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ن
الثا� ل إلخوان
ركائز التأسيس ي
ن
المسلم�:
ي
السالمي
التعطش للحل إ

ين
المســلم�
الخــوان
تأسســت جمعيــة إ
ّ
ض
عــام  ،1928ومــى بهــا المؤســس ،حســن
الب ّنــا ،ف ي� طريــق زعــم أنّــه رســمه بدقــة
حــدد ّكل الخطــوات
ومــن زمــن بعيــد ،وأنّــه ّ
بمرحليــة شــديدة ،وأنّــه لــن يحيــد عــن هــذا
الهــدف ،وال تلــك الحــدود مقــدار أنملــة ،ثـ ّـم
تعرضــت الجماعــة إىل لحظــة توقّفــت عــن
المـ ّـد الفكــري والتنظيمــي بالمجتمــع المــري
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ـر� ،وذلــك بعــد مقتــل حســن
والعالــم العـ ب ي
الب ّنــا عــام  ،1949وبعــد فـ تـرة امتـ ّـدت لعامـ ي ن
ـ�،
اســتقرت أ
الوضــاع ف ي� الجمعيــة ،ومــا لبــث
المجتمــع المــري قليــا ً ت
حــى قامــت ثــورة
 ،1952ت
الخــوان أنّهــم شــاركوا
الــى يزعــم إ
ي
أ
وأن ثمــة خيانــة
فيهــا مــن اللحظــة الوىلّ ،
تمــت مــن ابــن تنظيمهــم ،وعضــو الجماعــة
الخــوان ،مــا أ ّدى
(جمــال عبــد النــارص) تجــاه إ

إىل الــزج بهــم ف ي� الســجون ،وظلــت العالقــة
متوتــرة ي ن
الخــوان والنظــام الحاكــم،
بــ� إ
قرابــة العقديــن ،مــا أ ّدى إىل توقــف نشــاط
الخــوان كثـ يـراً ،وانــزوت شــعبيتهم وتكــرت
إ
أن مــوت عبد النــارص المفاجئ،
عزيمتهــمّ ،إل ّ
أ
تــول الرئيــس
حمــل لهــم المــل ،ومــع
ي
أنــور الســادات ســدة الحكــم ،أتيــح لهــم
العمــل مــرة أخــرى ،وم ّكــن لبعضهــم حريــة
الحركــة ،إضافــة إىل الســماح لبعضهــم آ
الخــر
بالوصــول إىل مناصــب قياديــة ف ي� الدولــة،
وأطلــق عــى هــذه العــودة لقــب التأســيس
ن
ـا� للجماعــة ،ومــن المهــم جــداً أن تنــال
الثـ ي
كثــر مــن
لحظــة التأســيس الثانيــة اهتمــام ي
الباحثـ ي ن
الســامية لــم تتأثــر كثـ يـراً
ـ� ،فالحركــة إ
بأبنــاء التأســيس أ
الول ،فهــؤالء انتهــت بهــم
أ
الحــداث إىل نهايــات مختلفــة ،بعيــداً عــن
الســامية ،ومــن أصبح
التيــار الفكــري للحركــة إ
منهــم لــه دور ،كان وفــق معطيــات التأســيس
ـا�؛ وليــس وفق مكانتــه ف� التأســيس أ
ن
الول،
الثـ ي
ي
أ
للخــوان
وكل مــن تقــدم الصفــوف الماميــة إ
أ
ت
ين
الــى
أن ي
المســلم� ،كمــا ّ
كثــراً مــن الفــكار ي
ن
ـ�
راجــت هــي بنــت التأســيس الثـ ي
ـا�؛ بــل لعـ ي
ن
نعــا� منــه ممــا
أن مــا
ال أبالــغ إن ادعيــت ّ
ي
ن
ـا�،
نتعــرض لــه هــو نتــاج أفــكار التأســيس الثـ ي
ن
ـا� جــاء
وال يفهــم مــن كالمــي ّ
أن التأســيس الثـ ي
منفصـا تمامـاً عــن أ
الول ،أو أنــه كان مختلفـاً
ً
ت
الــى صنعهــا حســن
بالكليــة عــن الجماعــة ي

البنــا ،عــى أي حــال ظهــر التأســيس ن
الثــا�
ي
للخــوان ف ي� مطلــع الســبعينيات ،وكان بطــل
إ
أ
هــذه المرحلــة ،بــا منــازع ،الســتاذ عمــر
ن
التلمســا� ،مرشــد الجماعــة الثالــث ،ولــم
ي
يكــن لهــذا التأســيس أن يظهــر لــوال الحصــول
عــى ضــوء أخ ـرض مــن أجهــزة الدولــة ،أدرك
ن
أن عليــه إقامــة أربعــة ركائــز ،ليعيــد
ـا� ّ
التلمسـ ي
مــرة أخــرى ،إىل ســاحة المجتمــع
الجماعــةّ ،
أ
يز
جماهــري
الركــرة الوىل :خطــاب
المــري،
ي
الســامي،
ـع� عاطفــي ،يعـ ب ّـر عــن الحلــم إ
شـ ب ي
ـر بــه
ويمكــن أن يؤســس لمـ شـروع إســامي يبـ ش ّ
الخــوان .الركـ ي ز
ـرة الثانيــة :شــخصية محوريــة
إ
يلتــف حولهــا أبنــاء التنظيــم والحركــة
يز
والركــرة الثالثــة :وعــاء
الســامية ككل.
إ
تنظيمــي ومرتّــب يضمــن تمويــا ً جيــداً ذا
طبيعــة رســمية ،ويكــون رافعــةً وعامـا ً لدفــع
يز
الركــرة
الحركــة الدعويــة ف ي� الوقــت نفســه.
الرابعــة :أفــراد يملــؤون أ
الماكــن الشــاغرة
للخــوان أ
(العضــاء التنظيميـ ي ن
ـ�) الذيــن تركــوا
إ
ف
الجماعــة ي� ش
الع�يــن عاماً الماضيــة ،أو أماكن
الذيــن فـ ّـروا إىل خــارج البــاد ،ولــم يكــن عمــل
ـوال؛ بــل كان عــى التــوازي،
الجماعــة عــى التـ ي
أ
ف
فعملــوا عــى المحــاور الربعــة ي� توقيــت
واحــد ،ولــم يكــن أ
المــر لينجــح ّإل بمســاندة
ومســاعدة مــن أجهــزة الدولــة المرصيــة،
وبعــض الدوائــر القريبــة مــن أنظمــة الحكــم
ف
ت
الــى
ي� دول الخليــج ،خاصــة الســعودية ،ي

«ظهر التأسيس ن
الثا� ل إلخوان ف ي� مطلع السبعينيات وكان بطل
ي
ن
التلمسا� مرشد الجماعة الثالث»
هذه المرحلة عمر
ي

ســمحت بإنشــاء النــدوة العالميــة للشــباب
الســامية،
المســلم،
وكثــر مــن المراكــز إ
ي
وأنفقــت عليهــا بســخاء .ويمكننــا أن نتنــاول
ن
الثــا�
بالعــرض تفكيــك ركائــز التأســيس
ي
لمحاولــة فهــم الحالــة ،وتوقــع مآالتهــا،
الركــرة أ
يز
الوىل :فهــي أطروحــات الحــل
ّأمــا
الخــوان خطاب ـاً إســامياً،
الســامي ،فقـ ّـدم إ
إ
أن ّكل مــا نعانيــه ســببه البعــد عــن
مضمونــه ّ
للســام،
وأن الحـ ّـل هــو العــودة إ
إ
الســامّ ،
ف
الســامية
ولــم ينجحــوا ي� تعريــف الحيــاة إ
ت
ـى يقصدونهــا ،لــم يفلحــوا ف ي� إيجــاد وابتكار
الـ ي
الســامية
آليــات يمكــن أن تعيــد هــذه الحيــاة إ
المفقــودة ،فانطلــق الشــيوخ والوعــاظ
عــى المنابــر ينقضــون الحيــاة االجتماعيــة
ـن والفنانـ ي ن
ـ� ،وبأســلوب
المعــارصة ،بدايــة بالفـ ّ
ين
المرصيــ� ومالبســهم ،مــروراً بكــرة
حيــاة
القــدم ،وانتهــاء برفضهــم للحيــاة السياســية.
عــى اعتبــار الحاكــم ال يطبــق ش
ال�يعــة
الســامية ،وانتـ شـرت شأ�طــة خطــب الشــيخ
إ
ت
الــى كانــت تســاهم
فعبــد الحميــد كشــك ،ي
ي� تجريــف الحيــاة العقليــة ،وتدفــع نحــو
ـأن هنــاك حيــاة إســامية مفقــودة،
إ
اليمــان بـ ّ
وهــذا المفقــود ،لــو عــاد ،ســتتحقق ّكل أحالم
وآمــال البســطاء ،فكانــت كلماتــه دافعـاً لهــرب
كثــر مــن الشــباب مــن واقعهــم ،إىل وهــم
ي
الســامية مــع الجماعــات الرسيــة.
الحيــاة إ
الجماهــري لــم يكــن
هــذا الخطــاب
ي
باعثــاً عــى االســتنارة ،أو الدفــع نحــو حيــاة
تمجــد ف� ض
الما�،
عقلية راشــدة ،كانــت خطبه ّ ي
ي
فــرف الشــباب عــن النظــر إىل المســتقبل،
أ
وللســف الشــديد ،ق ّلــده كثـ يـر مــن الخطبــاء،

فكانــوا يتنافســون عــى جــذب أ
العــداد
الغفـ يـرة مــن مريديهــم إىل مســاجدهم ،فـراج
هــذا النــوع مــن الخطــاب المخــدر العاطفــي،
ووجــد الكثـ يـر مــن مريديــه ،وأصبــح الخطبــاء،
وهــم عــى المنـ بـر ،تســكرهم آهــات المصلـ ي ن
ـ�
وتكب�اتهــم أثنــاء الخطبــة ،وانتـ شـى الخطبــاء
ي
ث
ن
ش
فانتــر أســلوب
المصلــ� وراءهــم،
لكــرة
ي
الخطابــة المنفعــل ،وانــزوى أســلوب الخطابــة
الســامي بثالثة
الهــادئ ،وانشــغل دعــاة التيار إ
أ
الخــوان مــن جرائمهــم،
محــاور ،الول :بت�ئــة إ
وإثبــات مظلوميتهــم .ثانيــاً :نقــد الغــرب.
الخــوان،
ثالثــاً :الدعــوة للجهــاد .أمــا بت�ئــة إ
ن
ـا� بكتابــة ثالثــة كتــب
فقــد قــام عمــر التلمسـ ي
يديــن فيهــا العهــد النــارصي مثــل كتــاب «قال
النــاس ولــم أقــل عــن عبــد النــارص» ،وكتــاب
«ذكريــات ال مذكــرات» ،وأشــهر كتبهــم:
«البوابــة الســوداء» ألحمــد رائــف» ،و»حصــاد
العمــر» للــواء صــاح شــادي ،و»عندمــا غربــت
و»الخــوان
الشــمس» لعبــد الحليــم خفاجــة ،إ
المســلمون أحــداث صنعــت التاريــخ»
الخــوان ف ي�
لمحمــود عبــد الحليــم ،و»مذابــح إ
ســجون نــارص»ّ ،كل هــذه الكتــب تهــدف إىل
الخــوان ،وإعطائهــم صــكّ المظلوميــة،
بت�ئــة إ
ليســهل عليهــم بعدهــا التواجــد ف ي� المجتمــع،
ن
ـا�،
والقيــام بمهمتهــم فيــهّ .أمــا المحــور الثـ ي
ن
ـى بنقــد الغــرب ،فــكان مــن زاويــة
وهــو المعـ ي
فاعتــروه امتــداداً لالعتــداء
عدائيــة بحتــة،
ب
ف
الصليــى علينــا ي� القــرون الوســطى ،كتــاب
بي
الســام أبيــدوا
«قــادة الغــرب يقولــون دمــروا إ
أهلــه» لجــال العالــم» ،وكتــاب «المؤامــرة
الســام» ألنــور الجنــدي ،وكتــاب
عــى إ
�ض
ت
الــى وجهــت لالنقضــاض عــى
«ال بــات ي

أ
الســامية» ،ألنــور الجنــدي أيضــاً،
المــة إ
وتأثّــر بهــذه الحملــة الدكتــور مصطفــى
الكــرى»،
محمــود ،فألــف كتــاب «المؤامــرة ب
وبعــد أن أصبــح الغــرب عــدواً مــن منظــور
ن
ـى ،ال محالــة ،بذلــوا جهــوداً مضنيــة إلثبات
ديـ ي
ت
ـى
فشــل الغــرب ،وكــذب مظاهــر الحضــارة الـ ي
يعيشــون فيهــا ،وأخــذوا ش
يبــرون النــاس
بــأن هــذه الحضــارة ليســت حضــارة ،وأنّهــا
ّ
وأن البديــل هــو المـ شـروع
ستســقط ال محالــةّ ،
الســامي ،دون العمــل عــى امتــاك أيّــة أداة
إ
ف
وروجــوا ي� أوســاط
مــن أدوات الحضــارةّ ،
والســامية.
المجتمعــات العربيــة إ

ف
وأن هللا نرصهــم
المجاهديــن ي� أفغانســتانّ ،
بآيــات ومعجـزات ،ف ي� كتــاب لعبــد هللا عـزام،
أ ن
ـا� ،وهــو أحــد
أحــد ش ِّ
المب�يــن بالجهــاد الفغـ ي
ـلم� الفلسـ ي ن
الخــوان المسـ ي ن
ـطيني� ،يــو ّزع
قــادة إ
كتابــه «آيــات الرحمــن ف� جهــاد أ
الفغــان»
ي
ف ي� ّكل جامعــات مــر .ون ّظــم أعضــاء
الســامية ،ف ي� كثـ يـر مــن الكليــات،
الجماعــات إ
أســبوعاً ثقافيــاً عــن أفغانســتان ،يصــور
معانــاة المجاهديــن ،وقــد ق
ال� هــذا التوجــه
ت
ـى كانــت
ضر� الــدول العربيــة إ
والســامية ،الـ ي
أي عمــل ضــد حكومــة أفغانســتان،
تســاند ّ
ت
المواليــة لالتحــاد
الســوفي�.
ي

الســامي،
إن العالــم يتعطــش للحــل إ
ّ
فكتبــوا تحــت عنــوان «مــاذا خــر العالــم
بانحطــاط المسـ ي ن
ـلم�» ،ألب ي� الحســن النــدوي؛
ف
أن
إذ يحــاول ،ي� رؤيــة بائســة ،أن يثبــت ّ
العالــم هــو مــن خــر بانحطــاط المسـ ي ن
ـلم�،
ال المسـ ي ن
ـلم� أنفســهم ،أمــا المحــور الثالــث؛
فهــو الدعــوة للجهــاد ،وتحديــداً الجهــاد ف ي�
أفغانســتان ،تــم ت
ال�ويــج لــه عــى أنّــه رصاع
ين
واليمــان ،واســتخدم الخطبــاء
بــ� الكفــر إ
ين
الصــورة الذهنيــة للــراع ي ن
المســلم�
بــ�
أ
الوائــل وبـ ي ن
ـ� الكفــار مــن قريــش ،وتــم تعبئــة
الجماهـ يـر ،وشــحن مشــاعر الشــباب المتطلــع
إىل حيــاة إســامية ،وإىل الجهــاد ،والهجــرة إىل
أرض الجهــاد ،وتــم نـ شـر أكذوبــة كـ بـرى عــن

نجــح الخطــاب الجماهـ يـري العاطفــي ف ي�
مهمتــه ،وهــي تجميــع طيــف إســامي كبـ يـر،
أ
الســام
ومــع نـ شـر الفرضيــات الربــع :غيــاب إ
فهمـاً وســلوكاً ومظهـراً� ،ض ورة العمــل إلعــادة
الســام الغائــب ،المؤامــرة الكونيــة
هــذا إ
الســام تســتوجب جهــاد ّكل مــن مكانــه،
عــى إ
الســامي .ومــن هــذا
مظلوميــة أبنــاء التيــار إ
الســامي
الطيــف ،يقــوم أعضــاء التيــار إ
(بمكوناتــه الثالثــة) بتجنيــد مــن يناســبهم،
ويؤمــن بأفكارهــم ،وكان نصيــب أ
الســد
ين
ين
الســلفي� ،وبعــد
المســلم� ،ثــم
للخــوان
إ
ين
الجهاديــ�.
ذلــك

الجماه�ي العاطفي ف ي� مهمته وهي تجميع
«نجح الخطاب
ي
كب�»
طيف إسالمي ي

ن
الثا� ل إلخوان
ركائز التأسيس ي
ن
المسلم�:
ي
السالمي
التعطش للحل إ

الخــوان المسـ ي ن
ـلم�،
كانــت مهمــة قــادة إ
بعــد الخــروج مــن الســجن ،والحصــول
الذن بالعمــل العــام ف ي� المجتمــع
عــى إ
رمــز إســامي يصلــح
المــري؛ البحــث عــن ٍ
ن
أن يكــون ي ز
الثــا� ،وليــس
ركــرة للتأســيس
ي
قائــداً للتنظيــم ،ولــم تكــن مهمــة ســهلة،
ت
الخــوان ،لتكــون
ـأ� مــن تاريــخ إ
فشــخصية تـ ي
رم ـزاً يلتــف حولــه الجميــع ،يجــب أن تحمــل
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ســمات فائقــة ،حـ تـى يصلــح تحميــل المـ شـروع
الســامي عــى أكتافهــا ،وهــذه الشــخصية
إ
يجــب أن تمتــاز بســمات وعبقريــةّ ،
وأل يختلف
عليهــا كثـ يـراً ،فاختــاروا شــخصية حســن البنــا،
المؤســس ،لتكــون بدي ـا ً عــن شــخصية ســيد
ّ
قطــب ،الموســوم بالعنــف ،والمخ َتلــف عليــه.
الخــوان نفســها ،ولع ّلــه
حـ تـى داخــل جماعــة إ
ن
ـى لــم أكــن أتعـ ّـرض
مــن المناســب أن أذكــر أنّـ ي

أن المـ شـروع الفكري
لشــخص حســن البنا لــوال ّ
ن
الثــا�،
للخــوان تــم تمريــره ،ف ي� تأسيســه
إ
ي
وعــر تضخيــم
عــر شــخصية حســن البنــا ،ب
ب
إنجازاتــه وصفاتــه الشــخصية ،حـ ت ّـى أنّــه ،هــو
ف
ت
ـى
نفســه ،ألحــق الدعــوة بذاتــه ،ي� مذكراتــه الـ ي
أســماها «مذكـرات الدعــوة والداعيــة» ،إضافة
ت
الــى تناولــت
كــم الدراســات إ
إىل ّ
الخوانيــة ي
حســن البنــا كشــخص ،ت
والــى تفــرض علينــا
ي
تنــاول الشــخصية بالتحليــل ،للوصــول إىل
فهــم الحالــة ّ
ككل ،احتاجــت شــخصية حســن
البنــا إىل عمليــات تجميــل ،لتصلــح للمهمــة
ت
الــى
اســتعدت لهــا ،نســجوا حــول حســن
ّ
ي
أ
ـاط� يك يحــاط بهيبــة،
البنــا الكثـ يـر مــن السـ ي
أ
الســامية
تســمح لتباعــه مــن الجماعــات إ
اليمــان بفكــره،
ثــم إ
االنبهــار بــه ،ومــن ّ
آ
وبعدهــا يســهل تجنيــد الخريــن ،ودعوتهــم
الســامية ،أو عــى
لالنضمــام إىل التنظيمــات إ
أ
الخــوان قدمــوا
القــل ،التعــاون بينهــم .إ
وإمــام
كمجــد ٍد
لنــا شــخصية حســن البنــا،
ّ
ٍ
أن أحــداً لــم ينكــر
وأســتاذ الجيــل ،رغــم ّ
قــدرة الرجــل عــى انـ ت ز
أن
ـب مريديــهّ ،إل ّ
ـراع حـ ّ
مريديــه الذيــن انتـ شـروا ف ي� البــاد ،رفضــوا أن
يكــون تقديــس حســن البنــا محصــوراً بينهــم،
أن حســن البنــا امتلــك فهمــاً
عــد إ
ّ
الخــوان ّ
صحيحــاً لــم يســبقه إليــه أحــد مــن جيلــه،
التنظــر
وهــذا الفهــم هــو ركــن رئيــس مــن
ي

الســامي؛ بــل
الســامية ،والتيــار إ
للحركــة إ
كرســوا جهودهــم الجبــارة ف ي� إعــادة تقديــم
ّ
أ
ف
شــخصيته للمــة ي� الســبعينيات مــن القــرن
ش
كمجــد ٍد لديــن هللا.
الع�يــن،
ّ
كان المطلــوب بطــا ً أســطورياً ،وليــاً،
قائــداً حكيمــاً ،سياســياً داهيــة ،لضمــان
التنصــل
اســتمرار فكــر إ
الخــوان ،كان عليهــم ّ
مــن الفكــر العنيــف الــذي وســمت بــه
فــرة أ
الخــوان ،خــال ت
الربعينيــات
جماعــة إ
أن
والخمســينيات والســتينيات ،فزعمــوا ّ
البعــض هــو مــن فهــم أفــكار ســيد قطــب
وأن االعتــدال ف ي� فكــر حســن البنــا،
خطــأًّ ،
ـن تاريــخ حســن
باعتبــاره البديــل الوســطي ،لكـ ّ
ت
الــى لحقــت
البنــا ي
مــ�ء بالصــور الســلبية ،ي
بــه ،فهــو مؤســس النظــام الخــاص المســلح،
فكرســوا جهودهــم إلثبــات أنّــه كان مــن أجــل
ال ي ز
ين
نجلــر ،كمــا
فلســط� ،مــن المعركــة مــع إ
الحقــت حســن البنــا ،ثــم العمالــة للقــر،
أ
ولي حكومــة تو ّلــت الحكــم ،ف ي� برجماتيــة
مقيتــة ،كمــا يصفــه أعــداؤه ،بهــذا حــاول
الخــوان طمــس هــذه المرحلــة بشــخصية
إ
حســن البنــا الرقيــق المحــب الزاهــد؛ بــل
الرجــل المؤيَّــد مــن هللا ،فكتــب عمــر
ن
ـا� كتــاب «حســن البنــا أســتاذ الجيــل
التلمسـ ي
ين
تدشــ� لعــودة
الملهــم الموهــوب» ،وهــو

التكف�ي
«فكر حسن البنا يحمل البذور الحقيقية للفكر ي
والفكر العنيف والمسلح ،ويحمل صيغة استعالئية عىل
الناس»

أ
ف
و� مقدمــة الكتــاب،
حســن البنــا الســطورة ،ي
ن
التلمســا�« :هــذا مــا
ف ي� الصفحــة  ،4يقــول
ي
أوصلنــا إليــه إمامنــا الشــهيد ،بفضــل تتلمذنــا
عليــه ،ولمــا كانــت جهــوده الجبــارة ودأبــه
ـ�،
وتفانيــه ،خارجــة عــن نطــاق الجهــد العقـ ي
فهــو ملهــم فيمــا يقــول ،وهــو موهــوب
بطاقــة ال يحظــى بهــا ّإل أقـ ّـل القليــل( ،وهللا
ف
و� الصفحــة
أعلــم حيــث يجعــل رســالته) .ي
إن حســن البنــا شــخصية لمعــت
 ،5يقــول ّ
بذاتهــا ،فهــو ملهــم مــن هللا ،لــم يأتــه الفهــم
مــن ذاتــه؛ إنّمــا أتــاه إلهامـاً مــن هللا ،وخطــورة
ف
أن فكــر حســن البنــا يحمــل البــذور
ذلــك ي� ّ
الحقيقيــة للفكــر التكفـ يـري ،والفكــر (العنيــف
والمســلح) ،ويحمــل صيغــة اســتعالئية عــى
النــاس ،ويزعــم فهــم متلقيــه مــن الرســول
ش
مبــا�ة ،لــم يتلقــه مــن معلــم وال
وهللا
ف
و� الكتــاب الــذي ترجمــه
مــدرب وال ي
غــره .ي
أنــور الجنــدي« ،حســن البنــا الرجــل الق ـرآ�ن
ي
روبــر جاكســون» ،تــم طــرح حســن البنــا
ي
كشــخصية قـ ّـل أن يكــون لهــا نظـ يـر ،وال يجــود
الزمــان بمثلهــا ّإل عــى فـ تـرات متباعــدة ،وهــم
يمجــدون فكــرةً ،وتــارة يصفونــه بصفــات
تــارة ّ
ت
الــى كان
خارقــة للعــادة ،ومــن الصفــات ي
الخــوان يغ�هــم.
يباهــي بهــا إ
إن حســن البنــا كان ذا ذاكــرة حافظــة،
ّ
ـاك المشــهور عــن أئمــة علمــاء الحديــث؛
تحـ ي

والمــام الشــافعي ،ومــا يقولــه
كالبخــاري ،إ
الســتاذ أنــور الجنــدي «ذاكــرة أ
أ
الســتاذ حســن
ت
الــى تعــد أعجوبــة مــن أعاجيــب
الحديديــة ي
العــر» (ص  ،)16ويقــول أيضــاً( :ال نبالــغ
إن حســن البنــا يعــرف أســماء ووجــوه
إذا قلنــا ّ
نصــف مليــون مــن أنصــاره) ،وليــس هــذا
فحســب؛ بــل يســتطيع أن يحـ ّـدث ّكل واحــد
عمــا قــد يكــون وقــع لــه مــن أنبائــه
منهــمّ ،
الخاصــة (ص  ،)64وهــذه المبالغــة تســقط
مــع محاولــة حســن البنــا أن يتذكّــر ت
مــى
الخــوان ،فـ نـراه يرتبــك ،ويذكــر
أنشــأ جماعــة إ
تاريخـاً ميالديـاً مقرونـاً بالهجــري ،فــا يلتقيــان
أبــداً ،فيقــول ف ي� مذك ـرات الدعــوة والداعيــة،
ف
«و�
تحــت عنــوان إ
«الخــوان المســلمون» :ي
ذي القعــدة ،ســنة 1347ه /مــارس ( 1928فيمــا
ن
ار� بالمـ ن ز
الخــوة الســتة:
ـرل أولئــك إ
أذكــر) ،ز ي
حافــظ عبــد الحميــد ،أحمــد الحــري ،فــؤاد
إبراهيــم ،عبــد الرحمــن حســب هللا ،إســماعيل
أن البنــا
ـر�» (ص  ،)69نالحــظ ّ
زك المغـ ب ي
عــز ،ي
أي احتمــال للنســيان
يقــول (عــى مــا أتذ ّكــر)ّ :
ـرون عــى أنّــه يتذكــر
ـن إ
وارد ،لكـ ّ
الخــوان يـ ّ
اســم ث
أكــر مــن نصــف مليــون شــخص!
أ
والغــرب ف ي� حســن البنــا؛ أنّــه عندمــا أراد أن
يتذكــر ت
مــى أنشــأ الجماعــة ،نــراه يرتبــك،
ويخلــط ،فالتاريخــان ال يمكــن لهمــا أن يلتقيــا
أبــداً ،وال بهامــش ش
فـــإن ذو
بــري طفيــف،
ّ
القعــدة 1347ه يوافــق نيســان  ،1929وليــس

ون� ف
«أفرط إالخوان المسلمون ف� طبع ش
«� ظالل القرآن»
ي
ي
تكف� ّي»
فكري ي
وتقديمه كمفرس وأديب وليس صاحب اتجاه ّ

آذار 1928ـ ّأمــا آذار  1928فيوافــق رمضــان
1346ه ،وليــس ذو القعــدة 1347ه ،كان مــن
الممكــن أن تكــون مشــكلة ،لــوال إرصار أتباعــه
بنســج الشــخصية أ
الســطورية ذات الذاكــرة
وممــا يــروى عــن حســن البنــا:
الحديديــةّ ،
أنّــه أعـ ّـد ر ّداً مفحمـاً لطــه حسـ ي ن
ـ� ،عــن كتابــه
أعــدت
المعــروف بالشــعر
الجاهــ� ،وقــد ّ
ي
ين
المســلم� نــدوة لدراســة
جمعيــة الشــبان
ين
حســ� ف ي� ركــن
هــذا الكتــاب .جلــس طــه
مظلــم يســمع النقــد ،وأعجــب بــر ّد حســن
البنــا المرتــب ،بالصفحــة وبالرقــم ،وقــال لــه
ن
�ض
ـد� انتهــج
بعــد المحــا ة :ليــت ّكل مــن نقـ ي
الخــوان رداً عــى هــذا
نهجــك ،إذاً ،يملــك إ
الكتــاب! فأيــن هــذا الــرد؟ ولمــاذا لــم ينـ شـر
ف
أي مــن صحفهــم؟ ولمــاذا لــم يــدرس ف ي�
ي� ّ
أي مــن كتبهــم؟ مــن الواضــح أنّهــم كانــوا ف ي�
ّ
حاجــة شــديدة إلضفــاء ّكل الصفــات الخارقــة
عليــه.
الخــوان قليــا ً ف ي� هــذا الشــأن،
نجــح إ
للخــوان شــخصية يلتفــون حولهــا،
وأصبــح إ
وهــي حســن البنــا ،الــذي أصبــح ف ي� أدبيــات
(المــام
جيــل الســبعينيات ومــا بعدهــا إ
الشــهيد حســن البنــا) ،ولــم يعــد أحــد يتذ ّكــر
عمليــات التنظيــم الخــاص ،وال أفــكار ســيد
الخــوان بغســل وجــه ســيد
قطــب ،وحــاول إ
قطــب بكثـ يـر مــن الدفــوع ،وأفرطــوا ف ي� طبــع
ف
ش
«� ظــال القــرآن» ،وتقديــم
ونــر كتــاب ي
ـب ،وليــس صاحــب
ـر وأديـ ٍ
ســيد قطــب كمفـ ّ ٍ
تكفــر ّي.
اتجــاه
فكــري ي
ّ

التأسيس الثا�ن
3
ي
ن
ل إلخوان
ضم العنارص
ي
المسلم� ّ ..
خــرج إالخــوان المســلمون مــن الســجون،
ف ي� آخــر عهــد الرئيــس جمــال عبــد النــارص،
وبدايــة عهــد الرئيــس أنــور الســادات ،ولــم
كبــر ف ي� العــودة إىل
يكــن لديهــم طمــوح ي
المشــهد الســياس أو الدعــويّ ،إل أن أ
الجــواء
ّ
ي
الدوليــة أ
والوضــاع المرصيــة ،كانــت تحتــاج إىل
فكــر جديــد ومـ شـروع جديــد ،فخطــاب القوميــة
تعـ ث ّـر ،وخطــاب االشـ تـراكية انهــزم ف ي� المواجهــة
م�وعـ ي ن
مــع «إرسائيــل» ،فأصبحــا ش
ـ� ال يصلحــان
للعهــد الجديــد ،ولرغبــة الرئيــس الســادات ف ي�
أن يتمـ ي ّ ز
ـر عــن ســابقه ،ولرغبــة أمريــكا ف ي� تنامــي
الخطــاب إالســامي الجهــادي ،لحاجتهــا إىل
ين
متطوعــ� ف ي� مناطــق االشــتباك مــع االتحــاد
ت
مكونــات
الســوفي� وقتهــاّ ،
تــم إالفــراج عــن ّ
ي
الخطــاب الســامي الجديــد ،أ
ول ّن التنظيمــات ال
إ
يكفيهــا خطــاب عــام إعالمــي ،لتقــوم بمهمتهــا؛
ين
مؤمنــ� ،يقومــون
بــل تحتــاج دائمــاً إىل أفــراد
بنـ شـره ف ي� أوســاط المجتمــع؛ لهذا ســمحت الدولة
يكونــوا ،فيمــا
المرصيــة للشــباب الجامعــي ،أن ّ
بينهــم ،جماعات أو جمعيــات أو أرساً دينية ،عىل
أمــل أن يســاعد المنــاخ الرحــب ،وهــذا االنتمــاء
الجديــد ف ي� تكويــن الوعــي إالســامي المقصــود،

وكمــا يقــول الدكتــور عبدالمنعــم أبو الفتــوح ،ف ي�
كتــاب «شــاهد عــى تاريــخ الحركــة إالســامية»،
ّإن الســادات لــم يكــن يضــع العراقيــل أمــام
ـبا� إالســامي ،وكان يقبــل هفواتهــم،
التيــار الشـ ب ي
لمــا يحقــق ذلــك مــن تــوازن ف ي� موازيــن القــوى

المجتمعيــة ،ي ن
بــ� سياســات دولــة عبدالنــارص،
فانــرى
وتوجهــات دولــة الســادات الجديــدة ،ب
ّ
أعضــاء إالخــوان القدامــى ،المختبئــون ف ي�
الجمعيــة ش
ال�عيــة ،وأنصــار الســنة المحمديــة،
بهــذا الــدور ،فأشــاعوا ّأن االشـ تـراكية والقوميــة
همــا ســبب الهزيمــة.
وللحــق ،فقــد كانــت الهزيمــة أمــام
ّ
ين
المرصيــ� ،والعالــم
«إرسائيــل» قاســية عــى
ـر� ككل ،وهــذا مــا أعطــى إالخــوان فرصــة
العـ ب ي
ن
ت
ـى
للحديــث بحريّــة ،والتسـ ّـر وراء الخطــاب الديـ ي
الــذي تب ّنتــه الدولــة المرصيــة الرســمية ،فقد كان
الشــيخ الغ ـز يال يخطــب ف ي� مســجد «عمــرو بــن
العــاص» ،كمــا كان للشــيخ ســيد ســابق دروس
ـب ف ي� توفـ يـر أجواء
دينيــة فقهيــة ،كانــت ك ّلهــا تصـ ّ
دينيــة إســامية ،ولــم يكــن الهــدف ف ي� هــذه
المرحلــة ضـ ّـم العنــارص ،بقــدر مــا كان الهــدف
إثــارة تســاؤل الشــباب وتوليــد الحـ يـرة لديهــم،
ت
ال�
ليتهيــأ الشــاب ّ
ّ
ويتقبــل إالجابــات إالخوانيــة ،ي
تدعــوه لالنضمــام إليهــم ف ي� النهايــة ،فالشــاب
القلــق الحائــر الــذي ال يعــرف إىل مــاذا ينتمــي،
أي فكــر يتبــع ،تســهل تهدئتــه بإجابــات
وال إىل ّ
ســطحية ،أســهلها وجــوب العمــل مــع جماعــة

إســامية ،وهــذا مــا أشــار إليــه الدكتــور عبــد
المنعــم أبــو الفتــوح ف ي� كتابــه المذكــور ،فقــد
ف
ت
الــى
اعتــاد إالخــوان أن يص ّلــوا ي� المســاجد ي
ويفضــل أن
كبــر مــن الشــبابّ ،
يؤمهــا عــدد ي
ّ
يكــون الخطيــب مــن إالخــوان ،وبعــد خطبتــه
الكبـ يـرة والقويــة عــن عظمــة إالســام ،وخطــر
وأن الهزيمــة تتـ ن ز
غيابــه عــن حيــاة المسـ ي ن
ـرل
ـلم�ّ ،
وأن النــر
عــى مــن يعــادي الفكــر إالســاميّ ،
وعــد هللا لمــن يتبــع خطــى إالســام ،يقــوم أحد
إالخــوان الكبــار ،وهــو الدكتــور أحمــد الملــط،
ويســأل الشــيخ الغـز يال :ومــا العمــل ،يــا موالنــا؟
فيجيــب موالنــا :هــذا دوركــم أنتــم ،وهــذا مــا
يجــب أن تجيبــوا عنــه .يقصــد إالخــوان ،وهــي
حيلــة مشــهورة ومعروفــة لتوصيــل إجابــات
بعينهــا للحا�ض يــن ،أنتــج الحــراك والنشــاط
إالســامي ســيولة فكريــة ،وانتمــاءات مزدوجة ،أو
كث�يــن ،خاصــةً الشــباب،
غـ يـر محســومة ،لــدى ي
فظهــرت حــاالت التديّــن الفــردي والتديــن
صغــرة.
الجماعــي ،وإن كان ف ي� جماعــات
ي
لــم يكــن االنتمــاء إىل جماعــات إســامية
مزعجــاً للدولــة المرصيــة ،ولــم تكــن ترغــب
ف ي� إخافــة الشــباب ،فلــم يكــن مطلــوب ضبــط

« أعضاء إالخوان القدامى المختبئون ف� الجمعية ش
ال�عية
ي
أن ت
االش�اكية والقومية هما
وأنصار السنة المحمدية أشاعوا ّ
سبب الهزيمة»

الحــرك ،فهــذه الفــورة إالســامية
عنفوانهــم
ي
لضــخ شــباب مجاهــد ف ي� مناطــق
صالحــة
ّ
فغضــت أجهــزة
الجهــاد إالســامي المحتملــةّ ،
الدولــة الطــرف عنهــم ،رغــم حماقــات البعــض
منهــم ،وطــوال فـ تـرة مــا بـ ي ن
ـ�  ٨٦٩١وحـ تـى ،٣٧٩١
تحــركات إالخــوان محــدودة ،وتنظيــم
كانــت ّ
لقاءاتهــم بســيطة ،ولــم يكــن التنظيــم يملــك
كبــرة ،وال يملــك روافــد شــبابية ،ربّمــا
أعــداداً ي
لتخــوف حســن
الهضيــى ،المرشــد وقتهــا،
ّ
بي
أ
وربّمــا ل ّن إالخــوان ،بطريقتهــم التقليديــة
المعهــودة ،لــم تكــن تشــبع رغبــات الشــباب ف ي�
االنطــاق ،وامتــاك قراراتهــم بأنفســهم ،إىل
أن حدثــت قضيــة الفنيــة العســكرية؛ إذ انخــرط
ت
ـى
كثـ يـر مــن شــباب الحركــة إالســامية فيهــا ،الـ ي
كانــت كافيــة ألن ينقلــب الســادات عــى التيــار
إالســامي ك ّلــه ،فحياتــه أصبحــت خط ـراً ،كانــت
الفنيــة العســكرية عم ـا ً طائش ـاً بـ ّ
ـكل المعايـ يـر،
ّإل أنّــه أظهــر مــا ينويــه إالســاميون بالســادات،
وكانــت نقطــة أظهــرت خطــورة اللعــب بورقــة
التيــار إالســامي غـ يـر المنظــم ،فرئيــس الدولــة
نفســه ف ي� مرمــى هــذه الجماعــات .الغريــب ّأن
الســادات ،لــم يقــم بالتضييــق عــى التيــار
إالســامي؛ بــل عــى العكــس ،ســمح بتدليــل
الشــباب ف ي� الجماعــة إالســامية ،ربّمــا ف ّكــر ،مــع

بعــض معاونيــه ،ف� ترشــيد أ
الجــواء إالســامية
ي
ت
الــى صنعهــا بنفســها ،لــم ينتصــف عقــد
ي
الســبعينياتّ ،إل وأمـراء الجماعــة إالســامية قــد
أصبحــوا نجوم ـاً وأبطــاال ً لــدى الشــباب ،فيذكــر
أبــو الفتــوح ،أنّــه عندمــا قُبــض عليــه ،ف ي� مطلــع
العــام  ،4791كانــت بحوزتــه منشــورات ،فاقتــاده
الضابــط ،والقــوة الـ تـى معــه ،إىل قســم ش
ال�طة،
ي
وعندمــا علــم رئيــس الجامعــة ،جــاء مرسعــاً،
للفــراج عنــه ،وبعــد تفاهمــات مــع
وتوســط إ
ّ
ف
المسـ ي ن
ـؤول� ي� قســم الســيدة ،ســمح لــه المأمور
بالخــروجّ ،إل ّأن عبــد المنعــم رفــض الخــروج،
وجــذب
شــد
ّإل والمنشــورات معــه ،وبعــد ٍّ
ٍ
ووعيــد مــن عبــد المنعــم ،حصــل
وتهديــد
ٍ
ٍ
عــى منشــوراته ،وذهــب إىل الجامعــة منتــراً
ـارض ،تلــك البطولــة أعطتهــا
منتشــياً كبطـ ٍـل معـ ٍ
لــه الدولــة الرســمية ،فانـ ت ز
ـرع إعجــاب الشــباب،
والحكومــة لــم تكــن عاجــزة أمــام هــؤالء أ
المـراء،
فلديهــا الخشــونة الكافيــة للتعامــل معهــم ،عىل
أ
ين
الشــيوعي�
القــل كمــا تعاملــت مــع الطــاب
ـ� واليسـ ي ن
والنارصيـ ي ن
ـاري� ،الذيــن ن ّظمــوا اعتصــام
ـه� ،ف ي� ميــدان التحريــر،
الكعكــة الحجريــة الشـ ي
عــام  ،2791وهــو االعتصــام الــذي شــاركت
كبــرة مــن الطــاب ،إضافــة
فيــه مجموعــة ي
إىل مجموعــة أخــرى مــن الشــعراء والك َّتــاب

أي
«الشاب القلق الحائر الذي ال يعرف إىل ماذا ينتمي وال إىل ّ
فكر يتبع تسهل تهدئته بإجابات سطحية»

والمثقفـ ي ن
ـ� ،واســتمر االعتصــام لمــدة  84ســاعة
المــر الــذي دفــع بأجهــزة أ
تقريبــاً ،أ
المــن إىل
اقتحــام الميــدان ،وتفريــق المعتصمـ ي ن
ـ� ،وإنهــاء
أ
الزمــة ،كان واضــح للجميــع ّأن اتجاهــات الدولــة
نحــو التيــار إالســامي الوليــد هــي الرعايــة،
ش
وتكونــت
تحملتــه ي
لهــذا ّ
�ءّ ،
كثــراً ،رغــم ّكل ي
خ�اتهــم
الجماعــات إالســامية بأم ـراء طــاب ،ب
محــدودة وضعيفــة ،يملؤهــم الزهــو بخضــوع
الدولــة لهــم ،فن ّظمــوا رحــات العمــرة إىل
الســعودية ،وتـ ّـم اســتقبالهم ف ي� المملكــة ،عــى
ش
وت�بــوا
اعتبارهــم أمـراء للجماعــات إالســاميةّ ،
الفكــر الســلفي ،وحملــوا قضايــاه معهــم ،وتب ّنــوا
أفــكاره ،وظهــر هــذا ف ي� زيّهــم ،والــرأي العــام
الــذي شــغلوا بــه الجامعــة ف ي� الســبعينيات،
أ
تدخلــت الدولــة
حــدهّ ،
وعندمــا زاد المــر عــن ّ
لضبــط وترشــيد الحالــة إالســامية ،فجــاء اتفــاق
ن
ـا� ،المرشــد
الســادات الشـ ي
ـه� مــع عمــر التلمسـ ي
ين
المســلم�.
للخــوان
الثالــث إ
ت
الــى تــؤ ّرخ بدايــة
وحــول المعلومــات ي
ـ� لكــوادر الجماعــة إالســامية،
االنخ ـراط الفعـ ي
داخــل أ
الطــر التنظيميــة إالخوانيــة ،يقــول أبــو
الفتــوحّ :إن قــادة وأمــراء الجماعــة إالســامية،
انضمــوا ف� نهايــات عــام  ،4791أ
ولســباب لــم
ي
يذكرهــا أبــو الفتــوح ،كتــم القــادة انضمامهــم

للخــوان طــوال أ
العــوام الخمســة التاليــة ،قــد
إ
يكــون هــذا إالخفــاء بوحــي مــن رجــال التنظيــم
الــري ،الذيــن التقــى بهــم أبــو الفتــوح ،فقــد
الســنان�ي ،ثــم بالحــاج
التقــى ،أوالً ،بكمــال
ي
ف
و� المر ي ن
تــ� كان اللقــاء يتــم
عبــاس
الســيس ،ي
ي
بشــكل رسي مبالــغ فيــه ،رغم أن أ
الجــواء لم تكن
ّ
ف
تســتدعي ّكل هــذه الرسيــة والبوليســية ،ي� إعداد
ـرر أبــو الفتــوح ذلــك بقولــه:
اللقــاءات ،ربمــا يـ ب ّ
«خشــينا أن نواجــه بعنــف مــن قبــل النظــام»،
كاف ،فالنظــام هــو الــذي فتــح
ـرر غـ يـر ٍ
وهــو مـ ب ّ
الطريــق بالفعــل أمــام قــادة إالخــوان للتواجــد،
ش
المنت�ة
وهــو الــذي ســمح للجماعــة إالســامية،
ف ي� جميــع جامعــات مــر ،بالعمــل ،وأعطاهــا
و� كل أ
ف
الحــوال؛ لــم ت
يــر ّدد
الحريــة الكاملــة .ي
ف
ضــم الشــباب ،أمــراء الجماعــات،
إالخــوان ي� ّ
إىل صفوفهــم التنظيميــة ،ورسعــان مــا أصبحــوا
ف
يعــدون
أعضــاء ي� جماعــة إالخــوان؛ إذ كانــوا ّ
أنفســهم بديــا ً للســلطة ،اســتكمل إالخــوان
ن
ـا� ،بمــلء فراغــات التنظيــم
عــدة التأســيس الثـ ي
بأفـراد جــدد ،وبأعــداد وفـ يـرة .وهــذه المــرة ،لــم
ف
ضــم القــادة ،وأصبــح مــن
يتعــب إالخــوان ي� ّ
ـ� أ
الســهل بعدهــا إقنــاع أ
الفـراد ،التابعـ ي ن
للمـراء،
باالنضمــام إىل إالخــوان ،وهــذا مــا تـ ّـم فع ـاً،
ن
كثــر
علــى ،عــام 9791م ،بانضمــام ي
وبشــكل ي
مــن أعضــاء الجماعــة إالســامية إىل إالخــوان،

خ�اتهم محدودة
«تكونت الجماعات إالسالمية بأمراء طالب ب
ّ
وضعيفة يملؤهم الزهو بخضوع الدولة لهم»

للخــوان
أصبحنــا أمــام الجماعــة الجديــدة إ
ف
ف
ف
المسـ ي ن
و�
و� الشــكل ،ي
ـلم� ،جديــدة ي� الهيئــة ،ي
ت
ـى تتب ّناهــا ،كانــت الصفــة المشـ تـركة
القضايــا الـ ي
ـ� أ
ـ� القــادة التاريخيـ ي ن
بـ ي ن
والعضــاء الجــدد؛ هــي
ـال عــى
ميــل الجميــع إىل التغيـ يـر بالقــوة ،والتعـ ي
المجتمــع ،عــى اعتبارهــم فاقديــن للفهــم ،أو
ف
ـى الســلوك.
لديهــم خلــل ي� العقيــدة ،أو منحـ ّ ي

ن
الثا� ل إلخوان
التأسيس ي
ن
المسلم�:
ي
صناعة هيكل تنظيمي هرمي

الخــوان مــن الســجون،
بخــروج قيــادات إ
وتزامن ـاً مــع قيــام الدولــة الرســمية بتدشـ ي ن
ـ�
ـع� يعـ ب ّـر عنهــا ،أُتيحــت
خطــاب إســامي شـ ب ي
للخــوان فرصــة إلعــادة تأســيس الجماعــة
إ
ّ
الخــوان
مــن جديــد،
فاســتغل الوعــاظ إ
(الرســميون) ،فرصــة اعتالئهــم منابــر

٤

ت
الــى تكتــ ّظ بالشــباب،
المســاجد
ي
الشــه�ة ،ي
ومــا أتاحــه لهــم الســادات مــن حريــات،
فدســوا أفكارهــم التنظيميــة بداخــل خطبهــم
ّ
ـاوب
ب
المن�يــة ،وكان مــن نتيجــة ذلــك؛ أن تجـ َ
أ
كبــر مــن الشــباب مــع تلــك الفــكار،
عــدد ي
شــكل� :أ
ين
ال ّول
وتجــاوب الشــباب كان عــى
ُ

تز
أي
الــرام ظاهــري (الهــدى الظاهــر) فقــط؛ ّ
ف
ف
تز ف
و�
و� الملبــس ،ي
ظهــور االلــرام ي� الشــكل ،ي
إحيــاء لسـ ن ن
ـ� فرديــة ،دون الوصــول إىل أبعــد
ن
ـا� :االلـ ت ز
ـرام بالهــدى
مــن ذلــك ،والشــكل الثـ ي
الظاهــر ،واالنضمــام لجماعــة إســامية ،ومــن
ت
الــى
هنــا تكونــت المجموعــات إ
الســامية ي
الســامية الكـ بـرى،
كانــت النــواة للتنظيمــات إ
الصغــرة عــى الســاحة
تعــددت الجماعــات
ي
ّ
يّ ز
وتمــرت
المرصيــة ف ي� مطلــع الســبعينيات،
هــذه المجموعــات بأنّهــا ليــس لهــا اســم أو
الئحــة ،أو قواعــد من ّظمــة للعضويــة تقريب ـاً،
كان ث
أكــر مــا ي ز
يمــر هــذه المجموعــات أنّهــم
يمتلكــون عاطفــة قويــة ،ورغبــة جامحــة،
نحــو تطبيــق مــا فهمــوه عــى أنّــه إســام؟
لكــن مــع ت
التكفــر ّي،
اق�ابهــم مــن الفكــر
ي
وتقبلهــم لفكــرة اســتخدام العنــف للتغيـ يـر،
ّ
أصبــح وجــود هــذه المجموعــات منفــردة
كبــراً عــى الدولــة
دون ر ٍاع يم ّثــل خطــراً ي
وعــى المجتمــع المــري ،أدرك هــذا أ
المــر
الرئيــس أ
الســبق ،محمــد الســادات ،وأدرك
أن مــا يحــدث لــن يكــون ف ي� صالحــه ،ولــن
ّ
يحقــق الهــدف الــذي مــن أجلــه صنــع
ّ
ولعــل أقــرب مثــال
الســامي،
الخطــاب إ

عــى ذلــك قضيــة الفنيــة العســكرية ،وعــن
طــال أ
النصــاري أنّــه قــام بتنفيذهــا مــع
صالــح رسيــة بصفتهــم أعضــاء ف ي� جماعــة
الخــوان عــى
الخــوان؟! وهــو مــا أنكــره إ
إ
الدولــة
أن عــى ّ
طــول الخــط ،وبــات واضح ـاً ّ
والخــوان توضيــح العالقــة التنظيميــة ي ن
بــ�
إ
أ
أ
الفـراد والجماعــة ،وبـ ي ن
ـ� الفـراد والتنظيمــات
أ
الخــرى ،حـ تـى ال يحــدث لبــس لــدى أي أحــد
بالخــوان ،أو التقــى بــأي مــن قادتهــم،
اتصــل إ
للخــوان
فيتوهــم أنّــه بهــذا قــد قــدم بيعــة إ
ّ
أنّــه أصبــح فــرداً منهــم ،لهــذا قــام الســادات
للخــوان بالعمــل بشــكل ن
علــى،
بالســماح إ
ي
لضــم هــؤالء الطــاب ،أو تلــك الجماعــات
ّ
ف
و� الوقــت نفســه ،قــام
ي
الصغــرة إليهــم ،ي
الخــوان بوضــع الئحــة تنظــم عضويــة
قــادة إ
الشــباب القــادم مــن جماعــات أخــرى ،فتـ ّـم
ضـ ّـم أم ـراء هــذه الجماعــات أوالً ،وإقناعهــم
الخــوان
بالعمــل تحــت مظ ّلــة تنظيــم إ
ق
المسـ ي ن
ـا� الجماعات
ـلم� ،عــى أن يتـ ّـم ضـ ّـم بـ ي
الحقـاً ،وفعـا ً تـ ّـم لهــم مــا أرادوا عــام ،5791
ن
وهــو العــام الــذي تـ ّ
ـا�
ـول فيــه عمــر التلمسـ ي
منصــب المرشــد العــام بعــد وفــاة حســن
الخــوان
الهضيــى ،وعندمــا تمكّــن تنظيــم إ
بي

«أدرك إالخوان حاجة الجماعة لبناء قوي يجدد شباب
ن
التلمسا� إلعادة ترتيب التنظيم؛ واختار له
الجماعة ،فعمد
ي
أن يكون هرمياً»

مــن الســيطرة عــى هــؤالء القــادة أ
(الم ـراء)،
ــمح لبعضهــم
بتبــوؤ بعــض المناصــب
ُس ِ
ّ
الداريــة العليــا ف ي� التنظيــم ،لكــن اكتشــف
إ
أن آليــات عمــل التنظيــم
قــادة إ
الخــوان ّ
متيبســة كثـ يـراً ،البتعادهــم ف ي� الســجن فـ تـرات
تســر
طويلــة ،فقــد كانــت الجماعــة وقتهــا ي
ت
الرشــاد ف ي�
أقرهــا مكتب إ
ـى ّ
عــى الئحــة  1591الـ ي
ف
ن
ـا� (نوفمـ بـر) العــام
اجتماعــه ،ي�  2شت�يــن الثـ ي
أن هــذه الالئحــة ال بــأس بهــا
 ،1591ورغــم ّ
ّإل أنّهــا تناســب تنظيم ـاً كبـ يـراً وقوي ـاً ،أف ـراده
الخــوان هــو
معروفــون ،لكــن مــا يحتاجــه إ
وعــاء تنظيمــي جديــد ،يســمح بقبــول أ
العــداد

الجديــدة القادمــة مــن تنظيمــات شـ تـى ،ومــن
أفــكار مختلفــة ،فأدركــوا حاجــة الجماعــة لبنــاء
قــوي منظــم يجــدد شــباب الجماعــة ،ويعيــد
لهــم الحيويــة ،لتكــون الجماعــة قــادرة عــى
مواجهــة التحديــات ،والقيــام بالمهــام
الجديــدة ،واالســتعداد الســتيعاب أ
العضــاء
الســامية،
الجــدد الوافديــن مــن الجماعــة إ
ف
غــر الجامعــة
أو نتــاج الدعــوة الفرديــة ي� ي
(التجنيــد).
ن
التلمســا� إىل إعــادة
لهــذا عمــد عمــر
ي
ترتيــب وتنظيــم الجماعــة؛ فــكان بحاجــة إىل

هيــكل إداري محكــم وواضــح ،واختــار لــه أن
الخوانيــة،
يكــون هرميـاً يعتمــد عــى القاعــدة إ
ـدرج بها إىل القمة ،وحـ ّـدد ش�وط العضوية
ويتـ ّ
ق
الـ تـى تضمــن تمايــز الفــرد إ ن
ـا�
الخـ ي
ـوا� عــن بـ ي
ي
الســامي الســائد ،فلــم يعــد
أعضــاء التيــار إ
يكفــي أن يلـ ت ز
الخــوان ليكــون
ـرم الفــرد بأفــكار إ
عضــواً ف ي� الجماعــة؛ بــل أصبــح عليــه أن يجتــاز
ت
فــرة اختبــار ،وكان يحتــاج إىل آليــة مقبولــة
الخــوان مــن درجــة عضويــة
النتقــال أعضــاء إ
إىل أخــرى ،وقواعــد لعضويــة المكاتــب
ت
ـى حــرص أن يكــون بهــا
إ
الداريــة الجديــدة الـ ي
أ
نســبة مــن العضــاء الجــدد ،وكذلــك قــام
التلمســا� بتحديــد أ
ن
القســام الرئيســة
عمــر
ي
الــى ال ن
ت
غــى عنهــا ف ي� مكاتــب المحافظــات،
ي
ن
ـا� ،ف ي�  01أيــار (مايــو)
لهــذا قــام عمــر التلمسـ ي
للخــوان،
 ،8791بإصــدار الالئحــة الجديــدة إ
الـ تـى تعــد قانــون النظــام أ
ـاس للجماعــة،
ـ
س
ال
ي ّ
ي
ولعــل ّ
ّ
أن الالئحــة ركــزت
اللفــت للنظــر ّ
عــى ش�وط العضويــة للفــرد بشــكل دقيــق؛
ض
ففــي المــادة الرابعــة مــن الالئحــة (أ -يق ـ ي
المرشــح لعضويــة الجماعــة مــدة ســتة أشــهر،
عــى أ
القــل ،تحــت االختبــار ،فــإذا ثبــت قيامه
بواجبــات العضويــة مــع معرفتــه بمقاصــد
الدعــوة ووســائلها ،وتع ّهــد بــأن ينارصهــا
ت
ويحــرم نظامهــا ،ويعمــل عــى تحقيــق

أغراضهــا ،ثـ ّـم وافقــت الجهــة المســؤولة عنــه
عــى قبولــه عضــواً ف ي� الجماعــة ،فيصبــح أخ ـاً
منتظم ـاً لمــدة ثالثــة أعــوام.
ب-إذا ثبــت خــال أ
العــوام الثــاث،
النفــة الذكــر ،قيــام أ
آ
الخ بواجبــات عضويتــه،
تعــده أخــاً عامــاً،
فللجهــة المســؤولة أن
ّ
ويــؤدي العهــد آ
ال ت ي�( :أعاهــد هللا العظيــم
ّ
عــى التمســك بأحــكام الســام والجهــاد �ف
إ
ي
ســبيله ،والقيــام ش
بــروط عضويــة جماعــة
ين
المســلم� وواجباتهــا ،والســمع
الخــوان
إ
والطاعــة لقيادتهــا ف� المنشــط والمكــره� ،ف
ي
ي
غـ يـر معصيــة ،مــا اســتطعت إىل ذلــك ســبيالً،
وأبايــع عــى ذلــك ،وهللا عــى مــا أقــول وكيــل)
كان قســم الطلبــة هــو القســم أ
ســاس
ال
ي
الخــوان ف ي� مــلء فراغــات
الــذي اعتمــد عليــه إ
التنظيــم ،مــع إعــادة االعتمــاد عــى أ
الرسة
ال�بويــة ،باعتبارهــا الخليــة أ
ت
الوىل للتنظيــم،
أ
والرسة ت
الخوانيــة هــي مجموعــة مــن
ال�بويــة إ
أ
ين
حــد مــا ،ف ي� العمــر
العضــاء
المتناســب� إىل ٍّ
أمــر،
والثقافــة ،ويرأســهم مســؤول ،أو ي
ـ� أ
يتــم تلقـ ي ن
الف ـراد فيهــا بعض ـاً مــن الثقافــة
الســامي
الســامية ،مثــل( :دارســة الفقــه إ
إ
مــن كتــاب فقــه الســنة لســيد ســابق ،كمــا
يتــم تلقينهــم بعض ـاً مــن سـ يـرة الرســول مــن

ن
التلمسا� ش�وط العضوية ت
«حدد
ال� تضمن تمايز الفرد
ّ
ي
ي
خوا� عن ق
إال ن
با� أعضاء التيار إالسالمي السائد»
ي
ي

الســر للغــز يال ،أو الســباعي ،أو
كتــاب فقــه
ي
البوطــي ،وبعضـاً مــن الرقائــق والروحانيــات،
اليمــان:
الســامية مــن كتــاب إ
والعقيــدة إ
أركانــه ،حقيقتــه ،نواقضــه للدكتــور محمــد
نعيــم ياسـ ي ن
ـ� ،وبعض ـاً مــن التفسـ يـر للق ـرآن
اللــزام
كثــر ،مــع إ
الكريــم مــن كتــاب ابــن ي
بحفــظ آيــات قرآنيــة معينــة ،لــم يكــن الــدور
الحقيقــي لـ أ
ـ�رسة هــو التحصيــل الثقـ ف
ـا� ،إنّمــا
ي
أ
الول أ
كان دورهــا ،أ
والخـ يـر ،هــو ضبــط الفـراد
يز
وتجه�هــم ألن يكونــوا جنــوداً ،عـ بـر
تنظيميـاً،
غــرس مبــادئ الســمع والطاعــة ،والتنــازل عــن
ف
و�
الــرأي الفــردي مقابــل الــرأي الجماعــي ،ي
أ
الرسة يتـ ّـم فــرز مــن يصلــح للعبــور للمرحلــة
التاليــة مــن أ
العضــاء ،ومــن يبقــى ف ي� دائــرة
ـ� ،ونظ ـراً إىل اقـ تـراب أ
المحبـ ي ن
العضــاء الجــدد
تغي� بعــض المناهج
مــن الفكر الســلفي ،تـ ّـم ي
ت
التغيــر ،فاختــاروا
ال�بويــة لتناســب هــذا
ي
مج�يــن بعــض القضايــا الغريبــة عــى الجيــل
ب
أ
الخــوان ،مثــل :قضيــة اللحيــة،
الول مــن إ
زي المـرأة ،ومــا هــو
وإطالــة الثــوب ،وقضيــة ّ
المقصــود بحجــاب المــرأة ،وقضيــة فصــل
البنــات عــن البنـ ي ن
ـ� ف ي� الجامعــة ،والصــاة ف ي�
ت
وعدوهــا مدخــا ً
الــى بهــا قبــورّ ،
المســاجد ي
الســامي
الشــع� ف ي� هــذا الوقــت،
للعمــل إ
بي
كمــا كانــت قضيــة اســتخدام العنــف ف ي�
التغيـ يـر مقبولــة جــداً لــدى هؤالء الطــاب ،أو
عــى أ
القــل ،ال تجــد رفضـاً منهــم ،ولــم يكــن
أ
المــر محســوماً ،وكان الخــاف فقــط حــول
التوقيــت أ
والســلوب والجــدوى منــه ،كانــت

أفــكار الطــاب مزيجــاً غريبــاً مــن الســلفية
ف
و� نهايــة
والجهاديــة والتنظيميــة إ
الخوانيــة ،ي
الخــوان ضـ ّـم كثـ يـر مــن
المطــاف؛ اســتطاع إ
الســامية الطالبية،
أمـراء وأعضــاء الجماعــات إ
ف
والســكندرية والبحـ يـرة ش
وال�قيــة،
ي� القاهــرة إ
وكثـ يـر مــن مــدن ومحافظــات الوجــه البحــري،
الســامية
لك ّنهــم فشــلوا مــع أم ـراء الجماعــة إ
وأعضائهــا ف
ـ� (الصعيــد) ،الذيــن
ـ
قب
ـع
ـ
وج
�
ي
ي
أرصوا عــى موقفهــم مــن عــدم االنضمــام
ّ
الخــوان مــن
الخــوان ،وعندمــا تمكّــن إ
إىل إ
بنــاء تنظيمهــم القــوي تماســكت لبناتــه،
بــدأوا العمــل لضـ ّـم أعضــاء جــدد مــن داخــل
المجتمــع ،ليعـ ّـد العــدة للوصــول إىل الحكــم،
عـ بـر التو ّغــل ف ي� النقابــات المهنيــة المختلفــة،
ـياس ،أو أن
ومحــاوالت التحـ ّـول إىل حــزب سـ ي
ســياس،
كظهــر
يكــون لهــم حــزب يعمــل
ي
ي
ف
ال�لمــان والتحالفــات
والدخــول ي� انتخابــات ب
ّ
مــع أ
الحـزاب السياســية القائمــة ،والدخــول �ف
ي
المجالــس المحليــة للقطــر المــري ،إضافــة
الخ�يــة
إىل العمــل مــن خــال الجمعيــات ي
المختلفــة ،ش
الخــوان،
لنــر فكــرة وســطية إ
وامتالكهــم ّ
إن مــا
حــل مشــكالت مــرّ ،
آ
الخــوان هــو نتــاج
نشــاهده الن مــن قــادة إ
هــذا التأســيس ،وهللا أعلــم.

ن
ش
خوا�:
ال
وع
الم�
مالمح سقوط
ف إ ي
ت
الخوانية ي� إيجاد
فشل ال�بية إ
الفرد المسلم

للحكــم بنجــاح أو فشــل أيــة مؤسســة،
ت
ـى ألزمــت نفســها
علينــا أن نــدرك أهدافهــا الـ ي
بهــا ،ومــدى تطابــق هــذه أ
الهــداف مــع
منتجهــا؛ لهــذا إذا أردنــا أن نحكــم عــى
ش
الخــوان الفكــري ،علينــا أن نتعــرف
مــروع إ
إىل إهدافهــم ووســائلهم ،ثــم نقيــس
ئ
النهــا� ،ش
الخــوان يرتكــز
منتجهــم
ومــروع إ
ي
عــى شــق ي ن
ّ�:

أ
الول« :فكــري أيديولوجــي» ،يطالــب
الخــوان الشــعب
بإقامــة دولــة دينيــة ليحكــم إ
ن
عمــ�»
والثــا�« :تطبيقــي
نيابــة عــن هللا،
ي
ي
بإنــزال أفــكار المؤســس المجــردة عــى أرض
الواقــع ،أو عــى أ
القــل محاولــة ذلــك.
الشــق الفكــري؛ رتّــب حســن البنــا
ف ي�
ّ
الســام بطريقــة تجعــل
مفاهيــم وقيــم إ

بــأن االنضمــام للجماعــة
تابعيــه يؤمنــون ّ
وأن االنضمــام إىل
فــرض عليهــم مــن هللاّ ،
الخــوان يضمــن لهــم أحد الحسـ ي ن
ـني�؛
جماعــة إ
الســامية ،أو
إمــا االنتصــار وإقامــة الدولــة إ
ق
ث
ـا� المسـ ي ن
ـلم�،
حصــد الحســنات أكــر مــن بـ ي
عـ ب ّـر عــن هــذا حســن البنــا ف ي� رســالة «تحــت
رايــة القــرآن»« :مــن تبعنــا آ
الن فقــد فــاز
ين
المخلصــ�
بالســبق ،ومــن تقاعــد عنــا مــن
اليــوم فســيلحق بنــا غــداً ،وللســابق عليــه
الفضــل ،ومــن رغــب عــن دعوتنــا ،زهــادة أو
ســخرية بهــا ،أو اســتصغاراً لهــا ،أو يائسـاً مــن
انتصارهــا ،فســتثبت لــه أ
اليام عظيــم خطئه،
وســيقذف هللا بحقنــا عــى باطلــه فيدمغــه،
فــإذا هــو زاهــق ،فإلينــا أيهــا المؤمنــون
العاملــون ،والمجاهــدون المخلصــون ،فهنــا
الســوي ،والــراط المســتقيم)،
الطريــق
ّ
ولــم يكــن البنــا يريــد فقــط إيمــان النــاس
بصالحيــة فكرتــه ،لك ّنــه كان يريــد أن ينضمــوا
إليــه ف ي� التنظيــم ليطبــق عليهــم أفــكاره عملياً؛
أ
فالفــكار تظـ ّـل تســبح ف ي� عالــم الخيــال طالمــا
لــم تجــد مــن يحــاول تطبيــق تلــك أ
الفــكار
عــى الواقــع.

الخــوان بســبع مراحــل؛
ويمــر مـ شـروع إ
كل مرحلــة تمثــل هدفــاً مســتقالً ،وهــذه
أ
الهــداف متواليــة حددهــا لهــم حســن البنــا
ف ي� رســالة إىل الشــباب ،وهــي:
تفكــره
أوالً :نريــد الرجــل المســلم ف ي�
ي
ف
ف
و� عملــه
و� خلقــه وعاطفتــه ،ي
وعقيدتــه ،ي
وترصفــه .ثانيـاً :نريد بعد ذلك البيت المســلم
ف
ف
ف
و�
و� خلقــه وعاطفتــه ،ي
ي� تفكـ يـره وعقيدتــه ،ي
عملــه وترصفــه ،ونحــن لهــذا ن
نعــى بالمــرأة
ن
ونعــى بالطفولــة عنايتنــا
عنايتنــا بالرجــل،
بالشــباب ،وهــذا هــو تكويننــا أ
الرسي .ثالث ـاً:
ونريــد بعــد ذلــك الشــعب المســلم ،رابع ـاً:
ت
الــى
ونريــد بعــد ذلــك الحكومــة المســلمة ي
تقــود هــذا الشــعب إىل المســجد .خامســاً:
ونريــد بعــد ذلــك أن نضــم إلينــا كل جــزء مــن
الســامي .سادس ـاً :اســتعادة البلــدان
وطننــا إ
الــى كان مســلمة ثــم ت
ت
اســردها أهلهــا مثــل
ي
(الندلــس) و(صقليــة)؛ أ
إســبانيا أ
فالندلــس
وصقليــة والبلقــان وجنــوب إيطاليــا وجزائــر
بحــر الــروم .ســابعاً :نريــد بعــد ذلــك ومعــه،
أن نعلــن دعوتنــا للعالــم ،وأن نبلــغ النــاس
جميعــاً؛ أي (أســتاذية العالــم).

أ
ش
«م�وع إالخوان يرتكز عىل ش ّق ي ن� الول فكري أيديولوجي
يطالب بإقامة دولة دينية ليحكم إالخوان الشعب نيابة عن
هللا»

ن
أن هــذا التسلســل
غــى عــن البيــان ّ
يّ
إلقامــة الدولــة ولســيطرته عــى العالــم ســاذج
جــداً ،لكننــا عــى أيــة حــال لــن نناقــش واقعية
هــذه الفرضيــة أو صحتهــا ،لكــن ســنناقش
الخــوان ف ي� تحقيــق
مــدى نجــاح أو فشــل إ
هــذه أ
الهــداف ،أو العبــور بهــذه المراحــل،
ت
مس�شــدين بمعيــار النجــاح الــذي وضعــه
حســن البنــا نفســه ،وســنكتفي بالمراحــل
الربــع أ
أ
الوىل؛ فهــي ت
الــى اســتحوذت ّ
جــل
ي
الخــوان طــوال العقــود الماضيــة،
اهتمــام إ
وهــي( :الفــرد – أ
الرسة – الشــعب  -الحكومــة).
ن
الثــا�؛ أي «التطبيــق
يبــدأ الشــق
ي
العمــ�» مــن ش
الخــوان ،ف ي� محاولــة
مــروع إ
ي
عــر المؤسســات
إليجــاد الفــرد المســلم ،ب
ت
الخــوان ف ي�
ال�بويــة للتنظيــم ،ورغــم نجــاح إ
ضـ ّـم عنــارص كثـ يـرة ،لكــن يظـ ّـل معيــار النجاح
الوحيــد هــو توفــر هــذه ســمات وخصائــص
ف
الخــوان ،كمــا حــدد
الفــرد المســلم ي� أف ـراد إ
البنــا ف� رســالة «التعليــم» وهــي آ
كال ت ي�( :أن
ي
ن
يكــون قــوي الجســم ،متـ يـ� الخلــق ،مثقــف
الفكــر ،قــادراً عــى الكســب ،ســليم العقيــدة،
صحيــح العبــادة ،مجاهــداً لنفســه ،حريصــاً
عــى وقتــه ،منظمـاً ف ي� شــؤونه ،نافعـاً لغـ يـره،
وذلــك واجــب ّكل أخ عــى حدتــه)؛ لهــذا
عملــت كافــة المؤسســات ت
ال�بويــة مــن أجــل
الخــوان
إنتــاج هــذا النمــوذج ،فهــل امتــاز إ
فعـا ً بهــذه الصفــات؟ هــل جعلــت الجماعــة
أعضاءهــا أقويــاء الجســد؟ وهــل قدمــت

الجماعــة برامــج رياضيــة ش
لنــر الثقافــة
الرياضيــة؟
الواقــع :لــم ولــن يكــن ف ي� مســارات
ض
ـا� خــاص
العمــل إ
الخوانيــة أي نشــاط ريـ ي
يحقــق هــذه الســمة ،كمــا ال يمكننــا أن نقــول
الخــوان يمتــازون بقــوة الجســم،
إن أف ـراد إ
ّ
بخــاف مــا يمتــاز بــه المجتمــع والبيئــة
المحيطــة بهــم ،لقــد تــرك االهتمــام
ن
ـوا�،
بالرياضــة ،بحســب ميــول كل فــرد إخـ ي
لهــذا ال يمكننــا أن نثبــت لهــم هــذه الســمة،
ت
الــى كان يجــب أن يمتــاز
الســمة الثانيــة ي
ين
«متــ� الخلــق»،
الخــوان هــي
بهــا أفــراد إ
أن أفرادهــم تحققــت
ورغــم ا ّدعــاء إ
الخــوان ّ
أن الواقــع يكذبهــا،
فيهــم هــذه الصفــة ،إال ّ
الخــوان عــى معارضيهــم
فبالنظــر لــردود إ
الــردي أ
ال ق
نكتشــف بســهولة مــدى ت
خــا�
ي
الــذي وصلــوا إليــه ،ومــع حرصهــم عــى
نـ شـر ألفــاظ مثــل« :إعــام العهــر ،وإعــام
قــوم لــوط ،المعارضــة المخنثــة ،»..مــع
إرصارهــم عــى وصــف الشــعب المــري
بأنــه «شــعب عبيــد للبيــادة ،أو أنــه شــعب
يهــز ذيلــه» ،ناهيــك عــن
حمــار يجــب أن ّ
كـ ّـم الســباب المنتـ شـر ف ي� صفحاتهــم ،ســواء
ف ي� منشــورات مســتقلة ،أو ف ي� ردود عــى
ال ن
خــوا�
مخالفيهــم ،تكشــف أن منتجهــم إ
ي
لــم يكــن أبــداً متـ ي ن
ـ� الخلــق ،ويثبــت فشــل
مؤسســاتهم ت
ال�بويــة ف ي� تعديــل ســلوك
البعــض منهــم ،أضــف إىل ذلــك موقــف

الخــوان مــن مخالفيهــم ممــن انشــقوا
أفـراد إ
الخــوان أنفســهم ،وإطالقهم ألســنتهم
عــن إ
بالكلمــات البذيئــة عليهــم ممــن طالــت عــى
ســبيل المثــال؛ أبــو العــا ض
مــا� ،أو أبــو
ي
الفتــوح ،أو إبراهيــم الزعفــر ن يا� ،أو محمــد
حبيــب ،أو مختــار نــوح ،أو ثــروت الخرباوي.
هنــا أمامنــا طريقــان؛ كالهمــا يــؤ ّدي إىل
إثبــات فشــل إنتــاج فــرد متـ ي ن
ـ� الخلــق ،فلــو
الخــوان ف ي� اتهامهــم لمخالفيهــم
صدقنــا إ
أن منتجهم
مــن إ
الخــوان أيضـاً ،وهــذا يثبــت ّ
ال�بــوي فاســد ،خصوصــاً أن أ
ت
الســماء
ّ
الســابقة مضــت ف� الجماعــة قرابــة الثالثـ ي ن
ـ�،
ي
فلــم تنفعهــم ،ولــم تجــد معهــم أيــة
ف
الخــوان ،ولــم تحقــق فيهــم ســمة
تربيــة ي� إ
ين
الخــوان
(متــ� الخلــق) ،وإذا كان ا ّدعــاء إ
ين
الرســمي� كاذبــاً ،فهــذا دليــل قاطــع عــى
فســاد المنظومــة أ
الخالقيــة (العامــة) لــدى
الجماعــة ،فلــم تتحقــق فيهــم أيض ـاً ســمة
ين
يصــح االحتجــاج هنــا
(متــ� الخلــق) ،وال
ّ
ن
حســى الخلــق؛
بوجــود أفــراد ف ي� الجماعــة
ي
أ
الخــوان،
ل ّن هــؤالء ليســوا نتــاج تربيــة إ
إنمــا هــم نتــاج تربيــة آبائهــم ومجتمعهــم
المحيــط.

ت
الخــوان ف ي�
الــى فشــل إ
الســمة الثالثــة ي
إيجادهــا ف ي� أفرادهــم (مثقفــو الفكــر)؛ ففــي
كبــراً مــن
عالــم الثقافــة لــم نجــد اســماً ي
ين
المســلم� ،كمــا لــم نجــد أيــاً مــن
الخــوان
إ
الخــوان قــادراً عــى تف ّهــم ،أو تعاطــي ،أو
إ
التعامــل مــع التموجــات الثقافيــة العالميــة،
ف
ثقــا� تــرك
ومــن انخــرط منهــم ف ي� عمــل
ي
بالتخــ� عــن أفــكار
الجماعــة فــوراًّ ،إمــا
ي
الجماعــة بالتدريــج ،أو بالفصــل مــن قيــادات
الخــوان ،وقــد يلتبــس عــى بعــض أفــراد
إ
أن كميــة
المجتمــع مــن البســطاء،
فيظــن ّ
ّ
المعلومــات الـ تـى يمتلكهــا الفــرد إ ن
ـوا� تـ ّ
ـدل
الخـ ي
ي
عــى أنّــه مثقــف الفكــر.
ق
ـا� الســمات ،فــا يمكــن أن نقــول
أمــا بـ ي
ق
بــا� مجتمعهــم،
إن إ
ّ
الخــوان يمتــازون عــن ي
مثــل؛ القــدرة عــى الكســب ،أو الحــرص عــى
الوقــت.
الخــوان
إن كل جهــود إ
يمكننــا القــولّ :
ت
يز
ال�بويــة لــم تنتــج فــرداً
متمــراً خلقيــاً ،أو
الخــوان ف ي� إنتــاج عضــو
جســدياً ،إنمــا نجــح إ
تابــع ال يملــك القــدرة عــى اتخــاذ قـرار منفــرد

ف
«مؤسسات إالخوان تال�بوية فشلت ي� إيجاد الفرد المسلم
تر�
كما يتخيله حسن البنا فهل كان يمكن للجماعة أن ب ي ّ
المجتمع؟»

إال بالرجــوع للجماعــة ،وال يملــك القــدرة
عــى الحكــم عــى أمــر مــا أنّــه صــواب مــن
تخــره بــه الجماعــة ،نجحــوا
عدمــه ،إال بمــا ب
ين
تابعــ� قادريــن عــى ترديــد مــا
ف ي� إيجــاد
يصلهــم مــن معلومــات مــن قــادة التنظيــم،
الخــوان ت
ال�بويــة فشــلت
أن مؤسســات إ
أزعــم ّ
ف ي� إيجــاد الفــرد المســلم ،كمــا يتخيلــه حســن
ـر�
البنــا ،فهــل كان يمكــن لجماعــة كهــذه أن تـ ب يّ
المجتمــع؟

ن
ش
خوا�:
ال
وع
الم�
مالمح سقوط
إ ي
أ
ف
الفشل ي� إيجاد الرسة المسلمة

ناقشــنا ف ي� المقــال الســابق الملمــح
أ
ال ن
ش
خــوا� أال وهــو
وع
المــر
لســقوط
ول
ال
إ
ي
فشــل ت
الخوانيــة ف ي� إيجــاد الفــرد
ال�بيــة إ
ن
الثــا� الــدال عــى
المســلمّ ،أمــا الملمــح
ي
ســقوط مـ شـروع االخــوان ،الــذي سنناقشــه ف ي�
هــذا المقــال ،فهــو الفشــل ف ي� إيجــاد المنتــج
م�وعهــم ،وهــو أ
ن
ـا� ف ي� ش
الرسة المســلمة؛
الثـ ي
أ
الخوانيــة هــي مــن
فجميــع الرس االجتماعيــة إ

إنتــاج المجتمــع ،وال دخــل للتنظيــم ف ي� تكويــن
أ
ف
الخوانيــة
هــذه الرسة ،إال ي� فــرض الزوجــة إ
ـا� أركان أ
ق
عــى العضــو إ ن
الرسة
الخـ ي
ـوا� ،أمــا بـ ي
االجتماعيــة فقــد تمــت حســب قيــم وقواعــد
المجتمــع المحيــط بهــا.
أ
الرسة ،وهــي أصغــر وحــدة بنائيــة
اجتماعيــة يتكــون منهــا المجتمــع ،لهــا أركان

وقواعــد ووظائــف ،وكــون أهــم وظيفــة لهــا؛
التنشــئة االجتماعيــة أ
للجيــال المقبلــة ،فقــد
الخــوان ف ي� ش
م�وعهــم عــى تكويــن أرس
ر ّكــز إ
وعدوهــا
اجتماعيــة جديــدة تابعــة للتنظيــمّ ،
مرحلــة مــن مراحــل التمكـ ي ن
ـ� لهــم؛ فاســتهدف
الخــوان تغيــر قيــم ووظيفــة أ
الرسة
إ
ي
المرصيــة ،عــى أمــل تغيـ يـر المجتمــع ليخــدم
مصالــح الجماعــة والتنظيــم.
يقــ� حســن البنــا؛ أن أ
كان ف� ي ن
الرسة
ّ
ي
ف
ف
الحاليــة ،ســواء ي� تكوينهــا ،أو ي� وظائفهــا
وأدوارهــا المجتمعــة ،أو ف ي� مضمونهــا القيمــي،
ليســت أرسة مناســبة لفكــره ،ولــن تخــدم
التنظيــم؛ فجــاءت محاولتــه للتغلغــل ف ي�
المجتمــع عــر اتهــام أ
الرسة العاديــة بأنهــا
ب
ليســت مســلمة ،ليكــون ذلــك بوابتــه ف ي� العبث
بقيــم أ
الرس االجتماعيــة ،فيقــول ف ي� رســالة
ين
ين
«دعوتنــا» ،مخاطبــاً
والمســلم�
المرصيــ�
ت
ـى تسـ يـرون عليهــا
جميع ـاًّ :
«إن ّكل النظــم الـ ي
ف ي� شــؤونكم الحيويــة نظــم تقليديــة بحتــة ال
بالســام ،وال تســتمد منــه وال تعتمــد
تتصــل إ
عليــه» ،ثــم يخــص البنــا نظــام أ
الرسة والبيــت
بالنقــد مــع التأكيــد المســتمر عــى أنّــه ليــس
بالســام.
متصــا ً إ

ين
إشكاليت�:
بهذا أوجد حسن البنا
الوىل :هــل فعـا نظــام البيــت أ
أ
والرسة
ً
والســامي
المعمــول بــه ف ي� العالــم
العــر� إ
بي
بالســام؟ والثانيــة :هــل فعــا ً
ال يتصــل إ
الخــوان قــادرون عــى إيجــاد هــذا النمــط
إ
المتخيــل؟
الســامي
االجتماعــي إ
َّ
أن النظــام االجتماعــي
إن ادعــاء البنــا ّ
ّ
أ
للبيــت والرسة ليــس إســامياً ،هــو ادعــاء
ـكل أ
مغلــوط ،فـ ّ
الرس المســلمة وقــت كتابتــه
رســالة «دعوتنــا»؛ أي ف ي� العــام  ،5391كانــت
ف
ـى
تقيــم الصــاة والصيــام ي� رمضــان ،وتحـ يي
أن هــذه
الشــعائر إ
الســامية ،ولــم يعــرف ّ
أ
للســام.
الرس كانــت تمــارس عقيــدة مخالفــة إ
إن مبالغــة البنــا ف� اتهــام أ
الرسة المســلمة
ّ
ي
بأنّهــا ليســت مســلمةّ ،أســس لخطــاب التكفـ يـر
والجاهليــة فيمــا بعــد ،كمــا ســمح بالتطــاول
عــى أركان أ
ـال إعاقتهــا عــن القيام
ـ
وبالت
رسة،
ال
ي
بدورهــا ف ي� حمايــة المجتمــع.
مــع التســليم بــأن أ
الرسة الحالية ليســت
ّ
الخــوان أرسة مســلمة
مســلمة؛ فهــل أوجــد إ
يز
المتمــرة؟ وكيــف
حقــاً؟ ومــا هــي مالمحهــا

«لم يحدد الب ّنا عالمات صالح المرأة أو الرجل بدقة ولم يدلنا
عىل قواعد إالسالم للبيت»

الكبــر بينهــا ي ن
وبــ�
أوجدوهــا؟ ومــا الفــارق
ي
ـا� أ
ق
الرس االجتماعيــة ف� كل المجتمعــات الـ ت
ـى
ي
بـ ي
ي
الخــوان؟ لــن نجــد هــذا المنتــج
وجــد فيهــا إ
فالخــوان مــن منتصــف ثالثينيــات
الوهمــي؛ إ
الع�يــن ،وهــم ش
القــرن ش
يبــرون بأنّهــم
قــادرون عــى إعــادة صياغــة أ
الرسة لتصبــح
تغيــر ف ي� طريقــة
أي
ي
مســلمة ،فلــم نجــد ّ
االقــران ،أو ف� وظيفــة أ
ت
الرسة ،أو ف ي� أركانهــا؛
ي
بــل وفشــلوا فشــا ً ذريعــاً ف ي� إنتــاج الركــن
الثالــث؛ أي إنتــاج أبنــاء يكونــوا أعضــاء ف ي�
التنظيــم ،وإليكــم شــاهدين فقــط عــى هــذا
الفشــل:

ن
ـا� :رفــض عــدد كبـ يـر مــن
الشــاهد الثـ ي
الخــوان االنضمــام للجماعــة ،رغــم
أبنــاء إ
نشــأتهم ف� محاضــن الجماعــة ،مــا ن
يعــى
ي
ي
أ
ف
الخوانيــة ي� إنتــاج أبنــاء
فشــل رســالة الرسة إ
الخــوان ،وهــم الركــن الثالــث ف ي�
ينتمــون إىل إ
أ
الرسة.

أ
الخــوان داخليـاً
الشــاهد الول :اعـ تـراف إ
بـ أ
المكونــة مــن ٍأب (عضــو
ـأن الرسة إ
ّ
الخوانيــةَّ ،
ف ي� التنظيــم) ،وأم (عضــوة ف ي� التنظيــم) ،لــم
ف
الخــوان)؛ فمــن
تنجــح ي� تربيــة أبنائهــا (أبنــاء إ
منتصــف التســعينيات ،وهــو موعــد قطــف
ثمــار أ
الخوانيــة ت
الــى تكونــت ف ي� نهايــة
رس
ال
إ
ي
أن
الســبعينيات وأوائــل الثمانينيــات ،لوحــظ ّ
خاصــة أبنــاء قــادة
كثـ يـراً مــن أبنــاء إ
الخــوانّ ،
مل�مـ ي ن
الخــوان ،غـ يـر ت ز
بالخــوان كجماعــة ،أو
ـ� إ
إ
الســام ذاتــه ،ممــا جعلهــم ينشــئون
بقواعــد إ
لجنــة ف� قســم ت
ال�بيــة تهتــم بدراســة أســباب
ي
الخوان».
هــذا الفشــل ،أســموها «لجنــة أبنــاء إ

الخــوان إذاً؟ ّكل
فمــا الــذي نجــح فيــه إ
الخــوان؛ هــو إيجــاد (زوجة)،
الــذي نجــح فيه إ
ـا� ف� أ
ن
الرسة ،وانحــر أداؤهــا
وهــي الركــن الثـ ي ي
ف ي� أرستهــا االجتماعيــة ،عــى عــدم إعاقــة
الــزوج (عضــو التنظيــم) ف ي� تنفيــذ تعليمــات
التنظيــم ،ســواء ف ي� ســفره ،أو المبيــت خــارج
المـ ن ز
ـرل ،مــع ضمانــة حفظهــا ألرساره ،وعــدم
إفشــاء أســماء ت
الم�دديــن عليــه مــن أعضــاء
الجماعــة ،وحمــل الرســائل الرسيــة ي ن
بــ�
أ
الخ والتنظيــم ف ي� حــال تعــذّ ر قيامــه بهــذا،
هــذا ّكل مــا أنتجــه الخــوان ف� مرحلــة أ
الرسة
إ
ي
المســلمة.

يز
ين
يتمــرون
مربــ�
تــم ترشــيح
وقــد ّ
كبــر مــن مهــارة االحتــواء ،و ُطلــب
بقــدر ي
الخــوان ت
وال�فــق
منهــم
الصــر عــى أبنــاء إ
ب

إن غيــاب تصــور الخوان لنمــوذج أ
الرسة
ّ إ
ّ
ف
المســلمة؛ هــو الســبب ي� عــدم إنتاجهــم
لهــذا النمــوذج المنتظــر ،فبعــد مطالعــة

بهــم والتغافــل عــن نزواتهــم ،مــن أجــل
ّأل يكونــوا ثغــرة ينفــذ منهــا أعــداء أ
المــن أو
أعــداء الخــوان ،وكان عذرهــم أن أ
الخ عندمــا
إ
ّ
ينشــغل عــن تربيــة أبنائــه ،فيجــب أن تقــوم
الجماعــة بهــذا الــدور نيابــة عنــه.

الخــوان ،لــن نجــد نموذج ـاً
رســائل وأدبيــات إ
أ
متفــرداً ت
مق�حــاً لــ�رسة المســلمة المــراد
تحقيقهــا ،أو ت
حــى بعــض مالمحهــا؛ بــل
ـ� أدوار أ
ســنجد نصائــح لتحسـ ي ن
الرسة ال أكـ ثـر،
عامــة مبهمــة ،ال تملــك تفصيــا ً
أو كلمــات ّ
موضحــاً لماهيــة هــذه أ
الرسة المســلمة،
فيقــول حســن البنــا ف ي� رســالة «دعوتنــا ف ي� طــور
ت
ـى كتبهــا ف ي� آب (أغســطس) :2491
جديــد» الـ ي
«إذا صلــح الرجــل وصلحــت المــرأة ،وهمــا
أ
يكونــا بيتـاً نموذجيـاً
عمــاد الرسة ،اســتطاعا أن ّ
ت
الســام ،وقــد
ـى وضعهــا إ
وفــق القواعــد الـ ي
الســام قواعــد البيــت فأحكــم
وضــع إ
وضعهــا ،فأرشــد إىل حســن االختيــار ،ي ّ ن
وبــ�
وحــدد الحقــوق
أفضــل الطرائــق لالرتبــاط،
ّ
ين
الطرفــ� رعايــة
والواجبــات ،وأوجــب عــى
ثمــرات هــذا الــزواج ،ت
حــى تنــع وتنضــج ف ي�
غــر عبــث وال إهمــال ،وعالــج مــا ت
يعــرض
ي
أدق
هــذه الحيــاة الزوجيــة مــن المشــكالت ّ
عــاج ،واختــط ف ي� كل نظراتــه طريقـاً وســطاً ال
تفريــط فيــه وال إفــراط».
أن البنــا ،وبعــد ش
عــرة
نالحــظ هنــاّ ،
أعــوام مــن ادعائــه أنــه ســيوجد أ
الرسة
ّ
ِ
غــر قــادر عــى تحديــد عالمــات
المســلمة ،ي
صــاح المــرأة أو الرجــل بدقــة ،ولــم يدلنــا
الســام للبيــت ،ولــم يضــع
عــى قواعــد إ
ت
الــى يجــب
قائمــة بالحقــوق والواجبــات ي
يلــرم بهــا أعضــاء أ
أن ت ز
الرسة االجتماعيــة،
ليتصفــوا بـ أ
ـالرسة المســلمة ،لهــذا فشــلت ّكل

ال�بويــة ف� إيجــاد الركــن ن
برامجهــم ت
الثــا� ف ي�
ي
ي
ش
الخــوان وتحقيقــه.
مــروع إ

ن
ش
خوا�:
ال
وع
الم�
مالمح سقوط
إ ي
ف
الفشل ي� السيطرة عىل المجتمع

ين
ين
الســابق� عــن
المقالــ�
تحدثنــا ف ي�
ّ
مالمــح فشــل المـ شـروع إ ن
ـوا�؛ ف ي� المقــال
الخـ ي
أ
الول :تناولنــا فشــلهم ف ي� إيجــاد الفــرد
الخــوان
المســلم الــذي كان يراهــن عليــه إ
ف
ن
الثــا�؛ تناولنــا
و� المقــال
ي
المســلمون ،ي
فشــلهم ف� إيجــاد أ
الرسة المســلمة ،ونجاحهم
ي

ف ي� جعــل أرسهــم أرساً إخوانيــة فقــط ،أمــا
مقــال اليــوم فســنتناول فيــه ملمــح فشــل
الخــوان ف ي� الســيطرة عــى المجتمــع.
إ
خــاص للتعامــل مــع
إ
للخــوان مفهــوم ّ
تغيــر
بــأن عليهــم ي
المجتمــع ،فهــم يؤمنــون ّ

المجتمــع؛ بدايــة مــن عقائــده إىل مؤسســاته،
مــروراً بقيمــه الســائدة ،وإذا لــم يتمكنــوا ،فعىل
أ
القــل ،يصنعــون هــذا المجتمــع الموهــوم
داخــل جماعتهــم؛ فقــد كان حســن البنــا رافضـاً
للمجتمــع الــذي يعيــش فيــه ،وي ـراه مجتمع ـاً
بالســام ،ويــرى ّأن مهمتــه ف ي�
غــر متصــل إ
ي
الحيــاة هــي إقامــة أمــة جديــدة ومجتمــع
جديــد! عــى أســس يزعــم أنهــا أســس إالســام
الحــق ،فيقــول ف ي� رســالة «إىل ّ ش
�ء ندعــو
ّ
أي ي
أ
«إن تكويــن المــم ،وتربيــة الشــعوب،
النــاس»ّ :
وتحقيــق آ
المــال ،ومنــارصة المبــادئ ،تحتــاج
مــن أ
الــى تحــاول هــذا ،أو الفئــة ت
المــة ت
الــى
ي
ي
أ
تدعــو إليــه ،عــى القــل ،إىل «قــوة نفســية
عظيمــة»» ،وهــذه الرســالة ظهــرت العــام
 ،4391أي ف ي� مرحلــة مبكــرة مــن حيــاة جماعــة
إالخــوان المسـ ي ن
ـلم� ،وجــاءت بعــد عــام واحــد
فقــط مــن انتقــال البنــا مــن إالســماعيلية إىل
القاهــرة ،وكان عمــره آنــذاك  72عامــاً.
والســؤال الملـ ّـح؛ هــل كـ ّـون حســن البنــا
هــذه أ
المــة؟ هــل نجــح ف ي� تربيــة الشــعب؟
بالطبــع ال ،وإن ّ
ظــل يزعــم أنّــه قــادر،
لــو أتيحــت لــه الفرصــة ،ومــرت أ
العــوام،
ّ

أ
الخــوان ،صعوداً
وتغـ ي ّـرت الحــوال كثـ يـراً مــع إ
وهبوط ـاً ،وبعــد أحــد عـ شـر عام ـاً كاملــة مــن
التوغــل ف ي� المجتمــع ،انتبــه البنــا إىل أنّــه غـ يـر
وأن
قــادر فعــا ً عــى تكويــن أمــة جديــدةّ ،
تصوراتــه عــن تكويــن أ
المــم طفوليــة جــداً،
ّ
عــدل
لك ّنــه لــم يتنــازل عــن حلمــه ،فقــط ّ
مطالبــه؛ فبــدال مــن تكويــن أ
المــم وتربيــة
ً
الشــعب قـ ّـرر أن يكــون هدفــه الســيطرة عــى
المجتمــع؛ ففــي اجتمــاع رؤســاء المناطــق
(ســبتم�)
ومراكــز الجهــاد ،يــوم  8أيلــول
ب
الخــوان-
العــام  ،5491قــال« :إنّكــم -أيّهــا إ
ـأن مــن واجــب المســلم الحـ ّـق أن
مؤمنــون بـ ّ
ف
الســام ،حـ ت ّـى يهيمــن
يجاهــد ي� ســبيل هــذا إ
ّ
ويحتــل مكانــه الــذي
عــى المجتمــع كلــه،
ف
أن البنــا
هيــأه هللا لــه ي� دنيــا البـ شـر» ،الحــظ ّ
ّ
يقنــع أتباعــه بأنّهــم مؤمنــون بجهــاد المجتمع
نفســه ،أي حمــل الســاح عليــه! لمــاذا؟
ليهيمنــوا عليــه! وليحتلــوا المكانــة الالئقــة
بهــم فيــه! وهــذه المكانــة هــي مــا هيأهــا هللا
لهــم!!
الخــوان ،وحاولــوا
لهــذا،
اســتمر إ
ّ
المــرة تلــو أ
الخــرى الســيطرة والهيمنــة

تغي� المجتمع وفق رؤيتهم
«الخوان يؤمنون ّ
إ
بأن عليهم ي
وإذا لم يتمكنوا يصنعون هذا المجتمع الموهوم داخل
جماعتهم»

عــى المجتمعــات ،وهــو هــدف كامــن ف ي�
تنصلــوا منــه ،ومهمــا ا ّدعــوا
وجدانهــم ،مهمــا ّ
خــاف ذلــك؛ ت
الخوانيــة تغــرس
فال�بيــة إ
هــذه المفاهيــم التســلطية واالســتعالئية ف ي�
نفوســهم أ
للبــد ،فــا يــرون أنفســهم مجـ ّـرد
مجموعــة مــن النــاس تحــاول وتجـ ّـرب ،تصيب
وتخطــئ ،بــل هــم مــن ابتعثهــم هللا ليهيمنوا
ت
الــى
عــى المجتمعــات ،ويحــوزوا المكانــة ي
وعدهــم بهــا هللا! فهــل نجحــوا؟! لــم ينجــح
الخــوان ،ف� أ
الربعينيــات ،أو الخمســينيات،
إ
ي
أو الســتينيات؛ فقــد انــرف عنهــم الشــعب،
خاصــة بعــد انخراطهــم ف ي� أعمــال عنــف،
وتصــدي أجهــزة أ
المــن لهــم.
ّ
لكــن ،مــع مرحلــة الســبعينيات؛
ت
الــى ســمح فيهــا الرئيــس الســادات لهــم
ي
بالعمــل ،ت ز
كثــر
بال�امــن أيضــاً مــع ســماح ي
مــن الــدول العربيــة لهــم بالتواجــد داخــل
الخــوان الســيطرة عــى
مجتمعاتهــا ،حــاول إ
أي مجتمــع تواجــدوا فيــه ،عـ بـر الســيطرة عــى
ّ
وعــر الســيطرة عــى بعــض
اقتصادياتــه ،ب
أ
الجهــزة المجتمعيــة فيــه ،مثــل النقابــات
الخ�يــة.
والجمعيــات ي

الســام العاطفــي ،ومــع
ومــع خطــاب إ
تز
اب�ازهــم للمجتمعــات بحكايــات المظلوميــة
ف
و� ظـ ّـل فشــل الدولــة ف ي� تلبيــة
المصنوعــة ،ي
الخــوان مــن
احتياجــات الشــعب ،تمكّــن إ
التواجــد ف ي� مســاراتهم الثالثــة ،فتمكنــوا مــن
ين
العامل�
وغ�هــم مــن
جمــع أمــوال إ
الخــوان ،ي
ف ي� الخليــج ،وتوظيفهــا ف ي� ش�كات التوظيــف،
أ
ولنّهــم يهدفــون إىل الســيطرة فحســب،
وليــس إىل إقامــة ش
مــروع اقتصــادي قومــي
كبـ يـر ،انتهــت تجربتهــم بفشــل ذريــع.
للخــوان فرصــة أن يكونــوا
لقــد أتيحــت إ
رافعــة اقتصاديــة مهمــة ف ي� المجتمــع المــري
والعــر� ،لك ّنهــم افتقــدوا لوطنيــة طلعــت
بي
ف
ال�جوازيــة الوطنيــة ي� مــر،
حــرب وحكمــة ب
فانخرطــوا ف ي� أنشــطة اســتهالكية ،وانشــغلوا
التفــ� ف� كيفيــة إخفــاء أ
نن
المــوال ،ولــم
ف ي�
ّ ي
يشــغلهم إقامــة رصوح اقتصاديــة قويّــة،
ففشــلت تجربتهــم االقتصاديــة.
وتزامــن مــع تجربتهــم للســيطرة
االقتصاديــة ســيطرتهم عــى النقابــات،
فنجحــوا -ف� بــادئ أ
المــر -ف ي� بســط نفوذهــم
ي
ف
نقــا�
عليهــا ،لك ّنهــم لــم ينجحــوا ي� عمــل ب ي ّ

«استمرت محاوالت إالخوان الهيمنة عىل المجتمعات وهو
ّ
ف
تنصلوا منه أو ا ّدعوا خالفه»
هدف كامن ي� وجدانهم مهما ّ

يكونوا
قومـ ّـي ينســب إليهم؛ بــل اســتطاعوا أن ّ
عــداءات كثـ يـرة مــع أعضــاء النقابــات ،نظ ـراً
إىل اتّباعهــم أســلوب الســيطرة ،واســتغالل
النقابــة لخدمــة أفكارهــم ش
وم�وعاتهــم،
وتورطــت النقابــات ت
الــى ســيطر عليهــا
ّ
ي
ف
ن
ـى ف ي� تلــك
إ
ـياس والديـ ي
الخــوان ي� الـراع السـ ي
الحقبــة ،فكثـ يـراً مــا اســتغلت مق ـرات النقابــة
لصالــح الجماعــة ،وكثـ يـراً مــا كانــت النقابــات
غــر
ســتاراً للقــاءات إ
الخــوان الرسيــة ي
الرســمية ،ثــم انتهــت التجربــة قبيــل وصــول
الخــوان للحكــم ف ي� مــر ،فتوالــت الهزائــم
إ
ف ي� النقابــات ،وتــواىل إخراجهــم ،فقــد فشــلوا
ف
يكونــوا قــوة إضافيــة للنقابــة ،صحيــح
ي� أن ّ
كبــرة ف ي�
أنّهــم لــم ي َّتهمــوا برسقــة ماليــة ي
النقابــة ،لك ّنهــم م ّتهمــون برسقــة النقابــة
ذاتهــا «معنويــاً» لصالــح الجماعــة.

عــى أنّهــم لــم يقدمــوا الخدمــات للمجتمــع
لوجــه هللا ،كمــا كانــوا يزعمــون.
الخــوان ف ي� تكوين
كمــا رأينــا ،لــم ينجــح إ
مجتمــع ،أو ف ي� الســيطرة عليــه ،أو ف ي� تربيتــه،
الخــوان أيّـاً مــن قــوى المجتمــع
ولــم يشــارك إ
ف
ـوي ،ولــن يشــاركوا؛ ففــي
أي مـ شـروع نهضـ ّ
ي� ّ
للخــوان ،يــرون أنفســهم
البنيــة الفكريــة إ
ــ� للمجتمــع ،ف
مربّ ي ن
النفــ�
التكويــن
و�
ي
ي
ف
و� البنــاء
لهــم؛ هــم أعــى مــن المجتمــع ،ي
أن
التنظيمــي؛ هــم يتبعــون قيــادة تــرى ّ
أخطاءهــا قــدر مــن هللا ،فهــل يمكــن لجماعــة
تفك�هــا ،وهــذه نفســيتها ،وهكــذا تديــر
هــذا ي
معاركهــا ،أن يكــون أعضاؤهــا قــوة إيجابيــة ف ي�
المجتمــع ،لهــذا فشــلوا ف� المـ ض
ـا� ،وفشــلوا
ي
ي
ف
ف ي� الحــا�ض  ،وسيفشــلون ي� المســتقبل.

الخــوان ف ي� المســار الثالــث؛
ثــم حــاول إ
الخ�يــة،
وهــو الســيطرة عــى الجمعيــات ي
أ
الخ�يــة
لك ّنهــم ظ ّلــوا يقدمــون العمــال ي
بهــدف الحصــول عــى أصــوات الفقــراء
وقلوبهــم ،فلــم ينالــوا منهــم ّ ش
�ء،
أي ي
ّ
الخــر
الخــوان عــى فعــل
ولعــل نــدم إ
ي
للشــعب الــذي لفظهــم سياســياً ،أكـ بـر دليــل

بأي ش
نهضوي ولن
م�وع
ّ
«لم يشارك إالخوان قوى المجتمع ّ
يشاركوا لهذا فشلوا وسيفشلون مستقبالً»

الخوان وبناء العقلية الخرافية
إ

الخــوان المســلمون بأنّهــم
يفتخــر إ
الســامية ت
ث
اح�امــاً للعقــل
أكــر الفصائــل إ
والمنطــق ،وأنّهــم ضـ ّـد «خرافــات الصوفية»،
ـن مــا كشــف
وقــد صـ ّـدق البعــض ذلــك ،لكـ ّ
عــدم صحــة هــذا االدعــاء؛ ممارســاتهم ف ي�
المواقــف العمليــة ،وعــى وجــه الخصــوص
أثنــاء أ
الزمــات ،فقــد أظهــروا العقليــة
الحقيقيــة المختبئــة بـ ي ن
ـ� تالفيــف الشــخصية

الخوانيــة ،ومــدى تو ّغــل الفكــر أ
الســطوري ف ي�
إ
بنيتهــم العقليــة ،وإن زعمــوا خــاف ذلــك.
أول هــذه المظاهــر بعــد ثــورة  03يوليــو
ت
ـى أنهــت حكمهــم؛ انتشــار مقولة «مــن ّوله
الـ ي
ـيتوله عــى الس ـ ّنة» بـ ي ن
سـ ّ
الخــوان،
ـ� عمــوم إ
وهــي إشــارة إىل أنّهــم تو ّلــوا حكــم مــر بأمر
هللا تعــاىل المبـ ش
ـا� ،ومــا دام هللا تعــاىل هــو

أن
مــن جــاء بهــم إىل الحكــم ،فمــن المؤكــد ّ
هللا تعــاىل هــو مــن ســيتوىل الدفــاع عنهــم!
ف
ت
تــر�
الــى ب ّ
وبعــد النظــر ي� الحكايــات ي
مكونــات
عليهــا إ
الخــوان؛ اكتشــفت ّ
أن أحـ َـد ّ
ت
الخوانيــة هــي ي ز
تجه�هــم لقبــول
ال�بيــة إ
الفكــر الخــر فا� أ
والســطوري ،مــع مالحظــة
ي
ن
أن هنــاك فارقـاً واضحـاً بـ يـ� العقــل الفــردي
ّ
الخــوان والعقــل الجمعــي
لشــخص مــا مــن إ
أن
لجماعــة إ
ثــم ازددت يقينــاً ّ
الخــوانّ ،
للخــوان هــو عقــل خـر ف يا� ف ي�
العقــل الجمعــي إ
المقــام أ
الول.
الخــوان مــن أنّهــم
رغــم ّكل مــا ّيدعيــه إ
وأن حســن البنــا جــاء ليحاربها،
ضـ ّـد الخرافــةّ ،
ّإل أّن كتاباتهــم شــاهدة عليهــم ،وحكاياتهــم
المنقولــة شــفهياً أكـ بـر دليــل عــى اســتخدام
ـى ،للســيطرة
إ
الخــوان لمكونــات الفكــر الغيـ ب ي
عــى أتباعهــم ،ومــن ثــم توجيههــم إىل
حيــث تريــد القيــادة ،ولقــد مـ ّـرت عمليــة بنــاء
للخــوان بمراحــل متعــددة،
العقــل الجمعــي إ
ومحــاور متنوعــة عــى النحــو آ
ال ت ي�:

الوىل :تقبل أ
المرحلة أ
المور الخارقة للعادة
ّ
ين
المســلم�
الخــوان
مــر تاريــخ إ
عــى ّ
قامــوا تب�بيــة أفرادهــم عــى قبــول أ
المــور
الخارقــة للعــادة ،كأنهــا كرامــة لبعــض أ
التقياء
ّ
مــن الجماعــة ،فهــم يحكــون عــن كرامــات
الكثــر ،ت
حــى تشــعر
المؤســس حســن البنــا
ي
أ
الخــوان ،ففيمــا ذكــره
أنّــه كالزمــة لشــخاص إ
ف
«الخــوان
محمــود عبــد الحليــم ،ي� كتــاب إ
المســلمون ..أحــداث صنعــت التاريــخ»،
ص  :75أن أ
الســتاذ حســن البنــا شــغله عــن
ّ
ف
ّ
محــل البقالــة،
االســتذكار عملــه كعامــل ي�
يؤهلــه للمذاكــرة ،فشــكا إىل
فلــم يجــد وقت ـاً ّ
هللا ،ونــام ليلــة االمتحــان ،ف ـرأى فيمــا يــرى
أن رجـا ً يواســيه ،ويقــول لــه :التفــت
النائــم ّ
فــإذا ف ي� يــده الكتــاب الــذي ســيمتحن فيــه ف ي�
الصبــاح ،فيفتــح الرجــل الكتــاب عــى صفحــة
معينــة ،ويشـ يـر لحســن البنــا أن يقـرأ ســطوراً
بعينهــا ،وفقــرات بذاتهــا ،وهكــذا إىل نهايــة
فلمــا
الكتــاب ،يقــول حســن البنــا للمؤلــفّ :
ن
وجدتــى أحفــظ تلــك الفقــرات
أصبحــت
ي
عــن ظهــر قلــب ،ودخلــت االمتحــان فــإذا
أ
الســئلة ك ّلهــا هــي نفــس مــا قرأتــه ف ي� الرؤيــا،

السالمية ت
الخوان بأنّهم ث
اح�اماً
أك� الفصائل إ
«يفتخر إ
ف
للعقل ولكن ممارساتهم ي� المواقف العملية تنفي
ذلك»

ـال االمتحــان
ويســتكمل البنــا :وهكــذا مـ ّـرت ليـ ي
وأيامــه عــى هــذا النحــو ،وظهــرت النتيجــة
فكنــت أ
الول ،والحمــد هلل! هــذه الحكايــة
ـن
يذكرهــا حســن البنــا بتفاصيــل أخــرى ،لكـ ّ
أن الرجــل جــاء إليــه
مضمونهــا واحــد ،وهــو ّ
ومعــه الكتــاب وفتــح صفحــة كــذا ،وصفحــة
الجابــات ف ي� الصبــاح.
كــذا ،فــإذا هــي إ
ومــع ترديــد تلــك الحكايــة تي�ســخ كثـ يـراً
أن قادتهــم مؤيَّــدون مــن هللا
لــدى إ
الخــوان ّ
تعــاىل ،يمكنهــم أن ينالــوا انتصــاراً وفــوزاً
عــر المنــام! إن لــم تكــن هــذه
ونجاحــاً ب
الحكايــة تخاريــف ،فمــا هــي التخاريــف إذاً؟
المرحلة الثانية :القيام بالمعجزات
الخــوان عــن حســن البنــا؛
ممــا يتناولــه إ
أنّــه أثنــاء التدريبــات لحــرب العــام 8491
ين
الخــوة يتدربــون ف ي�
بفلســط� ،بينمــا كان إ
بعــض الجبــال ،تاهــوا ،ولــم يســتطيعوا
الوصــول لطريــق الســكة الحديديــة ،فظ ّلــوا
ف
المــام البنــا يأتيهــم:
ي� حـ يـرة ،فــإذا بصــوت إ
«ســروا ف� اتجــاه كــذا ،ثــم كــذا» ،ت
حــى
ي ي
وصلــوا إىل الطريــق ،وركبــوا القطــار ن ز
فــرل
أ
المــام أوالً،
الخ ،قائــد المجموعــة ،إىل بيــت إ
المــام وقــال:
فطــرق البــاب ،ففتــح لــه إ

هــل عرفتــم الطريــق؟ فانكـ أ
يقبــل يــد
ّ
ـب الخ ّ
المــام.
إ
ويؤكّــد القصــة د.خالــد أبــو شــادي ف ي�
ن
ن
ـأذ�
ـوا� قائـاً« :القصــة ســمعتها بـ ي
ملتقــى إخـ ي
أ
الســام ف ي� بيتــه،
مــن الســتاذ أحمــد ســيف إ
وهــو ســمعها مــن أ
الســتاذ أحمد نــار ،صاحب
القصــة ،والــذي ســمع الصــوت ،وقــال
أ
المــام البنــا اســتأمنه
إن إ
الســتاذ أحمــد نــارّ :
ّأل يذكــر هــذه الموقعــة ألحــد ،ولك ّنــه قــال
أ
الســام (ابــن حســن البنــا)
للســتاذ ســيف إ
وســأقصها
المــام وذريتــه
إنّــك مــن صلــب إ
ّ
عليــك إكرام ـاً للبنــا ف ي� شــخص ابنــه».
وهــذه الحكايــة مذكــورة ف ي� موقــع
ويــ�» ،ولكــن أال يحــق لنــا أن
«إخــوان
ي
نتســاءل أيــن كانــت قــدرة حســن البنــا تجــاه
قضيــة مماثلــة عندمــا هجــم أ
المــن المــري
الخــوان وهــم يتدربــون ف ي� الجبــل،
عــى إ
وألقــى القبــض عليهــم ،فيمــا ســميت بقضيــة
المقطــم ،فلمــاذا لــم يحذّ رهــم؟ ولمــاذا لــم
يعــرف أنّهــم قادمــون!
ن
القصــة
غــى عــن البيــان؛ ّ
أن هــذه ّ
ي
محاولــة للتشــبه بحكايــة يتــم تناولهــا ف ي�

الخوان قاموا تب�بية أفرادهم عىل قبول
«عىل
مر تاريخ إ
ّ
أ
أ
المور الخارقة للعادة بوصفها كرامات للتقياء منهم»

الســامي ،عــن عمــر بــن الخطــاب،
التاريــخ إ
ض
ر� هللا عنــه ،عندمــا نــادى ف ي� المدينــة
ي
المنــورة عــى الجيــش المســلم وهــو يغــزو ف ي�
الشــام؛ أن يحتمــوا بالجبــل.
وثمــة حكايــة أخــرى عجيبــة ،يوردهــا
ويــ�» تحــت عنــوان
موقــع «إخــوان
ي
الخــوان ف ي� العبــادة
«صفحــات مــن تاريــخ إ
والكرامــات» ،ويحكيهــا هــذه المــرة عضــو
الســيس؛ إذ يقــول:
الرشــاد عبــاس
مكتــب إ
ي
«وروى ل أ
المغــر؛ أنّــه أثنــاء
الخ مصطفــى
ي
ي
التحقيــق معــه ف� ســجن القلعــة بالقاهــرة� ،ف
ي
ي
ف
أحــداث  ،5691طلبــوا منــه الدخــول ي� دوالب
(خزانــة) مــن مرص ي ن
اعــ� ،وأمــروه أن يقــف ف ي�
جــزء مــن الــدوالب متصلب ـاً؛ حيــث ال يســتند
أي جنــب منــه ،وقــد وقــف لمــدة مــن
إىل ّ
الوقــت ،ثــم اســتدعوه للتحقيــق ،وســألوه
الخــوة الهاربـ ي ن
ـ� ،ويقــول
عــن أســماء بعــض إ
أ
الخ إنّــه ي ن
حــ� كان يقــف ف ي� هــذا الــدوالب،
ســمع الضابــط يحقّــق مــع أ
الخ المهنــدس
ســيد ش�يــف ،وهــو خريــج كليــة الهندســة،
وزميلــه ف ي� الكليــة وســمع ّكل مــا قالــه عنــه
ممــا ســمعه منــه،
شــخصياً ،وقــد اســتفاد ّ
ين
وحــ�
وهــو ف ي� هــذا الــدوالب العجيــب،
خــرج الضابــط وســأله عــن ســيد ش�يــف،
أجــاب بمــا ســمع ،ويقــول أ
الخ الــذي وقــع
معــه التحقيــق؛ إنّــه بعــد أن انتهــى التحقيــق
بعــدة أعــوام تقابــل مــع أ
الخ ســيد ش�يــف ف ي�
ســجن مزرعــة طــرة ،أو ســجن طــرة ،وأخـ بـره

بمــا حــدث معــه ف ي� ســجن القلعــة ،فقــال
لــه أ
الخ ســيد ش�يــف إنّــه لــم يذهــب إىل
الطــاق ،ولــم يحقَّــق
ســجن القلعــة عــى إ
أ
أن الــذي ســمعه كان
معــه هنــاك! وأدرك الخ ّ
إلهامــاً مــن هللا تعــاىل ،وهــو يعيــش داخــل
هــذا الــدوالب»!
الجــن
المرحلــة الثالثــة :االتصــال بعالــم
ّ
والغيــب
الخــوان
وســأنقل هنــا حكايــات يعرفهــا إ
ف
الخــوان،
فقــط! وال دليــل عليهــا ي� أدبيــات إ
لك ّنهــا مــن واقــع التلقــي الشــفهي ف ي� تنظيــم
الخــوان المسـ ي ن
ـلم�.
إ
أ
مــرب مــن
ســتاذ
ال
عــ� نويتــو ،وهــو ٍّ
ي
أ
ن
ـلم� ،كان إذا
الرعيــل الول مــن إ
الخــوان المسـ ي
المســلم� أو أ
ين
الخــوات
بالخــوان
مــا التقــى إ
ف ي� لقــاءات التنظيــم ،كان ف ي� منتصــف اللقــاء
يتغ� ،ويشــخص
يصمــت قليـاً ،ويبــدأ وجهه ي
ببــره إىل أ
العــى قلي ـاً ،ثــم يفصــد جبينــه
عرقــاً ،ثــم يتمتــم ويهمهــم ،وكأنّــه يك ّلــم
غــر موجوديــن ،ت
حــى يندهــش
أشــخاصاً ي
الحضــور ويصمتــوا صمــت ت
الم�قّــب.
يبــدأ أ
عــ� نويتــو ف ي� الحديــث
خ
ال
ي
بصــوت أعــى قلي ـاً ،وبنظــرة ترحيــب لــذاك
المجهــول ،ويطلــب مــن الحضور أن يفســحوا
ف ي� المجلــس قليـاً ،وأن تي�كــوا مســاحة فارغة،
وقبــل أن يســأل الخــوان لمــن هــذه أ
الماكــن،
إ

يباغتهــم أ
ـ� نويتــو بالقــول :أرجــو ّأل
ـ
ع
خ
ال
ي
ت
يقــرب أحــد مــن هــذه المنطقــة الفارغــة،
أ
للخــوان المسـ ي ن
ـلم�
لمــاذا؟ لنّهــا مخصصــة إ
الجــن،
ــن؟؟ نعــم مــن
مــن
ّ
ــن َم ْ
الجــن!! ِم ْ
ّ
وليــس هــذا فقــط؛ فالــذي كان يهمهــم معــه
أ
أ
ـن؟!!
هــو الخ المســؤول أو المـ يـر مــن الجـ ّ
تــم
تــر� إ
الخــوان ،وهكــذا ّ
هكــذا ب ّ
ن
يز
خــوا� لتقبــل الخرافــات،
تجهــر العقــل إ
ال ي
والوهــم والتعامــل مــع الغيبيــات عــى أنّهــا
تــم بنــاء العقليــة الخرافيــة
حقائــق ،هكــذا ّ
ت
ـر الواقــع بحســب قــوى
إ
ـى تفـ ّ
الخوانيــة الـ ي
غيبيــة ،وعنــد الجـ ّـد تنتظــر مــن هــذه القــوى
مســاندة ماديــة ملموســة ،وليــس فقــط الدعم
الروحــي الدافــع للتعامــل مــع الواقــع ،لذلــك
هــم ينتظــرون فع ـا ً معجــزة خارقــة للعــادة
يتعجــب منــه
تغــر ي
ســر الحيــاة ،وانتصــاراً ّ
يّ
الجميــع.

