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ي للإخوان 
ركائز التأسيس الثا�ن

 : ن المسلم�ي
سلمي التعطش للحل الإ

ن  تأّسســت جمعيــة الإخــوان المســلم�ي
عــام 1928، ومــىن بهــا المؤســس، حســن 
بدقــة  رســمه  أنّــه  زعــم  طريــق  ي 

�ن البّنــا، 
ــوات  ــّدد كّل الخط ــه ح ــد، وأنّ ــن بعي ــن زم وم
ــد عــن هــذا  ــن يحي ــه ل ــة شــديدة، وأنّ بمرحلي
الهــدف، ول تلــك الحــدود مقــدار أنملــة، ثــّم 
تعرضــت الجماعــة إىل لحظــة توّقفــت عــن 
المــّد الفكــري والتنظيمــي بالمجتمــع المــرصي 

ــل حســن  ــك بعــد مقت ، وذل ي ــم العــر�ب والعال
 ، ن ة امتــّدت لعامــ�ي البّنــا عــام 1949، وبعــد فــرت
ي الجمعيــة، ومــا لبــث 

اســتقرت الأوضــاع �ن
ــورة  ــت ث ــىت قام ــاً ح ــرصي قلي ــع الم المجتم
أنّهــم شــاركوا  ي يزعــم الإخــوان 

الــىت  ،1952
فيهــا مــن اللحظــة  الأوىل، وأّن ثمــة خيانــة 
ــة  ــن تنظيمهــم، وعضــو الجماع ــن اب تمــت م
)جمــال عبــد النــارص( تجــاه الإخــوان، مــا أّدى 
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ــة  ــت العاق ي الســجون، وظل
ــزج بهــم �ن إىل ال

الحاكــم،  والنظــام  الإخــوان  ن  بــ�ي متوتــرة 
قرابــة العقديــن، مــا أّدى إىل توقــف نشــاط 
ــزوت شــعبيتهم وتكــرت  اً، وان ــري الإخــوان كث
عزيمتهــم، إّل أّن مــوت عبد النــارص المفاجئ، 
الرئيــس  تــوىلي  ومــع  الأمــل،  لهــم  حمــل 
أنــور الســادات ســدة الحكــم، أتيــح لهــم 
ــة  ــن لبعضهــم حري ــرة أخــرى، ومّك العمــل م
الحركــة، إضافــة إىل الســماح لبعضهــم الآخــر 
الدولــة،  ي 

�ن قياديــة  مناصــب  إىل  بالوصــول 
ــيس  ــب التأس ــودة لق ــذه الع ــى ه ــق ع وأطل
ــال  ي للجماعــة، ومــن المهــم جــداً أن تن

ــا�ن الث
ــن  ــري م ــام كث ــة اهتم ــيس الثاني ــة التأس لحظ
اً  ســامية لــم تتأثــر كثــري ، فالحركــة الإ ن الباحثــ�ي
ــم  ــؤلء انتهــت به ــاء التأســيس الأول، فه بأبن
الأحــداث إىل نهايــات مختلفــة، بعيــداً عــن 
ســامية، ومــن أصبح  التيــار الفكــري للحركــة الإ
منهــم لــه دور، كان وفــق معطيــات التأســيس 
ي التأســيس الأول، 

؛ وليــس وفق مكانتــه �ن ي
الثــا�ن

ــة لاإخــوان  ــوف الأمامي ــدم الصف ــن تق وكل م
ي 

ــىت ــكار ال ــن  الأف اً م ــري ــا أّن كث ، كم ن ــلم�ي المس
؛ بــل لعــىي  ي

راجــت هــي بنــت التأســيس الثــا�ن
ي منــه ممــا 

ل أبالــغ إن ادعيــت أّن مــا نعــا�ن
 ، ي

نتعــرض لــه هــو نتــاج أفــكار التأســيس الثــا�ن
ي جــاء 

ول يفهــم مــن كامــي أّن التأســيس الثــا�ن
منفصــاً  تمامــاً عــن الأول، أو أنــه كان مختلفــاً 
ي صنعهــا حســن 

بالكليــة عــن الجماعــة الــىت

ي 
ــا�ن ــيس الث ــر التأس ــال ظه ــى أي ح ــا،  ع البن

ــل  ــبعينيات، وكان بط ــع الس ي مطل
ــوان �ن لاإخ

هــذه المرحلــة، بــا منــازع، الأســتاذ عمــر 
، مرشــد الجماعــة الثالــث، ولــم  ي

التلمســا�ن
يكــن لهــذا التأســيس أن يظهــر لــول الحصــول 
ــة، أدرك  عــى ضــوء أخــرصن مــن أجهــزة الدول
ي أّن عليــه إقامــة أربعــة ركائــز، ليعيــد 

التلمســا�ن
ــع  ــاحة المجتم ــرى، إىل س ــرّة أخ ــة، م الجماع
ي  ــري ــاب جماه ة الأوىل: خط ن ــري ــرصي، الرك الم
ســامي،  ّ عــن الحلــم الإ ي عاطفــي، يعــرب شــعىب
ّ بــه  وع إســامي يبــرش ويمكــن أن يؤســس لمــرش
ــة  ــة: شــخصية محوري ة الثاني ن ــري الإخــوان. الرك
والحركــة  التنظيــم  أبنــاء  حولهــا  يلتــف 
وعــاء  الثالثــة:  ة  ن والركــري ككل.  ســامية  الإ
ذا  جيــداً  تمويــاً  يضمــن  ومرتّــب  تنظيمــي 
طبيعــة رســمية، ويكــون رافعــًة وعامــاً لدفــع 
ة  ن ي الوقــت نفســه. الركــري

الحركــة الدعويــة �ن
الشــاغرة  الأماكــن  يملــؤون  أفــراد  الرابعــة: 
( الذيــن تركــوا  ن لاإخــوان )الأعضــاء التنظيميــ�ي
يــن عاماً الماضيــة، أو أماكن  ي العرش

الجماعــة �ن
الذيــن فــّروا إىل خــارج البــاد، ولــم يكــن عمــل 
؛ بــل كان عــى التــوازي،  الجماعــة عــى التــواىلي
ي توقيــت 

فعملــوا عــى المحــاور الأربعــة �ن
واحــد، ولــم يكــن الأمــر لينجــح إّل بمســاندة 
المرصيــة،  الدولــة  أجهــزة  مــن  ومســاعدة 
وبعــض الدوائــر القريبــة مــن أنظمــة الحكــم 
ي 

الــىت الســعودية،  الخليــج، خاصــة  ي دول 
�ن

ي مطلع السبعينيات وكان بطل 
ي للإخوان �ف

»ظهر التأسيس الثا�ف
ي مرشد الجماعة الثالث«

هذه المرحلة عمر التلمسا�ف



ســمحت بإنشــاء النــدوة العالميــة للشــباب 
ســامية،  الإ المراكــز  مــن  وكثــري  المســلم، 
ــاول  ــا أن نتن ــخاء. ويمكنن ــا بس ــت عليه وأنفق
ي 

الثــا�ن التأســيس  ركائــز  تفكيــك  بالعــرض 
مآلتهــا،  وتوقــع  الحالــة،  فهــم  لمحاولــة 
ة الأوىل: فهــي أطروحــات الحــل  ن أّمــا الركــري
ــامياً،  ــاً إس ــوان خطاب ــّدم الإخ ــامي، فق س الإ
مضمونــه أّن كّل مــا نعانيــه ســببه البعــد عــن 
ســام،  ســام، وأّن الحــّل هــو العــودة لاإ الإ
ــامية  س ــاة الإ ــف الحي ي تعري

ــوا �ن ــم ينجح ول
ي إيجــاد وابتكار 

ي يقصدونهــا، لــم يفلحــوا �ن
الــىت

ســامية  آليــات يمكــن أن تعيــد هــذه الحيــاة الإ
والوعــاظ  الشــيوخ  فانطلــق  المفقــودة، 
عــى المنابــر ينقضــون الحيــاة الجتماعيــة 
، وبأســلوب  ن المعــارصة، بدايــة بالفــّن والفنانــ�ي
ن ومابســهم، مــروراً بكــرة  حيــاة المرصيــ�ي
القــدم، وانتهــاء برفضهــم للحيــاة السياســية. 
يعــة  الرش يطبــق  ل  الحاكــم  اعتبــار  عــى 
طــة خطــب الشــيخ  ت أ�ش ــرش ســامية، وانت الإ
ي كانــت تســاهم 

عبــد الحميــد كشــك، الــىت
ي تجريــف الحيــاة العقليــة، وتدفــع نحــو 

�ن
ــاة إســامية مفقــودة،  ــاك حي ــأّن هن يمــان ب الإ
وهــذا المفقــود، لــو عــاد، ســتتحقق كّل أحام 
وآمــال البســطاء، فكانــت كلماتــه دافعــاً لهــرب 
ــم  ــم، إىل وه ــن واقعه ــباب م ــن الش ــري م كث

ــة. ــات الري ــع الجماع ــامية م س ــاة الإ الحي

ي لــم يكــن  هــذا الخطــاب الجماهــري
ــاة  ــو حي ــع نح ــتنارة، أو الدف ــى الس ــاً ع باعث
 ، ي

ي الما�ن
عقلية راشــدة، كانــت خطبه تمّجــد �ن

ــتقبل،  ــر إىل المس ــن النظ ــباب ع ــرصف الش ف
ولاأســف الشــديد، قّلــده كثــري مــن الخطبــاء، 

الأعــداد  جــذب  عــى  يتنافســون  فكانــوا 
ة مــن مريديهــم إىل مســاجدهم، فــراج  الغفــري
هــذا النــوع مــن الخطــاب المخــدر العاطفــي، 
ووجــد الكثــري مــن مريديــه، وأصبــح الخطبــاء، 
ن  ، تســكرهم آهــات المصلــ�ي وهــم عــى المنــرب
اتهــم أثنــاء الخطبــة، وانتــىش الخطبــاء  وتكبري
ن وراءهــم، فانتــرش أســلوب  ة المصلــ�ي لكــرش
الخطابــة المنفعــل، وانــزوى أســلوب الخطابــة 
ســامي بثاثة  الهــادئ، وانشــغل دعــاة التيار الإ
ئــة الإخــوان مــن جرائمهــم،  محــاور، الأول: ترب
وإثبــات مظلوميتهــم. ثانيــاً: نقــد الغــرب. 
ــوان،  ــة الإخ ئ ــا ترب ــاد. أم ــوة للجه ــاً: الدع ثالث
ي بكتابــة ثاثــة كتــب 

فقــد قــام عمــر التلمســا�ن
يديــن فيهــا العهــد النــارصي مثــل كتــاب »قال 
النــاس ولــم أقــل عــن عبــد النــارص«، وكتــاب 
كتبهــم:   وأشــهر  مذكــرات«،  ل  »ذكريــات 
»البوابــة الســوداء« لأحمــد رائــف«، و«حصــاد 
العمــر« للــواء صــاح شــادي، و«عندمــا غربــت 
الشــمس« لعبــد الحليــم خفاجــة، و«الإخــوان 
التاريــخ«  صنعــت  أحــداث  المســلمون 
ي 

لمحمــود عبــد الحليــم، و«مذابــح الإخــوان �ن
ــب تهــدف إىل  ــارص«، كّل هــذه الكت ســجون ن
ئــة الإخــوان، وإعطائهــم صــّك المظلوميــة،  ترب
ي المجتمــع، 

ليســهل عليهــم بعدهــا التواجــد �ن
 ، ي

والقيــام بمهمتهــم فيــه. أّمــا المحــور الثــا�ن
ي بنقــد الغــرب، فــكان مــن زاويــة 

وهــو المعــىن
وه امتــداداً لاعتــداء  عدائيــة بحتــة، فاعتــرب
ــاب  ــطى، كت ــرون الوس ي الق

ــا �ن ي علين ــىب الصلي
ســام أبيــدوا  »قــادة الغــرب يقولــون دمــروا الإ
ــرة  ــاب »المؤام ــم«، وكت ــال العال ــه« لج أهل
وكتــاب  الجنــدي،  لأنــور  ســام«  الإ عــى 
ي وجهــت لانقضــاض عــى 

بــات الــىت »الرصن



أيضــاً،  الجنــدي  لأنــور  ســامية«،  الإ الأمــة 
مصطفــى  الدكتــور  الحملــة  بهــذه  وتأثّــر 
ى«،  ــرب ــرة الك ــاب »المؤام ــف  كت ــود، فأل محم
ــور  ــن منظ ــدواً م ــرب ع ــح الغ ــد أن أصب وبع
ثبات  ، ل محالــة، بذلــوا جهــوداً مضنيــة لإ ي

ديــىن
ي 

فشــل الغــرب، وكــذب مظاهــر الحضــارة الــىت
النــاس  ون  يبــرش وأخــذوا  فيهــا،  يعيشــون 
ــا  ــارة، وأنّه ــت حض ــارة ليس ــذه الحض ــأّن ه ب
وع  ستســقط ل محالــة، وأّن البديــل هــو المــرش
ســامي، دون العمــل عــى امتــاك أيـّـة أداة  الإ
أوســاط  ي 

�ن ورّوجــوا  الحضــارة،  أدوات  مــن 
ــامية. س ــة والإ ــات العربي المجتمع

ســامي،  ــم يتعطــش للحــل الإ إّن العال
ــم  ــر العال ــاذا خ ــوان »م ــت عن ــوا تح فكتب
ي الحســن النــدوي؛  «، لأ�ب ن بانحطــاط المســلم�ي
أّن  يثبــت  أن  بائســة،  رؤيــة  ي 

�ن يحــاول،  إذ 
 ، ن العالــم هــو مــن خــر بانحطــاط المســلم�ي
ن أنفســهم، أمــا المحــور الثالــث؛  ل المســلم�ي
ي 

ــاد �ن ــداً  الجه ــاد، وتحدي ــوة للجه ــو الدع فه
ــه رصاع  ــه عــى أنّ ــج ل وي ــم الرت أفغانســتان، ت
يمــان، واســتخدم الخطبــاء  ن الكفــر والإ بــ�ي
ن  المســلم�ي ن  بــ�ي للــرصاع  الذهنيــة  الصــورة 
ن الكفــار مــن قريــش، وتــم تعبئــة  الأوائــل وبــ�ي
، وشــحن مشــاعر الشــباب المتطلــع  الجماهــري
إىل حيــاة إســامية، وإىل الجهــاد، والهجــرة إىل 
ى عــن  ــرب ــة ك ــرش أكذوب ــم ن ــاد، وت أرض الجه

ي أفغانســتان، وأّن هللا نرصهــم 
ــن �ن المجاهدي

ي كتــاب لعبــد هللا عــزام، 
بآيــات ومعجــزات، �ن

، وهــو أحــد  ي
يــن بالجهــاد الأفغــا�ن ِّ أحــد المبرش

، يــوّزع  ن ن الفلســطيني�ي قــادة الإخــوان المســلم�ي
ي جهــاد الأفغــان« 

كتابــه »آيــات الرحمــن �ن
أعضــاء  ونّظــم  مــرص.  جامعــات  كّل  ي 

�ن
ي كثــري مــن الكليــات، 

ســامية، �ن الجماعــات الإ
يصــور  أفغانســتان،  عــن  ثقافيــاً  أســبوعاً 
ــن، وقــد ل�ت هــذا التوجــه  ــاة المجاهدي معان
ي كانــت 

ســامية، الــىت ر�ن الــدول العربيــة والإ
تســاند أّي عمــل ضــد حكومــة أفغانســتان، 

. ي
ــوفيىت ــاد الس ــة لاتح الموالي

ي 
ي العاطفــي �ن نجــح الخطــاب الجماهــري

 ، ــري ــف إســامي كب ــع طي ــه، وهــي تجمي مهمت
ســام  ومــع نــرش الفرضيــات الأربــع: غيــاب الإ
عــادة  ورة العمــل لإ فهمــاً وســلوكاً ومظهــراً، رصن
ســام الغائــب، المؤامــرة الكونيــة  هــذا الإ
ســام تســتوجب جهــاد كّل مــن مكانــه،  عــى الإ
ــن هــذا  ســامي. وم ــار الإ ــاء التي ــة أبن مظلومي
ســامي  الإ التيــار  أعضــاء  يقــوم  الطيــف، 
)بمكوناتــه الثاثــة( بتجنيــد مــن يناســبهم، 
الأســد  نصيــب  وكان  بأفكارهــم،  ويؤمــن 
ــد  ، وبع ن ــلفي�ي ــم الس ، ث ن ــلم�ي ــوان المس لاإخ

. ن ــ�ي ــك الجهادي ذل

ي مهمته وهي تجميع 
ي العاطفي �ف »نجح الخطاب الجماه�ي

» طيف إسلمي كب�ي



ي للإخوان 
ركائز التأسيس الثا�ن

 : ن المسلم�ي
سلمي التعطش للحل الإ

 ، ن كانــت مهمــة قــادة الإخــوان المســلم�ي
والحصــول  الســجن،  مــن  الخــروج  بعــد 
المجتمــع  ي 

�ن العــام  بالعمــل  ذن  الإ عــى 
ــح  ــامي يصل ــٍز إس ــن رم ــث ع ــرصي؛ البح الم
، وليــس  ي

الثــا�ن للتأســيس  ة   ن يكــون ركــري أن 
قائــداً للتنظيــم، ولــم تكــن مهمــة ســهلة، 
ــون  ــخ الإخــوان، لتك ــن تاري ي م

ــأ�ت فشــخصية ت
ــع، يجــب أن تحمــل  ــه الجمي ــزاً يلتــف حول رم

وع  ســمات فائقــة، حــىت يصلــح تحميــل المــرش
ســامي عــى أكتافهــا، وهــذه الشــخصية  الإ
يجــب أن تمتــاز بســمات وعبقريــة، وأّل يختلف 
اً، فاختــاروا شــخصية حســن البنــا،  عليهــا كثــري
المؤّســس، لتكــون بديــاً عــن شــخصية ســيد 
قطــب، الموســوم بالعنــف، والمخَتلــف عليــه. 
ــه  حــىت داخــل جماعــة الإخــوان نفســها، ولعّل
ي لــم أكــن أتعــرّض 

مــن المناســب أن أذكــر أنـّـىن
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وع الفكري  لشــخص حســن البنا لــول أّن المــرش
 ، ي

الثــا�ن تأسيســه  ي 
�ن تمريــره،  تــم  لاإخــوان 

ــم  ــرب تضخي ــا، وع ــن البن ــخصية حس ــرب ش ع
ّ أنـّـه، هــو  إنجازاتــه وصفاتــه الشــخصية، حــىت
ي 

ي مذكراتــه الــىت
نفســه، ألحــق الدعــوة بذاتــه، �ن

أســماها »مذكــرات الدعــوة والداعيــة«، إضافة 
ي تناولــت 

إىل كــّم الدراســات الإخوانيــة الــىت
ــا  ــرض علين ي تف

ــىت ــخص، وال ــا كش ــن البن حس
إىل  للوصــول  بالتحليــل،  الشــخصية  تنــاول 
فهــم الحالــة ككّل، احتاجــت شــخصية حســن 
ــة  ــح للمهم ــل، لتصل ــات تجمي ــا إىل عملي البن
ي اســتعّدت لهــا، نســجوا حــول حســن 

الــىت
ــة،  ــن الأســاطري كي يحــاط بهيب ــري م ــا الكث البن
ســامية  الإ الجماعــات  تســمح لأتباعــه مــن 
بفكــره،  يمــان  الإ ثــّم  ومــن  بــه،  النبهــار 
ــن، ودعوتهــم  ــد الآخري وبعدهــا يســهل تجني
ســامية، أو عــى  لانضمــام إىل التنظيمــات الإ
الإخــوان قدمــوا  بينهــم.  التعــاون  الأقــل، 
ــاٍم  ــّدٍد وإم ــا، كمج ــن البن ــخصية حس ــا ش لن
وأســتاذ الجيــل، رغــم أّن أحــداً لــم ينكــر 
اع حــّب مريديــه، إّل أّن  ن قــدرة الرجــل عــى انــرت
ي البــاد، رفضــوا أن 

وا �ن ــه الذيــن انتــرش مريدي
يكــون تقديــس حســن البنــا محصــوراً بينهــم، 
عــّد الإخــوان أّن حســن البنــا امتلــك فهمــاً 
ــه،  ــن جيل ــد م ــه أح ــبقه إلي ــم يس ــاً ل صحيح
ــري  ــن التنظ ــس م ــن رئي ــو رك ــم ه ــذا الفه وه

ســامي؛ بــل  ســامية، والتيــار الإ للحركــة الإ
ــم  ــادة تقدي ي إع

ــارة �ن ــم الجب ــوا جهوده كرّس
ــرن  ــن الق ــبعينيات م ي الس

ــة �ن ــخصيته لاأم ش
ــن هللا. ــّدٍد لدي ــن، كمج ي العرش

كان المطلــوب بطــاً أســطورياً، وليــاً، 
لضمــان  داهيــة،  سياســياً  حكيمــاً،  قائــداً 
اســتمرار فكــر الإخــوان، كان عليهــم التنّصــل 
بــه  وســمت  الــذي  العنيــف  الفكــر  مــن 
ة الأربعينيــات  جماعــة الإخــوان، خــال فــرت
أّن  فزعمــوا  والســتينيات،  والخمســينيات 
ــب  ــيد قط ــكار س ــم أف ــن فه ــو م ــض ه البع
ي فكــر حســن البنــا، 

خطــأً، وأّن العتــدال �ن
باعتبــاره البديــل الوســطي، لكــّن تاريــخ حســن 
ــت  ي لحق

ــىت ــلبية، ال ــور الس ء بالص ــىي ــا م البن
بــه، فهــو مؤســس النظــام الخــاص المســلح، 
ثبــات أنّــه كان مــن أجــل  فكرســوا جهودهــم لإ
ــا  ، كم ن ــري نجل ــع الإ ــة م ــن المعرك ، م ن ــط�ي فلس
ــرص،  ــة للق ــم العمال ــا، ث ــن البن ــت حس لحق
برجماتيــة  ي 

�ن الحكــم،  توّلــت  ولأي حكومــة 
مقيتــة، كمــا يصفــه أعــداؤه، بهــذا حــاول 
الإخــوان طمــس هــذه المرحلــة بشــخصية 
حســن البنــا الرقيــق المحــب الزاهــد؛ بــل 
عمــر  فكتــب  هللا،  مــن  ـد  المؤيَـّ الرجــل 
ي كتــاب »حســن البنــا أســتاذ الجيــل 

التلمســا�ن
ن لعــودة  الملهــم الموهــوب«، وهــو تدشــ�ي

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

الناس«



ي مقدمــة الكتــاب، 
حســن البنــا الأســطورة، و�ن

ــا  ــذا م : »ه ي
ــا�ن ــول التلمس ــة 4، يق ي الصفح

�ن
أوصلنــا إليــه إمامنــا الشــهيد، بفضــل تتلمذنــا 
عليــه، ولمــا كانــت جهــوده الجبــارة ودأبــه 
 ، وتفانيــه، خارجــة عــن نطــاق الجهــد العقــىي
يقــول، وهــو موهــوب  فيمــا  ملهــم  فهــو 
بطاقــة ل يحظــى بهــا إّل أقــّل القليــل، )وهللا 
ــة  ي الصفح

ــالته(. و�ن ــل رس ــث يجع ــم حي أعل
5، يقــول إّن حســن البنــا شــخصية لمعــت 
بذاتهــا، فهــو ملهــم مــن هللا، لــم يأتــه الفهــم 
مــن ذاتــه؛ إنّمــا أتــاه إلهامــاً مــن هللا، وخطــورة 
ــذور  ــل الب ــا يحم ــن البن ــر حس ي أّن فك

ــك �ن ذل
ي، والفكــر )العنيــف  الحقيقيــة للفكــر التكفــري
والمســلح(، ويحمــل صيغــة اســتعائية عــى 
ــول  ــن الرس ــه م ــم متلقي ــم فه ــاس، ويزع الن
ول  معلــم  مــن  يتلقــه  لــم  ة،  مبــا�ش وهللا 
ــه  ــذي ترجم ــاب ال ي الكت

ه. و�ن ــري ــدرب ول غ م
ي 

ــرآ�ن ــا الرجــل الق ــدي، »حســن البن ــور الجن أن
روبــري جاكســون«، تــم طــرح حســن البنــا 
، ول يجــود  كشــخصية قــّل أن يكــون لهــا نظــري
ات متباعــدة، وهــم  الزمــان بمثلهــا إّل عــى فــرت
تــارة يمّجــدون فكــرًة، وتــارة يصفونــه بصفــات 
كان  ي 

الــىت الصفــات  ومــن  للعــادة،  خارقــة 
ــم. ه ــوان غري ــا الإخ ــي به يباه

ــة،  ــرة حافظ ــا كان ذا ذاك ــن البن إّن حس
ــث؛  ــاء الحدي تحــاكي المشــهور عــن أئمــة علم

مــام الشــافعي، ومــا يقولــه  كالبخــاري، والإ
الأســتاذ أنــور الجنــدي »ذاكــرة الأســتاذ حســن 
ــب  ــن أعاجي ــة م ــد أعجوب ي تع

ــىت ــة ال الحديدي
العــرص« )ص 16(، ويقــول أيضــاً: )ل نبالــغ 
إذا قلنــا إّن حســن البنــا يعــرف أســماء ووجــوه 
نصــف مليــون مــن أنصــاره(، وليــس هــذا 
ــل يســتطيع أن يحــّدث كّل واحــد  فحســب؛ ب
ــه  ــن أنبائ ــه م ــع ل ــد يكــون وق ــا ق منهــم، عّم
الخاصــة )ص 64(، وهــذه المبالغــة تســقط 
مــىت  يتذّكــر  أن  البنــا  مــع محاولــة حســن 
اه يرتبــك، ويذكــر  أنشــأ جماعــة الإخــوان، فــرن
تاريخــاً مياديــاً مقرونــاً بالهجــري، فــا يلتقيــان 
ــة،  ــرات الدعــوة والداعي ي مذك

ــداً، فيقــول �ن أب
ي 

تحــت عنــوان »الإخــوان المســلمون«: »و�ن
ذي القعــدة، ســنة 1347ه/ مــارس 1928 )فيمــا 
ــتة:  ــوة الس ــك الإخ ل أولئ ن ــرن ي بالم

ــر(، زار�ن أذك
حافــظ عبــد الحميــد، أحمــد الحــرصي، فــؤاد 
إبراهيــم، عبــد الرحمــن حســب هللا، إســماعيل 
« )ص 69(، ناحــظ أّن البنــا  ي عــز، زكي المغــر�ب
يقــول )عــى مــا أتذّكــر(: أّي احتمــال للنســيان 
ــر  ــه يتذك ــرّصون عــى أنّ ــّن الإخــوان ي وارد، لك
شــخص!  مليــون  نصــف  مــن  أكــرش  اســم 
ــا أراد أن  ــه عندم ــا؛ أنّ ــن البن ي حس

ــرب �ن والأغ
يتذكــر مــىت أنشــأ الجماعــة، نــراه يرتبــك، 
ويخلــط، فالتاريخــان ل يمكــن لهمــا أن يلتقيــا 
ــإّن ذو  ــف، فـ ي طفي ــرش ــش ب ــداً، ول بهام أب
ــس  ــان 1929، ولي ــق نيس ــدة 1347ه يواف القع

ي ظلل القرآن« 
ي طبع ون�ش »�ف

»أفرط الإخوان المسلمون �ف
ّي« وتقديمه كمف� وأديب وليس صاحب اتجاه فكرّي تكف�ي



أّمــا آذار 1928 فيوافــق رمضــان  آذار  1928ـ 
ــن  ــدة 1347ه، كان م ــس ذو القع 1346ه، ولي
الممكــن أن تكــون مشــكلة، لــول إرصار أتباعــه 
بنســج الشــخصية الأســطورية ذات الذاكــرة 
الحديديــة، ومّمــا يــروى عــن حســن البنــا: 
، عــن كتابــه  ن أنّــه أعــّد رّداً مفحمــاً لطــه حســ�ي
، وقــد أعــّدت  المعــروف بالشــعر الجاهــىي
ن نــدوة لدراســة  جمعيــة الشــبان المســلم�ي
ي ركــن 

ن �ن هــذا الكتــاب. جلــس طــه حســ�ي
ــن  ــرّد حس ــب ب ــد، وأعج ــمع النق ــم يس مظل
البنــا المرتــب، بالصفحــة وبالرقــم، وقــال لــه 
ي انتهــج 

ة: ليــت كّل مــن نقــد�ن بعــد المحــارصن
نهجــك، إذاً، يملــك الإخــوان رداً عــى هــذا 
ــم ينــرش  ــرد؟ ولمــاذا ل ــن هــذا ال ــاب! فأي الكت
ي 

ــدرس �ن ــم ي ــاذا ل ــم؟ ولم ــن صحفه ي أّي م
�ن

ي 
أّي مــن كتبهــم؟ مــن الواضــح أنّهــم كانــوا �ن

حاجــة شــديدة لإضفــاء كّل الصفــات الخارقــة 
ــه. علي

ــأن،  ــذا الش ي ه
ــاً �ن ــوان قلي ــح الإخ نج

ــا،  ــون حوله ــخصية يلتف ــوان ش ــح لاإخ وأصب
ــات  ي أدبي

ــح �ن ــذي أصب ــا، ال ــن البن ــي حس وه
مــام  )الإ بعدهــا  ومــا  الســبعينيات  جيــل 
الشــهيد حســن البنــا(، ولــم يعــد أحــد يتذّكــر 
ــيد  ــكار س ــاص، ول أف ــم الخ ــات التنظي عملي
قطــب، وحــاول الإخــوان بغســل وجــه ســيد 
ي طبــع 

قطــب بكثــري مــن الدفــوع، وأفرطــوا �ن
ي ظــال القــرآن«، وتقديــم 

ونــرش كتــاب »�ن
ســيد قطــب كمفــّرٍ وأديــٍب، وليــس صاحــب 

ّي. ــري ــرّي تكف ــاه فك اتج



ي 
التأسيس الثا�ن

ن .. ضّم العنارص للإخوان المسلم�ي

خــرج الإخــوان المســلمون مــن الســجون، 

ي آخــر عهــد الرئيــس جمــال عبــد النــارص، 
�ن

وبدايــة عهــد الرئيــس أنــور الســادات،  ولــم 

إىل  العــودة  ي 
�ن كبــري  طمــوح  لديهــم  يكــن 

ــواء  ــوي، إّل أّن الأج ــياسي أو الدع ــهد الس المش

ــاج إىل  ــت تحت ــة، كان ــة والأوضــاع المرصي الدولي

وع جديــد، فخطــاب القوميــة  فكــر جديــد ومــرش

ي المواجهــة 
اكية انهــزم �ن ، وخطــاب الشــرت ّ تعــرش

ن ل يصلحــان  وعــ�ي مــع »إ�ائيــل«، فأصبحــا مرش

ي 
ــادات �ن ــس الس ــة الرئي ــد، ولرغب ــد الجدي للعه

ــي  ي تنام
ــكا �ن ــة أمري ن عــن ســابقه، ولرغب

ّ ــري أن يتم

إىل  لحاجتهــا  الجهــادي،  ســامي  الإ الخطــاب 

ي مناطــق الشــتباك مــع التحــاد 
ن �ن متطوعــ�ي

فــراج عــن مكّونــات  ي وقتهــا، تــّم الإ
الســوفيىت

ســامي الجديــد، ولأّن التنظيمــات ل  الخطــاب الإ

يكفيهــا خطــاب عــام إعامــي، لتقــوم بمهمتهــا؛ 

ــون  ، يقوم ن ــ�ي ــراد مؤمن ــاً إىل أف ــاج دائم ــل تحت ب

ي أوســاط المجتمــع؛ لهذا ســمحت الدولة 
ه �ن بنــرش

ــا  ــوا، فيم ــة للشــباب الجامعــي، أن يكّون المرصي

بينهــم، جماعات أو جمعيــات أو أ�اً دينية، عى 

أمــل أن يســاعد المنــاخ الرحــب، وهــذا النتمــاء 

ســامي المقصــود،  ي تكويــن الوعــي الإ
الجديــد �ن

ي 
وكمــا يقــول الدكتــور عبدالمنعــم أبو الفتــوح، �ن

ســامية«،  كتــاب »شــاهد عــى تاريــخ الحركــة الإ

ــام  ــل أم ــع العراقي ــن يض ــم يك ــادات ل إّن الس

ســامي، وكان يقبــل هفواتهــم،  ي الإ التيــار الشــبا�ب

ــن القــوى  ي موازي
ــوازن �ن لمــا يحقــق ذلــك مــن ت
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ــارص،  ــة عبدالن ــات دول ن سياس ــ�ي ــة، ب المجتمعي

ى  وتوّجهــات دولــة الســادات الجديــدة، فانــرب

ي 
�ن المختبئــون  القدامــى،  الإخــوان  أعضــاء 

عيــة، وأنصــار الســنة المحمديــة،  الجمعيــة الرش

ــة  اكية والقومي ــرت ــاعوا أّن الش ــدور، فأش ــذا ال به

ــة. ــا ســبب الهزيم هم

أمــام  الهزيمــة  كانــت  فقــد  وللحــّق، 

، والعالــم  ن »إ�ائيــل« قاســية عــى المرصيــ�ي

ــا أعطــى الإخــوان فرصــة  ي ككل، وهــذا م العــر�ب

ي 
ّ وراء الخطــاب الديــىن للحديــث بحريـّـة، والتســرت

الــذي تبّنتــه الدولــة المرصيــة الرســمية، فقد كان 

ــن  ــرو ب ي مســجد »عم
الشــيخ الغــزاىلي يخطــب �ن

ــابق دروس  ــيد س ــيخ س ــا كان للش ــاص«، كم الع

ي توفــري أجواء 
دينيــة فقهيــة، كانــت كّلهــا تصــّب �ن

ي هــذه 
دينيــة إســامية، ولــم يكــن الهــدف �ن

المرحلــة ضــّم العنــارص، بقــدر مــا كان الهــدف 

ة لديهــم،  ــد الحــري ــارة تســاؤل الشــباب وتولي إث

ي 
ليتهّيــأ الشــاب ويتقّبــل الإجابــات الإخوانيــة، الىت

ــة، فالشــاب  ي النهاي
ــم �ن ــام إليه ــوه لانضم تدع

ــر الــذي ل يعــرف إىل مــاذا ينتمــي،  القلــق الحائ

ــات  ــه بإجاب ــهل تهدئت ــع، تس ــر يتب ول إىل أّي فك

ــة  ــع جماع ــل م ــوب العم ــهلها وج ــطحية، أس س

ــد  ــور عب ــه الدكت ــار إلي ــا أش ــذا م ــامية، وه إس

ــد  ــور، فق ــه المذك ي كتاب
ــوح �ن ــو الفت ــم أب المنع

ي 
ي المســاجد الــىت

اعتــاد الإخــوان أن يصّلــوا �ن

يؤّمهــا عــدد كبــري مــن الشــباب، ويفّضــل أن 

ــه  ــد خطبت ــوان، وبع ــن الإخ ــب م ــون الخطي يك

ــر  ــام، وخط س ــة الإ ــن عظم ــة ع ة والقوي ــري الكب

ل  ن ، وأّن الهزيمــة تتــرن ن غيابــه عــن حيــاة المســلم�ي

ســامي، وأّن النــرص  ــر الإ عــى مــن يعــادي الفك

ســام، يقــوم أحد  وعــد هللا لمــن يتبــع خطــى الإ

ــط،  ــد المل ــور أحم ــار، وهــو الدكت الإخــوان الكب

: ومــا العمــل، يــا مولنــا؟  ويســأل الشــيخ الغــزاىلي

ــا: هــذا دوركــم أنتــم، وهــذا مــا  فيجيــب مولن

يجــب أن تجيبــوا عنــه.  يقصــد الإخــوان، وهــي 

إجابــات  لتوصيــل  ومعروفــة  مشــهورة  حيلــة 

والنشــاط  الحــراك  أنتــج  يــن،  للحارصن بعينهــا 

ســامي ســيولة فكريــة، وانتمــاءات مزدوجة، أو  الإ

يــن، خاصــًة الشــباب،  غــري محســومة، لــدى كثري

والتديــن  الفــردي  التديّــن  حــالت  فظهــرت 

ة. ي جماعــات صغــري
الجماعــي، وإن كان �ن

ــامية  ــات إس ــاء إىل جماع ــن النتم ــم يك ل

مزعجــاً للدولــة المرصيــة، ولــم تكــن ترغــب 

ــط  ــوب ضب ــن مطل ــم يك ــباب، فل ــة الش ي إخاف
�ن

عية  ي الجمعية ال�ش
» أعضاء الإخوان القدامى المختبئون �ف

اكية والقومية هما  وأنصار السنة المحمدية أشاعوا أّن الش�ت
سبب الهزيمة«



ســامية  ، فهــذه الفــورة الإ عنفوانهــم الحــركي

مناطــق  ي 
�ن مجاهــد  شــباب  لضــّخ  صالحــة 

ــزة  ــت أجه ــة، فغّض ــامي المحتمل س ــاد الإ الجه

الدولــة الطــرف عنهــم، رغــم حماقــات البعــض 

ن 8691 وحــىت 3791،  ة مــا بــ�ي منهــم، وطــوال فــرت

كانــت تحــّركات الإخــوان محــدودة، وتنظيــم 

ــك  ــم يمل ــن التنظي ــم يك ــم بســيطة، ول لقاءاته

ــا  ــبابية، ربّم ــد ش ــك رواف ة، ول يمل ــري ــداداً كب أع

وقتهــا،  المرشــد   ، ي الهضيــىب حســن  لتخــّوف 

التقليديــة  بطريقتهــم  الإخــوان،  لأّن  وربّمــا 

ي 
المعهــودة، لــم تكــن تشــبع رغبــات الشــباب �ن

النطــاق، وامتــاك قراراتهــم بأنفســهم، إىل 

أن حدثــت قضيــة الفنيــة العســكرية؛ إذ انخــرط 

ي 
ســامية فيهــا، الــىت كثــري مــن شــباب الحركــة الإ

ــار  ــى التي ــادات ع ــب الس ــة لأن ينقل ــت كافي كان

ــه، فحياتــه أصبحــت خطــراً، كانــت  ســامي كّل الإ

 ، ــكّل المعايــري الفنيــة العســكرية عمــاً طائشــاً ب

ســاميون بالســادات،  إّل أنّــه أظهــر مــا ينويــه الإ

ــة  ــب بورق ــورة اللع ــرت خط ــة أظه ــت نقط وكان

ســامي غــري المنظــم، فرئيــس الدولــة  التيــار الإ

ــب أّن  ــات. الغري ــذه الجماع ــى ه ي مرم
ــه �ن نفس

الســادات، لــم يقــم بالتضييــق عــى التيــار 

ســامي؛ بــل عــى العكــس، ســمح بتدليــل  الإ

ســامية، ربّمــا فّكــر، مــع  ي الجماعــة الإ
الشــباب �ن

ــامية  س ــواء الإ ــيد الأج ي ترش
ــه، �ن ــض معاوني بع

عقــد  ينتصــف  لــم  بنفســها،  صنعهــا  ي 
الــىت

ســامية قــد  الســبعينيات، إّل وأمــراء الجماعــة الإ

أصبحــوا نجومــاً وأبطــالً لــدى الشــباب، فيذكــر 

ي مطلــع 
أبــو الفتــوح، أنـّـه عندمــا ُقبــض عليــه، �ن

العــام 4791، كانــت بحوزتــه منشــورات، فاقتــاده 

طة،  ي معــه، إىل قســم الرش
الضابــط، والقــوة الــىت

ــاً،  ــاء مرع ــة، ج ــس الجامع ــم رئي ــا عل وعندم

فــراج عنــه، وبعــد تفاهمــات مــع  وتوّســط لاإ

ي قســم الســيدة، ســمح لــه المأمور 
ن �ن المســؤول�ي

بالخــروج، إّل أّن عبــد المنعــم رفــض الخــروج، 

وجــذٍب  شــدٍّ  وبعــد  معــه،  والمنشــورات  إّل 

وتهديــٍد ووعيــٍد مــن عبــد المنعــم، حصــل 

ــرصاً  ــة منت ــب إىل الجامع ــوراته، وذه ــى منش ع

منتشــياً كبطــٍل معــارٍض، تلــك البطولــة أعطتهــا 

ع إعجــاب الشــباب،  ن ــرت ــة الرســمية، فان ــه الدول ل

والحكومــة لــم تكــن عاجــزة أمــام هــؤلء الأمــراء، 

فلديهــا الخشــونة الكافيــة للتعامــل معهــم، عى 

ن  ــيوعي�ي ــاب الش ــع الط ــت م ــا تعامل ــل كم الأق

، الذيــن نّظمــوا اعتصــام  ن ن واليســاري�ي والنارصيــ�ي

ي ميــدان التحريــر، 
، �ن الكعكــة الحجريــة الشــهري

الــذي شــاركت  2791، وهــو العتصــام  عــام 

إضافــة  الطــاب،  مــن  ة  كبــري فيــه مجموعــة 

ــاب  والكتَّ الشــعراء  مــن  أخــرى  مجموعــة  إىل 

»الشاب القلق الحائر الذي ل يعرف إىل ماذا ينتمي ول إىل أّي 
فكر يتبع تسهل تهدئته بإجابات سطحية«



، واســتمر العتصــام لمــدة 84 ســاعة  ن والمثقفــ�ي

تقريبــاً، الأمــر الــذي دفــع بأجهــزة الأمــن إىل 

، وإنهــاء  ن اقتحــام الميــدان، وتفريــق المعتصمــ�ي

الأزمــة، كان واضــح للجميــع أّن اتجاهــات الدولــة 

ســامي الوليــد هــي الرعايــة،  نحــو التيــار الإ

ــت  ء، وتكّون ي
ــم كّل سش اً، رغ ــري ــه كث ــذا تحّملت له

ــم  اته ــاب، خرب ــراء ط ــامية بأم س ــات الإ الجماع

ــوع  ــو بخض ــم الزه ــة، يملؤه ــدودة وضعيف مح

إىل  العمــرة  رحــات  فنّظمــوا  لهــم،  الدولــة 

ي المملكــة، عــى 
ــّم اســتقبالهم �ن الســعودية، وت

بــوا  ّ
ســامية، وترش اعتبارهــم أمــراء للجماعــات الإ

الفكــر الســلفي، وحملــوا قضايــاه معهــم، وتبّنــوا 

ــام  ــرأي الع ــم، وال ي زيّه
ــذا �ن ــر ه ــكاره، وظه أف

ي الســبعينيات، 
الــذي شــغلوا بــه الجامعــة �ن

ــة  ــت الدول ــّده، تدّخل ــن ح ــر ع ــا زاد الأم وعندم

ســامية، فجــاء اتفــاق  لضبــط وترشــيد الحالــة الإ

، المرشــد  ي
الســادات الشــهري مــع عمــر التلمســا�ن

. ن ــلم�ي ــوان المس ــث لاإخ الثال

تــؤّرخ بدايــة  ي 
الــىت المعلومــات  وحــول 

ســامية،  ــة الإ ــوادر الجماع النخــراط الفعــىي لك

ــو  ــول أب ــة، يق ــة الإخواني داخــل الأطــر التنظيمي

ــامية،  س ــة الإ ــراء الجماع ــادة وأم ــوح: إّن ق الفت

ــم  ــباب ل ــام 4791، ولأس ــات ع ي نهاي
ــوا �ن انضم

ــادة انضمامهــم  ــم الق ــوح، كت ــو الفت يذكرهــا أب

ــة، قــد  لاإخــوان طــوال الأعــوام الخمســة التالي

يكــون هــذا الإخفــاء بوحــي مــن رجــال التنظيــم 

الــري، الذيــن التقــى بهــم أبــو الفتــوح، فقــد 

ي، ثــم بالحــاج  التقــى، أولً، بكمــال الســنانري

ــم  ــاء يت ن كان اللق ــ�ي ي المرت
، و�ن ــيىي ــاس الس عب

بشــكل �ي مبالــغ فيــه، رغم أّن الأجــواء لم تكن 

ي إعداد 
تســتدعي كّل هــذه الريــة والبوليســية، �ن

ر أبــو الفتــوح ذلــك بقولــه:  ّ اللقــاءات، ربمــا يــرب

ــل النظــام«،  »خشــينا أن نواجــه بعنــف مــن قب

ر غــري كاٍف، فالنظــام هــو الــذي فتــح  ّ وهــو مــرب

الطريــق بالفعــل أمــام قــادة الإخــوان للتواجــد، 

ة  ســامية، المنترش وهــو الــذي ســمح للجماعــة الإ

ــا  ــل، وأعطاه ــرص، بالعم ــات م ــع جامع ي جمي
�ن

ّدد  ي كل الأحــوال؛ لــم يــرت
الحريــة الكاملــة. و�ن

ــات،  ــراء الجماع ــباب، أم ــّم الش ي ض
ــوان �ن الإخ

إىل صفوفهــم التنظيميــة، و�عــان مــا أصبحــوا 

ي جماعــة الإخــوان؛ إذ كانــوا يعــّدون 
أعضــاء �ن

للســلطة، اســتكمل الإخــوان  أنفســهم بديــاً 

، بمــلء فراغــات التنظيــم  ي
عــدة التأســيس الثــا�ن

ة. وهــذه المــرة، لــم  بأفــراد جــدد، وبأعــداد وفــري

ــن  ــح م ــادة، وأصب ــّم الق ي ض
ــوان �ن ــب الإخ يتع

ن لاأمــراء،  الســهل بعدهــا إقنــاع الأفــراد، التابعــ�ي

ــّم فعــاً،  ــا ت ــام إىل الإخــوان، وهــذا م بالنضم

ــري  ــام كث ــام 9791م، بانضم ، ع ي
ــىن ــكل عل وبش

ســامية إىل الإخــوان،  مــن أعضــاء الجماعــة الإ

اتهم محدودة  سلمية بأمراء طلب خ�ب »تكّونت الجماعات الإ
وضعيفة يملؤهم الزهو بخضوع الدولة لهم«



لاإخــوان  الجديــدة  الجماعــة  أمــام  أصبحنــا 

ي 
ي الشــكل، و�ن

ي الهيئــة، و�ن
، جديــدة �ن ن المســلم�ي

كة  ي تتبّناهــا، كانــت الصفــة المشــرت
ــا الــىت القضاي

ن والأعضــاء الجــدد؛ هــي  ن القــادة التاريخيــ�ي بــ�ي

ميــل الجميــع إىل التغيــري بالقــوة، والتعــاىلي عــى 

ــن للفهــم، أو  المجتمــع، عــى اعتبارهــم فاقدي

ي العقيــدة، أو منحــّىي الســلوك.
لديهــم خلــل �ن



ي للإخوان 
التأسيس الثا�ن

 : ن المسلم�ي
صناعة هيكل تنظيمي هرمي

بخــروج قيــادات الإخــوان مــن الســجون، 

ن  ــ�ي ــمية بتدش ــة الرس ــام الدول ــع قي ــاً م وتزامن

ّ عنهــا، أُتيحــت  ي يعــرب خطــاب إســامي شــعىب

عــادة تأســيس الجماعــة  لاإخــوان فرصــة لإ

الإخــوان  الوعــاظ  فاســتغّل  جديــد،  مــن 

منابــر  اعتائهــم  فرصــة  )الرســميون(، 

ي تكتــّظ بالشــباب، 
ة، الــىت المســاجد الشــهري

ومــا أتاحــه لهــم الســادات مــن حريــات، 

فدّســوا أفكارهــم التنظيميــة بداخــل خطبهــم 

يــة، وكان مــن نتيجــة ذلــك؛ أن تجــاَوب  المنرب

ــكار،  ــك الأف ــع تل ــباب م ــن الش ــري م ــدد كب ع

الأّول   : ن كان عــى شــكل�ي الشــباب  وتجــاُوب 

٤



ــط؛ أّي  ــر( فق ــدى الظاه ــري )اله ام ظاه ن ــرت ال

ي 
ي الملبــس، و�ن

ي الشــكل، و�ن
ام �ن ن ظهــور اللــرت

ن فرديــة، دون الوصــول إىل أبعــد  ــاء لســ�ن إحي

ام بالهــدى  ن ــرت : الل ي
ــا�ن مــن ذلــك، والشــكل الث

الظاهــر، والنضمــام لجماعــة إســامية، ومــن 

ي 
الــىت ســامية  الإ المجموعــات  تكونــت  هنــا 

ى،  ــرب ســامية الك ــات الإ ــواة للتنظيم ــت الن كان

ــاحة  ــى الس ة ع ــري ــات الصغ ــّددت الجماع تع

نت 
ّ ي مطلــع الســبعينيات، وتمــري

المرصيــة �ن

ــم أو  ــا اس ــس له ــا لي ــات بأنّه ــذه المجموع ه

ــاً،  ــة تقريب لئحــة، أو قواعــد منّظمــة للعضوي

ــم  ــات أنّه ــذه المجموع ن ه ــري ــا يم ــرش م كان أك

جامحــة،  ورغبــة  قويــة،  عاطفــة  يمتلكــون 

ــام؟  ــه إس ــى أنّ ــوه ع ــا فهم ــق م ــو تطبي نح

ّي،  ابهــم مــن الفكــر التكفــري لكــن مــع اقرت

 ، ــري ــف للتغي ــرة اســتخدام العن وتقّبلهــم لفك

منفــردة  المجموعــات  هــذه  وجــود  أصبــح 

الدولــة  عــى  اً  كبــري خطــراً  يمّثــل  راٍع  دون 

ــر  ــذا الأم ــرصي، أدرك ه ــع الم ــى المجتم وع

الرئيــس الأســبق، محمــد الســادات، وأدرك 

ي صالحــه، ولــن 
أّن مــا يحــدث لــن يكــون �ن

صنــع  أجلــه  مــن  الــذي  الهــدف  يحقــق 

مثــال  أقــرب  ولعــّل  ســامي،  الإ الخطــاب 

ــن  ــكرية، وع ــة العس ــة الفني ــك قضي ــى ذل ع

طــال الأنصــاري أنّــه قــام بتنفيذهــا مــع 

ي جماعــة 
صالــح �يــة بصفتهــم أعضــاء �ن

عــى  الإخــوان  أنكــره  مــا  الإخــوان؟! وهــو 

طــول الخــط، وبــات واضحــاً أّن عــى الّدولــة 

ن  والإخــوان توضيــح العاقــة التنظيميــة بــ�ي

ن الأفــراد والتنظيمــات  الأفــراد والجماعــة، وبــ�ي

الأخــرى، حــىت ل يحــدث لبــس لــدى أي أحــد 

اتصــل بالإخــوان، أو التقــى بــأي مــن قادتهــم، 

فيتوّهــم أنّــه بهــذا قــد قــدم بيعــة لاإخــوان 

أنـّـه أصبــح فــرداً منهــم، لهــذا قــام الســادات 

 ، ي
علــىن بشــكل  بالعمــل  لاإخــوان  بالســماح 

ــات  ــك الجماع ــاب، أو تل ــؤلء الط ــّم ه لض

ــام  ــه، ق ــت نفس ي الوق
ــم، و�ن ة إليه ــري الصغ

قــادة الإخــوان بوضــع لئحــة تنظــم عضويــة 

الشــباب القــادم مــن جماعــات أخــرى، فتــّم 

ضــّم أمــراء هــذه الجماعــات أولً، وإقناعهــم 

الإخــوان  تنظيــم  مظّلــة  تحــت  بالعمــل 

ي الجماعات 
، عــى أن يتــّم ضــّم بــا�ت ن المســلم�ي

لحقــاً، وفعــاً تــّم لهــم مــا أرادوا عــام 5791، 

ي 
وهــو العــام الــذي تــوىّل فيــه عمــر التلمســا�ن

منصــب المرشــد العــام بعــد وفــاة حســن 

، وعندمــا تمّكــن تنظيــم الإخــوان  ي الهضيــىب

»أدرك الإخوان حاجة الجماعة لبناء قوي يجدد شباب 
عادة ترتيب التنظيم؛ واختار له  ي لإ

الجماعة، فعمد التلمسا�ف
أن يكون هرمياً«



ــراء(،  ــادة )الأم ــؤلء الق ــى ه ــيطرة ع ــن الس م

المناصــب  بعــض  بتبــّوؤ  لبعضهــم  ُســِمح 

ي التنظيــم، لكــن اكتشــف 
داريــة العليــا �ن الإ

التنظيــم  عمــل  آليــات  أّن  الإخــوان  قــادة 

ات  ي الســجن فــرت
اً، لبتعادهــم �ن متيبســة كثــري

ــري  ــا تس ــة وقته ــت الجماع ــد كان ــة، فق طويل

ي 
رشــاد �ن ي أقرّهــا مكتب الإ

عــى لئحــة 1591 الــىت

( العــام  ي )نوفمــرب
يــن الثــا�ن ي 2 ترش

اجتماعــه، �ن

1591، ورغــم أّن هــذه الائحــة ل بــأس بهــا 

ــاً، أفــراده  اً وقوي ــا تناســب تنظيمــاً كبــري إّل أنّه

ــو  ــوان ه ــه الإخ ــا يحتاج ــن م ــون، لك معروف

وعــاء تنظيمــي جديــد، يســمح بقبــول الأعــداد 

، ومــن  الجديــدة القادمــة مــن تنظيمــات شــىت

أفــكار مختلفــة، فأدركــوا حاجــة الجماعــة لبنــاء 

قــوي منظــم يجــدد شــباب الجماعــة، ويعيــد 

ــادرة عــى  ــة، لتكــون الجماعــة ق لهــم الحيوي

بالمهــام  والقيــام  التحديــات،  مواجهــة 

ــاء  ــتيعاب الأعض ــتعداد لس ــدة، والس الجدي

ســامية،  الجــدد الوافديــن مــن الجماعــة الإ

ي غــري الجامعــة 
أو نتــاج الدعــوة الفرديــة �ن

)التجنيــد(.

ــادة  ي إىل إع
ــا�ن ــر التلمس ــد عم ــذا عم له

ــة إىل  ــكان بحاج ــة؛ ف ــم الجماع ــب وتنظي ترتي



هيــكل إداري محكــم وواضــح، واختــار لــه أن 

يكــون هرميــاً يعتمــد عــى القاعــدة الإخوانيــة، 

وط العضوية  ويتــدّرج بها إىل القمة، وحــّدد �ش

ي 
ــا�ت ــن ب ي ع

ــرد الإخــوا�ن ــز الف ي تضمــن تماي
ــىت ال

ــم يعــد  ســامي الســائد، فل ــار الإ أعضــاء التي

م الفــرد بأفــكار الإخــوان ليكــون  ن يكفــي أن يلــرت

ي الجماعــة؛ بــل أصبــح عليــه أن يجتــاز 
عضــواً �ن

ة اختبــار، وكان يحتــاج إىل آليــة مقبولــة  فــرت

ــة  لنتقــال أعضــاء الإخــوان مــن درجــة عضوي

المكاتــب  لعضويــة  وقواعــد  أخــرى،  إىل 

ي حــرص أن يكــون بهــا 
داريــة الجديــدة الــىت الإ

نســبة مــن الأعضــاء الجــدد، وكذلــك قــام 

ــة  ــام الرئيس ــد الأقس ي بتحدي
ــا�ن ــر التلمس عم

ي مكاتــب المحافظــات، 
ي ل غــىن عنهــا �ن

الــىت

ي 01 أيــار )مايــو( 
، �ن ي

لهــذا قــام عمــر التلمســا�ن

ــوان،  ــدة لاإخ ــة الجدي ــدار الائح 8791، بإص

ي تعــّد قانــون النظــام الأســاسي للجماعــة، 
الــىت

ركــزت  الائحــة  أّن  للنظــر  الّافــت  ولعــّل 

ــق؛  ــكل دقي ــرد بش ــة للف وط العضوي ــى �ش ع

ي 
ففــي المــادة الرابعــة مــن الائحــة )أ- يقــىن

المرشــح لعضويــة الجماعــة مــدة ســتة أشــهر، 

عــى الأقــل، تحــت الختبــار، فــإذا ثبــت قيامه 

بواجبــات العضويــة مــع معرفتــه بمقاصــد 

ينارصهــا  بــأن  وتعّهــد  ووســائلها،  الدعــوة 

تحقيــق  عــى  ويعمــل  نظامهــا،  م  ويحــرت

أغراضهــا، ثــّم وافقــت الجهــة المســؤولة عنــه 

ي الجماعــة، فيصبــح أخــاً 
عــى قبولــه عضــواً �ن

ــوام. ــة أع ــدة ثاث ــاً لم منتظم

ب-إذا ثبــت خــال الأعــوام الثــاث، 

الآنفــة الذكــر، قيــام الأخ بواجبــات عضويتــه، 

عامــاً،  فللجهــة المســؤولة أن تعــّده أخــاً 

: )أعاهــد هللا العظيــم  ي
ويــؤّدي العهــد الآ�ت

ي 
ــاد �ن ــام والجه س ــكام الإ ــك بأح ــى التمس ع

وط عضويــة جماعــة  ســبيله، والقيــام بــرش

والســمع  وواجباتهــا،  ن  المســلم�ي الإخــوان 

ي 
ي المنشــط والمكــره، �ن

والطاعــة لقيادتهــا �ن

غــري معصيــة، مــا اســتطعت إىل ذلــك ســبياً، 

وأبايــع عــى ذلــك، وهللا عــى مــا أقــول وكيــل( 

الأســاسي  القســم  هــو  الطلبــة  كان قســم 

ي مــلء فراغــات 
الــذي اعتمــد عليــه الإخــوان �ن

التنظيــم، مــع إعــادة العتمــاد عــى الأ�ة 

ــم،  ــة الأوىل للتنظي ــا الخلي ــة، باعتباره بوي الرت

بويــة الإخوانيــة هــي مجموعــة مــن  والأ�ة الرت

ــر  ي العم
ــا، �ن ــدٍّ م ن إىل ح ــب�ي ــاء المتناس الأعض

 ، أمــري أو  مســؤول،  ويرأســهم  والثقافــة، 

ن الأفــراد فيهــا بعضــاً مــن الثقافــة  يتــم تلقــ�ي

ســامي  ســامية، مثــل: )دارســة الفقــه الإ الإ

ــا  ــابق، كم ــيد س ــنة لس ــه الس ــاب فق ــن كت م

ة الرســول مــن  يتــم تلقينهــم بعضــاً مــن ســري

ي تضمن تمايز الفرد 
وط العضوية ال�ت ي �ش

»حّدد التلمسا�ف
سلمي السائد« ي أعضاء التيار الإ

ي عن با�ت
الإخوا�ف



ــباعي، أو  ، أو الس ــزاىلي ــري للغ ــه الس ــاب فق كت

البوطــي، وبعضــاً مــن الرقائــق والروحانيــات، 

يمــان:  الإ كتــاب  مــن  ســامية  الإ والعقيــدة 

أركانــه، حقيقتــه، نواقضــه للدكتــور محمــد 

ــرآن  ــن التفســري للق ، وبعضــاً م ن ــم ياســ�ي نعي

ــزام  ل ــع الإ ، م ــري ــن كث ــاب اب ــن كت ــم م الكري

بحفــظ آيــات قرآنيــة معينــة، لــم يكــن الــدور 

، إنّمــا  ي
الحقيقــي لــاأ�ة هــو التحصيــل الثقــا�ن

، هــو ضبــط الأفــراد  كان دورهــا، الأول والأخــري

نهــم لأن يكونــوا جنــوداً، عــرب  تنظيميــاً، وتجهري

غــرس مبــادئ الســمع والطاعــة، والتنــازل عــن 

ي 
الــرأي الفــردي مقابــل الــرأي الجماعــي، و�ن

الأ�ة يتــّم فــرز مــن يصلــح للعبــور للمرحلــة 

ــرة  ي دائ
ــى �ن ــن يبق ــاء، وم ــن الأعض ــة م التالي

اب الأعضــاء الجــدد  ، ونظــراً إىل اقــرت ن المحبــ�ي

مــن الفكر الســلفي، تــّم تغيري بعــض المناهج 

، فاختــاروا  بويــة لتناســب هــذا التغيــري الرت

يــن بعــض القضايــا الغريبــة عــى الجيــل  مجرب

الأول مــن الإخــوان، مثــل: قضيــة اللحيــة، 

وإطالــة الثــوب، وقضيــة زّي المــرأة، ومــا هــو 

المقصــود بحجــاب المــرأة، وقضيــة فصــل 

ي 
ي الجامعــة، والصــاة �ن

ن �ن ــ�ي ــن البن ــات ع البن

ــاً  ــا مدخ ــور، وعّدوه ــا قب ي به
ــىت ــاجد ال المس

ــت،  ــذا الوق ي ه
ي �ن ــعىب ــامي الش س ــل الإ للعم

ي 
�ن العنــف  اســتخدام  قضيــة  كانــت  كمــا 

التغيــري مقبولــة جــداً لــدى هؤلء الطــاب، أو 

عــى الأقــل، ل تجــد رفضــاً منهــم، ولــم يكــن 

الأمــر محســوماً، وكان الخــاف فقــط حــول 

ــت  ــه، كان ــدوى من ــلوب والج ــت والأس التوقي

أفــكار الطــاب مزيجــاً غريبــاً مــن الســلفية 

ــة  ي نهاي
ــة، و�ن ــة الإخواني ــة والتنظيمي والجهادي

ــن  ــري م ــوان ضــّم كث ــتطاع الإخ ــاف؛ اس المط

ســامية الطابية،  أمــراء وأعضــاء الجماعــات الإ

قيــة،  ة والرش ســكندرية والبحــري ي القاهــرة والإ
�ن

وكثــري مــن مــدن ومحافظــات الوجــه البحــري، 

ســامية  لكّنهــم فشــلوا مــع أمــراء الجماعــة الإ

ــن  ــد(، الذي ــىي )الصعي ــع قب ي وج
ــا �ن وأعضائه

ــام  ــدم النضم ــن ع ــم م ــى موقفه أرّصوا ع

إىل الإخــوان، وعندمــا تمّكــن الإخــوان مــن 

لبناتــه،  تماســكت  القــوي  تنظيمهــم  بنــاء 

بــدأوا العمــل لضــّم أعضــاء جــدد مــن داخــل 

المجتمــع، ليعــّد العــدة للوصــول إىل الحكــم، 

ي النقابــات المهنيــة المختلفــة، 
عــرب التوّغــل �ن

، أو أن  ومحــاولت التحــّول إىل حــزب ســياسي

 ، ــياسي ــري س ــل كظه ــزب يعم ــم ح ــون له يك

ــات  ــان والتحالف لم ــات الرب ي انتخاب
والّدخــول �ن

ي 
مــع الأحــزاب السياســية القائمــة، والدخــول �ن

المجالــس المحليــة للقطــر المــرصي، إضافــة 

يــة  إىل العمــل مــن خــال الجمعيــات الخري

المختلفــة، لنــرش فكــرة وســطية الإخــوان، 

مــا  إّن  مــرص،  مشــكات  حــّل  وامتاكهــم 

ــاج  ــو نت ــوان ه ــادة الإخ ــن ق ــاهده الآن م نش

ــم. ــيس، وهللا أعل ــذا التأس ه



 : ي
خوا�ن وع الإ ملمح سقوط الم�ش

ي إيجاد 
خوانية �ن بية الإ فشل ال�ت

الفرد المسلم

للحكــم بنجــاح أو فشــل أيــة مؤسســة، 

ي ألزمــت نفســها 
علينــا أن نــدرك أهدافهــا الــىت

بهــا، ومــدى تطابــق هــذه الأهــداف مــع 

عــى  نحكــم  أن  أردنــا  إذا  لهــذا  منتجهــا؛ 

ــرف  ــا أن نتع ــري، علين ــوان الفك وع الإخ ــرش م

نقيــس  ثــم  ووســائلهم،  إهدافهــم  إىل 

ــز  ــوان يرتك وع الإخ ــرش ، وم ي
ــا�أ ــم النه منتجه

: ن ــّق�ي ــى ش ع

الأول: »فكــري أيديولوجــي«، يطالــب 

بإقامــة دولــة دينيــة ليحكــم الإخــوان الشــعب 

 » : »تطبيقــي عمــىي ي
نيابــة عــن هللا، والثــا�ن

ــى أرض  ــردة ع ــس المج ــكار المؤس ــزال أف بإن

ــك. ــة ذل ــل محاول ــى الأق ــع، أو ع الواق

ي الشــّق الفكــري؛ رتّــب حســن البنــا 
�ن

ســام بطريقــة تجعــل  مفاهيــم وقيــم الإ



للجماعــة  النضمــام  بــأّن  يؤمنــون  تابعيــه 

فــرض عليهــم مــن هللا، وأّن النضمــام إىل 

؛  ن جماعــة الإخــوان يضمــن لهــم أحد الحســني�ي

ــامية، أو  س ــة الإ ــة الدول ــار وإقام ــا النتص إم

 ، ن ي المســلم�ي
ــا�ت حصــد الحســنات أكــرش مــن ب

ي رســالة »تحــت 
ــا �ن ّ عــن هــذا حســن البن عــرب

رايــة القــرآن«: »مــن تبعنــا الآن فقــد فــاز 

ن  ــ�ي ــن المخلص ــا م ــد عن ــن تقاع ــبق، وم بالس

اليــوم فســيلحق بنــا غــداً، وللســابق عليــه 

ــا، زهــادة أو  ــن رغــب عــن دعوتن الفضــل، وم

ســخرية بهــا، أو اســتصغاراً لهــا، أو يائســاً مــن 

انتصارهــا، فســتثبت لــه الأيام عظيــم خطئه، 

ــه،  ــه فيدمغ ــى باطل ــا ع ــيقذف هللا بحقن وس

المؤمنــون  أيهــا  فإلينــا  زاهــق،  هــو  فــإذا 

ــا  ــون، فهن ــدون المخلص ــون، والمجاه العامل

المســتقيم(،  والــرصاط  الســوّي،  الطريــق 

ــاس  ــان الن ــط  إيم ــد فق ــا يري ــن البن ــم يك ول

ــه كان يريــد أن ينضمــوا  بصاحيــة فكرتــه، لكّن

ي التنظيــم ليطبــق عليهــم أفــكاره عملياً؛ 
إليــه �ن

ي عالــم الخيــال طالمــا 
فالأفــكار تظــّل تســبح �ن

ــكار  ــك الأف ــق تل ــاول تطبي ــن يح ــد م ــم تج ل

ــع. ــى الواق ع

وع الإخــوان بســبع مراحــل؛  ويمــر مــرش

وهــذه  مســتقاً،  هدفــاً  تمثــل  مرحلــة  كل 

ــا  الأهــداف متواليــة حددهــا لهــم حســن البن

ي رســالة إىل الشــباب، وهــي:
�ن

ه  ي تفكــري
أولً: نريــد الرجــل المســلم �ن

ي عملــه 
ي خلقــه وعاطفتــه، و�ن

وعقيدتــه، و�ن

وترصفــه. ثانيــاً: نريد بعد ذلك البيت المســلم 

ي 
ي خلقــه وعاطفتــه، و�ن

ه وعقيدتــه، و�ن ي تفكــري
�ن

ــرأة  ــىن بالم ــذا نع ــن له ــه، ونح ــه وترصف عمل

عنايتنــا بالرجــل، ونعــىن بالطفولــة عنايتنــا 

ــاً:  ــا الأ�ي. ثالث بالشــباب، وهــذا هــو تكوينن

ــك الشــعب المســلم، رابعــاً:  ــد بعــد ذل ونري

ي 
ــىت ــلمة ال ــة المس ــك الحكوم ــد ذل ــد بع ونري

تقــود هــذا الشــعب إىل المســجد. خامســاً: 

ونريــد بعــد ذلــك أن نضــم إلينــا كل جــزء مــن 

ــدان  ســامي. سادســاً: اســتعادة البل ــا الإ وطنن

ــل  ــا مث دها أهله ــرت ــم اس ــلمة ث ي كان مس
ــىت ال

فالأندلــس  )الأندلــس( و)صقليــة(؛  إســبانيا 

ــر  ــا وجزائ ــوب إيطالي ــان وجن ــة والبلق وصقلي

بحــر الــروم. ســابعاً: نريــد بعــد ذلــك ومعــه، 

ــاس  ــغ الن ــم، وأن نبل ــا للعال ــن دعوتن أن نعل

ــم(. ــتاذية العال ــاً؛ أي )أس جميع

ف الأول فكري أيديولوجي  وع الإخوان يرتكز عىل شّق�ي »م�ش
يطالب بإقامة دولة دينية ليحكم الإخوان الشعب نيابة عن 

هللا«



ّ عــن البيــان أّن هــذا التسلســل  ي
غــىن

قامــة الدولــة ولســيطرته عــى العالــم ســاذج  لإ

جــداً، لكننــا عــى أيــة حــال لــن نناقــش واقعية 

هــذه الفرضيــة أو صحتهــا، لكــن ســنناقش 

ي تحقيــق 
مــدى نجــاح أو فشــل الإخــوان �ن

ــذه المراحــل،  ــور به هــذه الأهــداف، أو العب

شــدين بمعيــار النجــاح الــذي وضعــه  مسرت

بالمراحــل  وســنكتفي  نفســه،  البنــا  حســن 

ي اســتحوذت جــّل 
الأربــع الأوىل؛ فهــي الــىت

ــة،  ــود الماضي ــوال العق ــوان ط ــام الإخ اهتم

وهــي: )الفــرد – الأ�ة – الشــعب - الحكومــة(.

»التطبيــق  أي  ؛  ي
الثــا�ن الشــق  يبــدأ 

ــة  ي محاول
ــوان، �ن وع الإخ ــرش ــن م « م ــىي العم

المؤسســات  عــرب  المســلم،  الفــرد  يجــاد  لإ

ي 
ــة للتنظيــم، ورغــم نجــاح الإخــوان �ن بوي الرت

ة، لكــن يظــّل معيــار النجاح  ضــّم عنــارص كثــري

ــص  ــر هــذه ســمات وخصائ ــد هــو توف الوحي

ي أفــراد الإخــوان، كمــا حــدد 
الفــرد المســلم �ن

: )أن  ي
ي رســالة »التعليــم« وهــي كالآ�ت

البنــا �ن

ــف  ــق، مثق ن الخل ــ�ي ــوي الجســم، مت ــون ق يك

الفكــر، قــادراً عــى الكســب، ســليم العقيــدة، 

ــاً  ــه، حريص ــداً لنفس ــادة، مجاه ــح العب صحي

ه،  ي شــؤونه، نافعــاً لغــري
عــى وقتــه، منظمــاً �ن

لهــذا  عــى حدتــه(؛  أخ  كّل  واجــب  وذلــك 

ــة مــن أجــل  بوي ــت كافــة المؤسســات الرت عمل

ــوان  ــاز الإخ ــل امت ــوذج، فه ــذا النم ــاج ه إنت

فعــاً بهــذه الصفــات؟ هــل جعلــت الجماعــة 

قدمــت  وهــل  الجســد؟  أقويــاء  أعضاءهــا 

الثقافــة  لنــرش  رياضيــة  برامــج  الجماعــة 

الرياضيــة؟

ي مســارات 
الواقــع: لــم ولــن يكــن �ن

ي خــاص 
ــا�ن ــة أي نشــاط ري العمــل الإخواني

يحقــق هــذه الســمة، كمــا ل يمكننــا أن نقــول 

ــوة الجســم،  ــازون بق ــراد الإخــوان يمت إّن أف

بخــاف مــا يمتــاز بــه المجتمــع  والبيئــة 

الهتمــام   تــرك  لقــد  بهــم،  المحيطــة 

 ، ي
ــرد إخــوا�ن ــول كل ف بالرياضــة، بحســب مي

لهــذا ل يمكننــا أن نثبــت لهــم هــذه الســمة، 

ي كان يجــب أن يمتــاز 
الســمة الثانيــة الــىت

ــق«،  ن الخل ــ�ي ــي »مت ــوان ه ــراد الإخ ــا أف به

ورغــم اّدعــاء الإخــوان أّن أفرادهــم تحققــت 

فيهــم هــذه الصفــة، إل أّن الواقــع يكذبهــا، 

ــم  ــى معارضيه ــوان ع ــردود الإخ ــر ل فبالنظ

ي 
دي الأخــا�ت نكتشــف بســهولة مــدى الــرت

الــذي وصلــوا إليــه، ومــع حرصهــم عــى 

نــرش ألفــاظ مثــل: »إعــام العهــر، وإعــام 

قــوم لــوط، المعارضــة المخنثــة..«، مــع 

إرصارهــم عــى وصــف الشــعب المــرصي 

ــه شــعب  ــادة، أو أن ــد للبي ــه »شــعب عبي بأن

ــن  ــك ع ــه«، ناهي ــّز ذيل ــب أن يه ــار  يج حم

ي صفحاتهــم، ســواء 
كــّم الســباب المنتــرش �ن

عــى  ردود  ي 
�ن أو  مســتقلة،  منشــورات  ي 

�ن

ي 
ــوا�ن ــم الإخ ــف أن منتجه ــم، تكش مخالفيه

ن الخلــق، ويثبــت فشــل  لــم يكــن أبــداً متــ�ي

ســلوك  تعديــل  ي 
�ن بويــة  الرت مؤسســاتهم 

البعــض منهــم، أضــف إىل ذلــك موقــف 



أفــراد الإخــوان مــن مخالفيهــم ممــن انشــقوا 

عــن الإخــوان أنفســهم، وإطاقهم ألســنتهم 

بالكلمــات البذيئــة عليهــم ممــن طالــت عــى 

ــو  ، أو أب ي
ــا�ن ــا م ــو الع ــال؛ أب ــبيل المث س

، أو محمــد  ي
الفتــوح، أو إبراهيــم الزعفــرا�ن

حبيــب، أو مختــار نــوح، أو ثــروت الخرباوي.

هنــا أمامنــا طريقــان؛ كاهمــا يــؤّدي إىل 

ن الخلــق، فلــو  إثبــات فشــل إنتــاج فــرد متــ�ي

ي اتهامهــم لمخالفيهــم 
صدقنــا الإخــوان �ن

مــن الإخــوان أيضــاً، وهــذا يثبــت أّن منتجهم 

الأســماء  أّن  خصوصــاً  فاســد،  بــوي  الرت

 ، ن ي الجماعــة قرابــة الثاثــ�ي
الســابقة مضــت �ن

أيــة  فلــم تنفعهــم، ولــم تجــد معهــم 

ي الإخــوان، ولــم تحقــق فيهــم ســمة 
تربيــة �ن

الإخــوان  اّدعــاء  كان  الخلــق(، وإذا  ن  )متــ�ي

ــى  ــع ع ــل قاط ــذا دلي ــاً، فه ن كاذب ــمي�ي الرس

ــدى  ــة( ل ــة )العام ــة الأخاقي فســاد المنظوم

ــم تتحقــق فيهــم أيضــاً ســمة  الجماعــة، فل

ن الخلــق(، ول يصــّح الحتجــاج هنــا  )متــ�ي

ــق؛  ي الخل
ــىن ــة حس ي الجماع

ــراد �ن ــود أف بوج

الإخــوان،  تربيــة  نتــاج  ليســوا  لأّن هــؤلء 

ــة آبائهــم ومجتمعهــم  ــاج تربي ــا هــم نت إنم

ــط. المحي

ي 
ــوان �ن ــل الإخ ي فش

ــىت ــة ال ــمة الثالث الس

ــي  ــر(؛ فف ــو الفك ــم )مثقف ي أفراده
ــا �ن إيجاده

اً مــن  عالــم الثقافــة لــم نجــد اســماً كبــري

ــن  ــاً م ــد أي ــم نج ــا ل ، كم ن ــلم�ي ــوان المس الإخ

ــي، أو  ــم، أو تعاط ــى تفّه ــادراً ع ــوان ق الإخ

ــة،  ــة العالمي ــع التموجــات الثقافي ــل م التعام

تــرك  ي 
ثقــا�ن عمــل  ي 

�ن منهــم  انخــرط  ومــن 

أفــكار  عــن  بالتخــىي  إّمــا  فــوراً،  الجماعــة 

الجماعــة بالتدريــج، أو بالفصــل مــن قيــادات 

الإخــوان، وقــد يلتبــس عــى بعــض أفــراد 

أّن كميــة  البســطاء، فيظــّن  مــن  المجتمــع 

ي تــدّل 
ي يمتلكهــا الفــرد الإخــوا�ن

المعلومــات الــىت

ــر. ــف الفك ــه مثق ــى أنّ ع

ي الســمات، فــا يمكــن أن نقــول 
أمــا بــا�ت

ــم،  ي مجتمعه
ــا�ت ــن ب ــازون ع ــوان يمت إّن الإخ

مثــل؛ القــدرة عــى الكســب، أو الحــرص عــى 

الوقــت.

ــوان  ــود الإخ ــول: إّن كل جه ــا الق يمكنن

اً خلقيــاً، أو  ن بويــة لــم تنتــج فــرداً متمــري الرت

ــاج عضــو  ي إنت
جســدياً، إنمــا نجــح الإخــوان �ن

تابــع ل يملــك القــدرة عــى اتخــاذ قــرار منفــرد 

ي إيجاد الفرد المسلم 
بوية فشلت �ف »مؤسسات الإخوان ال�ت

ّي  كما يتخيله حسن البنا فهل كان يمكن للجماعة أن تر�ب
المجتمع؟«



القــدرة  يملــك  ول  للجماعــة،  بالرجــوع  إل 

ــن  ــه صــواب م ــا أنّ ــر م ــى أم ــم ع ــى الحك ع

ــوا  ــة، نجح ــه الجماع ه ب ــرب ــا تخ ــه، إل بم عدم

ن قادريــن عــى ترديــد مــا  ي إيجــاد تابعــ�ي
�ن

يصلهــم مــن معلومــات مــن قــادة التنظيــم، 

بويــة فشــلت  أزعــم أّن مؤسســات الإخــوان الرت

ي إيجــاد الفــرد المســلم، كمــا يتخيلــه حســن 
�ن

ّي  البنــا، فهــل كان يمكــن لجماعــة كهــذه أن تــر�ب

ــع؟ المجتم



 : ي
خوا�ن وع الإ ملمح سقوط الم�ش

ي إيجاد الأرسة المسلمة
الفشل �ن

الملمــح  الســابق  المقــال  ي 
�ن ناقشــنا 

ي أل وهــو 
وع الإخــوا�ن الأول لســقوط المــرش

الفــرد  إيجــاد  ي 
�ن الإخوانيــة  بيــة  الرت فشــل 

ي الــدال عــى 
المســلم، أّمــا الملمــح الثــا�ن

ي 
وع الخــوان، الــذي سنناقشــه �ن ســقوط مــرش

ي إيجــاد المنتــج 
هــذا المقــال، فهــو الفشــل �ن

ــلمة؛  ــو الأ�ة المس ــم، وه وعه ي مرش
ي �ن

ــا�ن الث

فجميــع الأ� الجتماعيــة الإخوانيــة هــي مــن 

ي تكويــن 
إنتــاج المجتمــع، ول دخــل للتنظيــم �ن

ــة  ــة الإخواني ــرض الزوج ي ف
ــذه الأ�ة، إل �ن ه

ي أركان الأ�ة 
ــا�ت ــا ب ، أم ي

عــى العضــو الإخــوا�ن

الجتماعيــة فقــد تمــت حســب قيــم وقواعــد 

ــا. ــط به ــع المحي المجتم

بنائيــة  وحــدة  أصغــر  وهــي  الأ�ة، 

ــا أركان  ــع، له ــا المجتم ــون منه ــة يتك اجتماعي



وقواعــد ووظائــف، وكــون أهــم وظيفــة لهــا؛ 

ــد  ــة، فق ــال المقبل ــة لاأجي ــئة الجتماعي التنش

ــن أ�  وعهــم عــى تكوي ي مرش
ــز الإخــوان �ن رّك

اجتماعيــة جديــدة تابعــة للتنظيــم، وعّدوهــا 

ن لهــم؛ فاســتهدف  مرحلــة مــن مراحــل التمكــ�ي

الأ�ة  ووظيفــة  قيــم  تغيــري  الإخــوان 

المرصيــة، عــى أمــل تغيــري المجتمــع ليخــدم 

ــم. ــة والتنظي ــح الجماع مصال

الأ�ة  أّن  البنــا؛  حســن  ن  يقــ�ي ي 
�ن كان 

ي وظائفهــا 
ي تكوينهــا، أو �ن

الحاليــة، ســواء �ن

ي مضمونهــا القيمــي، 
وأدوارهــا المجتمعــة، أو �ن

ليســت أ�ة مناســبة لفكــره، ولــن تخــدم 

ي 
�ن للتغلغــل  محاولتــه  فجــاءت  التنظيــم؛ 

المجتمــع عــرب اتهــام الأ�ة العاديــة بأنهــا 

ي العبث 
ليســت مســلمة، ليكــون ذلــك بوابتــه �ن

ي رســالة 
بقيــم الأ� الجتماعيــة، فيقــول �ن

ن  ن والمســلم�ي »دعوتنــا«، مخاطبــاً المرصيــ�ي

ون عليهــا  ي تســري
جميعــاً: »إّن كّل النظــم الــىت

ي شــؤونكم الحيويــة نظــم تقليديــة بحتــة ل 
�ن

ســام، ول تســتمد منــه ول تعتمــد  تتصــل بالإ

عليــه«، ثــم يخــص البنــا نظــام الأ�ة والبيــت 

ــه ليــس  بالنقــد مــع التأكيــد المســتمر عــى أنّ

ــام. س ــاً بالإ متص

: ن بهذا أوجد حسن البنا إشكاليت�ي

الأوىل: هــل فعــاً نظــام البيــت والأ�ة 

ــامي  س ي والإ ــر�ب ــم الع ي العال
ــه �ن ــول ب المعم

ســام؟ والثانيــة: هــل فعــاً  ل يتصــل بالإ

الإخــوان قــادرون عــى إيجــاد هــذا النمــط 

ــل؟ ســامي المتخيَّ الجتماعــي الإ

ــي  ــام الجتماع ــا أّن النظ ــاء البن إّن ادع

للبيــت والأ�ة ليــس إســامياً، هــو ادعــاء 

ــه  ــت كتابت ــلمة وق ــكّل الأ� المس ــوط، ف مغل

ــت  ــام 5391، كان ي الع
ــا«؛ أي �ن ــالة »دعوتن رس

ي  ــىي ــان، وتح ي رمض
ــام �ن ــاة والصي ــم الص تقي

ســامية، ولــم يعــرف أّن هــذه  الشــعائر الإ

ســام.  الأ� كانــت تمــارس عقيــدة مخالفــة لاإ

ي اتهــام الأ�ة المســلمة 
إّن مبالغــة البنــا �ن

بأنّهــا ليســت مســلمة، أّســس لخطــاب التكفــري 

ــا بعــد، كمــا ســمح بالتطــاول  ــة فيم والجاهلي

عــى أركان الأ�ة، وبالتــاىلي إعاقتهــا عــن القيام 

ــع. ــة المجتم ي حماي
ــا �ن بدوره

مــع التســليم بــأّن الأ�ة الحالية ليســت 

ــلمة  ــوان أ�ة مس ــد الإخ ــل أوج ــلمة؛ فه مس

ــف  ة؟ وكي ن ــري ــا المتم ــي مامحه ــا ه ــاً؟ وم حق

»لم يحدد البّنا علمات صلح المرأة أو الرجل بدقة ولم يدلنا 
سلم للبيت« عىل قواعد الإ



ن  ــ�ي ــا وب ــري بينه ــارق الكب ــا الف ــا؟ وم أوجدوه

ي 
ي كل المجتمعــات الــىت

ي الأ� الجتماعيــة �ن
بــا�ت

ــج  ــن نجــد هــذا المنت وجــد فيهــا الإخــوان؟ ل

ــات  ــف ثاثيني ــن منتص ــوان م ــي؛ فالإخ الوهم

بأنّهــم  ون  يبــرش وهــم  يــن،  العرش القــرن 

ــح  ــة الأ�ة لتصب ــادة صياغ ــى إع ــادرون ع ق

ي طريقــة 
أّي تغيــري �ن مســلمة، فلــم نجــد 

ــا؛  ي أركانه
ــة الأ�ة، أو �ن ي وظيف

ان، أو �ن ــرت الق

ي إنتــاج الركــن 
بــل وفشــلوا فشــاً ذريعــاً �ن

ي 
الثالــث؛ أي إنتــاج أبنــاء يكونــوا أعضــاء �ن

التنظيــم، وإليكــم شــاهدين فقــط عــى هــذا 

ــل: الفش

اف الإخــوان داخليــاً  الشــاهد الأول: اعــرت

نــة مــن أٍب )عضــو  بــأّن الأ�ة الإخوانيــة، المكوَّ

ي التنظيــم(، لــم 
ي التنظيــم(، وأم )عضــوة �ن

�ن

ي تربيــة أبنائهــا )أبنــاء الإخــوان(؛ فمــن 
تنجــح �ن

منتصــف التســعينيات، وهــو موعــد قطــف 

ــة  ي نهاي
ــت �ن ي تكون

ــىت ــة ال ــار الأ� الإخواني ثم

ــظ أّن  ــات، لوح ــل الثمانيني ــبعينيات وأوائ الس

اً مــن أبنــاء الإخــوان، خاّصــة أبنــاء قــادة  كثــري

ن بالإخــوان كجماعــة، أو  مــ�ي ن الإخــوان، غــري ملرت

ســام ذاتــه، ممــا جعلهــم ينشــئون  بقواعــد الإ

بيــة تهتــم بدراســة أســباب  ي قســم الرت
لجنــة �ن

هــذا الفشــل، أســموها »لجنــة أبنــاء الإخوان«.

ون  ن يتمــري ن  مربــ�ي ترشــيح  تــّم  وقــد 

بقــدر كبــري مــن مهــارة الحتــواء، وُطلــب 

ــق  ف ــوان والرت ــاء الإخ ــى أبن ــرب ع ــم الص منه

بهــم والتغافــل عــن نزواتهــم، مــن أجــل 

ــن أو  ــداء الأم ــا أع ــذ منه ــرة ينف ــوا ثغ أّل يكون

أعــداء الإخــوان، وكان عذرهــم أّن الأخ عندمــا 

ــه، فيجــب أن تقــوم  ــة أبنائ ينشــغل عــن تربي

ــه. ــة عن ــدور نياب ــذا ال ــة به الجماع

ــري مــن  : رفــض عــدد كب ي
ــا�ن الشــاهد الث

أبنــاء الإخــوان النضمــام للجماعــة، رغــم 

ي 
يعــىن مــا  الجماعــة،  ي محاضــن 

نشــأتهم �ن

ــاء  ــاج أبن ي إنت
ــة �ن فشــل رســالة الأ�ة الإخواني

ي 
ينتمــون إىل الإخــوان، وهــم الركــن الثالــث �ن

الأ�ة.

ــه الإخــوان إذاً؟ كّل  ــذي نجــح في ــا ال فم

الــذي نجــح فيه الإخــوان؛ هــو إيجــاد )زوجة(، 

ي الأ�ة، وانحــرص أداؤهــا 
ي �ن

وهــي الركــن الثــا�ن

إعاقــة  عــدم  عــى  الجتماعيــة،  ي أ�تهــا 
�ن

ــات  ــذ تعليم ي تنفي
ــم( �ن ــزوج )عضــو التنظي ال

ي ســفره، أو المبيــت خــارج 
التنظيــم، ســواء �ن

ل، مــع ضمانــة حفظهــا لأ�اره، وعــدم  ن المــرن

ــاء  ــن أعض ــه م ــن علي ددي ــماء المرت ــاء أس إفش

ن  بــ�ي الريــة  الرســائل  وحمــل  الجماعــة، 

ــذا،  ــه به ــّذر قيام ــال تع ي ح
ــم �ن الأخ والتنظي

ــة الأ�ة  ي مرحل
ــا أنتجــه الإخــوان �ن هــذا كّل م

ــلمة. المس

إّن غيــاب تصــّور الإخوان لنمــوذج الأ�ة 

ي عــدم إنتاجهــم 
المســلمة؛ هــو الســبب �ن

مطالعــة  فبعــد  المنتظــر،  النمــوذج  لهــذا 



ــن نجــد نموذجــاً  ــات الإخــوان، ل رســائل وأدبي

المــراد  المســلمة  لــاأ�ة  حــاً  مقرت متفــرداً 

بــل  مامحهــا؛  بعــض  حــىت  أو  تحقيقهــا، 

 ، ن أدوار الأ�ة ل أكــرش ســنجد نصائــح لتحســ�ي

أو كلمــات عاّمــة مبهمــة، ل تملــك تفصيــاً 

المســلمة،  الأ�ة  هــذه  لماهيــة  موضحــاً 

ي طــور 
ي رســالة »دعوتنــا �ن

فيقــول حســن البنــا �ن

ي آب )أغســطس( 2491: 
ــا �ن ي كتبه

ــىت ــد« ال جدي

»إذا صلــح الرجــل وصلحــت المــرأة، وهمــا 

عمــاد الأ�ة، اســتطاعا أن يكّونــا بيتــاً نموذجيــاً 

ــد  ســام، وق ــا الإ ي وضعه
ــىت وفــق القواعــد ال

فأحكــم  البيــت  قواعــد  ســام  الإ وضــع 

ن 
ّ ــ�ي ــار، وب ــن الختي ــد إىل حس ــا، فأرش وضعه

ــوق  ــّدد الحق ــاط، وح ــق لارتب ــل الطرائ أفض

ن رعايــة  والواجبــات، وأوجــب عــى الطرفــ�ي

ي 
ــج �ن ــع وتنض ــىت تن ــزواج، ح ــذا ال ــرات ه ثم

ض  ــرت ــال، وعالــج مــا يع ــث ول إهم ــري عب غ

هــذه الحيــاة الزوجيــة مــن المشــكات أدّق 

ي كل نظراتــه طريقــاً وســطاً ل 
عــاج، واختــط �ن

ــراط«. ــه ول إف ــط في تفري

ة  ناحــظ هنــا، أّن البنــا، وبعــد عــرش

الأ�ة  ســيوِجد  أنّــه  ادعائــه  مــن  أعــوام 

ــات  ــد عام ــى تحدي ــادر ع ــري ق ــلمة، غ المس

ــا  ــم يدلن ــة، ول ــل بدق ــرأة أو الرج ــاح الم ص

ســام للبيــت، ولــم يضــع  عــى قواعــد الإ

يجــب  ي 
الــىت والواجبــات  بالحقــوق  قائمــة 

الجتماعيــة،  الأ�ة  أعضــاء  بهــا  نم  يلــرت أن 

ليتصفــوا بــالأ�ة المســلمة، لهــذا فشــلت كّل 

ي 
ي �ن

ــا�ن ــن الث ــاد الرك ي إيج
ــة �ن بوي ــم الرت برامجه

الإخــوان وتحقيقــه. وع  مــرش



 : ي
خوا�ن وع الإ ملمح سقوط الم�ش

ي السيطرة عىل المجتمع
الفشل �ن

عــن  ن  الســابق�ي ن  المقالــ�ي ي 
�ن تحّدثنــا 

ي المقــال 
؛ �ن ي

وع الإخــوا�ن مامــح فشــل المــرش

الفــرد  إيجــاد  ي 
�ن فشــلهم  تناولنــا  الأول: 

المســلم الــذي كان يراهــن عليــه الإخــوان 

تناولنــا  ؛  ي
الثــا�ن المقــال  ي 

و�ن المســلمون، 

ي إيجــاد الأ�ة المســلمة، ونجاحهم 
فشــلهم �ن

ي جعــل أ�هــم أ�اً إخوانيــة فقــط، أمــا 
�ن

ــل  ــح فش ــه ملم ــنتناول في ــوم فس ــال الي مق

ي الســيطرة عــى المجتمــع.
الإخــوان �ن

ــع  ــل م ــاّص للتعام ــوم خ ــوان مفه لاإخ

ــري  ــم تغي ــأّن عليه ــون ب ــم يؤمن ــع، فه المجتم



»الإخوان يؤمنون بأّن عليهم تغي�ي المجتمع وفق رؤيتهم 
وإذا لم يتمكنوا يصنعون هذا المجتمع الموهوم داخل 

جماعتهم«

ــاته،  ــده إىل مؤسس ــن عقائ ــة م ــع؛ بداي المجتم

مــروراً بقيمــه الســائدة، وإذا لــم يتمكنــوا، فعى 

الأقــل، يصنعــون هــذا المجتمــع الموهــوم 

داخــل جماعتهــم؛ فقــد كان حســن البنــا رافضــاً 

ــاً  ــراه مجتمع ــه، وي ــش في ــذي يعي ــع ال للمجتم

ي 
ســام، ويــرى أّن مهمتــه �ن غــري متصــل بالإ

ومجتمــع  جديــدة  أمــة  إقامــة  هــي  الحيــاة 

ســام  جديــد! عــى أســس يزعــم أنهــا أســس الإ

ء ندعــو  ي
ي رســالة »إىل أّي سش

الحــّق، فيقــول �ن

النــاس«: »إّن تكويــن الأمــم، وتربيــة الشــعوب، 

ــاج  ــادئ، تحت ــارصة المب ــال، ومن ــق الآم وتحقي

ي 
ــىت ــة ال ــذا، أو الفئ ــاول ه ي تح

ــىت ــة ال ــن الأم م

تدعــو إليــه، عــى الأقــل، إىل »قــوة نفســية 

العــام  ظهــرت  الرســالة  وهــذه  عظيمــة««، 

ــة  ــاة جماع ــن حي ــرة م ــة مبك ي مرحل
4391، أي �ن

، وجــاءت بعــد عــام واحــد  ن الإخــوان المســلم�ي

ســماعيلية إىل  فقــط مــن انتقــال البنــا مــن الإ

ــاً. ــذاك 72 عام ــره آن ــرة، وكان عم القاه

والســؤال الملــّح؛ هــل كــّون حســن البنــا 

ــعب؟   ــة الش ي تربي
ــح �ن ــل نج ــة؟ ه ــذه الأم ه

قــادر،  أنّــه  يزعــم  ظــّل  وإن  ل،   بالطبــع 

لــو أتيحــت لــه الفرصــة، ومــرّت الأعــوام، 

اً مــع الإخــوان، صعوداً  ت الأحــوال كثــري ّ وتغــري

وهبوطــاً، وبعــد أحــد عــرش عامــاً كاملــة مــن 

ي المجتمــع، انتبــه البنــا إىل أنـّـه غــري 
التوغــل �ن

ــدة، وأّن  ــة جدي ــن أم ــى تكوي ــاً ع ــادر فع ق

ــة جــداً،  ــم طفولي ــن الأم ــن تكوي ــه ع تصّورات

ــّدل   ــط ع ــه، فق ــن حلم ــازل ع ــم يتن ــه ل لكّن

ــة  ــم وتربي ــن الأم ــن تكوي ــدلً م ــه؛ فب مطالب

الشــعب قــّرر أن يكــون هدفــه  الســيطرة عــى 

المجتمــع؛ ففــي اجتمــاع رؤســاء المناطــق 

 ) ومراكــز الجهــاد، يــوم 8 أيلــول )ســبتمرب

ــوان-  ــا الإخ ــم -أيّه ــال: »إنّك ــام 5491، ق الع

مؤمنــون بــأّن مــن واجــب المســلم الحــّق أن 

ّ يهيمــن  ســام، حــىت ي ســبيل هــذا الإ
يجاهــد �ن

عــى المجتمــع كلــه، ويحتــّل مكانــه الــذي 

«، لحــظ أّن البنــا  ي دنيــا البــرش
هّيــأه هللا لــه �ن

يقنــع أتباعــه بأنّهــم مؤمنــون بجهــاد المجتمع 

لمــاذا؟  عليــه!  الســاح  حمــل  أي  نفســه، 

ليهيمنــوا عليــه! وليحتلــوا المكانــة الائقــة 

بهــم فيــه! وهــذه المكانــة هــي مــا هيأهــا هللا 

ــم!! له

وحاولــوا  الإخــوان،  اســتمّر  لهــذا، 

والهيمنــة  الســيطرة  الأخــرى  تلــو  المــرة 



»استمرّت محاولت الإخوان الهيمنة عىل المجتمعات وهو 
ي وجدانهم مهما تنّصلوا منه أو اّدعوا خلفه«

هدف كامن �ف

ي 
كامــن �ن المجتمعــات، وهــو هــدف  عــى 

وجدانهــم، مهمــا تنّصلــوا منــه، ومهمــا اّدعــوا 

تغــرس  الإخوانيــة  بيــة  فالرت ذلــك؛  خــاف 

ي 
ــتعائية �ن ــلطية والس ــم التس ــذه المفاهي ه

ــرون أنفســهم مجــرّد  ــد، فــا ي نفوســهم لاأب

مجموعــة مــن النــاس تحــاول وتجــرّب، تصيب 

وتخطــئ، بــل هــم مــن ابتعثهــم هللا ليهيمنوا 

ي 
عــى المجتمعــات، ويحــوزوا المكانــة الــىت

وعدهــم بهــا هللا! فهــل نجحــوا؟! لــم ينجــح 

ــينيات،  ــات، أو الخمس ي الأربعيني
ــوان، �ن الإخ

أو الســتينيات؛ فقــد انــرصف عنهــم الشــعب، 

ي أعمــال عنــف، 
خاصــة بعــد انخراطهــم �ن

ــم. ــن له ــزة الأم ــّدي أجه وتص

الســبعينيات؛  مرحلــة  مــع  لكــن، 

ي ســمح فيهــا الرئيــس الســادات لهــم 
الــىت

امــن أيضــاً مــع ســماح كثــري  ن بالعمــل، بالرت

ــل  ــد داخ ــم بالتواج ــة له ــدول العربي ــن ال م

ــى  ــيطرة ع ــوان الس ــاول الإخ ــا، ح مجتمعاته

أّي مجتمــع تواجــدوا فيــه، عــرب الســيطرة عــى 

اقتصادياتــه، وعــرب الســيطرة عــى بعــض 

الأجهــزة المجتمعيــة فيــه، مثــل النقابــات 

يــة. الخري والجمعيــات 

ســام العاطفــي، ومــع  ومــع خطــاب الإ

ازهــم للمجتمعــات بحكايــات  المظلوميــة  ن ابرت

ــة  ي تلبي
ــة �ن ي ظــّل فشــل الدول

المصنوعــة، و�ن

احتياجــات الشــعب، تمّكــن الإخــوان مــن 

ــة، فتمكنــوا مــن  ي مســاراتهم الثاث
التواجــد �ن

ن  هــم مــن العامل�ي جمــع أمــوال الإخــوان، وغري

كات التوظيــف،  ي �ش
ي الخليــج، وتوظيفهــا �ن

�ن

فحســب،  الســيطرة  إىل  يهدفــون  ولأنّهــم 

ــي  ــادي قوم وع اقتص ــرش ــة م ــس إىل إقام ولي

ــع. ــم بفشــل ذري ، انتهــت تجربته ــري كب

لقــد أتيحــت لاإخــوان فرصــة أن يكونــوا 

ي المجتمــع المــرصي 
رافعــة اقتصاديــة مهمــة �ن

ــت  ــة طلع ــدوا لوطني ــم افتق ، لكّنه ي ــر�ب والع

ي مــرص، 
جوازيــة الوطنيــة �ن حــرب وحكمــة الرب

ــغلوا  ــتهاكية، وانش ــطة اس ي أنش
ــوا �ن فانخرط

ي كيفيــة إخفــاء الأمــوال، ولــم 
ن �ن ّ ي التفــ�ن

�ن

قويّــة،  اقتصاديــة  إقامــة رصوح  يشــغلهم 

ــة. ــم القتصادي ــلت تجربته ففش

للســيطرة  تجربتهــم  مــع  وتزامــن 

النقابــات،  عــى  ســيطرتهم  القتصاديــة 

ي بســط نفوذهــم 
ــادئ الأمــر- �ن ي ب

فنجحــوا- �ن

 ّ ي ــا�ب ــل نق ي عم
ــوا �ن ــم ينجح ــم ل ــا، لكّنه عليه



وع نهضوّي ولن  »لم يشارك الإخوان قوى المجتمع بأّي م�ش
يشاركوا لهذا فشلوا وسيفشلون مستقبلً«

قومــّي ينســب إليهم؛ بــل اســتطاعوا أن يكّونوا 

ــات، نظــراً  ة مــع أعضــاء النقاب ــري عــداءات كث

إىل اتّباعهــم أســلوب الســيطرة، واســتغال 

وعاتهــم،  ومرش أفكارهــم  لخدمــة  النقابــة 

عليهــا  ســيطر  ي 
الــىت النقابــات  وتورّطــت 

ي تلــك 
ي �ن

ي الــرصاع الســياسي والديــىن
الإخــوان �ن

اً مــا اســتغلت مقــرات النقابــة  الحقبــة، فكثــري

اً مــا كانــت النقابــات  لصالــح الجماعــة، وكثــري

غــري  الريــة  الإخــوان  للقــاءات  ســتاراً 

الرســمية، ثــم انتهــت التجربــة قبيــل وصــول 

ــم  ــت الهزائ ي مــرص، فتوال
الإخــوان للحكــم �ن

ي النقابــات، وتــواىل إخراجهــم، فقــد فشــلوا 
�ن

ــح  ــة، صحي ــة للنقاب ــوة إضافي ــوا ق ي أن يكّون
�ن

ي 
ة �ن أنّهــم لــم يتَّهمــوا برقــة ماليــة كبــري

النقابــة، لكّنهــم مّتهمــون برقــة النقابــة 

ذاتهــا »معنويــاً« لصالــح الجماعــة.

ي المســار الثالــث؛ 
ثــم حــاول الإخــوان �ن

يــة،  وهــو الســيطرة عــى الجمعيــات الخري

يــة  الخري الأعمــال  يقدمــون  لكّنهــم ظّلــوا 

الفقــراء  أصــوات  عــى  الحصــول  بهــدف 

ء،  ي
سش أّي  منهــم  ينالــوا  فلــم  وقلوبهــم، 

الخــري  فعــل  عــى  الإخــوان  نــدم  ولعــّل 

للشــعب الــذي لفظهــم سياســياً، أكــرب دليــل 

عــى أنّهــم لــم يقدمــوا الخدمــات للمجتمــع 

لوجــه هللا، كمــا كانــوا يزعمــون.

ي تكوين 
كمــا رأينــا، لــم ينجــح الإخــوان �ن

ي تربيتــه، 
ي الســيطرة عليــه، أو �ن

مجتمــع، أو �ن

ولــم يشــارك الإخــوان أيـّـاً مــن قــوى المجتمــع 

وع نهضــوّي، ولــن يشــاركوا؛ ففــي  ي أّي مــرش
�ن

البنيــة الفكريــة لاإخــوان، يــرون أنفســهم 

النفــىي  التكويــن  ي 
و�ن للمجتمــع،  ن  مربّــ�ي

ــاء  ي البن
ــع، و�ن ــن المجتم لهــم؛ هــم أعــى م

أّن  تــرى  قيــادة  يتبعــون  هــم  التنظيمــي؛ 

أخطاءهــا قــدر مــن هللا، فهــل يمكــن لجماعــة 

هــا، وهــذه نفســيتها، وهكــذا تديــر  هــذا تفكري

ي 
معاركهــا، أن يكــون أعضاؤهــا قــوة إيجابيــة �ن

، وفشــلوا  ي
ي المــا�ن

المجتمــع، لهــذا فشــلوا �ن

ــتقبل. ي المس
ــلون �ن ، وسيفش ــارصن ي الح

�ن



خوان وبناء العقلية الخرافية الإ

بأنّهــم  المســلمون  الإخــوان  يفتخــر 

امــاً للعقــل  ســامية احرت أكــرش الفصائــل الإ

والمنطــق، وأنّهــم ضــّد »خرافــات الصوفية«، 

وقــد صــّدق البعــض ذلــك، لكــّن مــا كشــف 

ي 
ــاتهم �ن ــاء؛ ممارس ــذا الدع ــة ه ــدم صح ع

ــوص  ــه الخص ــى وج ــة، وع ــف العملي المواق

العقليــة  أظهــروا  فقــد  الأزمــات،  أثنــاء 

ن تافيــف الشــخصية  ــة بــ�ي ــة المختبئ الحقيقي

ي 
الإخوانيــة، ومــدى توّغــل الفكــر الأســطوري �ن

ــك. ــاف ذل ــوا خ ــة، وإن زعم ــم العقلي بنيته

أول هــذه المظاهــر بعــد ثــورة 03 يوليــو 

ي أنهــت حكمهــم؛ انتشــار مقولة »مــن وّله 
الــىت

ن عمــوم الإخــوان،  ســيتوّله عــى الســّنة« بــ�ي

وهــي إشــارة إىل أنّهــم توّلــوا حكــم مــرص بأمر 

، ومــا دام هللا تعــاىل هــو  هللا تعــاىل المبــا�ش



مــن جــاء بهــم إىل الحكــم، فمــن المؤكــد أّن 

هللا تعــاىل هــو مــن ســيتوىل الدفــاع عنهــم!

 ّ ــر�ب ي ت
ــىت ــات ال ي الحكاي

ــر �ن ــد النظ وبع

ــات  ــَد مكّون ــفت أّن أح ــوان؛ اكتش ــا الإخ عليه

لقبــول  هــم  ن تجهري هــي  الإخوانيــة  بيــة  الرت

ي والأســطوري، مــع ماحظــة 
الفكــر الخــرا�ن

ن العقــل الفــردي  أّن هنــاك فارقــاً واضحــاً بــ�ي

لشــخص مــا مــن الإخــوان والعقــل الجمعــي 

أّن  يقينــاً  ازددت  ثــّم  الإخــوان،  لجماعــة 

ي 
ي �ن

العقــل الجمعــي لاإخــوان هــو عقــل خــرا�ن

المقــام الأول.

رغــم كّل مــا يّدعيــه الإخــوان مــن أنّهــم 

ضــّد الخرافــة، وأّن حســن البنــا جــاء ليحاربها، 

إّل أّن كتاباتهــم شــاهدة عليهــم، وحكاياتهــم 

المنقولــة شــفهياً أكــرب دليــل عــى اســتخدام 

، للســيطرة  ي ــىب ــر الغي ــات الفك الإخــوان لمكون

إىل  توجيههــم  ثــم  ومــن  أتباعهــم،  عــى 

حيــث تريــد القيــادة، ولقــد مــرّت عمليــة بنــاء 

العقــل الجمعــي لاإخــوان بمراحــل متعــددة، 

: ي
ومحــاور متنوعــة عــى النحــو الآ�ت

المرحلة الأوىل: تقّبل الأمور الخارقة للعادة

ن  عــى مــّر تاريــخ الإخــوان المســلم�ي

ــور  ــول الأم ــى قب ــم ع ــة أفراده بي ــوا برت قام

الخارقــة للعــادة، كأنّهــا كرامــة لبعــض الأتقياء 

ــات  ــن كرام ــون ع ــم يحك ــة، فه ــن الجماع م

ــعر  ــىت تش ، ح ــري ــا الكث ــن البن ــس حس المؤس

أنّــه كازمــة لأشــخاص الإخــوان، ففيمــا ذكــره 

ــوان  ــاب »الإخ ي كت
ــم، �ن ــد الحلي ــود عب محم

التاريــخ«،  صنعــت  أحــداث  المســلمون.. 

ــن  ــغله ع ــا ش ــن البن ــتاذ حس ص 75: أّن الأس

ــة،  ــّل البقال ي مح
ــل �ن ــه كعام ــتذكار عمل الس

فلــم يجــد وقتــاً يؤّهلــه للمذاكــرة، فشــكا إىل 

ــة المتحــان، فــرأى فيمــا يــرى  ــام ليل هللا، ون

النائــم أّن رجــاً يواســيه، ويقــول لــه: التفــت 

ي 
ي يــده الكتــاب الــذي ســيمتحن فيــه �ن

فــإذا �ن

الصبــاح، فيفتــح الرجــل الكتــاب عــى صفحــة 

معينــة، ويشــري لحســن البنــا أن يقــرأ ســطوراً 

ــة  ــذا إىل نهاي ــا، وهك ــرات بذاته ــا، وفق بعينه

ــا  ــف: فلّم ــا للمؤل ــن البن ــول حس ــاب، يق الكت

الفقــرات  تلــك  أحفــظ  ي 
وجدتــىن أصبحــت 

عــن ظهــر قلــب، ودخلــت المتحــان فــإذا 

ي الرؤيــا، 
الأســئلة كّلهــا هــي نفــس مــا قرأتــه �ن

اماً  سلمية اح�ت »يفتخر الإخوان بأنّهم أك�ش الفصائل الإ
ي المواقف العملية تنفي 

للعقل ولكن ممارساتهم �ف
ذلك«



ويســتكمل البنــا: وهكــذا مــرّت ليــاىلي المتحــان 

ــة  ــرت النتيج ــو، وظه ــذا النح ــى ه ــه ع وأيام

فكنــت الأول، والحمــد هلل! هــذه الحكايــة 

ــّن  ــرى، لك ــل أخ ــا بتفاصي ــن البن ــا حس يذكره

مضمونهــا واحــد، وهــو أّن الرجــل جــاء إليــه 

ومعــه الكتــاب وفتــح صفحــة كــذا، وصفحــة 

ــاح. ي الصب
ــات �ن ــي الإجاب ــإذا ه ــذا، ف ك

اً  ســخ كثــري ومــع ترديــد تلــك الحكايــة يرت

ــدون مــن هللا  لــدى الإخــوان أّن قادتهــم مؤيَّ

تعــاىل، يمكنهــم أن ينالــوا انتصــاراً وفــوزاً 

ونجاحــاً عــرب المنــام! إن لــم تكــن هــذه 

ــف إذاً؟ ــي التخاري ــا ه ــف، فم ــة تخاري الحكاي

المرحلة الثانية: القيام بالمعجزات

ممــا يتناولــه الإخــوان عــن حســن البنــا؛ 

أنّــه أثنــاء التدريبــات لحــرب العــام 8491 

ي 
يتدربــون �ن الإخــوة  كان  بينمــا   ، ن بفلســط�ي

يســتطيعوا  ولــم  تاهــوا،  الجبــال،  بعــض 

ــوا  ــة، فظّل ــق الســكة الحديدي الوصــول لطري

مــام البنــا يأتيهــم:  ة، فــإذا بصــوت الإ ي حــري
�ن

ي اتجــاه كــذا، ثــم كــذا«، حــىت 
وا �ن »ســري

ل  ن وصلــوا إىل الطريــق، وركبــوا القطــار فــرن

مــام أولً،  الأخ، قائــد المجموعــة، إىل بيــت الإ

مــام وقــال:  فطــرق البــاب، ففتــح لــه الإ

هــل عرفتــم الطريــق؟ فانكــّب الأخ يقّبــل يــد 

ــام. م الإ

ي 
ــادي �ن ــو ش ــد أب ــة د.خال ــد القص ويؤّك

ي 
ي قائــاً: »القصــة ســمعتها بــأذ�ن

ملتقــى إخــوا�ن

ــه،  ي بيت
ســام �ن مــن الأســتاذ أحمــد ســيف الإ

وهــو ســمعها مــن الأســتاذ أحمد نــار، صاحب 

وقــال  الصــوت،  ســمع  والــذي  القصــة، 

مــام البنــا اســتأمنه  الأســتاذ أحمــد نــار: إّن الإ

ــه قــال  ــر هــذه الموقعــة لأحــد، ولكّن أّل يذك

ــا(  ــن البن ــن حس ــام )اب س ــيف الإ ــتاذ س لاأس

ــأقّصها  ــه وس ــام وذريت م ــب الإ ــن صل ــك م إنّ

ــه«. ي شــخص ابن
ــا �ن ــاً للبن ــك إكرام علي

موقــع  ي 
�ن مذكــورة  الحكايــة  وهــذه 

أن  لنــا  يحــق  أل  ولكــن   ،» ويــ�ي »إخــوان 

ــا تجــاه  ــن كانــت قــدرة حســن البن نتســاءل أي

قضيــة مماثلــة عندمــا هجــم الأمــن المــرصي 

ي الجبــل، 
عــى الإخــوان وهــم يتدربــون �ن

وألقــى القبــض عليهــم، فيمــا ســميت بقضيــة 

المقطــم، فلمــاذا لــم يحّذرهــم؟ ولمــاذا لــم 

ــون! ــم قادم ــرف أنّه يع

القّصــة  هــذه  أّن  البيــان؛  عــن  ي 
غــىن

ي 
�ن تناولهــا  يتــم  بحكايــة  للتشــبه  محاولــة 

بية أفرادهم عىل قبول  »عىل مّر تاريخ الإخوان قاموا ب�ت
الأمور الخارقة للعادة بوصفها كرامات للأتقياء منهم«



ــن الخطــاب،  ســامي، عــن عمــر ب ــخ الإ التاري

المدينــة  ي 
�ن نــادى  عندمــا  عنــه،  هللا  ي 

ر�ن

ي 
المنــورة عــى الجيــش المســلم وهــو يغــزو �ن

الشــام؛ أن يحتمــوا بالجبــل.

وثمــة حكايــة أخــرى عجيبــة، يوردهــا 

عنــوان  تحــت   » ويــ�ي »إخــوان  موقــع 

ي العبــادة 
»صفحــات مــن تاريــخ الإخــوان �ن

والكرامــات«، ويحكيهــا هــذه المــرة عضــو 

ــول:  ؛ إذ يق ــيىي ــاس الس ــاد عب رش ــب الإ مكت

ــاء  ــه أثن ؛ أنّ ــري ــى المغ »وروى ىلي الأخ مصطف

ي 
ي ســجن القلعــة بالقاهــرة، �ن

التحقيــق معــه �ن

ي دولب 
أحــداث 5691، طلبــوا منــه الدخــول �ن

ي 
ــف �ن ــروه أن يق ، وأم ن ــ�ي ــن مرصاع ــة( م )خزان

جــزء مــن الــدولب متصلبــاً؛ حيــث ل يســتند 

إىل أّي جنــب منــه، وقــد وقــف لمــدة مــن 

ــألوه  ــق، وس ــتدعوه للتحقي ــم اس ــت، ث الوق

، ويقــول  ن عــن أســماء بعــض الإخــوة الهاربــ�ي

ــدولب،  ــذا ال ي ه
ــف �ن ن كان يق ــ�ي ــه ح خ إنّ

الأ

ســمع الضابــط يحّقــق مــع الأخ المهنــدس 

ــة،  ــة الهندس ــج كلي ــو خري ــف، وه ي ــيد �ش س

ي الكليــة وســمع كّل مــا قالــه عنــه 
وزميلــه �ن

شــخصياً، وقــد اســتفاد مّمــا ســمعه منــه، 

ن  الــدولب العجيــب، وحــ�ي ي هــذا 
وهــو �ن

يــف،  خــرج الضابــط وســأله عــن ســيد �ش

ــع  ــذي وق ــول الأخ ال ــمع، ويق ــا س ــاب بم أج

معــه التحقيــق؛ إنـّـه بعــد أن انتهــى التحقيــق 

ي 
يــف �ن بعــدة أعــوام تقابــل مــع الأخ ســيد �ش

ه  ســجن مزرعــة طــرة، أو ســجن طــرة، وأخــرب

ي ســجن القلعــة، فقــال 
بمــا حــدث معــه �ن

يــف إنّــه لــم يذهــب إىل  لــه الأخ ســيد �ش

ــق  ــم يحقَّ ــاق، ول ط ــى الإ ــة ع ــجن القلع س

معــه هنــاك! وأدرك الأخ أّن الــذي ســمعه كان 

ــل  ــش داخ ــو يعي ــاىل، وه ــن هللا تع ــاً م إلهام

ــدولب«! ــذا ال ه

ــّن  ــم الج ــال بعال ــة: التص ــة الثالث المرحل

ــب والغي

وســأنقل هنــا حكايــات يعرفهــا الإخــوان 

ــوان،  ــات الإخ ي أدبي
ــا �ن ــل عليه ــط! ول دلي فق

ي تنظيــم 
لكّنهــا مــن واقــع التلقــي الشــفهي �ن

. ن الإخــوان المســلم�ي

ــن  ــربٍّ م ــو م ــو، وه ــىي نويت ــتاذ ع الأس

، كان إذا  ن الرعيــل الأول مــن الإخــوان المســلم�ي

ــوات  ن أو الأخ ــلم�ي ــوان المس ــى بالإخ ــا التق م

ــاء  ي منتصــف اللق
ــم، كان �ن ــاءات التنظي ي لق

�ن

، ويشــخص  يصمــت قليــاً، ويبــدأ وجهه يتغري

ــه  ــاً، ثــم يفصــد جبين ببــرصه إىل الأعــى قلي

ــم  عرقــاً، ثــم يتمتــم ويهمهــم، وكأنّــه يكّل

يندهــش  غــري موجوديــن، حــىت  أشــخاصاً 

ــب. ّق ــت المرت ــوا صم ــور ويصمت الحض

الحديــث  ي 
�ن نويتــو  عــىي  الأخ  يبــدأ 

ــذاك  بصــوت أعــى قليــاً، وبنظــرة ترحيــب ل

المجهــول، ويطلــب مــن الحضور أن يفســحوا 

كــوا مســاحة فارغة،  ي المجلــس قليــاً، وأن يرت
�ن

وقبــل أن يســأل الإخــوان لمــن هــذه الأماكــن، 



ــول: أرجــو أّل  ــو بالق يباغتهــم الأخ عــىي نويت

ــة،  ــة الفارغ ــذه المنطق ــن ه ــد م ب أح ــرت يق

ن  ــلم�ي ــوان المس ــة لاإخ ــا مخصص ــاذا؟ لأنّه لم

ــّن،  ــن الج ــم م ــْن؟؟  نع ــْن َم ــّن!! ِم ــن الج م

وليــس هــذا فقــط؛ فالــذي كان يهمهــم معــه 

ــن الجــّن؟!! ــري م هــو الأخ المســؤول أو الأم

تــّم  وهكــذا  الإخــوان،   ّ تــر�ب هكــذا 

ــات،  ــل الخراف ي لتقب
ــوا�ن ــل الإخ ن العق ــري تجه

ــا  ــات عــى أنّه والوهــم والتعامــل مــع الغيبي

ــة  ــة الخرافي ــاء العقلي ــّم بن ــذا ت ــق، هك حقائ

ي تفــّر الواقــع بحســب قــوى 
ــىت ــة ال الإخواني

غيبيــة، وعنــد الجــّد تنتظــر مــن هــذه القــوى 

مســاندة ماديــة ملموســة، وليــس فقــط الدعم 

الروحــي الدافــع للتعامــل مــع الواقــع، لذلــك 

هــم ينتظــرون فعــاً معجــزة خارقــة للعــادة 

ــه  ــب من ــاراً يتعّج ــاة، وانتص ــري الحي ّ س ــري تغ

ــع. الجمي


