، 

ليصالــح  ويذهــب  بالتكبــري  الرجــل  فيصــدع 

ــون،  ــا يك ــل م ــاً كأجم ــه غام ــب ل ــه، فتنج زوجت

ي 
عــرب أســاطري مــن هــذا النــوع كانــت الجماعــة تبــىف

مــام المرشــد، الــذي تغــزل فيهــا أتباعــه،  صــورة الإ

ق،  المصــدَّ الوحيــد  التلقــي  مصــدر  وأصبــح 

ــداً إىل نفــوس أعضــاء  ــدا طريقــه معب ــم ب ومــن ث

ــكار. ــن أف ــراه م ــا ي ــا م ــع فيه ــة، ليض الجماع

تلقين أسلوب التعبئة والتجنيد
ــائله،  ــبوعية ورس ــاء الأس ــث الثاث ــت أحادي كان

ــه  ــات طريق ــاء إىل المحافظ ــا الأعض ي يحمله
ــىت ال

وعــه،  بم�ش الإخــوان  قناعــات  تشــكيل  إىل 

ي تزويــد 
فتعّصبــوا لــه بقــوة، وتكّفلــت طريقتــه �ف

في البداية كان السياق التربوي أقرب إلى الصيغة الصوفية التي بدأ 
بها حسن البنا تأسيس جماعته
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ــة،  بي ي الرت
ــه �ف ــارة بطريقت ــارص المخت ــض العن بع

ــاب أمــر ميســور،  وقــد كان يكــّرر أّن تأليــف الكت

ــر كتأليــف الرجــال، وقــد كان هــؤلء  ــه ل يؤث لكّن

الرجــال هــم ســاحه البتــار؛ حيــث لّقنهــم فقهــه 

فحفظوهــا  التجنيــد،  ي 
�ف وطريقتــه  الشــفهي، 

عنــه، وقــد كان ابنــاً لزمــان الحــركات ال�يــة 

ي أعجــب بهــا؛ حيــث لــم يخــِف 
والفاشســتية، الــىت

ــن مــن  ــذي تمّك ــر ال ــه بشــخصية هتل ــداً أعجاب أب

ــة. ــف النازي ي خل
ــا�ف ــعب الألم ــة الش تعبئ

اســتطاع البنــا تعبئــة أفــراد الجماعــة وتكوينهــم 

كمــا يريــد، اعتمــاداً عــىل طاقاتــه الخطابيــة، 

ــون  ــىل فن ــم ع ــن دربه ــال الذي ــن الرج ــق م وفري

المنولــوج؛  صيغــة  وفــق  والتعبئــة،  التجنيــد 

ــن  ، الذي ف ــامع�ي ــن الس ــور م ــر وجمه ــب مؤث خطي

ــب،  ــذا الخطي ــه ه ــا يقّدم ــمع لم ــون الس يصيخ

ســام  باعتبــاره صحيــح الديــن، وصاحــب دعوة الإ

ي القــرن الرابــع عــ�ش الهجــري، كمــا كان الإخــوان 
�ف

ي دعوتهــم، لكــّن هــذا الســياق تعّطــل 
يعتقــدون �ف

بعــد مــوت حســن البنــا وتامذتــه، الذيــن زودهم 

نفســها  الجماعــة  ووجــدت  المهــارات،  بتلــك 

للخطــر،  وجودهــا  يعــرّض  حقيقــي  مــأزق  ي 
�ف

ي 
ــىت ــة التطــورات السياســية ال ــع جمل خصوصــاً م

بــت مــرص منــذ مقتــل البنــا، العــام 1949،  رصف

ــل  ي أوائ
ــجون �ف ــن الس ــوان م ــروج الإخ ــىت خ وح

الســبعينيات.

تبلورت رؤية اإلخوان في مناهج تربوية وضعت لتشكيل قناعات 
األفراد في كّل مراحل عضوية التنظيم

اختراق قطاع التعليم
ة، لــم يكــن لاإخوان منهــج تربوي  ي هــذه الفــرت

�ف

متمايــز؛ بــل كانــت اجتهــادات بعــض قيــادات 

عيــة  ف ثقافــة �ش ي تأمــ�ي
بــت مــن حســن البنــا �ف اقرت

خادمــة لأفــكار التنظيــم، عــرب بعــض رســائل 

ة والحديــث، لكــن  ي الفقــه والتفســري والســري
�ف

ــه  ــتكمال بنيت ــه واس ــم لقوت ــتعادة التنظي ــع اس م

ــم،  ــام التنظي ــاة لأقس ــادة الحي ــة، وإع التنظيمي

ــم  ى »قس ــمَّ ــذي كان يس ــة ال بي ــم الرت ــا قس ومنه

ي 
الأ�«، ومــع غيــاب القيــادات الكاريزميــة الــىت

أتقنــت فنــون التكويــن والتجنيــد، بــدت الحاجــة 

ف مــن أعضــاء الجماعة  إىل الســتعانة بالمتخصصــ�ي

ــت  ي كان
ــىت ــة، ال بي ــات الرت ي كلي

ف �ف ــ�ي ــن الأكاديمي م

ي كافــة المراحــل التعليميــة، 
ف �ف تخــّرج المعلمــ�ي

ــا  ــن حســن البن ــه ســابق م ــاك توجي ــد كان هن وق

بدفــع عــدد كبــري مــن عنــارص الجماعــة للدراســة 

ف عنــارص  ي هــذا التخصــص بالتحديــد، لتأمــ�ي
�ف

ي 
�ف التنظيــم  أيدولوجيــا  لنــ�ش  دفعهــا  يمكــن 

المحاضــن التعليميــة، داخــل وخــارج مــرص، وقــد 

ــاره  ي آث
ــزال تعــا�ف ــا ت ، م ــري كان لهــؤلء بالفعــل تأث

ي مــرص، 
العديــد مــن المؤسســات التعليميــة �ف

ــك  ــرت بتل ي تأث
ــىت ــة، ال ــدول العربي ــض ال ي بع

و�ف

ــؤلء. ــا ه ــض به ي نه
ــىت ــة ال ــة الإخواني الدعاي

عــىل يــد هــؤلء، تشــّكل ســياق جديــد لعمليــة 

بفنــون  توّســل  والتعبئــة،  والتكويــن  بيــة  الرت
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مصطلحــات  غــزت  حــىت  الحديثــة،  بيــة  الرت

ــع  ــذ مطل ــة من ــن الجماع ــة محاض بي ــة الرت عملي

ــة  ــج تربوي ي مناه
ــورت �ف ــىت تبل ــعينيات، ح التس

ي كّل مراحــل 
وضعــت لتشــكيل قناعــات الأفــراد �ف

ي تدرجــت مــن محــّب إىل 
عضويــة التنظيــم، الــىت

مؤيــد إىل منتســب إىل منتظــم إىل عامــل، وأصبح 

ــق  ــة إىل أخــرى مرتبطــاً بتحقي ــن مرحل ــرور م الم

التأهــل  وط  �ش هــي  ي 
الــىت المرحلــة  أهــداف 

ــا. ــة تليه لمرحل

ي مناهــج 
بيــة تظهــر �ف بــدأت مصطلحــات الرت

ي مــاذا  ح للمــر�ب ي كتــاب يــ�ش
الجماعــة، فنجــد �ف

ي المنهــج، يقــول: »لــم يعــد مصطلــح 
يعــىف

المنهــج هــو مجموعــات الموضوعــات أو الكتب 

ــار ليدرســها الدارســون،  ي تُخت
ــىت أو المعــارف ال

ولــم يعــد المطلــوب هــو اســتظهار ذلــك 

ــه، أو اكتســاب بعــض المهــارات بأقــل قــدر  كّل

مــن الفهــم؛ بــل أصبحــت الحاجــة ملّحــة 

للتدريــس  التقليديــة  الطــرق  هــذه  لتغيــري 

عنــارصه  لــه  بــوي  الرت فالمنهــج  والتقديــم؛ 

الخمســة المعروفــة: الأهــداف، والمحتــوى، 

ــا  ، وم ِّي ــر�ب ــة، والم بوي ــة الرت والأنشــطة التعليمي

اتيجيات تدريســية ووســائل  يســتخدمه من إســرت

اً التقويــم )أســاليبه  وتقنيــات تربويــة، وأخــري

ووســائله(«.

االستفادة من علوم التربية 
الحديثة

ــة  ــد عملي ــح لتقعي ــة تجن ــب الجماع ــدأت كت ب

ي 
ــىت ــة ال ــر النظري ــن الأط ــتفادة م ــن بالس التكوي

أجــل  مــن  الحديثــة،  بيــة  الرت علــوم  قّدمتهــا 

توســيع النتشــار والتجنيــد مــن جهــة، وســّد 

ف الذيــن أعدهــم  ثغــرة غيــاب جيــش المربــ�ي

حســن البنــا للمهمــة.

بيــة  الرت محــاور  الجماعــة  كتــب  فقســمت 

ي 
يمــا�ف الإ المحــور  أولهــا:  محــاور:  ثاثــة  إىل 

والتعبــدي، الــذي اعتمــد عــىل عينــة مختــارة مــن 

ي القــرآن، والحديــث، والعقيــدة، 
النصــوص، �ف

ي 
ة، والفقــه، وترســيخ تلــك المفاهيــم الــىت والســري

ي 
ــىت ــة ال ــون الأرضي ــيخها لتك ــة ترس ــد الجماع تري

ي السياســية، 
ســتتخفى فيهــا، وتتوســل بهــا المعــا�ف

ــرب  ــاء، وع ــوس الأعض ي نف
ــا �ف ــد زراعته ي تري

ــىت ال

ــو  ّب العض
ــ�ش ــة، يت يماني ــاىلي الإ ــمى باللي ــا يس م

ــر. ــاة والذك ــة والص ف السياس ــ�ي ــازم ب الت

 ، ي والســلوكي
: فــكان المحــور الأخــا�ت ي

أّمــا الثــا�ف

صياغــة  الجماعــة  فيــه  تتوخــى  كانــت  الــذي 

ف عــىل عيــوب النفــس،  كــري نفــس العضــو بالرت

ــة  ــة وتحلي ي هــي تخلي
ــىت ــة، ال كي ف ــة الرت تحــت لفت

ــام  ــدأ دورة اته ــث تب ــم، بحي ــد التنظي ــا يري كم

ي 
النفــس، فــا يتوفــر وقــت أو جهــد للنظــر �ف

عبر ما يسمى بالليالي اإليمانية يتشّرب العضو اإلخواني التالزم بين 
السياسة والصالة والذكر
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ي تبقــى معصومة 
اتهــام الجماعــة أو القيــادة، الــىت

بفعــل المحــور الثالــث: الــذي قوامه دراســة أركان 

ي 
البيعــة الإخوانيــة، وأهمهــا الطاعــة والثقــة، الــىت

ي كانــت 
تطبــع الأعضــاء بالصيغــة نفســها الــىت

ي مواجهــة الشــيخ، لكّنهــا 
لحســن البنــا المريــد، �ف

ــادة؛ أي  ــة القي ي مواجه
ــد �ف فقــط أصبحــت المري

ــف،  ــام الص ــكت زم ي أمس
ــىت ــة ال ــادة الجماع قي

ي 
ــا، �ف ــذي يجعله ــدرج ال ــن المت ــذا التكوي ــرب ه ع

النهايــة، قائــدة لجيــش مــن الأتبــاع ينتظــرون 

ــا. ــا أراد البن ــة كم ــارة للحرك إش
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األخّوة التنظيمية فوق اإلنسانية

ي تموز 
»إحنا شعب وأنتو شعب« أغنية قدمها المطرب المرصي عىلي الحجار �ف

ي سياق أجواء شعور عام، سيطر عىل جموع الشعب المرصي، 
)يوليو( 2013، �ف

ي العديد من المحطات التاريخية، عىل ضعف 
ي برهنت، �ف

تجاه جماعة الإخوان ال�ت
ي ل تكاد 

نسانية ال�ت الرابطة الوطنية لديها وبعدها عن قيم المواطنة والأخّوة الإ
ف بها أصالً. تع�ت

20
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فصام بين شعبين
النــاس رّدت  ي هاجمهــا بعــض 

الــىت الأغنيــة 

ــو عمــار،  ــا الجماعــة، عــرب منشــد يدعــى أب عليه

، مؤكدة  ف ف شــعب�ي بأخــرى تؤكــد هــذا الفصــام بــ�ي

شــعور الإخــوان بتمايزهــم؛ النفــسي والجتماعــي 

عــن الشــعب المــرصي؛ بــل وإيمانهــم بقيــم 

أخــرى ل تدخــل بينهــا قيــم المواطنــة، أو الأخــّوة 

نســانية؛ حرصــت كلمــات الأغنيــة الإخوانيــة  الإ

ــا  ــول »إحن ــوان«، بالق ــعب الإخ ــة »ش ــىل تزكي ع

ــا  ... إحن ف ــ�ي ف لاأم ــ�ي ــا تابع ..إحن ف ــعب المؤمن�ي ش

الأغنيــة  كاتــب  ينــَس  ولــم  يمــان«،  لاإ ندعــو 

التهّجــم بابتــذال عــىل الشــعب المــرصي قائــاً: 

ف مبــدأ وغايــة،  »إحنــا خدنــا العفــة رايــة، والــ�ش

ــا«. ــن العراي ــاس م ــو ن وأنت

أهــم  مــن  واحــداً  الأغنيــة  هــذه  كشــفت 

ثوابــت الإخــوان الفكريــة، أل وهــو الســتعاء 

ي جــاء 
ــىت نســانية، تلــك القيمــة ال عــىل الأخــّوة الإ

ــا،  ــنة ليؤكده ــاب والس ي الكت
ــي �ف له ــع الإ ي الت�ش

ــا  له ف ــا، اخرت ــك به ــىل التمس ف ع ــ�ي ــّض المؤمن ويح

ي الطائفــة أو الجماعــة.
التنظيــم �ف

أخّوة التنظيم المغلقة
ي عقــل الجماعــة 

ــق �ف ــرة الأخــّوة تضي ــت دائ ظّل

ــرة  ــاوزت دائ ــانية وتج نس ــرة الإ ــن دائ ــت م فخرج

أخــّوة الأمــة والوطــن والشــعب، لتقــف عنــد 

ي التنظيــم 
دائــرة التنظيــم، فمــن كان عضــواً �ف

ــر  ــذي يظف ــاىلي ال ــو الأخ المث ــادة، فه ــاً للقي مطيع

ي تتوّســل بدورهــا 
مــن إخوانــه بــكّل الحقــوق، الــىت

بحقــوق الأخــّوة المعروفــة؛ مــن إفشــاء الســام، 

إىل عيــادة المريــض، وتفّقد أحوالــه، وإجابة دعوته 

ي 
والنصــح لــه، والإحســان إليــه، تلــك الحقــوق الــىت

نســان تجاه  نــزل بهــا وحــي الســماء، هي حقــوق الإ

نســان، مــا جمعهــا وطــن أو ســفر. ــه الإ أخي

ــىل  ــا هللا ع ي حّثن
ــىت ــانية ال نس ــّوة الإ ــذه الأخ ه

ي قولــه تعــاىل: }يـَـا أَيَُّهــا 
الوقــوف عنــد واجباتهــا، �ف

َ َوَجَعْلَناُكــْم  ــاُس ِإنَّــا َخَلْقَناُكــْم ِمــْن َذَكــٍر َوأُنْــىش النَّ

ــِه  ــَد اللَّ ــْم ِعْن ــوا ِإنَّ أَْكرََمُك ــَل ِلَتَعارَُف ــُعوبًا َوَقَباِئ ُش

.} ٌ ــري ــَه َعِليــٌم َخِب ــْم ِإنَّ اللَّ أَتَْقاُك

األخّوة اإلنسانية التي حض التشريع المؤمنين على التمسك بها 
اختزلها التنظيم في الطائفة أو الجماعة

»إحنا شعب وأنتو شعب« أغنية قدمها املطرب املرصي عيل الحجار يف 

متوز )يوليو( 2013
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أعــىل الحــّق، تبــارك وتعــاىل، شــأن الأخــّوة 

التعــارف  عــىل  النــاس  وحــّض  نســانية،  الإ

والألــوان  الأجنــاس  اختلفــت  وإن  والتفاهــم، 

ــوا  ــاىل أن يكون ــّنته تع ــت س ــد قض ــان، فق والأدي

ان بينهم  ف عــىل هــذا التنــوع الخــاّق، جاعــاً المــري

ــن أو  ــس أو دي ــا جن ــة ل يحتكره ــوى، فضيل التق

ــرق. ع

وأ�ة  الدوليــة،  الأ�ة  الجماعــة  اســتبدلت 

ــم، ومــن  ــأ�ة أعضــاء التنظي الوطــن الواحــد، ب

ــّل  ــة لتح ــوة التنظيمي ــاق الأخ ــت أخ ــّم تقدم ث

نســانية الواحــدة وأخــوة  ــر الأخــوة الإ محــّل دوائ

ــد. ــن الواح الوط

البقية في ضالل!
ــرى  ي نفــوس ت

ي الأخــوة �ف
كيــف تســتقيم معــا�ف

، بتصورهــا عــن الديــن،  ف أنّهــا عــىل الحــّق المبــ�ي

تصلحهــم  لــم  إن   ، ف مبــ�ي ي ضــال 
�ف والبقيــة 

امتلكــت  مــىت  الســيف  يصلحهــم  الدعــوة، 

ي وجــوه الجميــع.
الجماعــة القــدرة عــىل رفعــه �ف

الأخــّوة  ي 
معــا�ف خلــف  البنــا  حســن  اختبــأ 

ــاً  ــن عملي ــم تك ، ول ف ــ�ي ــوة المؤمن ــانية، وأخ نس الإ

ي 
ي التنظيــم، الــىت

ســوى لــون مــن ألــوان الأخــّوة �ف

ي 
هــا مــن ثوابــت الفكــر الإخــوا�ف تقّنعــت كغري

الً. ف بالنصــوص تأويــاً واخــرت

مــن يتأمــل فقــط فيمــا كتبــه الإخــوان عــن 

ــح لنيــل عضويــة التنظيــم، أو  طــرق توثيــق المرشَّ

النتقــال مــن مرحلــة مؤيــد إىل مرحلــة منتســب، 

ي يعــّده التنظيــم فيهــا فــرداً 
ــىت ــة ال وهــي المرحل

مــن أفــراده، يكتشــف أّي لــون مــن ألــوان الأخــوة 

يؤمــن بهــا الإخــوان.

حرفيــاً:  يــرد  العمليــة«  »الواجبــات  بنــد  ي 
�ف

ف  ــ�ي ــذي يوصــل إىل قمــة التفاهــم ب »التعــارف ال

ف  الإخــوان، بحيــث يصبــح الطابــع الــذي يمــري

أفــراد الجماعــة أنّهــم يفكــرون بطريقــة واحــدة، 

ي 
بلغــة واحــدة«، والفقــرة دالــة �ف ويتحدثــون 

التنظيــم  لهــا  يريــد  ي 
الــىت الشــخصية  مامــح 

التنميــط الكامــل.

معاداة التنوع واالختالف
الفكــري  التنــوع  الإخــوان  يزعــج  مــا  أشــّد 

؛ فالجماعــة هــي أقــرب لجيــش مــن  والنفــسي

الجنــود ذوي تكويــن عقائــدي يجعلهــم يفكــرون 

بطريقــة واحــدة ويتجهــون إىل هــدف واحــد، 

تحــّدده قيــادة التنظيــم، وتبقــى العاقــة بينهــم 

ــذ، يخضعــون لمراقبــة  هــي عاقــة الآمــر والمنفِّ

وط النتظــام  دقيقــة للوقــوف عــىل تحقــق �ش

ــد المســؤول عــىل  �ف جيــش الإخــوان؛ حيــث يؤّك

ــّم  ــي، أّن تت ــن الأيدولوج ــة التكوي ــم بعملي القائ

لقــاءات التقييــم والمتابعــة بصــورة طبيعيــة، 

اختبأ البّنا خلف معاني األخّوة اإلنسانية لتمرير ثوابت الفكر اإلخواني 
التي تقّنعت بالنصوص تأوياًل واختزااًل
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تحــت  بأنّــه  فيهــا  الفــرد  يشــعر  ل  »بحيــث 

الماحظــة، ممــا يدفعــه لارتبــاك، أو افتعــال أو 

ــه«. ــس في ــا لي ــف م تكل

بتلــك الطريقــة تتــم تنشــئة الإخــوان عــىل 

ي أســوار التنظيــم، تحــت دعايــة مكثفــة 
الحيــاة �ف

ض أّن المجتمــع المســلم الأول نشــأ بهــذه  تفــرت

ــه. ــن وأتباع ــاٍد للدي ــط مع ي وس
ــورة، �ف الص

 جاهلية اآلخر
تمتــىلأ نفــوس الإخــوان بــأّن المجتمــع جاهــىلي 

مــن  وحدهــم  وأنّهــم  ســام،  الإ عــن  بعيــد 

ي الواقــع؛ لذلك هم يشــعرون 
ســيعيد تجســيده �ف

ــق لديهــم  ــإدراك عمي ــة مرتبطــة ب تجاهــه بفوقي

ــورث  ــة، وي ي الحقيق
ــام �ف س ــه لاإ ــم يدعون بأنّه

ي 
از المــر�ف ف هــذا الشــعور لديهــم لونــاً مــن العــرت

بالــذات، وهــو الشــعور الــذي أّكــده البنــا بقولــه: 

كــم مــن الدعــوات،  »ل تقيســوا أنفســكم بغري

ي 
ــوا �ف فــإّن فكرتكــم هــي أقــدس الفكــر، ول تهون

ــكم«. ــون أنفس عي

قــد  فهــم  يمــان،  الإ فســطاط  ولأنّهــم 

هــم  يتســامحون، أو يتكلفــون التســامح، مــع غري

ــل لمــن  ــه إىل فســطاطهم، ووي عــىل أمــل إدخال

لتتحــّول  عنهــم  وتحــّول  فســطاطهم،  تــرك 

عــداوة  إىل  الأخــّوة  وتنقلــب  فــوراً،  نفوســهم 

ــوي، أو  ــال المعن ــات الغتي ــدأ حم ــخة، وتب راس

ــول  ــا يق ــر م ــعروا خط ــىت إذا استش ــادي، ح الم

عــىل تنظيمهــم.

ــه  ف عن الإخــوان تنظيــم يتعامــل مــع الخارجــ�ي

ي 
بــكّل القــوة والعنــف، المــادي والمعنــوي، �ف

الأحــوال العاديــة، فمــاذا عــن أحوالهــم بعــد 

خســارة الحكــم وعــودة بعضهــم إىل ســجون 

ــد مــن  ــدول؟ ســوى مزي ــم، أو ســجون ال التنظي

والمبالغــة  هــم،  غري عــىل  والحقــد  الحتقــان 

ــب إليهــم. ي حــّب إخوانهــم، والتحّب
ــة �ف المفتعل

ف  إن أي مراجعــة لصفحــات الإخــوان، تظهــر لــ�ي

ــف،  ــب الزائ ــوّدد والح ي الت
ــة �ف ــب والمبالغ الجان

ــة اللســان، لعضــو التنظيــم، وعنــد مقارنــة  وعّف

ي نقدهــم لرئيس 
تعليقــات الأشــخاص أنفســهم �ف

أو حــزب، أو جماعــة، أو شــخص، خالفهــم أو 

ــاً  ــنجد قاموس ــلوكهم، س ــم أو س ــد طريقته انتق

مخجــاً مــن الشــتائم والبــذاءات تمّر بــكّل أريحية 

رادع،  يردعهــم  أو  جفــن  لهــم  يــرّف  أن  دون 

ف القتــداء برســول هللا، صــىل هللا عليــه  متجاهلــ�ي

ــاِن  وســلم، وهــو القائــل: »ليــس المؤمــُن بالطَّعَّ

ــذيِء«. ــِش ول بالب ــاِن، ول بالفاح ول باللَّعَّ

»إحنا شعب وإنتو شعب«
ي 

ــن الإخــوان الأخــا�ت ي تكوي
إّن إمعــان النظــر �ف

تمتلئ نفوس اإلخوان بأّن المجتمع جاهلي بعيد عن اإلسالم وأّنهم 
وحدهم من سيعيد تجسيده في الواقع
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ــذي  ــاء، ال ــذا البن ــة ه ــس هشاش ــوي، يلم ب والرت

لــم يلبــث أن انهــار فتحولــت البتســامات اللزجــة 

، إىل تجّهــم وعبــوس،  ف ي وجــه الناخبــ�ي
المفتعلــة �ف

ــور  ــق والفج ــاف بالفس ــي، وأوص ــد ل ينته ووعي

ومعــاداة الديــن.

ــل:  ــات مث ــل بكلم ي تتوس
ــىت ــوان ال ــّوة الإخ أخ

ف  الأ�ة، والتعــارف، والتكافــل، والتفاهــم، بــ�ي

أعضــاء الجيــش الواحــد، ل ترتــب حقوقــاً إّل 

هــم ممــن يعتقــدون  لأعضــاء التنظيــم، أمــا غري

هــا مــن  نســانية وأخــّوة الوطــن، وغري ي الأخــّوة الإ
�ف

ــ�ش  ســام عليهــا، مــن الِب ي حــّث الإ
ــىت ي ال

المعــا�ف

ــس أو  ــن أو جن ــر لدي ــق، دون نظ ــوه الخل ي وج
�ف

ي خدمتهــم بمنطــق خدمــة عيال 
لــون، والســعي �ف

ي الربانية الســامية 
هللا، أو خلقــه، كّل تلــك المعــا�ف

اعتــدى عليهــا الإخــوان عندمــا اســتبدلوها بالأخوة 

ي ل يصــّح معهــا أّي وصــف ســوى 
التنظيميــة، الــىت

مــا لّخصتــه الأغنيــة: »إحنــا شــعب وإنتــو شــعب 

ــا رب وليكــوا رب«. لين

اإلخوان يتسامحون أو 
يتكلفون التسامح مع 

غيرهم على أمل إدخاله إلى 
فسطاطهم


