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خوان كما كتبوه:  تاريخ الإ
ن السطور)1( قراءة ب�ي

عــرش  الحــادي  أحــداث  أعقــاب  ي 
�ف

ي 
ــوان �ف ــد الإخ (، صع ــبتم�ب ــول )س ــن أيل م

ــكا،  ي أمري
ف �ف ــة الديمقراطيــ�ي مــرص مــع ولي

ــم  ــت عليه ــة عّول ــة أمريكي ــال رؤي ــن خ م
جديــد،  أوســط  ق  �ش ي 

�ف بديلــة  كأنظمــة 
ي هــذا 

ــة. و�ف عــى أجنحــة الفــو�ف الخاق
الســياق حــاول الإخــوان إضفــاء قــدر مــن 
الــذي  المحســوب،  والنفتــاح  العلنيــة 
عيــة،  يمهــد لتعويمهــم كحركــة سياســية �ش
ي والتاريخــي 

ــو�ف تتجــاوز ســيف الحــل القان
للتنظيــم. واتســاقاً مــع هــذا المســعى، 
قــرر الإخــوان أن يكتبــوا تاريخهــم،  قبل أن 

وعهــم  يكتبــه الآخــرون فيظهــر حقيقــة مرش
ي. التدمــ�ي

ــخ  ــراءة تاري ــات، ق ــ�ب حلق ــاول، ع   نح
الرســمي  المصــدر  خــال  مــن  الإخــوان، 
ــة،  ي الجماع ــو�ب ــن منس ــة م ــه لجن ــذي أعدت ال
بالجامعــات  التاريــخ  أقســام  أســاتذة  مــن 
ــن  ــوان »أوراق م ــل عن ــذي حم ــة، وال المرصي
ــارت  ــذي اخت « وال ف ــلم�ي ــوان المس ــخ الإخ تاري
رشــاد  الإ مكتــب  عضــو  توقيــع  يحمــل  أن 
ي أوســاط 

ف عبدالعزيــز، المعروف �ف جمعــة أمــ�ي
ي 

يــن« �ف العرش الأصــول  بـ«حــارس  الإخــوان 



إشــارة إىل إحــدى رســائل حســن البنــا، الكتــاب  
صــدر عــن دار نــرش مملوكــة للجماعة هــي دار 
ي ســبعة أجــزاء، 

ســامية �ف ــع الإ ــرش والتوزي الن
ــأة  ــروف النش ــوان »ظ ــزء الأول عن ــل الج حم

مــام المؤســس«. وشــخصية الإ

مصطفــى  كتبهــا  ي 
الــىت المقدمــة  ي 

�ف
ة قــادوا  مشــهور صقــر الجماعــة، وأحــد عــرش
عســكرية  ميليشــيا  أول  الخــاص؛  النظــام 
الــذراع  لتكــون   1940 العــام  ي 

�ف تأسســت 
إّن  يقــول  الإخــوان،  لجماعــة  العســكري 
تاريــخ الإخــوان ليــس تاريــخ مجموعــة حزبيــة 
أو تيــار ســياسي حــاول الوصــول للحكــم 
متوســاً بالدعــوة الدينيــة، لكنــه يتماهــى 
ــيد  ــه التجس اً أن ــ�ب ــه، معت ــام ذات س ــع الإ م
ــوان  ــخ الإخ ــه: »تاري ــو وجماعت ــه ه ــي ل الح
ــدان  ــخ أشــخاص أو بل ــس تاري ف لي المســلم�ي
أو مذهــب مــن المذاهــب،  لكنــه تاريــخ 
ي 

ــود، �ف ــرح الوج ــى م ــا هللا ع ــة أظهره أم
ــواد  ــديدة الس ــخ ش ات التاري ــ�ت ــن ف ة م ــ�ت ف
هللا  ســبيل  ي 

�ف وكفــاح  جهــاد  وتاريــخ   ....
ســام«. ثــم  داد مــا ضــاع مــن أمــة الإ لســ�ت
ــة  ــذه الجماع ــد أذن هللا له ــاً »لق ــردف قائ ي
ســام، بعــد أن عمــل  أن تحمــل رايــة الإ
ــن  ــداوة للذي ــاس ع ــد الن ــم أش ــود، وه اليه

آمنــوا، عــى إســقاط الخافــة«.

الخاصــة  الإخــوان  لقــراءة  ووفقــاً 
للتاريــخ، فــإّن اليهــود هم صنــاع هــذا التاريخ 
يلعبــون بــكل الأمــم ويشــكلون مصائرهــا، كمــا 
لــو كنــا بصــدد عرائــس ماريونيــت يحركهــا 
ــروف  ــياسي المع ــكل الس ــد، فالش ــب واح لع
اً عــن واقــع ســياسي  بالخافــة والــذي كان تعبــ�ي
طبعاتــه  ت  وتغــ�ي واجتماعــي،  واقتصــادي 
ــس  ــم تعك ي ل

ــىت ــخ ال ــن النس ــد م ف العدي ــ�ي ب
ســامية، ول  ي معظمهــا حقيقــة القيــم الإ

�ف
ت  ّ يعــة الــذي بــرش حــىت الشــكل الصــارم للرش
ــذي كان  ــه، وال ــه هــذه الجماعــات ودعــت ل ب
ــدر  ــه بق ــات تجاوزت ــع المجتمع ي واق

ــوراً �ف تط
ي مكنتهــا مــن 

ــىت ــة ال ة التاريخي امتاكهــا للخــ�ب
ــة  ــ�ب صيغ ــة، ع ي النهاي

ــا �ف ــرف طريقه أن تتع
عرفتــه  نظــام  كأفضــل  الوطنيــة  الدولــة 
ــم  ــرش ومصالحه ــات الب دارة خاف ــة لإ ي البرش
ــم  ــع حقوقه ــق للجمي ــا يحق ــة، بم المتناقض

وحرياتهــم ورفاههــم.

طــار  ف قضيــة الإ يخلــط الإخــوان هنــا بــ�ي
 ، الســياسي للدولــة الخاضــع لجتهــادات البرش
ف شــكل  يــة، وبــ�ي والمفتــوح عــى التجربــة البرش
ــام،  س ــوة الإ ــزوغ دع ــق ب ــة راف ي للدول

ــدا�أ ب
وظــل يتغــ�ي ويتطــور بالتجربــة والخطــأ. ولأّن 
ــة  ورة هابط ــ�ي ــخ ص ون التاري ــ�ب ــوان يعت الإخ
يمــىف لاأســوأ دومــاً، فأنهــم يعتقــدون أّن 

ين  »يعتقد الإخوان أّن حسن البنا كان مجدد القرن الع�ش
ي النفوس والواقع،  وقد 

الذي ابتعثه هللا ليجدد واقع الدين �ف
اتيجي« س�ت أضفوا عىل الرجل صفات القائد الإ



ي هــو 
ــدا�أ ــذا الشــكل الســياسي الب العــودة له

عــودة لحقيقــة الديــن، الــذي لــم يحدد شــكاً 
خاصــاً للنظــام الســياسي للدولــة، رغــم كثافــة 
ي مارســوها حــول هــذا المفهــوم، 

الدعايــة الــىت
المعــ�ب عــن جوهــر دعوتهــم. يقــول مشــهور 
ي هــذا الســياق إّن اليهــود بعــد أن أســقطوا 

�ف
ي 

العقيــدة �ف الخافــة »عملــوا عــى زعزعــة 
ــم  ــتعمار فقّس ــاء الس ــم ج ــا، ث ــوس أهله نف
دويــات،  اىل  ســامي  والإ ي  العــر�ب العالــم 
ــة  ــت الأم ــد أن كان ــام بع س ــة الإ ــارت أم وص
متعــددة  أممــاً  العزيــزة،  القويــة  الواحــدة 
ــا  ــا بينه ــا مــن الخــاف أكــ�ش مم ــة بينه ضعيف

مــن الوفــاق«.

ــتطع أن  ــم تس ــة ل ــن دول ــة ضم  جماع
ــة  ــدة الغاي ــم وح ــدة، رغ ــة واح ــى جماع تبق
منــذ  وتتشــظى  تنقســم  ظلــت  والهــدف، 
النشــأة حــىت اســتحالت 4 جماعــات، ل زالــت 
تتبجــح بالحديــث عــن خافــة واحــدة وقيــادة 
إنتــاج نظــام  واحــدة، وتــرص عــى إعــادة 
يــة، لكــن  تجــاوزه التاريــخ بعــد التجربــة البرش
ي للواقــع ل زال 

هــذا الطــرح المتهافــت المجــا�ف
يجــد صــداه داخــل هــذا التنظيــم، رغــم كل 
مــا أصابــه مــن نكبــات جلهــا مــن صنــع يديــه.

ف  يعتقــد الإخــوان أّن واقــع المســلم�ي
واجتماعيــاً،  وسياســياً  اقتصاديــاً  المتداعــي 
هــو بفعــل مؤامــرات اليهــود والســتعمار، وأّن 
ــركات  ــوى ح ــه س ــَد ل ــم تتص ــداء ل ــذا الع ه
ــة  ــا، والمهدي ي ليبي

ــية �ف ي كالسنوس
ــىف ــاء دي إحي

الســعودية..  ي 
�ف والوهابيــة  الســودان،  ي 

�ف
ي مــرص هــم وحدهــم مــن يمثلــون 

والإخــوان �ف

قــوى المقاومــة الحيــة لمؤامــرات التبشــ�ي 
والســتعمار.

أنفســهم  يقدمــون  هنــا  الإخــوان 
ــاذ  نق ــوا أنفســهم لإ ــن ندب باعتبارهــم هــم م
ي الــذي أصــاب 

الأمــة مــن النهيــار الأخــا�ت
ي واقــع التنظيــم عليــه 

بنيهــا، لــذا فالمتأمــل �ف
ة الأخاقيــة الرقيقــة  أن يتأمــل هــذه القــرش
وحــوش  عــن  انكشــفت  مــا  �يعــاً  ي 

الــىت
والمناصــب. الأمــوال  عــى  تتصــارع 

مــا  الجماعــة،  لنشــأة  يــؤرخ  الكتــاب 
ة مؤسســها حســن  ي ســ�ي

يســتدعي التأمــل �ف
ــا، الــذي يصفــه محــب الديــن الخطيــب:  البن
ــوة  ــة وحــده، وق ــا أم »إّن الأســتاذ حســن البن
ي نفــس المؤمــن فلــم أجدهــا 

كنــت أنشــدها �ف
ي تلــك الغرفــة، وكنــت 

إل يــوم أن عرفتــه �ف
ف نفــ�ي  ي وبــ�ي

ابــن صنعتــه يــوم اكتشــفت بيــىف
القــوي  الداعيــة  هــذا  اىل  ســام  الإ حاجــة 
ــن  ــوة م ــي الدع ــذي يعط ــر، ال ــر المثاب الصاب
ــه مــن قــوة  ي حاجــة إلي

ذات نفســه مــا هــي �ف
ــة«. ــات اىل النهاي ــ�ب وثب ــد وص ــة وج ومرون

 يقــدم هنــا محــب الديــن الخطيــب 
ي 

�ف أفــكاره  تبــىف  مــن  تزكيــة مجانيــة لأحــد 
  ، ــ�ي ــم حــركي كب ــ�ب تنظي ــة ع الســاحة المرصي
ي ســياق صناعــة الأســطورة؛ 

ي كلماتــه �ف
وتــأ�ت

ي أضفــى البنــا عليهــا 
أســطورة حســن البنــا، الــىت

ة مــن الغمــوض الســحري عندمــا  مســحة كبــ�ي
صناعــة  إطــار  ي 

�ف الإخــوان  مخاطبــاً  يقــول 
ف مجتمعهــم،  ــ�ي ــة الشــعورية بينهــم وب العزل
ي 

ــع، �ف ــذا المجتم ــة ه ــعور بدوني ــز الش وتعزي



ــروا  ــل ســموهم هــم وارتفاعهــم: »فاذك مقاب
جيــداً أيهــا الإخــوة، أنكــم الغربــاء الذيــن 
ــل  ــم العق ــاس، وأنك ــد الن ــون إذا فس يصلح
نســانية  الجديــد الــذي يريــد هللا أن يفرق به لاإ
ســام  ــاة الإ ف الحــق والباطــل، وأنكــم دع ــ�ي ب

ــماء«. ــة الأرض بالس ــرآن وصل ــة الق وحمل

ــدرك  ــداً، ي ــص جي ــذا الن ــل ه ــن يتأم م
مــاذا فعــل الرجــل بعقــول أتباعــه، وكيــف 
ي عقولهــم ونفوســهم أنهــم متمايــزون 

كــرس �ف
هــم  وغ�ي الصالحــون  هــم  أنهــم  حــد  إىل 
هــم ليســوا كذلــك،  فاســد، هــم العقــاء وغ�ي
ف يتملــك هــذا الشــعور مــن الأتبــاع لــن  وحــ�ي
هــم مــا دام ليــس منهــم،  يســمعوا أبــداً لغ�ي
فهــم وحدهــم العقــاء المتصلــون بهــدي 
ــة  ي ــادة البرش ــى قي ــدر ع ــم الأق ــماء وه الس
ــا  ــل البن ــد جع ــط، فق ــلمون فق ــس المس ولي
ي أســتاذية العالــم عندمــا تقــف 

هدفــه النهــا�أ
تحقيــق  بعــد  لاإخــوان  لتصفــق  يــة  البرش
منجزهــم الحضــاري المتفــرد، والــذي عاشــت 
ــتان  ي باكس

ــه �ف ــول نجاح ــض فص ــة بع ي البرش
ــم. ــىي به ــر ابت ــرص وكل ُقط ــودان وم والس

كان  البنــا  أّن حســن  الإخــوان  يعتقــد 
يــن الــذي ابتعثــه هللا  مجــدد القــرن العرش

ي النفــوس والواقــع،  
ليجــدد واقــع الديــن �ف

ي 
الــذي مــات �ف وقــد أضفــوا عــى الرجــل 

ــد  ــات القائ ــره، صف ــن عم ف م ــة الأربعــ�ي الثاني
الأمــم  تاريــخ  درس  الــذي  اتيجي،  ســ�ت الإ
ي 

والحضــارات مطــوراً رؤيتــه الخاصــة، الــىت
عميــاء  اتيجية  إســ�ت أنهــا  الأحــداث  أثبتــت 
ــن  ــاً ع ــل بدي ــك المنفص ــى التكتي ــت ع عول

اتيجية يمكــن تقييمهــا. رؤيــة إســ�ت

ي نهايــة حياتــه أنــه 
هــو نفســه اكتشــف �ف

ف أّ� لخلصائــه  ، حــ�ي أخطــأ التفكــ�ي والتدبــ�ي
ي السياســة، لــو اســتقبلت 

قائــاً »ل حــظ لنــا �ف
مــن أمــري مــا اســتدبرت لعــدت بالإخــوان إىل 
ــه  ــادر بجنايت اف ن ــ�ت ي اع

ــورات«، �ف ــن المأث زم
بحــق الديــن والوطــن.

ي 
ف �ف ورغــم ذلــك يقــول جمعــة أمــ�ي

البنــا  مــام  الإ عــرف  »لقــد  ذاتــه:  الكتــاب 
ــوات  ــخ الدع ــات وتاري ــم والنهض ــخ الأم تاري
والرســالت، وعــرف مــن قــراءة التاريــخ أّن 
ــوات  ف ودع ــ�ي ــالت النبي ــم ورس ــات الأم نهض
ــال  ــرص إل بالرج ــح ول تنت ف ل تنج ــ�ي المصلح
ــة  ــون بمثاب ــن يكون ــاء، الذي ف الأقوي ــ�ي المؤمن
يعتــ�ب  فهــو  ولذلــك  والحــراس،  الُبنــاة 
يُعــىف  أن  ينبغــي  مــا  أهــم  الرجــال  بنــاء 

ي الرؤية المتعلقة بتغي�ي الأمم والشعوب واضح 
ال �ف ف »الخ�ت

منذ البداية، وقد اصطبغت به رؤية الإخوان لأنفسهم 
ي 

ي الحكم كانوا أم �ف
حه سلوكهم، �ف وللعالم، وهو ما ي�ش

المعارضة«



ــا  ــى م ــة ع ــه الأولوي ــون، وأّن ل ــه المصلح ب
ســواه«.

ي الرؤيــة المتعلقــة بتغيــ�ي 
ال �ف ف الخــ�ت

الأمــم والشــعوب واضــح منــذ البدايــة، وقــد 
لأنفســهم  الإخــوان  رؤيــة  بــه  اصطبغــت 
حــه  ، وهــو مــا يرش وللعالــم ولقضيــة التغيــ�ي
ي المعارضــة.

ي الحكــم كانــوا أم �ف
ســلوكهم، �ف

، لكن  ي التغيــ�ي
ي مهــم �ف  العنــرص البــرش

ي الفــراغ، بــل يتحــرك 
هــذا العنــرص ل يعمــل �ف

ف كونيــة واجتماعيــة وقواعــد للتدافع  وفــق ســ�ف
ــس بهــذا  ــر لي ي وقواعــد للــرصاع. الأم البــرش
ــراكاً  ــوض ع ــال لتخ ــع الرج ــاطة؛ أن تجم البس
ي شــارع يجعلــك »الفتــوة« أو الحاكــم بأمــره 

�ف
الــذي يفــرض رؤيتــه عــى الجميــع.

يواصــل البنــا ورجالــه بســط رؤيتهــم 
لطريــق النهــوض المتوهــم، مؤكديــن أّن أهم 
مــا امتــازت بــه دعــوة حســن البنــا هــي النظــرة 
ــوى  ــج س ــم تنت ي ل

ــىت ــام، وال س ــمولية لاإ الش
ــة،  ــاً للدول ــه بدي ــد نفس ــموىلي يج ــم ش تنظي
أو دولــة داخــل الدولــة ينازعهــا كل ســلطاتها، 
ــة  ة الثاني ف ــم المــ�ي ــا، ث ــاً له ويجــد نفســه بدي
وفــق ادعائهــم التجــاه إىل التجميــع والتوفيــق 
ــ�ي  ــاً خ ــع تاريخي ــق. والواق ــ�ي والتفري ل التنف
تنجــح  لــم  إذ  ذلــك،  كــذب  عــى  شــاهد 
ي 

ــتمرار �ف ي الس
ــداً �ف ــا أب ــ�ب تاريخه ــة ع الجماع

تحالــف، حيــث بــدأت بالتحالــف مــع الملــك 
فــاروق ثــم انقلبــت عليــه، ثــم تحالفــت مــع 
الضبــاط الأحــرار وانقلبــت عليهــم، وتحالفــت 
ي النهايــة، ثــم 

مــع الســادات ثــم قتلتــه �ف

نظمــت  حــىت  البدايــة  ي 
�ف مبــارك  هادنــت 

ــلوكها  ــذا س ــه.. ه ــت علي ــم انقلب ــا ث صفوفه
ــركات  ــع الح ــت م ــاذا فعل ــة، فم ــع الأنظم م
ــاً  ــا تمام ــت معه ــزاب؟ تعامل ــية والأح السياس
ــ�ب  ــدع؛ يع ــع الضف ــرب م ــل العق ــا يتعام كم
النهــر عــى ظهــره حــىت الشــاطئ ثــم يلدغــه 
ي النهايــة، ســبيل ســياسي يفتــح طريقهــا ثــم 

�ف
ــه. ــر ل ــث أن تتنك ل تلب

  القائــل بمزايــا الإخــوان وفكرهــم يختم 
بالتكويــن  العنايــة  وهــي  الثالثــة،  ة  ف بالمــ�ي
بــوي المتكامــل، وأنــا أدعــو الإخوان  والبنــاء ال�ت
ي ســلوك ليــس آحــاد الإخــوان بــل 

أن يتأملــوا �ف
ــع  ــم، ليطال ــة التنظي ي قم

ــوان �ف ــادات الإخ قي
ــا  ضمــن آخــر محطــات الخــاف التنظيمــي م
تراشــقوه مــن تهــم، فقــط ليــدرك تهافــت 
ــاء  ــن، وأي بن ــأي تكوي ــاً، ف ــة أيض ــذا الِفري ه

ــة. ــث بقي ــل؟!! وللحدي ــوي متكام ترب



خوان كما كتبوه:  تاريخ الإ
الستسالم للوهم )2(

هــذه  مــن  الأوىل  الحلقــة  ي 
�ف وقفنــا 

السلســلة مــن المقــالت حــول تاريــخ الإخــوان 
ــكار  ــه أف فت ب ــ�ي ــا تم ــول م ــم، ح ــن مصادره م
الإخــوان مــن ســمات، مــن وجهــة نظــر الكاتــب 
ي الكتاب الذي حمل 

ف عبدالعزيــز ، �ف جمعــة أم�ي
 ،» ف عنــوان »أوراق مــن تاريــخ الإخوان المســلم�ي
ــولت،  ــكار والمق ــذه الأف ــويق ه ــياق تس ي س

�ف
ي توقفنــا عندهــا مــن هــذه 

وكانــت النقطــة الــىت
ــة  ــب »العناي ــماها الكات ــا أس ــي م ــمات ه الس

ــل«. ــوي المتكام ب ــاء ال�ت ــن والبن بالتكوي

ــن  ــألة التكوي ي مس
ــا �ف ــن البن ــن حس راه

بيــة وتأهيل  ي عمليــة ال�ت
عــى أفــكاره الخاصــة �ف

العنــارص، وهــو مــا تضمنتــه رســالة التعاليــم 
ــلم  ــو المس ــات العض ــا واجب ــط فيه ي بس

ــىت ال
ــا بالقــول: ي قــدم فيه

ــىت وال

ي إىل الإخــوان المجاهديــن 
»هــذه رســالىت

ــا غــ�ي هــؤلء  ف ...، أم مــن الإخــوان المســلم�ي
ات وكتــب ومقــالت  فلهــم دروس ومحــارصف
ومظاهــر وإداريــات ولــكّل وجهة هــو موليها«، 



ــة  ــون عضوي ــة أن تك ــذ البداي ــا من ــار البن اخت
؛ الأول خــاص يتعلــق  ف الجماعــة عــى مســتوي�ي
بمــن قــّدم لهــم رســالة التعاليــم وأســماهم 
 ، ف الإخــوان المجاهديــن مــن الإخــوان المســلم�ي
وهــؤلء لهــم تكويــن عســكري خالــص أســماه 
بمفرداتــه »التكويــن الجهــادي«، وكان الأســاس 
الــذي كــّون مناهــج جماعــات العنــف مــن 

بعــده.

أدبياتــه  لــه  عــام  مســتوى  ي 
والثــا�ف

ي تصنــع جمهــوراً عامــاً 
الخاصــة المراوغــة، الــىت

ون  يبــا�ش التنظيــم،  أعضــاء  فيــه  ء  يختــىب
ف  ي الوصــول للســلطة مســتخدم�ي

مهمتهــم �ف
هــؤلء كحصــان طــروادة، بــل وغنيمــة تقــدم 

ي محرقــة الســلطة.
ف الحاجــة �ف حــ�ي

رابعــة  ي 
�ف الإخــوان  اعتصــم  عندمــا 

العدويــة، كانــوا يخططون لاصطــدام بالدولة 
وإحــداث كربائيــة جديــدة، تعيــد تعويــم 
ــقوطهم  ــد س ــام بع ــي الع ي الوع

ــم �ف التنظي
ــاً  ، وكان ذلــك تنفيــذاً أمين ي

الســياسي والأخــا�ت
ي درجــات العضويــة، عضويــة 

لهــذا التصــور �ف
ممتــازة وعضويــة عادية ولــكّل درجاتــه وأدواره، 
لمــاذا لــم يســأل أحــد عــن عــدد مــن ســقطوا 
ف الإخــوان والدولــة المرصية  ي المواجهــات بــ�ي

�ف

مــن تلــك القيــادات، مقابــل مــن ســقطوا مــن 
ــه! القواعــد ليــدرك وضــوح مــا نقول

بــوي المتكامــل  هــذا التكويــن والبنــاء ال�ت
الــذي يحدثنــا عنــه الكاتب جمعة عبــد العزيز، 
هــو الــذي أفــرز هــذا الواقــع التنظيمــي؛ 
قيــادات تتمتــع بــكّل المتيــازات وتفــّر مــن 
ي أطلقتهــا، وقواعــد تدفــع ثمــن 

المواجهــة الــىت
حماقــات ونــزق وطمــوح تلــك القيــادات، هــذا 
ــذي  ــل!! ال ــوي المتكام ب ــاء ال�ت ــو البن ــاً ه حق
 ، ف ــة والتابعــ�ي يّدعــي اســتلهام منهــج الصحاب
ول ينفــّك يتمتــم بكلمــات التســبيح والثنــاء 

ــام. س ــوة الإ ــل الأول لدع ــى الرعي ع

ي وصــف فكــر 
ــه �ف يواصــل الكاتــب ترهات

منهــج  بتصحيــح  بــدأ  »البنــا  قائــاً:  البنــا 
فاهتــم  إســامياً،  المنهــج  ليكــون  التفكــ�ي 
ضمــن مــا ســاقه مــن عنــارص بتخليــص العقــل 
ســام، فــا تضخيــم  مــن النظــرة الجزئيــة لاإ
ــات  ــاب الكلي ــى حس ــات ع ــات والفرعي للجزئي
والقطعيــات، ولكــن نظــرة كليــة شــاملة بفهــم 
ــمول  ــم بالش ف الفه ــ�ي ٍ لتم ــتن�ي ــل مس واٍع وعق

ــال«. ــدوام والكم ــمو وال ــوم والس والعم

كّل مــن درس أفــكار الجماعــة وراقــب 

ي إطار التسويق لفكرته، عىل لسان أحد 
»يعرض الكاتب �ف

منظري الجماعة، وهو الدكتور يوسف القرضاوي؛ أّن 
دعوة الإخوان دعوة اكتملت مقومات نجاحها، فما هي 

تلك المقومات؟«



ســلوكها عــ�ب تاريخهــا منــذ النشــأة وحــىت 
اليــوم، يــدرك بجــاء أّن هــذا الــكام ل يعدو 
يكّذبــه الواقــع  إنشــائياً فارغــاً  كونــه كامــاً 
ــة  ــة صيغ ــم أّن الجماع ــكّل يعل ــوح، فال بوض
ويصــدر  ء  ي

سش كّل  يعلــم  لقائــد  عســكرية 
الأوامــر، وثمــة قواعــد تنفــذ بــكّل ثقــة عميــاء 
ي هــذا التكليــف أو القــرار، وأّن 

دون أن تفكــر �ف
بنيــة القــرار والتفكــ�ي هــي بيئــة مغلقــة، تعوم 
ف العمران  ي بحــر مــن الســتبداد والجهل بســ�ف

�ف
ــي. ــع الجتماع ــد التداف ي وقواع ــرش الب

ــة  ــا الفقهــي مــن قضي ــار حســن البن خي
وليســت  معّلمــة  يراهــا  كان  أنّــه  الشــورى 
ــه وحــده المخــوَّل بإصــدار  ملزمــة، بمعــىف أنّ
القــرار، وهــذا ربمــا يكشــف بجــاء موقــف 
ي يحتفظــون 

الإخــوان مــن الديمقراطيــة الــىت
هــي  فالديمقراطيــة  خــاص،  بمعــىف  لهــا 
ي تصــل بهــم 

ــىت ــة المــرة الواحــدة ال ديمقراطي
ــن. ــّم اســتبداد مقيــم باســم الدي للحكــم، ث

ــذي  ــرار ال ــاذ الق ــة اتخ ــن طريق ــذا ع ه
ــار  ــا، وافتق ــم يتغــ�ي حــىت بعــد حســن البن ل
ي كان 

مــن جــاء بعــده لكاريزمــا القيــادة الــىت
ــى  ــا ع ــادرة ربم ــت ق ي كان

ــىت ــا، وال ــع به يتمت
أّن  الأهــم  لكــن  المســتبد،  ســلوكه  تمريــر 
الجماعــات  كّل  كشــأن  الجماعــة،  منهــج 
الراديكاليــة، ل يقيــم وزنــاً للعقــل أو المنطــق 
الســياسي أو الواقــع، بــل، عــى العكــس، 
نــكار لهــذا الواقــع  يمــارس لونــاً منّظمــاً مــن الإ
مستســلماً للدوغمــا ولاأحــام؛ فهــو، عــى 
ــود  ــك بالجم ــب، يتمّس ــول الكات ــا يق ــس م عك
ســامية،  ــة السياســية الإ الــذي أصــاب النظري

ي لــم تتجــاوز فقــه الأحــكام الســلطانية أو 
الــىت

ي 
ســامي، والــىت ي الحكــم الإ

التجــارب البدائيــة �ف
اً عــن واقــع قبــىي واجتماعــي أكــ�ش  كانــت تعبــ�ي
هــا عــن قيــم إســامية أمــر هللا تبارك  مــن تعب�ي
ف عــى الإخــاص  وتعــاىل بهــا، وحــّث المســلم�ي

لهــا.

تمّســك الإخــوان بشــكل تاريخــي محّدد، 
ســام، دون أن ينفتحــوا  وه صحيــح الإ واعتــ�ب
ــكوا  ــم تمس ــن ث ــخ، وم ــع أو التاري ــى الواق ع
فضّخمــوا  والنظــر،  التفكــ�ي  ي 

�ف بالجمــود 
حــّد  إىل  الأصــول،  حســاب  عــى  الفــروع 
ــس  ــول ولي ــن الأص ــم م وا الحك ــ�ب ــم اعت أنّه
الفــروع، عــى خــاف كّل فقهــاء أهــل الســّنة، 
ي كتبنــا معــدود ضمــن 

يقــول البنــا: »الحكــم �ف
الأصــول وليــس الفــروع« فلــم يتمتــع الإخــوان 
ي مســلكهم الدعــوي أو الســياسي 

أبــداً ل �ف
ي أفــكار 

ي يمتدحهــا الكاتــب �ف
بتلــك النظــرة الــىت

البنــا، مــن نظــرة كليــة شــاملة أو فهــم واٍع أو 
ــل  ــح، بدلي ــو الصحي ــس ه ــل العك ــل، ب عاق
ي تحكــم 

المــآلت، كمــا يقولــون؛ فالنظــرة الــىت
هــم مــن الجماعــات هــي الثقافة  الإخــوان وغ�ي
 ، ّ

ي تقّســم العالــم إىل خــ�ي و�ش
ــة، الــىت الحّدي

نــور وظــام، أبيــض وأســود، رغــم أّن واقــع 
ــد  ــخ، يؤّك ــ�ب التاري ــه ع ــم مع ــاس وتفاعله الن
ــاء  ــه علم ــد فّصل ي التعقي

ــة �ف ــر غاي ــا إزاء أم أنّن
ــي. ي والجتماع ــرش ــران الب العم

ــة  ــم وكثاف ــام للحل ــوة الستس ــّن ق لك
عــادة،  الحقائــق  تحجــب  الأيديولوجيــا 
ويبــدو الهــرب مــن الواقــع عــ�ب النوســتالوجيا 
لنفــوس  مســلياً  أمــراً  ي 

للمــا�ف المتوهمــة 



الدرامــا  مشــاهدة  حجــم  تأمــل  الإخــوان، 
ي 

�ف الوهــم  هــذا  تخاطــب  ي 
الــىت كيــة  ال�ت

ــا،  ــى متابعته ــم ع ــم حرصه ــهم وحج نفوس
للوهــم  تمامــاً  مستســلمون  أنهــم  لتــدرك 
وســعداء بــه، وهــذا مــا يفعلــه المخــّدر عادة، 
ي الأوهــام، ضاربــاً 

ف يحّلــق بصاحبــه �ف حــ�ي
ء  ــىي ــب الم ــع الصع ــى الواق ــاً ع ــتاراً كثيف س

المؤلمــة. والحقائــق  ات  بالمتغــ�ي

ي إطــار التســويق 
ــب �ف ــم يعــرض الكات ث

لفكرتــه، عــى لســان أحــد منظــري الجماعــة، 
ــوة  ــور يوســف القرضــاوي؛ أّن دع وهــو الدكت
ــا،  ــات نجاحه ــت مقوم ــوة اكتمل ــوان دع الإخ
ي يتحــدث عنها؟

فمــا هــي تلــك المقومــات الــىت

أّولهــا أن تكــون الحاجــة داعيــة إليهــا 
ــذي  ــراغ ال ــو الف ــا ه ــاً، فم ــاً قائم ــّد فراغ لتس
ي 

�ف مثــاً،  دعويــاً  الإخــوان؟  جماعــة  ماأتــه 
ــت تعمــل  ــة كان ي ــة وخ�ي ظــّل جماعــات دعوي
ــة  ــا جمعي ــت آخره ــة، كان ــاحة المرصي ي الس

�ف
ي دّشــنت قبل تأســيس 

، الــىت ف الشــبان المســلم�ي
، وكان البنــا، بحســب مــا  ف الإخــوان بعامــ�ي
يدعــي، مــن مؤسســيها، لمــاذا لــم يبــَق عضــو 
فيهــا يقــدم مــن خالهــا إســهامه النــادر؟ 

ي أيّــة جمعيــة مــن 
ولمــاذا لــم ينشــط هــؤلء �ف

عيــة أو  تلــك الجمعيــات؛ ســواء الجمعيــة الرش
هــا مــن عديــد  أنصــار الســنة أو الهدايــة أو غ�ي
ــة،  ــن خالي ــم تك ــات؟ الســاحة ل ــك الجماع تل
كمــا اّدعــى البنــا، بــل أخــى هــو الســاحة 
ي التهمــت أبــرز عنــارص 

لحســاب جماعتــه، الــىت
تلــك الجمعيــات وحّولــت مســارها مــن الدعوة 
ي إىل السياســة والــرصاع عــى  والعمــل الخــ�ي
الدعــوي؛  المســتوى  عــى  هــذا  الحكــم، 
وخلقــت  سياســياً  الجماعــة  أفلحــت  فهــل 
ــة  ــة لقضي ــة وطني ــون رافع ــية لتك ــوة سياس ق
الســتقال والتحــرر وبنــاء دولــة عرصيــة، 
ــة، وهــو  ــ�ب أحــزاب الأم أم تســلطت عــى أك
ف  ــ�ي نجل ــك والإ ــه لحســاب المل ــد، لتضعف الوف

ــا! ــن يداويه ــت م ــة أعي ــاً. إل الحماق مع

ــب مــن  ي عّدهــا الكات
ــىت ي الســمات ال

ــا�ف ث
مقومــات نجــاح الجماعــة أن تــرزق بقيــادة 
واعيــة حكيمــة تعــرف غايتهــا وطريقهــا، هــل 
كان البنــا هــو تلــك القيــادة الواعيــة الحكيمــة 
ــوام  ة أع ــرش ــد ع ــة بع ــت الجماع ي أدخل

ــىت ال
ي رصاع مفتــوح مــع كّل فرقــاء 

مــن تأسيســها �ف
ثــم  الجميــع  ليعــادي  المرصيــة،  الســاحة 
يــرصع هــو جــراء هــذه المواجهــة المفتوحــة، 

ي رابعة العدوية، كانوا 
»عندما اعتصم الإخوان �ف

يخططون لالصطدام بالدولة وإحداث كربالئية جديدة، 
ي الوعي العام بعد سقوطهم 

تعيد تعويم التنظيم �ف
» ي

السياسي والأخال�ت



ي ذلــك؟ 
ايــر( 1949، أيــة حكمــة �ف ي شــباط )ف�ب

�ف
وهــل كان البنــا يعــرف طريقــه بالفعــل؟ وهــو 
ه وقــرص  الــذي أدرك قبــل مقتلــه خطــل تفكــ�ي

ي السياســة.
ــا �ف ف قــال ل حــظ لن نظــره حــ�ي

ثالــث مقومــات النجــاح من وجهــة نظره؛ 
ــة،  ــا واضح ــق غايته ــائلها لتحقي ــون وس أن تك
ــا  ــوات، وأن ــل والخط ــة المراح ــك معروف كذل
أحيــل هنــا، للواقــع والتاريــخ، ليــدرك القارىء 
ي 

دون عنــاء أنّهــا لــم تكــن يومــاً واضحــة، ل �ف
ي ســلوكها ول حىت 

ي وســائلها ول �ف
أهدافها ول �ف

ف الّريــة والعلنيــة،  لوائحهــا، وهــي تمــزج بــ�ي
العنــف والســلمية، الدعــوة والسياســة، الرجــل 
ي نمــط العضويــة، 

مــراوغ منــذ البدايــة، حــىت �ف
كمــا أســلفنا، لــم نكــن يومــاً أمــام حركــة 
علنيــة واضحــة الأهــداف واللوائــح. تأّمــل مــا 
قالــه أحــد رجــال النظــام الخــاص، الدمــرداش 
ــا  ي تحدثن

ــة الــىت ، عــن أنمــاط العضوي العقــاىلي
ي الجماعــة رجــال الورشــة 

ف يقــول: �ف عنهــا، حــ�ي
ورجــال المعــرض؛ رجــال الورشــة هــم رجــال 
المجاهــدون  الأعضــاء  الخــاص  النظــام 
أشــبه بمــن يرتــدون لبــاس الشــغل، يحملــون 
ــرض  ــال المع ــا رج ــل، بينم ــة والأزامي المطرق
ــة  ــة وربط ــدون البدل ــمون يرت ــون مبتس منّمق
الخــاص  النظــام  إىل  إشــارة  ي 

�ف العنــق، 
والنظــام العــام، والتاريــخ حافــل بالشــواهد 

ــق بذكرهــا ســطور مقــال. ي تضي
ــىت ال

ي ســمة أخــرى، يقــول إّن مواقفهــا مــن 
�ف

ة واضحــة غــ�ي غامضــة ول  القضايــا الكبــ�ي
غائمــة، وســأذكر مثــالً واحــداً لموقــف الإخوان 
اك  واشــ�ت العــراق  ي 

�ف بريمــر  حكومــة  مــن 

ــد  ــف، مرش ــاب عاك ــث أج ــا؛ حي ــوان فيه الإخ
ف ســألوه عــن ذلــك  الجماعــة آنــذاك، حــ�ي
بالقــول: »أهــل مكــة أدرى بشــعابها«، تّبــاً 
ة مثــل احتــال  ي قضيــة كبــ�ي

لهــذا الوضــوح �ف
اك  ــة واشــ�ت ــوة أجنبي ــل ق ــن ِقب ي م ــر�ب قطــر ع

ــال. ــذا الحت ــم ه ي دع
ــوان �ف الإخ

ف  ــ�ي ــض ب ــض التناق ــن في ــض م هــذا غي
ي ســلوك الإخــوان ونواصل 

الأقــوال والأفعــال �ف
ف  ي الحلقــة القادمــة بســط المزيــد حــىت يتبــ�ي

�ف
لنــا الخيــط الأبيــض مــن الأســود مــن الفجــر.



خوان كما كتبوه:  تاريخ الإ
أمنيات أن يكون البنا كهتلر )3(

 ، ف المســلم�ي الإخــوان  جماعــة  تأسســت 

ي مطلــع العقــد 
ي 22 آذار )مــارس( 8291، أي �ف

�ف

يــن، وبعيــداً عن  الثالــث مــن بدايــة القــرن العرش

غمــوض لحظــة التأســيس لجماعــة ظّلــت رقمــاً 

ــذاك،  ي مــرص آن
ــة السياســية �ف ي المعادل

ــاً �ف صعب

قليــم والعالــم. ربمــا لــن نناقــش هــذه  ي الإ
ثــم �ف

المــرة كيــف تمّكــن شــخص واحــد مــع ســتة مــن 

ــ�ي  ــم والتأث ــذا الحج ــة به ــيس حرك ــال تأس العم

الممتــد، بــل نتعــرض ضمــن هــذا الجــزء لواقــع 

ي 
المجتمــع المــرصي مــن وجهــة نظــر الجماعــة �ف

حديثهــا عــن النشــأة والتأســيس.

ي المؤلــف الــذي 
 يقــّدم مؤرخــو الجماعــة �ف

نحــن بصــدد قراءتــه »أوراق مــن تاريــخ الإخــوان« 

المجتمــع  »تعــرّض  بالقــول:  الأول  الجــزء  ي 
�ف

يــن لموجــات  المــرصي مــع مطلــع القــرن العرش

وتيــارات حــادة أثـّـرت عليــه ســلباً وإيجابــاً، خــال 

القــرن. وكادت هــذه  مــن ذلــك  الأول  الربــع 

الموجــات أن تعيــد تشــكيل صــورة المجتمــع 

المــرصي ورســمها مــن جديــد، لــول تلّطــف هللا 

ــل ســطور  « تأّم ي ق العــر�ب تعــاىل بمــرص والمــرش

الإخــوان  أّن  بيــر  لتــدرك  المقدمــة  هــذه 

ــذى  ــع ال ــذا الواق يرســمون مشــهداً ســوداوياً له



ه، تجســيداً لهــذا اللطــف  قامــوا هــم لتغيــ�ي

ــوا  ــوها حم ي أسس
ــىت ــم ال ــم بحركته ــي فه له الإ

ــرة كادت  ــات مدم ــن موج ــرصي م ــع الم المجتم

ي 
ــىت ــك الموجــات ال ه؛ فمــا هــي تل ــع مصــ�ي تصن

يقصدهــا الإخــوان؟ ومــا هــو المصــ�ي الــذي 

ــم؟ ــى أيديه ــرص ع ــه م ــت من أفلت

يعــّدد الكاتــب أهــم التيــارات والتجاهــات 

ين،  ي صاحبــت مطلــع القــرن العرش
العالميــة الــىت

ي تفاعــل معهــا المجتمــع المــرصي، بحســب 
والــىت

الواقــع  شــكل  عــى  وانعكســت  هــم،  تعب�ي

وقــد  والجتماعــي  والقتصــادي  الســياسي 

ي ثمانيــة تيــارات أو موجــات:
حرصهــا �ف

الدعــوة  ونمــّو  القوميــة،  الــروح  نمــّو 

ــكرية،  ــروح العس ــّو ال ــتقال، ونم ــرر والس للتح

ــام  ــادة الهتم ــة، وزي ــروح الديمقراطي ــّو ال ونم

الفكــر  وظهــور   ، الــدوىلي المجتمــع  بفكــرة 

، وســيادة التجــاه العلمــي، وموجــة  اكي الشــ�ت

ــا  ــا بأنّه ــي، وصفوه ــال الخلق ــن النح ــة م عاتي

لــم يكــن لهــا مثيــل مــن قبــل، وهــذا شــأن كّل 

ي اســتجابة 
الظواهــر الجتماعيــة أو السياســية تــأ�ت

ــكار  ي المجتمعــات، عــى مســتوى الأف
للتطــور �ف

هللا  لســّنة  طبيعيــة  أعــراض  وهــي  والقيــم 

ي خلقــه لكــن دائمــاً لاإخــوان رأي آخــر.
الجاريــة �ف

لــم  ي 
والــىت القوميــة  الــروح  نمــّو  كان 

يســّموها الــروح الوطنيــة، حيــث تبــدو كلمــة 

ي 
ي وعــي الجماعــة للقبليــة، الــىت

القوميــة مرادفــاً �ف

ي مواجهتهــا الحديــث النبــوي »دعوهــا 
يتمثلــون �ف

ف  ــلم�ي ــض المس از بع ف ــ�ت ي ذّم اع
ــة« �ف ــا منتن فإنّه

ســام  بقبائلهــم والفخــر بهــا بديــاً عــن دولــة الإ

ي كانــت دولــة وطنيــة 
الجامعــة آنــذاك، والــىت

ف مــن أجنــاس ســابقة  ف أبنائهــا مواطنــ�ي ضّمــت بــ�ي

مختلفــة، اكتســبوا جنســية الدولــة الجديــدة 

وأصبحــوا أوفيــاء لعلمهــا وأرضهــا وعقيدتهــا 

السياســية والدينيــة.

ي 
ي الوعــي امتــّد لديهــم �ف

لكــن الخلــط �ف

ســام،  ــة الإ ــة نموذجــاً لدول ــار هــذه الدول اعتب

ي الســابق 
ف كانــوا ينتمــون �ف ي ضّمــت مواطنــ�ي

الــىت

لشــعوب وأجنــاس مختلفــة، ومــن ثــم بقــوا 

ــوذج  ــرى أّن النم ــت، ي ــّور مصم ف لتص ــ�ي مخلص

ــولً  ــة وص ــة المدين ي دول
ــو �ف ــة ه ــاىلي للدول المث

وع الإخوان أك�ش المحاولت الستعمارية  » يبقى م�ش
ي قطع طريق مرص الدولة الوطنية وتعطيلها عن 

مكراً �ف
ي التاريخ 

اللحاق بركب العرص والعلم وأك�ب خطة إشغال �ف
الحديث«



ــوا يتبجحــون  ي ظّل
ــىت ــة، ال ــة العثماني حــىت للدول

ســام  أنّهــا ظّلــت تمّثــل دولــة الإ ي 
�ف طويــاً 

لقــرون، رغــم أّن صيغــة هــذه الدولة لــم تزدهر 

ســوى تحــت رايــة العلمانيــة، وإن اّدعــوا تاريخيــاً 

خــاف ذلــك، جريــاً مــع منطــق اســتعماري بائــد 

ــم. ّ قدي ي
ــىف وهــوٍس دي

ــعور  ــة وش ــروح القومي ــواُن أنَّ ال رأى الإخ

كلِّ مواطــن بالنتمــاء لبلــده الــذي نشــأ فيــه 

ــم  ــه ودمــه ســلوك ذمي ي وجدان
ــه �ف وتغلغــل حب

ــة  ــاف دول ــتهدف إضع ــتعمارية تس ــرة اس ومؤام

وز فكــرة  ســام؛ لــذا رأت الجماعــة أّن لــ�ب الإ

القوميــة، الــذي تفاعلــت معــه تركيــا فتحولــت إىل 

دولــة وطنيــة، تأثــ�ي ضــار عــى العقيــدة والوطن 

ي يؤمنــون بهــا؛ حيــث رأوا أّن 
وشــكل الدولــة الــىت

ي 
ذلــك بــروز للقوميــة عــى حســاب الأمميــة الــىت

ــون بســواها. يؤمن

الحــرصي  ســاطع  دعــوة  الإخــوان  ذمَّ   

القوميــة  دعــاوى  وكذلــك  العربيــة،  للقوميــة 

ّ عــن  المرصيــة، وكّلهــا اتجاهــات كانــت تعــ�ب

ي تطــوراً 
بــذور جنينيــة للتحــرر والســتقال، وتــأ�ت

ــم  ــاراً حــراً ل ــا، واختي ــي الشــعوب بمصائره لوع

يدفعهــا أحــد إليــه، عــى عكــس مــا كان يتصــور 

الإخــوان؛ حيــث يطيــب لهــم دومــاً أن يســوقوا 

ف الأمــم  ــ�ي ــ�ي التفاعــل الحضــاري والتاقــح ب تأث

وهزيمــة  ســلبياً  تأثــراً  باعتبــاره  والشــعوب؛ 

ــون ابتعــاث الطــاب  ــوا يذّم ــك ظّل نفســية؛ لذل

ــدم  ــرب المتق ــوم الغ ــن عل ــوا م ــارج لينهل للخ

واكتشــاف  الأثريــة  الكشــوف  حركــة  وازديــاد 

ي 
�ف عظمــة تاريــخ هــذه الشــعوب، خصوصــاً 

ي فتــح 
ي ســاهمت الحملــة الفرنســية �ف

مــرص، الــىت

عيونهــا عــى العالــم وفتــح عيونهــا عــى عظمــة 

العهــد  ظلمــات  حجبتهــا  أن  بعــد  تاريخهــا، 

ــو الإخــوان  ّ مؤرّخ ــث يعــ�ب ــد؛ حي ي البائ
ــا�ف العثم

عــن هــذه الظلمــات بعبــارات مخففــة فيهــا 

كثــ�ي مــن المكــر »معانــاة الشــعوب العربيــة مــن 

ف بالســلطنة  بعــض الحــّكام والــولة المرتبطــ�ي

كيــة، ووقــوع بعــض المظالــم،  العثمانيــة ال�ت

ي نفــوس 
ممــا أثــار المشــاعر العربيــة والقوميــة �ف

ــدرك  ــف لت ــذا الوص ــل ه ــعوب« تأّم ــذه الش ه

ي الســابق 
كيــا �ف بجــاء حقيقــة انتمــاء الإخــوان ل�ت

ــق. والاح

ح أثــر تلــك  ي �ش
ثــم يعطــف الكتــاب �ف

ــرر  ــوة للتح ــّو الدع ــن نم ــث ع ــل بالحدي العوام

، بطبيعــة الحــال،  ي
والســتقال والعمــل الوطــىف

ي 
ل يســتطيع مــؤرخ أن يتجاهــل هــذا العامــل �ف

نهضــة الشــعب المــرصي، لكّنــه، وبشــكل ماكــر، 

ي تيــار واحــد نعتــه 
يحــاول حــرص الوطنيــة �ف

ه »ولقــد شــهد القــرن  ــاً عــن غــ�ي بالإخــاص دون

ي مطلعــه دعــوات وطنيــة مخلصــة، 
ون �ف العــرش

ترنــو إىل التحــّرر والســتقال، بدايــة مــن الزعيــم 

مصطفــى كامــل إىل ثــورة 9191، ومــا بعدهــا مــن 

.» ي
ي تيــار العمــل الوطىف

حــركات وطنيــة، تصــّب �ف

كامــل،  مصطفــى  أّن  المعــروف  مــن   

ــاً خالصــاً  ــه كان مرصي ، رغــم أنّ ي
الزعيــم الوطــىف



ي دعوتــه وخطابــه، إل أنّــه كان ل يــراه اســتقالً 
�ف

ي 
مرصيــاً كامــاً يشــمل الســتقال عــن تركيــا، الــىت

بالدولــة العليــة، المشــهد  كان يصفهــا دومــاً 

ــى  ي الوع
ــه �ف ــوان صياغت ــاول الإخ ــا يح ــا، كم هن

ي والمــرصي، مشــهد غائــم، غــ�ي واضــح 
الإخــوا�ف

وأفــكار،  دعــوات  تتصــارع  حيــث  المعالــم؛ 

والنــاس حيــارى ل يجــدون مــن يدلهــم عــى 

الطريــق، ول يعرفــون هويتهــم.

يــن،  نتحــدث عــن مطلــع القــرن العرش

ــه  ــا يحمل ــرن بم ــاض ولدة ق ي مخ
ــا�ف ــم يع العال

مــن تطلعــات وأحــام وأطمــاع، شــأن كّل قــرن 

ــنَّ  نســان عــى هــذا الكوكــب، لك ة الإ مــن مســ�ي

الإخــوان يقّدمــون لجماعتهــم ومرشــدهم، كمــا 

ــوه  ــل ونعت ــة، ب لهي ــة الإ ــوث العناي ــو كان مبع ل

يــن، المخلــص  ي القــرن العرش
ســام �ف بمجــّدد الإ

الــذي حســم الرتبــاك ورســم معالــم الطريــق 

ي وســط هــذا الجــّو الملبــد بالغيــوم والأفــكار 
»و�ف

ــات،  ــددة التجاه ــوات المتع ــة والدع المتضارب

ي هللا عنــه، وتفتحــت 
مــام البنــا، ر�ف نشــأ الإ

عينــاه فــأدرك أّن بلــده وأّمتــه قــد اســتوىل عليهــا 

عدوهــا، واســتبّد بشــؤونها خصمهــا؛ فهــي أمــة 

داد الحــّق  ي ســبيل اســ�ت
تجاهــد مــا اســتطاعت �ف

اث المغصــوب والحريــة الضائعــة  الســليب والــ�ت

والأمجــاد الرفيعــة، ولــم يكــن غريبــاً أن يشــارك 

ف كان  ــ�ي ــام 9191، ح ، ع ف ــ�ي نجل ــى الإ ــورة ع ي الث
�ف

عمــره ثاثــة عــرش عامــاً، وهــو طالــب بالمدرســة 

عداديــة بالمحموديــة، وكان يــردد مــع النــاس: الإ

يمان وروح هللا تنادينا      حّب الأوطان من الإ

الفــردوس  ففــي  الســتقال  يجمعنــا  لــم  إن 

تاقينــا

هنــا يصنعــون للرجــل تاريخــاً وطنيــاً، 

الذيــن  المرحلــة  ويهملــون ذكــر رمــوز هــذه 

انشــغل كتــاب الإخــوان لحقــاً بهــدم صورتهــم 

ي الوعــي الجمعــي المــرصي، فســعد زغلــول 
�ف

ر كمقامــر، وفــان معاقــر للخمــر، وعــّان  يصــوَّ

ــغلت  ــات انش ــن مؤلف ــو، ضم ــن الله ــاد أماك يرت

بتســويقها الجماعــة، اقــرأ، إن شــئت، كتــاب 

ــدي  ــىي الجن ــرأي« لع ــم ال ــف فيه ــال اختل »رج

ــوان. ــاب الإخ ــن كّت ه م ــ�ي وغ

الحقيقــي  ي 
الوطــىف البنــا  حســن  تاريــخ 

ي إنشــاء حركــة �ية اســتهدفت 
يمكــن تلخيصــه �ف

ي 
ي الحقيقي يمكن تلخيصه �ف

»تاريخ حسن البنا الوط�ف
إنشاء حركة رسية استهدفت إضعاف حزب الوفد؛ الرافعة 
الوطنية الحقيقية لقضية الستقالل، ورصف الشباب عن 

القضية الوطنية لحساب أوهام الخالفة«



الوطنيــة  الرافعــة  الوفــد؛  حــزب  إضعــاف 

ــباب  ــتقال، ورصف الش ــة الس ــة لقضي الحقيقي

عــن القضيــة الوطنيــة لحســاب أوهــام الخافــة، 

ي مواجهــة المحتــل، ولــو 
تأبيــداً لحالــة العجــز �ف

ــتجاب  ــاً لس ــاً وطني ــل تاريخ ي أّن للرج
ــوا �ف صدق

ــا، بالقتصــار  ســام وقته ــح كّل علمــاء الإ لنصائ

الروحــي  ف  والتمكــ�ي الدعــوي  النشــاط  عــى 

بــوي، ولمــا أبعــد الرجــل العاقــل الوحيــد،  وال�ت

أحمــد الســكري، المرشــد الأول للجماعــة، الــذي 

ــأّل  ــه ب ــه طالب نّ
ــط لأ ، فق ف ــ�ي ــكل مه ــاه بش أقص

ي رصاع مــع حــزب الوفــد، ويوّفــر طاقات 
يدخــل �ف

الوفــد،  وتقويــة  الســتعمار  لجهــاد  الشــباب 

ــة. ي الوطني
ــا�ف ّ عــن الأم ي المعــ�ب الحــزب الشــعىب

كان الوفــد حزبــاً مرصيــاً وطنيــاً ينشــد 

اً عــن ســبيكة مــرص الحضاريــة  الســتقال، معــ�ب

والوطــن  هلل  الديــن  شــعار  يرفــع  الخالصــة، 

للجميــع، ويبــرش بدولــة وطنيــة فتيــة، لكّنــه لــم 

يظفــر مــن الإخــوان ســوى بالخصومــة والعــداء 

ــد. والكي

ــ�ش المحــاولت  وع الإخــوان أك ــى مــرش يبق

مــرص  طريــق  قطــع  ي 
�ف مكــراً  الســتعمارية 

ــا عــن اللحــاق بركــب  ــة وتعطيله ــة الوطني الدول

ي التاريــخ 
العــرص والعلــم وأكــ�ب خطــة إشــغال �ف

الحديــث.

ــوان  ــروز الإخ ــف ّ� ب ــاب يكش ــّن الكت لك

ف يتحــدث  وســبب وجودهــم الحقيقــي، حــ�ي

ف يقــول: »وقــد  عــن نمــو الــروح العســكرية، حــ�ي

ــات  ــرن نزع ــذا الق ــ�ي ه ي بواك
ــا �ف ــهدت أوروب ش

فظهــرت  العســكرية،  بالقــوة  فت  تمــ�ي عرقيــة 

ي ألمانيــا، وتحّقــق 
ي إيطاليــا والنازيــة �ف

الفاشــية �ف

لهــم انتصــارات باهــرة أدهشــت العالــم، ولــم 

ــد  ي كّل بل
ــباب �ف ــك ش ــر بذل ــاً أن يتأث ــن غريب يك

ــل هــذا  ي إحــراز مث
ــم يرغــب �ف ــدان العال مــن بل

النــرص«، ثــم يعطــف بالقــول: »وكان لهــذه 

ي أوروبــا صداها 
ي انبعثت �ف

الــروح العســكرية الــىت

 ، ــرصف ــان الخ ــكيات القمص ــا تش ــرص، فرأين ي م
�ف

 ، ف أتبــاع حــزب مــرص الفتــاة، بزعامــة أحمد حســ�ي

ومثلهــا جماعــات القمصــان الــزرق، أتبــاع حــزب 

ــذه  ــم ه ي القدي
ــىف ــزب الوط ّ الح ــىف ــد، وتب الوف

ــوع  ــروح وق ــذه ال ــا أّدى إىل إذكاء ه ــروح، ومّم ال

ي قبضــة المحتــّل، ووجــود المظالــم 
البــاد �ف

ف مــن المفاوضــات مــع المحتــل  ويــأس الوطنيــ�ي

أحــد  عــن  النــّص  هــذا  يفصــح  الغاصــب«. 

ي لوائــح 
أســباب النشــأة، ومصــداق ذلــك تراهــا �ف

ــتعراض  ــافة واس ــس الكش ــة الأوىل وماب الجماع

ــم  ــرات وحج ــب والمؤتم ــاء والمواك ــا لاأعض البن

ونوعيــة  الأعضــاء  عــى  المســيطر  العصــاب 

ــة. ــياسي للجماع ــاب الس الخط

ي رصدها 
ات الــىت وربمــا ضمــن هــذه التأثــ�ي

مؤرخــو الجماعــة تأثــرت الجماعــة؛ بــل مؤّسســها 

البنــا،  الوحيــد  بالأحــرى ومرشــدها ومنظرهــا 

ّ لــو  ي والفاشــية، وتمــىف
بهتلــر والنازيــة وموســوليىف

حــاز مــا صنعــوه زعيمــاً راديكاليــاً مثلهــم ونســج 

ــو  ــم ول عــى منوالهــم، وحــاول الوصــول للحك



ــخة  ــهدنا نس ــه لش ي حيات
ــم �ف ــو للحك ــل ه وص

مرصيــة للقمــع والســتبداد، يتــوارى منهــا هتلــر 

لهيــة ترّفقــت بمرص  ، لكــّن العنايــة الإ ي
وموســوليىف

ــوان  ــم أّن الإخ ــه، رغ ــق حلم ــم يحّق ــا فل وبينه

حــازوا  عقــود  ســتة  مــن  بأكــ�ش  مقتلــه  بعــد 

للمجتمــع  الحكــم، لكّنهــم انكشــفوا �يعــاً 

ــم. ــم ولفظه ــذي أبعده ال



خوان كما كتبوه:  تاريخ الإ
نور بّددته ظلمة الجماعة )4(

ضمــن اســتعراض مؤرخــي الإخــوان 

جماعــة  ظهــور  ســبقت  ي 
الــىت للموجــات 

ي 
�ف نظرهــم  مــن وجهــة  وأثّــرت  الإخــوان 

المــرصي،  المجتمــع  وتوجهــات  تكويــن 

مثــل نمــو الــروح القوميــة ونمــو الــروح 

ــا  ــاب البن ــتجلبت إعج ي اس
ــىت ــكرية، ال العس

رصــد  والفاشــية،  الشــمولية  بالحــركات 

العنــارص  مــن  عــدداً  أيضــاً  المؤرخــون 

ي شــّكلت وعــي المجتمــع ونخبــه 
المهمــة الــىت

ــؤ�ش لنهضــة  ــا كان ي ــه بالفعــل، بم وطليعت

ــكان  ــى الم ــرص ع ــع م ــعة تض ــة واس قومي

الصحيــح كأمــة متقدمــة تلحــق بالعــرص لــو 

أتيــح لهــذا التيــار أن يمــّر دون معوقــات أو 

يقطــع طريقــه قاطــع.



فما هي تلك الموجات 
يجابية؟ الإ

تجّســدت تلــك الموجــات كمــا رصدوهــا 

 ، ــادة الهتمــام بفكــرة المجتمــع الــدوىلي ي زي
�ف

التجــاه  اكي وســيادة  الفكــر الشــ�ت وظهــور 

العلمــي، لكــن ضمــن تلــك الموجــات ظهــرت، 

ــة مــن النحــال  هــم، موجــة عاتي وفــق تعب�ي

الخلقــي ليــس لهــا مثيــل مــن قبــل.

كان بــروز الهتمــام بفكــرة المجتمــع 

ــرب  ــف الح ــا خل ــاً لم ــاً إيجابي ــدوىلي انعكاس ال

العالميــة الأوىل مــن دمــار ومــوت، وإدراك 

ــن  ــاً ع ــاون بدي ــة التع ــم لأهمي دوىلي متعاظ

الــرصاع، ورغــم أّن الفكــرة تبــدو إيجابيــة، 

 ، ي ض أن تقيــم بشــكل إيجــا�ب وكان مــن المفــ�ت

ي 
لكــّن الإخــوان كانــوا يــرون هــذا التأثــ�ي �ف

اً ســلبياً، يقــول مؤرخهم:  تجلياتــه مرصيــاً تأثــ�ي

ــرة  ون بفك ــ�ي ــم كث ــاب قل ــرون وأرب ــر مفّك »تأثّ

المجتمــع الــدوىلي والوطــن العالمــي، وبــدأ 

ــة  ــرب العالمي ــاء الح ــب انته ــر عق ــذا التأث ه

ــرة ســامة مــوس،  ــع الفك الأوىل، فتجــاوب م

ء(.. علينــا أن ندخــل  ي
ي مجلــة )كّل سش

فكتــب �ف

ــن  ــور م ــة، وأن نتط ــوة العالمي ــار الدع ي غم
�ف

وطنيــة القطــر إىل وطنيــة العالــم، كمــا يجــب 

ي 
ي تحببه �ف

علينــا أن نؤلــف للنــشء المناهج الــىت

هــذه الفكــرة، وقــد رّد عليــه ســاطع الحــرصي، 

بيــة  ي مجلــة ال�ت
كبــ�ي دعــاة القوميــة العربيــة �ف

يجــوز  وهــل  بقولــه:  العراقيــة،  والتعليــم 

ــي  ــة أن يصغ ي عام ــر�ب ــة والع ــرصي خاص للم

للســام وحقوقــه مهضومــة وجميــع بــاده 

ــال«. ــت الحت تح

أو  الجماعــة  مؤرّخــو  يلتفــت  لــم 

ف مفكــري الأمــة  منّظروهــا لتنــّوع الآراء بــ�ي

ــاك  ــرى أّن هن ف مــن ي ــ�ي ــن تقديراتهــم، ب وتباي

ــة،  ــداً يتشــّكل ويطــرح قيمــاً عالمي عالمــاً جدي

ي  يجــا�ب أ أجيالنــا للتفاعــل الإ ّ وأننــا يجــب أن نهــىي

مــع تلــك التطــورات حــىت ل تتجاوزهــم، وهــو 

ــه أن  ــر كان بإمكان اف محمــود مــن مفّك اســترش

ــش  ــذي يعي ــم ال ــاً بالعال ــه عارف ــد لأمت يجته

ي وتحــاول  
فيــه، مقابــل جماعــة تنتمــي للمــا�ف

فــرض ظّلــه الثقيــل عــى المســتقبل، دون 

وعــي بحركــة التاريــخ وتطــور المجتمعــات 

هنــا  مدركــة  الجماعــة  تبــدو  ل  والأمــم، 

ف مفكــري  ي الحــوار بــ�ي
لمســتوى الحيويــة �ف

ي الــرأي والتقديــر، 
الأمــة وقبولهــم للخــاف �ف

»ماذا يقصد الإخوان بتيار النحالل الخلقي الذي قرنوه 
ف بعض مظاهر اجتماعية  ي ربط ماكر ب�ي

بمحاولة علمنة مرص، �ف
ي النهاية لوناً من ألوان المراهقة النفسية؟«

ي �ف
تأ�ت



بينهــم،  الراقيــة  الحــوار  عــن لغــة  فضــاً 

ي تعكــس الواقــع الجتماعــي والفكــري 
الــىت

المتقــدم، رغــم ظــروف الحتــال وغيــاب 

ــن أن  ــؤلء م ــع ه ــم يمن ــذي ل ــتقال، ال الس

يكــون لهــم اســتقال عقــىي وفكــري يمكنهــم 

ــكل. ــذا الش ــم به ــداء آرائه ــن إب م

 هــذا الأمــر كان نتاجــاً طبيعيــاً لمــا 

ــي،  ــاه العلم ــيادة التج ــوان بس ــماه الإخ أس

الإخــوان  ي حــارص 
الــىت يجابيــة  الإ الموجــة 

ي الواقــع بالدعوة للدخول للمســتقبل 
آثارهــا �ف

، عــ�ب ترديــد مغــرض لمــا  ي
عــ�ب بوابــة المــا�ف

ــه ل  ــر يقــول إن ــم مــن أث ي الكري ــىب نســب للن

ــه  ــح ب ــا صل ــة إل بم ــذه الأم ــر ه ــح آخ يصل

شــارة هنــا للقيــم وليســت لاأطــر  أولهــا، والإ

ة  متغــ�ي اســتجابة  تبقــى  ي 
الــىت والأشــكال 

بتغــ�ي العصــور والدهــور، لكــّن الإخــوان ل 

ــون بهــذه الموجــة، وبطبيعــة الحــال،  يحفل

ي الحيــاة 
هــم ناقضوهــا وعاكســوا منطقهــا �ف

المرصيــة، تأمــل إشــارتهم المخاتلــة إىل تأثــ�ي 

تلــك الموجــة: »وقــد تأثــر المجتمــع المرصي 

المصطبغــة  الحضاريــة  الموجــات  بهــذه 

ات جذرية  بالصبغــة العلميــة، وحدثت تغيــ�ي

ي والجتماعــي والقتصــادي 
ي البنــاء الثقــا�ف

�ف

كأثــر لهــذه الموجــات« تعبــ�ي محايــد ومــراوغ 

ل يقــول لنــا مــاذا فعلــوا تجــاه تلــك الموجــة 

العلمــي  البحــث  شــجعوا  هــل  وآثارهــا؟ 

أم  والمنطــق،  العلــم  شــأن  مــن  وأعلــوا 

حارصوهــا وزاحمــوا آثارهــا بالتفكــ�ي الرجعــي 

ي ومعــاداة البحــث العلمــي 
والإحالــة للمــا�ف

والآداب،  القيــم  حمايــة  عنــوان  تحــت 

ــاوى  ــذي رفعــوا دع اق ال ــ�ب ــوان ال هــذا العن

ف وقــد  الحســبة مــن خالــه عــى كّل المبدعــ�ي

ــداع ضمــن الموجــات  ب ــون الإ وا كّل فن ــ�ب اعت

ف  ي المجتمــع مســّم�ي
ي أثــرت �ف

الســلبية الــىت

الخلقــي  النحــال  تيــار  أربابهــا وروادهــا 

ــرص(. ــة م ــة علمن )ومحاول

مــاذا يقصــد الإخــوان هنا بتيــار النحال 

الخلقــي الــذي ربطــوه بمحاولــة علمنــة مــرص، 

ــة  ف بعــض مظاهــر اجتماعي ــ�ي ــر ب ــط ماك ي رب
�ف

ي النهايــة لونــاً مــن ألــوان المراهقــة 
ي �ف

تــأ�ت

ــل  ــع قب ــا المجتم ــرض له ي يتع
ــىت ــية، ال النفس

قيمهــا  ويتمثــل  الحريــة  قيمــة  يهضــم  أن 

ــي  ــه القيم ــار نموذج ــن اختي ــة فيحس الحقيقي

ــة. ي النهاي
ــب �ف المناس

ف والعقاد ونجيب محفوظ والحكيم  »تأّمل أسماء كطه حس�ي
هم، لتدرك دون عناء أيّة بيئة غنية أنتجت لنا هؤلء وأيّة  وغ�ي

هم« بيئة أخرى أتت من بعدهم، عندما تسّيد الإخوان وغ�ي



والآداب  الفنــون  بعــض  الإخــوان  رأى 

ودعــوة  والفجــور  الفســق  عــى  تحريضــاً 

المــرح  ظهــور  عــّدوا  حيــث  لانحــال؛ 

ــة أدوات للفســق والفجــور،  ذاع والســينما والإ

ي حرصــوا عــى مقاومتهــا 
هــذه الأدوات الــىت

ي الدعايــة 
رغــم أنّهــم اســتخدموها لحقــاً �ف

لأفكارهــم، لكّنهــم كان يدركــون أّن وجدانــاً 

قــد هضــم الفنــون والآداب يبقــى  ســليماً 

ــه؛  ــون إلي ــذي يدع ــرف ال ــّد التط ــاً ض محصن

ــوا  وا تلــك الفنــون عــدّواً لهــم وظّل لــذا اعتــ�ب

ي 
يمارســون لونــاً مــن ألــوان الدعايــة الســلبية �ف

مواجهتهــا، يقــول مؤرخــو الجماعــة عــن ذلــك: 

»تعرضــت مــرص لموجــة عارمــة مــن النحــال 

ــة  ــذه الموج ــتّدت ه ــة، واش باحي ــي والإ الخلق

يــن واتخــذ النحــال  مــع بدايــة القــرن العرش

باحيــة صــوراً متعــددة، وظهــرت كتــب  والإ

وجرائــد ومجــات تنضــح بهــذه الســموم، 

النفــوس  ي 
التحلــل �ف إىل  ف  المرصيــ�ي وتدعــو 

ــا  ــكار باســم التحــرر العقــىي »هن والآراء والأف

مربــط الفــرس التحــرر العقــىي تبــاً لهــؤلء 

! وكيــف  العقــىي التحــرر  كيــف يدعــون إىل 

ــا  ــف نخدعه نغســل الأدمغــة إذا تحــررت وكي

ــد. ــا نري ــا إىل م ونقوده

ثــم يلجــأ الكاتــب اىل الدعايــة الصاخبــة، 

: »نعــم،  كمــا لــو كان يخطــب مــن فــوق منــ�ب

ّ والبحــر والجــّو،  ي الــ�ب
لقــد ظهــر الفســاد �ف

وشــاعت الرذيلــة دون نكــ�ي مؤثــر عليهــا«، ثــم 

ــذه  ي ه
ــول: »و�ف ــة ويق ــا المتخيل ــل الدرام يكم

يعــة  الظــروف المحزنــة المبكيــة كان علمــاء الرش

ــن أدرك  ــم م ــن، منه ف متناحري ــ�ي ــوا متفرق وكان

لهــا،  واستســلم  الآســنة  الأوضــاع  حقيقــة 

ومنهــم مــن أدرك خطــورة الأوضــاع الفاســدة، 

لكّنــه يــأس مــن إصاحهــا، ومنهــم مــن انشــغل 

ــه«. ــه والعمــل ل ــاه عــن خدمــة دين بدني

هــذا  بهــدوء  لنناقــش  هنــا  نقــف 

التدليــس عــى النــاس، يتصــّور الإخــوان أّن 

ــات  يني ــة العرش ي نهاي
ــرصي �ف ــع الم المجتم

ــن  ــم الدي ــكّل قي ــراً ل ف متنك ــ�ي ي الط
ــرزح �ف ي

الســقوط  لهــذا  مستســلماً  والخلــق، 

ــرص  ــة، فم ــي الجماع ي وع
ــط �ف ــل فق المتخي

ي نتغــذى عــى إنتاجها 
ينيــات هــي الــىت العرش

ي 
ي إىل اليــوم، هــي الــىت ومعنــا العالــم العــر�ب

ي مــا تــزال مشــاعل 
قدمــت كّل الأســماء الــىت

ف والعقــاد  للتنويــر، تأمــل أســماء كطــه حســ�ي

ي 
هــم، �ف ونجيــب محفــوظ والحكيــم وغ�ي

ــة  كّل الفنــون والآداب، لتــدرك دون عنــاء أيّ

ــة  ــة بيئ ــؤلء وأيّ ــا ه ــت لن ــة أنتج ــة غني بيئ

ــّيد  ــا تس ــم، عندم ــن بعده ــت م ــرى أت أخ

هــم مــرح الأحــداث لتــدرك  الإخــوان وغ�ي

ف دولــة وطنيــة ومنــاخ فكــرّي حــّر  الفــارق بــ�ي

ــأت وخضعــت  ــة انكف ــل دول ــي، مقاب وصّح

ومشــاريعها  المتطرفــة  التيــارات  لمنطــق 

ي أفقــرت الفضــاء الفكــري والســياسي 
الــىت

والجتماعــي وشــّوهته تحــت دعــاوى الدفــاع 

ــه. ــن وقيم ــن الدي ع



المجتمــع  أّن  هنــا  الإخــوان  يتصــّور 

ي أزمــة هويــة وأزمــة أخاق، 
المــرصي كان يعــا�ف

ف مفــرط  ي مواجهتهــا بــ�ي
يعــة �ف كان علمــاء الرش

ي مســؤولياته تجــاه دينــه ووطنــه مشــغول 
�ف

ــس مــن  ــه يائ ــة لكّن بنفســه، وآخــر أدرك الأزم

ه  ي رصاع فقهــي مــع غــ�ي
الإصــاح، أو منخــرط �ف

ي لــم يدركهــا 
لفتــه عــن إدراك أزمــة الأمــة الــىت

حســن  ســوى  صحيــح  بشــكل  ويشــّخصها 

ــا »الملهــم الموهــوب« كمــا أســماه عمــر  البن

. ي
ــا�ف التلمس

ي صــورة الزعيــم 
يصــّور الإخــوان البنــا �ف

ــه المشــغول  ــا أمت ســامي المهمــوم بقضاي الإ

بوضــع العــاج، يقولــون، نقــاً عنــه كمــا كتــب 

ي مذكــرات الدعــوة والداعيــة: »ورصت أرقــب 
�ف

باحيــة  الإ فمعســكر  المعســكرين؛  هَذيــن 

ســامية  ي قــوة وفتــّوة، ومعســكر الإ
والتحلــل �ف

ي  �ب واشــتّد  وانكمــاش،  تناقــض  ي 
�ف الفاضلــة 

ــت نحــواً مــن  ّي قضي
ــر أ�ف ّي لأذك

ــق حــىت أ�ف القل

ي حالــة أرق 
نصــف رمضــان هــذا العــام �ف

ــن  ــبياً م ي س
ــىف ــوم إىل جف ــد الن ــديد ل يج ش

ــال«. ــذا الح ي ه
ــ�ي �ف ــق والتفك ــدة القل ش

 ، التفكــ�ي ي 
�ف الحّديــة  حضــور  تأّمــل 

بالحديــث عن معســكرين متناحرين أســماهما: 

معســكر الرذيلــة والمقصــود بــه كّل المجتمــع 

وعــه،  ــه أو مرش ــا تصورات ــذي ل يشــارك البن ال

ومعســكر الفضيلــة الــذي يّدعــي هــو النتمــاء 

ــه والدفــاع عنــه. ل

هــذا المجتمــع المفعــم بالحيويــة، الذي 

ــس  ــق وتتحس ــل والمنط ــأن العق ــن ش ــىي م يع

الوطــن،  لتحريــر  طريقهــا  السياســية  قــواه 

والشــعب الــذي بلــغ وعيــه حــّد خــروج المواطن 

ي مظاهــرة 
البســيط، الــذي ل يقــرأ ول يكتــب، �ف

للدفــاع عــن الدســتور، الــذي كان قضيــة وطنيــة 

ــع الشــارع  ــة م ــا القــوى الوطني اجتمعــت عليه

ــس  ــا عاك ، بينم ي
ــة إســماعيل صــد�ت ضــّد حكوم

ي العــارم منترصيــن 
الإخــوان هــذا التيــار الوطــىف

الــذي  والنــار  الحديــد  ولحكــم  لاســتبداد 

ــا  ــه البن ــه وامتدح ــذي دعم ، ال ي
ــد�ت ــده ص جّس

ــاً  ــماعيل« متمث ــاب إس ي الكت
ــر �ف ــاً: »واذك قائ

ــوف. ــذال مكش ي ابت
ــة �ف ــة الكريم الآي

ــت  ــذا التوقي ي ه
ــوان �ف ــر الإخ ــم يظه ل

انتصــاراً لقيــم دينيــة أو وطنيــة أو لقيــادة 

ــق  ــوا طري ــل قطع ــتقبل، ب ــو المس ــة نح الأم

ــق  ــع طري ــدأب قط ــوا ب ــدة وحاول ــة واع دول

العلــم والأدب والفــن، وكّل وســيلة ترتقي بهذا 

المجتمــع فناصبــوا العقــل ومنتجاتــه العــداء، 

يــن بمــاٍض لــم ينهــض بأمتنــا، ولــم  ّ مبرش

ــة،  ــذور الخــاف والرجعي يحمــل لهــا ســوى ب

ف بعــض  ــ�ي ــط ب ف عــى البســطاء بالخل مدّلســ�ي

ــاً  اب ي اق�ت ــرش ــص الب ــة للنق ــر الطبيعي المظاه

ي تبقــى قيمــة 
وابتعــاداً عــن الفضيلــة، الــىت

إّن  حــىت  الأفــراد،  بإيمــان  مرتبطــة  نســبية 

يمــان يزيــد  يــف عــّد الإ الحديــث النبــوي الرش

ف يتوبــون  ف حــ�ي وينقــص، وامتــدح الخّطائــ�ي

ــون«. ف التواب ــ�ي ــ�ي الخطائ »وخ



ف ظهــر  ــاً يبابــاً حــ�ي لــم تكــن مــرص خراب

الإخــوان، كمــا حاولــوا أن يخدعــوا النــاس، بــل 

كانــت وطنــاً مزدهــراً بالعلــوم والآداب.

ــي  ــات الوع ــى موج ــتيقظت ع ــد اس وق

مــرص  ي 
�ف الفرنســية  الحملــة  فّجرتــه  الــذي 

وهويتهــا  وشــخصيتها  ذاتهــا  لتكتشــف 

ــم  ــي ل ــذا الوع ــّن ه ــدة، لك ــة الفري الحضاري

ي 
ــىت ــة ال تقطعــه ســوى هــذه الموجــة الظامي

اّدعــت أنّهــا نــور أ�ت ليبــدد الظلمــة المتوهمــة.



خوان كما كتبوه:  تاريخ الإ
كّل الطرق تؤّدي للجماعة )5(

مــرح  عــى  الإخــوان  ظهــور  ســبق 

الأفــكار والتنظيمــات والحــركات الجتماعيــة 

ــركات،  ــن الح ــد م ــور العدي ــية، ظه والسياس

مثــل الوهابيــة و السنوســية والدعــوة المهدية 

ف يؤرخــون  ي الســودان، لكــّن الإخــوان حــ�ي
�ف

باعتبارهــا  ظهورهــا  يســوقون  لحركتهــم 

حركــة مكّملــة لــكّل الحــركات ومســتوعبة لــكّل 

ي نشــأت من أجلها، بــل ومتفوقة 
الأهــداف الــىت

ي 
يجابيــات الــىت ي أنّهــا اســتفادت مــن الإ

عليهــا �ف

ــوت  ي انط
ــىت ــلبيات ال ــت الس ــا وتجّنب تضّمنته

ــا. عليه

 يقــول مؤلــف الكتــاب الــذي ناقشــنا 

ي الأجــزاء الأربعــة الســابقة: »لقــد 
مضامينــه �ف

اً مــن  ف كثــ�ي ســبقت دعــوة الإخــوان المســلم�ي

ــوان،  ــوة الإخ ــا دع ــرت به ي تأث
ــىت ــوات ال الدع

الجوانــب  مــن  الســتفادة  واســتطاعت 

ي تلــك الدعــوات والتجــاوز عــن 
يجابيــة �ف الإ



ي نجــاح 
ــر �ف ــه أبعــد الأث ــا كان ل ســلبياتها، مم

مــا  رغــم  واســتمراريتها  الإخــوان  دعــوة 

تعرضــت لــه مــن صعــاب«.

يذكــر أّن الكتــاب أعدتــه لجنــة مــن 

أقســام  أســاتذة  مــن  الجماعــة،  ي  منســو�ب

التاريــخ بالجامعــات المرصيــة، وحمــل عنــوان 

 » ف المســلم�ي الإخــوان  تاريــخ  مــن  »أوراق 

ف  رشــاد جمعــة أمــ�ي ــب الإ ــع عضــو مكت بتوقي

ي أوســاط الإخــوان 
عبدالعزيــز، المعــروف �ف

ــارة إىل  ي إش
ــن« �ف ي ــول العرش ــارس الأص بـ«ح

ــدر  ــاب ص ــا، الكت ــن البن ــائل حس ــدى رس إح

عــن دار نــرش مملوكــة للجماعــة، هــي دار 

ي ســبعة أجــزاء، 
ســامية �ف ــع الإ النــرش والتوزي

ــأة  ــروف النش ــوان »ظ ــزء الأول عن ــل الج حم

مــام المؤســس«. وشــخصية الإ

أو  الوهابيــة  الدعــوة  الإخــوان  يعــّد 

الدعــوة الســلفية رائــدة الحــركات الإصاحيــة، 

الكتــاب،  ي ظهــرت، عــى حــّد تعبــ�ي 
الــىت

ي 
إبّــان عهــود التخلــف والجمــود الفكــري �ف

ســامي، ول أعــرف كيــف يمكــن  العالــم الإ

ي 
ــىت ــة بهــذا الوصــف، وهــي ال وصــف الوهابي

ــارات  ــت تي ي صنع
ــىت ــرف ال ــة التط ــأت بيئ هّي

ت بالعنــف والتغيــ�ي  ّ حملــت الســاح وبــرش

ف قّيــم الإخــوان  بالقــوة بعــد ذلــك! وحــ�ي

أنّهــا  أفكارهــا  ي 
�ف امتدحــوا  فقــد  الوهابيــة 

ي 
�ف حنبليــة  أصولهــا  ي 

�ف مذهبيــة  تكــن  لــم 

ــد الوهــاب  ــن عب ــا، رغــم أّن الشــيخ ب فروعه

ي فتاويــه، وأنّهــا أّكــدت 
فم بالمذهــب �ف لــم يلــ�ت

الكتــاب والســّنة،  إىل  الرجــوع  ورة  عــى رصف

ي العقيــدة مــا لــم 
وعــدم قبــول أّي أمــر �ف

يســتند إىل دليــل مبــا�ش وواضــح منهمــا، كمــا 

ــاد بعــد أن ظــّل  ــاب الجته ــح ب دعــت إىل فت

مغلقــاً منــذ ســقوط بغــداد )565ه(، وإحيــاء 

فريضــة الجهــاد، ول أعلــم مــا هــي مســاحات 

ي أنجزتهــا الحركــة الوهابيــة؟ 
الجتهــاد الــىت

ي 
ــىف ــاب دي ي خط

ــا �ف ــن آثاره ــم نعاي ــاذا ل ولم

ــاً؟! ــرص مث ــب للع مناس

ــة  ــام الوهابي ــاً اهتم ــوا أيض ــا امتدح كم

خاصــة  والخرافــات،  البــدع  عــى  بالقضــاء 

زيــارة القبــور، وتصّديهــا لشــطحات الصوفيــة 

المنحرفــة واّدعاءاتهــا الباطلــة، ويعلــم الجميع 

ة المجتمعات العربية المسلمة  »يعتقد الإخوان أّن مس�ي
ي خّط متصل فكرياً وسلوكياً، يسمونه التجاه 

ي �ف
كانت تم�ف

سالمي، وأّن الستعمار بأفكاره وقيمه قطع هذا الخّط الذي  الإ
يعّدونه خطاً مثالياً«



ي مفهــوم البدعــة لــدى الوهابيــة 
أّن التوّســع �ف

جعلهــا تحــرّم العديــد مــن الطيبــات وتعــادي 

الوهابيــون  ظــّل  وقــد  ومنتجاتــه،  العــرص 

والتلفزيــون  ذاعــة  والإ التصويــر  يحرّمــون 

طويــاً، ثــّم اســتخدموا كّل تلــك الوســائل 

ي الدعايــة لمذهبهــم، دون أن يعتــذروا 
لحقــاً �ف

ــل  ــّور وتعطي ــاد التص ــق وفس ــق الأف ــن ضي ع

ة المجتمــع نحــو التقــدم؛ فأيــن هــو  مســ�ي

ــوان؟ ــه الإخ ــذي امتدح ــاد ال ــذا الجته ه

يلتحقــوا  لــم  لمــاذا  الإخــوان  ر  ّ يــ�ب  

ــوا مــن دعاتهــا وجنودهــا إذا  ــة ويكون بالوهابي

ــل أسســوا  ــا، ب ــك المزاي ــن كّل تل ــت تتضم كان

ــن  ــون ع ــا، ويتحدث ــة عنه ــم المنفصل حركته

ي أســموها 
بعــض المثالــب والعيــوب، الــىت

ــوة  ــذه الدع ــى ه ــذ ع ــن يؤخ ــذ«. »لك »مآخ

ــض  ي بع
ــاىلي �ف ــا إىل التع ــض دعاته ــوح بع جن

الأحيــان، وغلبــة الأســلوب الصدامــي مــع 

التفاهــم  أســلوب  مــن  بــدلً  مخالفيهــم، 

والتــواّد، وكادت هــذه الدعــوة أن تنحــرص 

ــة واحــدة مــن الديــن، وهــي  ــة جزئي ي محارب
�ف

محاربــة البــدع فقــط.

بطبيعــة الحــال؛ هــذا النقــد الممــزوج 

ي التهــام 
بالمــدح يعكــس رغبــة الإخــوان �ف

أنشــأوا  وقــد  تنظيــم،  أو  فكــرة  كّل  أتبــاع 

التنظيــم  هــذا  الروريــة لحقــاً،  تنظيــم 

ي الســعودية، 
ي ذو الطبيعــة الســلفية �ف

الإخــوا�ف

وحاضنــة  لأفكارهــم  فرعيــاً  مخزنــاً  ليكــون 

ي 
بديلــة لهــم، ومــا تــزال الســعودية تعــا�ف

ي 
آثــار وجــود هــذا التنظيــم وخايــاه النائمــة �ف

مؤسســات الدولــة، حيــث تخــوض المملكــة، 

ّ العهــد الســعودي،  اف ودأب مــن وىلي بــإ�ش

الأمــ�ي محمــد بــن ســلمان، معركــة متصلــة مع 

ــة  ــة الدول ــتعادة ثقاف ــات، لس ــك التنظيم تل

ــكار  ــذه الأف ــتئصال ه ــة واس ــة الحديث الوطني

الهدامــة.

ي اســتعراض للدعوات 
يتعــرّض الكاتــب �ف

الدعــوة  اىل  الإخــوان  ي ســبقت ظهــور 
الــىت

ــرز  ــن أب ــدة م ــا واح ــرى أنّه ي ي
ــىت ــة، ال المهدي

ي العالــم 
ي ظهــرت �ف

صــاح الــىت حــركات الإ

بأنّهــا  وصفهــا  وقــد  ســامي،  والإ ي  العــر�ب

ــض  ــابته بع ــياسي ش ي س
ــىف ــون دي ذات مضم

حيــث  والفكريــة؛  العقائديــة  النحرافــات 

»يرى محمد عمارة، وهو من منظري الجماعة، أّن ظهور 
سالم ع�ب تنظيمها  ف الإ ي تمك�ي

ك�ب �ف الإخوان كان الخطوة الأ
ف الأفكار اىل  سالمي من ح�ي وع الإ ، الذي نقل الم�ش الحركي

الأفعال«



ي اّدعــاء المهديــة 
يــرون أنّهــا تأثـّـرت بالشــيعة �ف

ــاً  ــت ظلم ــا ُملئ ــدلً كم ــتماأ الأرض ع ي س
ــىت ال

لكــن  المعصــوم.  مــام  الإ عــن  والحديــث 

ــن  ــذ ع ــد أخ ــه ق ــرون أنّ ــرى ي ــة أخ ــن ناحي م

مــام محمــد بــن عبــد الوهــاب قولــه  دعــوة الإ

ة،  ورة الأخــذ عــن الكتــاب والســّنة مبــا�ش بــرصف

وفتــح بــاب الجتهــاد ومحاربتــه لبنــاء القبــور. 

ي دور 
ــو�ف ــر الص ــة؛ كان للفك ــة ثالث ــن ناحي وم

ي رســم شــخصية المهــدى وطريقتــه، 
مهــم �ف

ــن  ــال الدي ــد أخــذ عــن جم ــه ق ــرون أنّ ــا ي كم

ــكار  ــده الأف ي وعــن الشــيخ محمــد عب
الأفغــا�ف

ســامية مــن  البــاد الإ الداعيــة اىل تحريــر 

ورة  ورصف وتوحيدهــا،  ي  الأورو�ب الســتعمار 

ســامية، لكّنهــم يثبتــون  يعــة الإ تطبيــق الرش

ــب  ــادات، بحس ــب أو النتق ــض المثال ــه بع ل

ــم. ــ�ي كتابه تعب

مــن  المهــدي  كّفــر  »لقــد  يقولــون: 

ي المهديــة، أو لــم يؤمــن بــه، 
خالفــه أو شــّك �ف

ــة،  ــان الجاهلي ــه زم ــذي قبل ــان ال وســّمى الزم

ــىت  ــؤّدب ح ــاك ي ب التنب ــرش ــن ي ــأّن م ــىت ب أف

ي الصاة 
يتــوب أو يمــوت، وجعــل المتهــاون �ف

كالتــارك لهــا، جــزاؤه أن يقتــل حــّداً، ونهــى عن 

ّ ول مهــر، ومنــع النســاء  زواج البالغــة بــا وىلي

ّ مــن الذهــب والفضــة،  مــن لبــس الحــىي

عــاً، ثــم إنـّـه جعــل المذاهــب  وهــي مباحــة �ش

الفقهيــة والطــرق الصوفيــة مجــرد قنــوات 

ي بحــره العظيــم. عمليــاً الإخــوان 
تصــّب �ف

الأمــر  وفكرتهــم  جماعتهــم  ي 
�ف يعتقــدون 

ــار الأوىل  ــم التي ــدون أنّه ــث يعتق نفســه؛ حي

ز هــذا  بالتبــاع والعمــل تحــت رايتــه، يــ�ب

النــص كيــف أّن هــذه الحــركات تحــت غوايــة 

ــاص. ــا الخ ء فقهه ي
ــ�ش ــم تن التنظي

ثــم يعــرض الكاتــب الدعوة السنوســية، 

ي ليبيــا أســفر 
ي كان لدعاتهــا نشــاط كبــ�ي �ف

الــىت

ــا، وقــد  ي ليبي
ــك �ف ــة عــن توليهــا المْل ي النهاي

�ف

نشــأت عــى يــد مؤسســها أبــو عبــد هللا محمد 

 ، دريــ�ي الإ ي  الخطــا�ب الســنوسي  عــىي  بــن 

والــذي  الجزائــر،  ي 
�ف بمســتغانم  المولــود 

ي العديــد مــن حــوارصف العالــم 
طلــب العلــم �ف

ي 
ي مكــة والأزهــر، وقــد أخــذ �ف

ســامي، �ف الإ

ــد  ــى ي ــة ع ــرق الصوفي ــض الط ــاز بع الحج

ــاذلية  ــا الش ــة، منه ي مك
ف �ف ــ�ي ــيوخها المقيم ش

ــة. ــة والتيجاني ــة والقادري ــية والنارصي والفاس

وعنــد اســتعراضهم أهــّم معتقــدات 

بالعتمــاد  نــادت  أنّهــا  أّكــدوا  السنوســية، 

التصــوف  وتقييــد  والســّنة  الكتــاب  عــى 

ليشــمل  العبــادة  مفهــوم  واتّســاع  بهمــا، 

ــة  ــتغال بالسياس ــرك الش ــا، وت ــن والدني الدي

ي كتبهــم 
ي أول دعوتهــم، وقــد ورد هــذا �ف

�ف

ي 
�ف أقحمــوا  قــد  أنّهــم  إل  وتعاليمهــم، 

السياســة إقحامــاً، خاصــة أثنــاء جهادهــم 

قيــام  إىل  ذلــك  وأدى  المســتعمر،  ضــّد 

ــا،  ــم به اف العال ــ�ت ــنة 0591 واع ــم س مملكته

الزوايــا  عــى  دعوتهــم  نــرش  ي 
�ف واعتمــدوا 

ــوة  أ الدع ــ�ش ــة، وإن كان من ــرق الصوفي والط



قــد اعتقــد بأفــكار الدعــوة الوهابيــة، ومــا 

ي السنوســية مــن اتجاههــا للسياســة 
يذّمونــه �ف

يــكاد يطابــق مــا فعلــه الإخــوان، فقــد أعلنــوا 

ي الســنوات العــرش الأوىل مــن نشــأتهم أنّهم 
�ف

وا ذلــك بعــد  ّ بعيــدون عــن السياســة، ثــم غــ�ي

ــأتهم. ــن نش ــد م ــد واح عق

ــك  ــارة إىل تل ش ــن الإ ــوان م ــد الإخ قص

اً إىل  ــ�ي ــري فق ــع الفك ــر الواق ــاذج، تصوي النم

ــاً لظهورهــم، بــل وينتظــر  ئ هــذا الحــّد، مهيِّ

ــور. ــذا الظه ه

ــن منظــري  ــارة، وهــو م ــد عم رأى محم

أّن ظهــور   ، وعهــا الســياسي الجماعــة ومرش

ســام  ف الإ ي تمك�ي
الإخــوان كان الخطــوة الأك�ب �ف

وع  ، الــذي نقــل المــرش عــ�ب تنظيمهــا الحــركي

ــكار اىل  ف الأف ــ�ي ــن ح ــميه م ــا يس ــامي كم س الإ

ف الأفعــال، وهــم عــ�ب هــذا التأريــخ لتلــك  حــ�ي

ــم  ــم وحده ــد أنّه ــون التأكي ــركات يحاول الح

ســام وقيمــه  التجــىي الصحيــح لأفــكار الإ

، وأنّهــم الحركــة الأكمــل. وعــه الســياسي ومرش

ــم،  ــّف لفيفه ــن ل ــوان، وم ــد الإخ يعتق

المســلمة  العربيــة  المجتمعــات  ة  مســ�ي أّن 

ي خــّط متصــل فكريــاً وســلوكياً، 
ي �ف

كانــت تمــىف

ــتعمار  ــامي، وأّن الس س ــاه الإ ــمونه التج يس

الــذي  الخــّط  هــذا  قطــع  وقيمــه  بأفــكاره 

 ّ ي
ــىف ــط الزم ــذا الخ ــاً، وه ــاً مثالي ــه خط يعّدون

ــوة  ــزوغ دع ــذ ب ــام من ــف ع ــذي تجــاوز الأل ال

ّي، وليــس  ي حقيقتــه هــو خــّط بــرش
ســام �ف الإ

ي النهايــة عــن حركــة البــرش 
ّ �ف دينيــاً، يعــ�ب

نســان؛ هــل يمكننــا  يــة الإ بمثاليــة الديــن وبرش

أن نصــف الدولــة الأمويــة أو العباســية أو 

اً أمينــاً عــن قيــم  العثمانيــة بأنّهــا كانــت تعبــ�ي

ــط، أم  ــّر وقس ــن ب ــه م ــا إلي ــا دع ــن وم الدي

ّي  ــرش ــع الب ــة التداف ــن حقيق اً ع ــ�ي ــت تعب كان

ي ســبيل حيــازة دعــم 
بعيــداً عــن رايــات تُرفــع �ف

البســطاء وحيــازة ثقتهــم أو رضاهــم؟

يقــول زكريــا ســليمان بيومــي، وهــو 

ي 
ف مــن الإخــوان، �ف ف المقربــ�ي أحــد الباحثــ�ي

ي 
�ف ســامية  الإ والجماعــات  الإخــوان  كتابــه 

ــاه  ــّل التج ــة: »ظ ــية المرصي ــاة السياس الحي

ــاة الفكريــة والسياســية  ســامي يســود الحي الإ

ســامي، حــىت مجــيء  المرصيــة منــذ الفتــح الإ

ي نهايــة القــرن الثامــن 
الحملــة الفرنســية �ف

ــرة  ــذور الفك ــا ب ــت وراءه ــث خّلف ، حي ــرش ع

ي أخــذت صــورة قوميــة نافســت 
الوطنيــة الــىت

ســامي، فعــى الرغــم مــن أّن هذه  التجــاه الإ

ي مــرص ســوى ســنوات 
ــث �ف ــم تمك ــة ل الحمل

ــت  ي تمثل
ــىت ــة، ال ــا الفكري ــاث، إل أّن آثاره ث

ــة واكتشــاف علمائهــا  ي طــرح الأفــكار الوطني
�ف

ــة،  ــّك رمــوز اللغــة الفرعوني لحجــر رشــيد وف

ــرة  ــوادر الفك ــور ب ي ظه
ــر �ف ــ�ب الأث ــه أك كان ل

ــة«. ــم القومي ــة ث الوطني

لذاتهــا  الأمــة  اكتشــاف  يصــّور  هنــا 

أمــراً  باعتبــاره  الحضــاري  خّطهــا  واتصــال 



ي 
ســلبياً مزعجــاً ومهــدداً لهويــة الأمــة، الــىت

العــدوان  تــّم  إســامية  هويــة  ونهــا  يعت�ب

ي 
عليهــا بهــذه الأفــكار الوطنيــة والقوميــة الــىت

اســتعمارياً. اً  تدبــ�ي يعدونهــا 

تشــعل  الطريقــة،  وبتلــك  وهكــذا، 

ي 
�ف كانــت  ي 

الــىت الهويــة،  معركــة  الجماعــة 

ــة  ــّددت طاق ــغال ب ــة إش ــ�ب خط ــري أك تقدي

النهــوض،  نحــو  طريقهــا  وضّببــت  الأمــة 

ي 
طويــاً تحــت دخــان معركــة الهويــة الــىت

ــوان  ــق عن ــوم أطل ــن، ي ــاس الدي ــوها لب ألبس

الــرصاع بديــاً عــن عنــوان التعــاون الــذي حّثنا 

ي 
ت ثقافــة الكراهيــة الــىت المــوىل عليــه »ونــرش

أبــدت القطيعــة والــرصاع المخالــف للتوجيــه 

ّ والتقــوى ول  لهــي: }وتعاونــوا عــى الــ�ب الإ

ثــم والعــدوان{. تعاونــوا عــى الإ

ف الّديــن والدولــة  إبــراز التناقــض بــ�ي

ي 
الوطنيــة، واعتبــار أّن مــا يواجــه البــرش �ف

تهم عــى الأرض مــن تحديــات، تتبايــن  مســ�ي

اســتجاباتهم نحوهــا بحســب رصيدهــم مــن 

القيــم والأفــكار، باعتبــاره انحرافــاً عــن أصــل 

ــن اكتشــف  ــم هــم وحدهــم م ــن، وأنّه الدي

هــذا الخلــل وســعوا إىل إصاحــه عــ�ب إعــادة 

ف الذيــن ضّلــوا  المســار الصحيــح للمســلم�ي

ــة. ــر الجماع ــزغ فج ــىت ب ــق ح الطري



خوان: هل كان حسن  تاريخ الإ
البنا قائد ثورة 1919؟)6(

ي نهايــة العقــد 
نشــأت جماعــة الإخــوان �ف

ي حقبــة تعــّد 
يــن، �ف الثالــث مــن القــرن العرش

ي عرفتهــا مــرص، 
مــن أزهــى الحقبــات الــىت

رغــم مــا واكبهــا مــن ظــروف سياســية صعبــة 

ي مــرص، 
ي �ف

يطــا�ف تعــود إىل وجــود الحتــال ال�ب

وانشــغال الحركــة الوطنيــة المرصيــة بمقاومــة 

المحتــل والســعي لنيــل الســتقال.

ــة محشــورة  ــوى الوطني ــك الق ــدت تل  ب

القــرص  وســندان  الحتــال  مطرقــة  ف  بــ�ي

ي حاجــة إىل تحــدٍّ 
، لــم تكــن �ف الحاكــم، بالتــاىلي

جديــد يفاقــم معاناتهــا المركبــة ويصّعــب 

ي نيــل الســتقال وإنجــاز إصــاح 
مهّمتهــا �ف

ــن  ــا م ــّي، يمّكنه ــادّي واجتماع ّ واقتص ــياسي س

النهــوض بالدولــة المرصيــة الناشــئة وصياغــة 



ــة  ــة فتي ــق لدول ــد الطري ّ يمّه ي
ــىف وع وط ــرش م

ــارة. ــات جب ــد وإمكان ــخ تلي ــق بتاري تلي

ــوا هــذا  ــوا إل أن يكون ــّن الإخــوان أب  لك

ــات  ــة وتطلع ــة الوطني ــ�ي للحرك ــّدي الكب التح

ف  الشــعب المــرصي، ليوزعــوا ولءهــم بــ�ي

قــرص الحكــم تــارة وســفارة المحتــل تــارة 

ــك  ــة وتل ف القــوى الوطني ــ�ي ــوا ب أخــرى، ليحول

ــة المقدســة الجــاء والســتقال. المهمَّ

ــم  ــرص ل ــبق؛ إّن م ــا س ــا فيم ــد قلن وق

الإخــوان،  ظهــور  قبــل  يبابــاً  خرابــاً  تكــن 

ي أدبياتهــم 
كمــا حاولــوا هــم أن يصــّوروا �ف

المعنيــة بالتأريــخ لمرحلــة النشــأة والتأســيس، 

ــة  ــه لجن ــذي أعدت ــاب ال ــ�ب الكت ــم، )وع لكّنه

ي الجماعــة، مــن أســاتذة أقســام  مــن منســو�ب

التاريــخ بالجامعــات المرصيــة، وحمــل عنــوان 

 » ف المســلم�ي الإخــوان  تاريــخ  مــن  »أوراق 

ف  ــ�ي ــة أم ــاد جمع رش ــب الإ ــو مكت ــع عض بتوقي

نفســه،  المنهــج  عبدالعزيــز(، وباســتخدام 

ســاءة  يواصلــون تزييــف وعــي أفرادهــم ع�ب الإ

ي تلــك الحقبــة، يقــول كاتبهــم: 
لتاريــخ مــرص �ف

ــرص  ــت م ــن، كان ي ــرن العرش ــع الق ــع مطل »م

، الــذي  ي
يطــا�ف تــرزح تحــت قيــود الحتــال ال�ب

ي 
كان يجثــم فــوق ربــوع البــاد ويتحّكــم �ف

مصــ�ي العبــاد، ويأمــر وينهــى وعــى الشــعب 

أحداثــاً  أّن  إل  والطاعــة،  الســمع  المــرصي 

ي مــرص خــال الربــع الأول 
جســاماً نشــأت �ف

ة العمــل  ي مســ�ي
يــن، أثـّـرت �ف مــن القــرن العرش

الســياسي مــن وجهــة نظرهــم، فمــا هــي تلــك 

الأحــداث؟

ثــورة  كان  والأهــم  الأول  الحــدث 

الشــعب المــرصي عــام 9191، تلــك الثــورة 

ي كانــت تجســيداً لــروح الشــعب المــرصي 
الــىت

ف وأقباطــاً، فكيــف نظر  بــكّل مواطنيــه، مســلم�ي

الإخــوان إىل تلــك الثــورة؟

 يقولــون: »ونلحــظ أّن الشــعب مــا قــام 

بالثــورة عــام 9191، إل لإحساســه بالضيــاع، 

اً عــن  ــ�ي ــه وتعب ــاً لذات وقــد وجــد فيهــا تحقيق

نفســه ووجــوده، وكأنّه أراد أن يحّس بإنســانيته 

ــار هــذا الشــعب ولــم  ــّم ث ــه، ث بإظهــار إرادت

ف وهــو جائــع، ول بإلغــاء ملكيــة  يطالــب بالخــ�ب

»يعثورة 1919 لم تكن ثورة إسالمية تمّهد لظهور تنظيم 
سالم؛  الإخوان، وأنها خرجت من المساجد باعثها ومحركها الإ

بل كانت ثورة وطنية أشعلها المرصيون، عىل اختالف 
دياناتهم«



ي الزراعيــة وهــو ل يــكاد يملــك منهــا 
الأرا�ف

شــيئاً، ولــم يطالــب بإلغــاء الألقــاب والقضــاء 

ــه  ــت ثورت ــل كان ــوات والباشــوات، ب ــى البك ع

اً عــن صادق شــعوره ورفضه الســتعمار،  تعبــ�ي

ي مطالبتــه بالســتقال، وإن 
�ف وكان مخلصــاً 

لــم يفكــر أو يتصــور مــاذا ســيكون شــأنه بعــد 

الســتقال، بــل ولم يرســم لنفســه صــورة ولو 

ي ظــّل الســتقال »نلحظ 
باهتــة لهــذا الوطــن �ف

والكاشــفة  كالعــادة  المراوغــة  الصياغــة  أّن 

تــوّد  ل  ي 
الــىت الإخــوان وطريقتهــم  لمنهــج 

ة؛  ــا�ش ــا مب ــعب ورموزه ــورة الش ــم ث أن تهاج

بــل تمّهــد بالحديــث عــن عدالــة القضيــة 

ــن  ــل الســتقال، لك ــة ني ي محاول
والإخــاص �ف

ي الثــورة بدعــوى غيــاب 
دون أن تنــ� اللمــز �ف

ــد  ــزب الوف ــم أّن ح ــا، رغ ــياسي له ــج س برنام

ه مــن الأحــزاب كانــت أحزابــاً صاحبــة  وغــ�ي

ــا  ــا برامجه ــم ولديه ي الحك
ــية �ف ــة سياس تجرب

السياســية وانحيازاتهــا أيضــاً، مقارنــة بالإخــوان 

ي الحكــم ول 
ة �ف الذيــن لــم يراكمــوا ل خــ�ب

برامــج سياســية تصلــح للواقــع، ولــم يتحفــوا 

العامــة ســوى بشــعارات ســقطت مــع أول 

ــد أّن  ــم يؤك ــم أّن مؤرّخه ــم، ورغ ــة حك تجرب

تطلعــات الشــعب لــم تكــن تتعلــق بمطالــب 

ــل  ي الســعي لني
ــا تلّخصــت �ف ــة، لكّنه اقتصادي

ي أدبيــات 
الحريــة؛ فمــاذا كان موقــع الحريــة �ف

ــذا  ــة ه ــر لحري ــت تنظ ــف كان ــة؟ وكي الجماع

ي يحلــم 
الشــعب ولشــكل الديمقراطيــة الــىت

بهــا؟

اللمــز  مــن  الجماعــة  مــؤرخ  ينتقــل 

ي نقــد الثــورة إىل النقــد 
الخفــي والمبطــن �ف

أّن  فيقــول: »ورغــم  مواربــة  الرصيــح دون 

ــاماً  ــاً ش ــام نظام س ــب بالإ ــم تطال ــورة ل الث

أو  مشــعليها  فكــر  ي 
�ف يكــن  ولــم  للحيــاة، 

ســام  ف فيهــا أن يشــيعوا بينهــم الإ ك�ي المشــ�ت

يعــة، وترسي للنــاس قواعد  منهاجــاً وفكــرة و�ش

وأســس معاماتهــم السياســية والجتماعيــة 

الفكريــة، مســتمدة  والقيميــة  والقتصاديــة 

ــك كان  ــع ذل ــد، وم ــماء الخال ــاج الس ــن منه م

ي العقــول، 
ي القلــوب، متحــركاً �ف

ســام حيــاً �ف الإ

، وكان الثــوار يــرون أّن َمــن  ي الضمــ�ي
اً �ف مســت�ت

ف أو الســلطة  نجلــ�ي ي الثــورة برصــاص الإ
ُقتــل �ف

الحاكمــة فهــو شــهيد لــه جنــات الخلــد عنــد 

نــت الثــورة بالمســجد وخرجــت  ربّــه، واق�ت

ســام  ــز الإ ــن الأزهــر وهــو رم المظاهــرات م

ــذاك«. ــده آن ومعه

»يروي مؤرخ الإخوان: ولّما اندلعت نار الثورة الوطنية عام 
ي سّن الحداثة وطور المراهقة، كان 

1919، كان حسن البنا �ف
عمره 12 عاماً، عمر يتفتح المرء فيه بكّل مواهبه للحياة«



أنّهــا  لتجــد  الســابقة  الفقــرة  تأمــل 

التخليــط  مــن  العديــد  عــى  انطــوت 

الشــعب  تقســيم  ي 
�ف والرغبــة  والتدليــس، 

عــى أســاس الديــن، وزرع بــذور الشــقاق 

ــورة 9191 لــم  ــاء الوطــن الواحــد؛ فث ف أبن ــ�ي ب

ــم  ــور تنظي ــد لظه ــامية تمّه ــورة إس ــن ث تك

المســاجد  مــن  خرجــت  وأنهــا  الإخــوان، 

ــورة  ــت ث ــل كان ســام؛ ب ــا الإ ــا ومحركه باعثه

ــاف  ــى اخت ــون، ع ــعلها المرصي ــة أش وطني

لتحريــر  خالهــا  مــن  ســعوا  دياناتهــم، 

ــورة  ــة، ث ــة حديث ــة وطني ــاء دول ــم وبن وطنه

خطــب فيهــا القمــص �جيــوس الــذي ســّمي 

بخطيــب ثــورة 9191 مــن عــى منــ�ب الأزهــر، 

وخطــب الأئمــة بالمقابــل مــن قلــب الكنائــس 

مــن  ــم  المعمَّ الشــيخ  وخــرج  المرصيــة، 

ــودان  ــّس يق ــه الق ــأبطاً ذراع أخي ــر متـ الأزه

ــك المظاهــر  ــت كّل تل المظاهــرات معــاً، كان

ــى  ــض ع ــة تنه ــة وطني ــروح دول ــاً ل انعكاس

ف  ــ�ي ــا بع ــر لمواطنيه ــة، تنظ ــدة المواطن قاع

ــل  ــم تترب ــون، ل ــواء القان ــع ل واحــدة وترف

ي أو طائفــي، لكــنَّ الإخــوان، الذيــن 
بــرداء ديــىف

ي خــارصة تلــك الدولــة 
كانــوا أول شــوكة �ف

الوطنيــة، يريــدون تزييــف التاريــخ بتحويلهــا 

إىل تباشــ�ي ثــورة دينيــة تنتظــر قدومهــم 

الســعيد، ليقــودوا الشــعب نحــو مــا عــّدوه 

يعــة،  هدفــاً صحيحــاً، وهــو تحكيــم الرش

ــم  ه ــهم ول غ�ي ــم أنفس ــون ه ي ل يقف
ــىت ال

ي عــى تفســ�ي 
مــن أربــاب الهــوس الديــىف

ــا.  ــد له ــدد واح مح

عــى  تدليســهم  الإخــوان  يواصــل 

ــخ فيصنعــون  الشــعب المــرصي وعــى التاري

 ،9191 بثــورة  متصــاً  تاريخــاً  البنــا  لحســن 

وهــو المولــود قبــل الثــورة بـــ 21 عامــاً فقــط، 

فيقولــون: »ولّمــا اندلعــت نــار الثــورة الوطنية 

عــام 9191، فشــملت أنحــاء الوادي، كان حســن 

ــة، كان  ــور المراهق ــة وط ــّن الحداث ي س
ــا �ف البن

ــر  ــام، عم ــدة أي ــهر وع ــاً و4 أش ــره 21 عام عم

يتفتــح المــرء فيــه بــكّل مواهبــه للحيــاة وتتفتح 

الحيــاة فيــه كذلــك بــكل آفاقهــا وقواهــا، فأراد 

هللا أن تلتقــي الثورتــان؛ ثــورة الفتوة والشــباب 

ي قلــب هــذا الفــىت 
وثــورة الوطنيــة والحريــة، �ف

ــه«. ــه وبنشــأته وثقافت ــن بفطرت ــه المتدي الناب

حديــث عــن روح وطنيــة لــدى الفــىت 

مذكراتــه:  ي 
�ف حــكاه  بمــا  عليهــا  هنــون  ي�ب

ــد،  ــّوف والتعّب ــغاىلي بالتص ــم انش ــت رغ »وكن

أعتقــد أّن الخدمــة الوطنيــة جهــاد مفــروض ل 

منــاص منــه، فكنــت، بحســب هــذه العقيــدة، 

إذ كنــت  الطــاب؛  ف  بــ�ي وبحســب وضعــي 

متقدمــاً عليهــم، ملزمــاً بــأن أقــوم بــدور بــارز 

ي هــذه الحــركات وكذلــك كان..«.
�ف

ــدور  ــو ال ــا ه ــا: م ــأل بدورن ــن نس ونح

ي ثــورة 9191؟ ومــا 
الــذي قــام بــه هــذا الفــىت �ف

ــذي يتحــدث  ــة أو الوضــع ال هــي تلــك المكان

ف الطــاب؟ هــل كان رئيــس اتحــاد  هــو عنــه بــ�ي

طــاب الجمهوريــة الــذي يقــود ثــورة الطلبــة 

ي 
مســاندة لثــورة 9191؟ هــل أّســس حركــة �ف



ف مبادئهــا،  ــورة وتمكــ�ي هــذه الســّن لنــرصة الث

ــك  وع تل ــة لهــدم مــرش ــاً حرك أم أســس لحق

حديثــة،  مدنيــة  اليــة  لي�ب دولــة  ي 
�ف الثــورة 

ي إنهــاء حلــم 
وســاهم، بوعــي أو دون وعــي، �ف

ــل؟ ــد طوي ــة ولأم ــك الدول ــام تل قي

مــا يحــاول البنــا ورفاقــه قولــه: إّن تلــك 

الثــورة شــّكلت وعــي البنــا، يقولون: »لهــذا يرى 

ي 
البعــض أّن تلــك الثــورة المرصيــة ســاعدت �ف

ي عنــد 
نمــّو الجانــب الســياسي والحــّس الوطــىف

ي ســّن مبكــرة، وهكــذا كان البنــا 
مــام البنــا �ف الإ

ــارزاً  ــاً ب ــاً وطني ــياً مخلص ــه، سياس ــذ حداثت من

ف أقرانــه، ممــا يوحــي بالــدور الكبــ�ي الــذي  بــ�ي

ي تناديــه«.
ى الــىت ينتظــره والمهمــة الكــ�ب

ي 
ى الــىت عرفنــا لحقــاً تلــك المهمــة الكــ�ب

تناديــه!!

احتــواء  ف  نجلــ�ي الإ محــاولت  مــن  كان 

لجنــة  إرســال  المــرصي،  الشــارع  غضــب 

لمعالجــة آثــار الثــورة، برئاســة اللــورد ألفريــد 

، وزيــر المســتعمرات، وإثــر تأليــف تلــك  ملــ�ف

الحتجاجيــة  المظاهــرات  ــت  عمَّ اللجنــة 

ــة أكــ�ش  أرجــاء مــرص، بعــد قضــاء تلــك اللجن

ي مــرص أعقبهــا عامــان مــن 
مــن ثاثــة أشــهر �ف

يطانيــة،  المفاوضــات والمنــاورات والخــدع ال�ب

ي انتهــت بإعــان بريطانيــا اســتقالً اســمياً 
الــىت

ايــر( 2291،  لمــرص، عــ�ب ترصيــح 82 شــباط )ف�ب

ا لنفســها،  مــع أربعــة تحّفظــات أعطتهــا إنجل�ت

مــا وصفــه ســعد زغلــول بأنـّـه أكــ�ب نكبــة عــى 

البــاد؛ حيــث لــم يتكافــأ هــذا الموقــف مــع 

ــرصي. ــعب الم ــات الش تضحي

ز  ــ�ب ــتعلة ي ــواء المش ــذه الأج ــط ه ووس

الإخــوان دوراً مهّمــاً لزعيمهــم حســن البنــا، 

ــون دون خجــل أو وجــل عــن مشــاركته  فيقول

ي تلــك الثــورة: »ومــن مظاهــر هذه المشــاركة 
�ف

ــة  ــدة شــعر طويل ــا كتــب قصي مــام البن أّن الإ

ــا: ي هــذا الصــدد كان مطلعه
�ف

يا مل�ف ارجع ثم َسْل                                                 

وفداً بباريس أقام   

 وارجع لقومك ُقْل لهم                                               

   ل تخدعوهم يا لئام

ويبــدو أّن ملــ�ف تأثّر بتلــك القصيدة أك�ش 

ــة،  ــرصي العارم ــارع الم ــورة الش ــر بث ــا تأث مم

ي 
ــه �ف ــا أحدثت ــاً مم ــاً ووج ــاده خوف ــاد لب فع

ــ�ي  ــت تأث ــة، فاق ــن حماس ــعب م ــوس الش نف

ّ البليــة 
خطــب قائــد الثــورة ســعد زغلــول! و�ش

مــا يضحــك.

ي أعقــاب هــذا الترصيح 
ي مــرص �ف

بــدأت �ف

ــت مشــهداً  ي كان
ــىت ــة إنجــاز الدســتور، ال معرك

ــرض  ــث تع ــرص؛ حي ــخ م ي تاري
ــاً �ف ــاً مهم وطني

ــزاً  ــاره منج ــازه واعتب ــد إنج ــتور بع ــذا الدس ه

ــاث  ــة اىل ث ــة فتي ــاً لدول اً وأساس ــ�ي ــاً كب وطني



ي 32 
ــت الأوىل �ف ــل، كان ــن التعطي ــات م محط

آذار )مــارس( 5291 واســتمرت حــىت أيــار )مايو( 

ي 91 تمــوز )يوليــو( 8291 
6291، وكانــت الثانيــة �ف

حــىت أصــدر الملــك فــؤاد، تحــت ضغــط 

العمــل  بعــودة  ملكيــاً  أمــراً   ، كبــ�ي ي  شــعىب

يــن الأول )أكتوبــر( 9291،  ي 12 ترش
بالدســتور، �ف

بينمــا كانــت المــرة الثالثــة عندمــا ألغى دســتور 

ــام 0391. ــداً ع ــاً، ووضــع دســتوراً جدي 32 كلي

 0391 بدســتور  العمــل  اســتمر  وقــد 

خمــس ســنوات، لــم تهــدأ فيهــا ثورة الشــعب 

المــرصي حــىت رضــخ الملــك وأعــاد الدســتور 

 ،5391 ) ــم�ب ــون الأول )ديس ي 21 كان
ــل، �ف للعم

ي تلــك المعركــة؟
فأيــن كانــت جهــود الجماعــة �ف


