
 اإلخوان املسلمون وحديث املنتديات
 الفكرة والرجل

الواقعة (معظم ما كتب عن مجاعة اإلخوان املسلمني يقفز مراحل مهمة من تارخيها ليبدأ بسعي اإلمام الشهيد يف مدينة اإلمساعيلية  
 وتكوين اجلماعة، غافال عن حال األمة اإلسالمية والقطر املصري الذي نبتت فيه ظاهرة حسن 1928م للدعوة عا) على شاطئ قناة السويس

البنا ونبتت معه مجاعة اإلخوان املسلمني، وحىت ال نصادر على أحد ما يريد قوله فلن نردهم فقط إىل حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وهو ما يعتقد ) .. إن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها: ( فيهالذي رواه أبو داود برواة كلهم صحاح وجاء

ونردهم إىل ما تغافل عنه .. اإلخوان املسلمون أن حسن ابن عبد الرمحن البنا قد هيأه اهللا سبحانه وتعاىل هلذا التاريخ ليكون هو ادد، 
خوان املسلمني وأحواله اليت عاشها اإلمام الشهيد مع بدايات تكوينه وكانت تدفعه ومجاعته إىل الكثريون هو حال العامل الذي أفرز مجاعة اإل

أن يبادرا أو يبادر غريمها إىل رفع راية لتجديد دفق هذا الدين كعقيدة وشريعة ونظام حياة بعد أن كادت حقيقة الدين احلقة أن تطغى عليها 
مل يعط تأثريها من كتب عن مجاعة اإلخوان املسلمني حقها من الربط واإليضاح، ونشري إليها أحداث بشرية كونية حظيت بتأريخ ودراسات 

 :إشارات سريعة
 

 1918 – 1914) العظمى(احلرب العاملية األوىل : أوال
ن قبل طالب وهي اليت بدأت حينما قامت إمرباطورية النمسا وار بغزو مملكة صربيا إثر حادثة اغتيال ويل عهد النمسا وزوجته م 

صريب أثناء زيارما لسراييفو، وكانت حربا أوروبية خالصة شاركت فيها فرنسا وبريطانيا وأملانيا وروسيا، وشكلت اية األرستقراطيات 
 .وامللكيات يف أوروبا

اء قدرها باملشاركة عندما قام من هذه احلرب رغم أا مل تكن فيها ال القاتل وال القتيل، وج) دولة اخلالفة العثمانية(ومل تسلم تركيا  
ضباط أملان كانوا قد انتسبوا إىل البحرية التركية مبهامجة أحد املوانئ الروسية دون أمر من القيادة التركية اليت سعت إىل إعالن براءا من هذه 

 عندما احنازوا إىل الروس ضد بالدهم، احلادثة وفشلت، فأعلنت روسيا احلرب على تركيا وبدأت مشكلة املواطنني األتراك األرمن يف الظهور
 .ومل تلبث تركيا طويال فلحقت باإلمرباطوريات اليت أت عليها هذه احلرب وهي األملانية واهلنغارية والروسية

ومل تسلم مصر وبعض األقطار العربية اإلسالمية اليت كانت معظم شعوا تشعر بالوالء لتركيا وهلا معها ارتباطات وثيقة رغم  
الستقالل السياسي عنها من أثار هذه احلرب، وجاءت الصدمة الكربى هلا عندما اتفقت بريطانيا فرنسا على اقتسام تركة الرجل املريض يف ا

 .مبا يعرف باتفاقية سايكس بيكو) اسطنبول(االستانة 
 

 م1916 بيكو -اتفاقية سايكس : ثانيا
كة املتحدة مبصادقة من اإلمرباطورية الروسية على اقتسام اهلالل اخلصيب بني فرنسا هذه االتفاقية كانت تفامها سريا بني فرنسا واململ 

/ وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ يف غرب آسيا بعد اوي اإلمرباطورية العثمانية املسيطرة على هذه املنطقة، ومت التوصل إليها بني شهر نوفمرب 
ت سرية بني وزيري خارجية الدولتني وتبادل وثائق تفاهم بني وزرات خارجية فرنسا م مبفاوضا1916آيار / م ومايو 1915تشرين ثاين 

م مما أثار الشعوب اليت متسها االتفاقية وتسببت 1917وبريطانيا وروسيا القيصرية آنذاك ومت الكشف عنها بوصول الشيوعيني إىل احلكم عام 
واليت تفاوض فيها )  ماكماهون-حسني (العربية املباشرة عقب ظهور مراسالت الشعبية الرمسية  يف حرج لفرنسا وبريطانيا وجاءت ردة فعل

الشريف حسني بن علي مع الوزير الربيطاين ماكماهون حول منح بريطانيا العرب دولة عربية مستقلة عن الدولة العثمانية، والشريف حسني 
 .عها الثورة العربيةهو الذي أطلق أول رصاصة على القلعة التركية يف مكة املكرمة لتبدأ م

ومنطقة املوصل يف العراق ) سوريا ولبنان(وحسب هذه االتفاقية فقد حصلت فرنسا على اجلزء األكرب من اجلناح الغريب من اهلالل  
قعة بني اخلليج أما بريطانيا فامتدت مناطق سيطرا من طرف بالد الشام اجلنويب متوسعا باالتساع شرقا لتضم بغداد والبصرة ومجيع املناطق الوا

العريب واملنطقة الفرنسية يف سوريا، كما تقرر أن تقع فلسطني حتت إدارة دولية يتم االتفاق عليها بالتشاور بني بريطانيا وفرنسا / الفارسي 



 لربيطانيا حيفا، ومنحت فرنسا وروسيا، ولكن االتفاق نص على منح بريطانيا مينائي حيفا وعكا وأن يكون لفرنسا حرية استخدام ميناء
باملقابل حق استخدام ميناء اإلسكندرونة اليت نصت االتفاقية على أن يكون يف حوزا وهو يقع يف املنطقة اليت مت ضمها إىل تركيا عام 

 .م1939
م 1882عام وذه االتفاقية ترسخ الوجود الربيطاين يف مناطق جزيرة العرب والسودان والعراق إضافة إىل مصر اليت احتلتها بريطانيا  

) اليوم فقط انتهت احلروب الصليبية(م وقولته املشهورة 1918وجاءت وقفة اجلنرال الربيطاين اللنيب على قرب صالح الدين يف القدس عام 
 .لتعطي للمشهد صورته الدرامية

 
 م1917الثورة البلشفية عام : ثالثا

كارل ماركس وانتهت بايار اإلمرباطورية الروسية وإعدام القيصر وهي الثورة اليت قادها لينني وليون تروتسكي بناًء على أفكار  
ومجيع األسرة امللكية، وبدأت تعاليمها جتد هلا آذانا صاغية يف العاملني العريب واإلسالمي، بسبب تردي األوضاع السياسية واالجتماعية، 

إىل ) يا عمال العامل احتدوا(املقصودة بالنداء الشهري ) الربوليتارية(الطبقة العاملة  وباستخدام لغة جديدة بشعارات جديدة ترجع فيها أوضاع
التمسك بالقدمي من العقائد وسيطرة الطبقات الرأمسالية اإلقطاعية، وبسبب االحتالل اإلمربيايل الذي ينهب خريات البالد، وأثر الدين يف دفع 

ممية الذي يتضاد مع مفهوم األمة عند املسلمني طرحا خادعا ومستفزا، ومع وكان طرحها ملفهوم األ.. الطبقات املطحونة إىل الرضاء بالواقع 
ذلك فقد وجدت املاركسية سبيلها إىل الشعوب مدفوعة بإمكانيات دولة وتيه ثقايف كانت تعيشه األمة، وكانت قمة االستفزاز اليت حاول 

 .ت دولة حديثة وعجز املسلمون عن إقامة مثلهااملاركسيون واملهزومون نفسيا إشاعتها وتثبيتها هي أن املاركسية أقام
 

 م يف مصر1919ثورة عام : رابعا
وهي أحداث هزت الشارع يف القطر املصري كله ضد االحتالل الربيطاين وشارك فيها الشعب بشكل شبه كامل وبفاعلية مؤثرة  

ث هذه الثورة اليت أظهرت أن االحتالل الربيطاين مل يستطع إال ودخلته أحدا سقط فيها الكثري من الضحايا، فلم يسلم بيت يف مدينة أو قرية
أن يطفئ نريان الوطنية وإحساس الشعب بكيانه، وقد أفرزت زعامات شخصية وقوى شعبية وأوقدت أمام الكثريين من األجيال اليت عاصرا 

 .مشاعل العمل للوطن وإن اختلفت اجتاهاا إال أن الدافع الديين كان حاضرا وبكل قوة
 

 م1924) سقوط اخلالفة(ايار الدولة العثمانية : خامسا
م يف مسرية مجاعة اإلخوان املسلمني وسرية اإلمام البنا خمال بتأثري هذا احلادث على 1924جاء دائما التأريخ بسقوط اخلالفة عام  

وبدوافعها يف العمل، فاحلدث نفسه جاء بعد سلسلة من األمتني العربية واإلسالمية بشكل دفع أيضا إىل اإلخالل مبفاهيم األجيال اليت عاصرته 
األحداث كبرية كانت ز الناس هزا داخل تركيا وخارجها وعملت على سقوط الدولة التركية صاحبة التاريخ يف مسار اإلنسانية كله ويف 

يف جسد هذا احمليط إىل اليقظة واالستنفار ونشري خاليا املناعة  حميط أمتها وأقطارها اليت ارتبطت ا لقرون بشكل أكرب، مما دفع الكثري من
 :فقط إىل تاريخ خماض بعض األحداث على إجيازها إليضاح الصورة

 .م1909 بقيادة ضباط مجاعة االحتاد والترقي واليت انتهت بعزل السلطان عبد احلميد عام 1908الثورة الداخلية يف تركيا عام  -1 
عن السلطان عبد احلميد الثاين عندما رفض بيع فلسطني للحركة ) 1904 - 1860 (ما جاء يف مذكرات تيودور هرتزل -2 

ال أقدر أن أبيع ولو قدما واحدا من البالد، ألا ليست يل بل لشعيب، وقد حصل : ( مليون لرية إجنليزية قوله150الصهيونية اليت أسسها مببلغ 
يهود مباليينهم فإذا قُسمت اإلمرباطورية فقد حيصل اليهود على فلسطني دون مقابل، ليحتفظ ال.. شعيب على هذه اإلمرباطورية بإراقة دمائهم 

 ).إمنا لن تقسم إال على جثثنا
م بغري إرادة الربملان ومشاركة 1920االضطراب السياسي الشديد الذي قاده مصطفى كمال بإنشاء حكومة يف أنقرة عام  -3 

 .ملان املنتخب الذي رفض خطوة مصطفى كمالاألسطول الربيطاين يف دعمه بإغالق مقر الرب



اليت جاءت لتمزيق تركيا نفسها وازدياد قبضة مصطفى كمال ) م1920آب /  أغسطس 10(توقيع معاهدة سيفر يف باريس  -4 
 .على الدولة
 .م1922عزل السلطان وحيد الدين وتعيني السلطان عبد ايد بدال منه عام  -5 
 .م اليت رسخت فيها سلطة مصطفى كمال1923متوز /  يوليو 24معاهدة لوزان  -6 
الناطقة ) أيلري( إعالن اجلمهورية مع بقاء منصب اخلليفة الرمزي، واإلعالن الشهري لصحيفة 1923تشرين أول / أكتوبر  29 -7 

 تذهب بنا إىل الشرق الذي ودعناه إننا عازمون على أن ندوس بأقدامنا وننسف كل املوانع اليت (1923شباط / باسم النظام اجلديد يف فرباير 
 ).إىل الغرب الذي ميمناه، حىت إن التغريب لن يقتصر على شئوننا الرمسية وثوابتنا فقط، بل ستكون أدمغتنا وعقيدتنا أيضا غربية حبتة

 .ائيا) الرمز(م إعالن إلغاء منصب اخلليفة 1924مارس  3 -8 
 

 احلالة الثقافية يف القطر املصري: سادسا
وغري املنصفني أيضا مل يعطوا للحالة الثقافية يف مصر الثلث األول من القرن العشرين حقها من .. لكاتبون والدارسون اجلادون ا 

التوضيح والتأثري وهو الثلث الذي خرجت فيه مجاعة اإلخوان املسلمني من رمحه، وسامهت إفرازاته يف تكوين مسارها ومسار اإلمام الشهيد، 
 :د إىل اإلشارة إىل أهم املالمح وبإجياز شديدومرة أخرى نعو

 .اهلجوم على اجلامعة اإلسالمية من قبل احلركات القومية والنزعات اليت أُثريت بينها وبني القومية العربية والقوميات احمللية -1 
 . انكفاء تركيا على نفسهاردة الفعل جتاه حركة مصطفى كمال أتاتورك وبرناجمه التغرييب يف تركيا والشعور بالفراغ بعد -2 
 .ردة الفعل جتاه أطروحات أتاتورك الثقافية اخلاصة بفصل الدين عن الدولة واليت بدأت جتد هلا تأثريا بني الناس -3 
تناغم القصر اخلديوي مث امللكي مع هذه الطروحات رغم تطلع امللك فؤاد األول ليكون هو البديل عن اخلليفة العثماين لألمة  -4 

 .الميةاإلس
نشوء فكرة جديدة عن الوطنية املصرية بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل تدفع مبصر باسم الفرعونية إىل االستقالل الكامل عن  -5 

 .حميطها
حماولة البعض إجياد خصومة بني الشرق والغرب على أساس ديين حمض، أي إسالم ومسيحية ساهم فيها تصريح اجلنرال  -6 

 .الربيطاين الشهري اللنيب عند قرب صالح الدين، كما ساهم فيها أيضا كتابات تقول أن سبب ختلف املسلمني هو اإلسالم نفسه
م الذي اعترب 1910آذار /  مارس 5م وانعقاد املؤمتر القبطي املصري يف 1910 عام اغتيال رئيس الوزراء املسيحي بطرس غايل -7 

أن املسيحيني يف مصر هم املستهدفون ذا االغتيال رافضا أن يكون السبب سياسيا وطالب بتحقيق بعض املكتسبات استنادا إىل احلماية 
 .م ردا على املؤمتر األول1911نيسان /  إبريل 29ة يف الربيطانية على مصر وقتها، مث انعقاد املؤمتر املصري بعده بسن

النشاط احملموم لبعض مثقفي هذه الفترة يف اجتاه الدفع بتقليد التجربة التركية والدفع إىل التمثل الكامل باحلضارة الغربية، ولعل  -8 
يف الشعر "واألديب الدكتور طه حسني بكتاب " كماإلسالم وأصول احل"أهم مالمح هذا النشاط ما أسهم فيه الشيخ علي عبد الرازق بكتابه 

 :، ونستأذن القراء يف اإلشارة إليهما سريعا"اجلاهلي
م متطابقا متاما مع أفكار مصطفى كمال يف إنكاره وجود 1922 كانت أهم مقوالت علي عبد الرازق يف كتابه الذي صدر عام -أ 

ل مرسل من اهللا سبحانه وتعاىل، وكان يقوم حبل مشاكل جمتمعه عن طريق الوحي، نظام حكم يف اإلسالم ذاكرا أن الرسول كان حيكم كرسو
والرسول مل يكن ملكا أو حاكما أو رئيس دولة، إمنا أُرسل ليبلغ رسالته للعاملني، وهي رسالة روحية خالصة وإذا وجدت سلطة بعد الرسول 

 .فهي سلطة مدنية وسياسية
م يقول طه حسني أن الشعر اجلاهلي مل يكن قبل اإلسالم كما يظن الناس بل إنه جاء 1925م عا" يف الشعر اجلاهلي" يف كتابه -ب 

بعد اإلسالم ألسباب سياسية ودينية، فبعد هجرة الرسول إىل املدينة نشأت عداوة بني مكة واملدينة اصطبغت بالدم يوم انتصر األنصار يف بدر، 
وشعراء قريش يتهاجون ويتجادلون ويدافع كل فريق منهم عن حسبه ونسبه، إىل أن ويوم انتصرت قريش يف أحد، فوقف شعراء األنصار 

حدث فتح مكة فتوحدت قريش مع األنصار، وجترأ على القصص القرآين فشكك يف قصة أبو األنبياء إبراهيم عليه السالم وإقامته مع ابنه 



ع قاعدة للخالفة وال دستورا للحكم هلذه األمة اليت مجعها بعد فرقة، ورحل الرسول ومل يض.. إمساعيل قواعد البيت احلرام يف مكة املكرمة 
 .فعادت هذه الضغائن غلى الظهور واستيقظت الفتنة بعد موا إىل أن مت احلسم لقريش

وقد تصدى األزهر لعلي عبد الرازق وسحب منه إجازته الشرعية، وقام طه حسني بإعادة إصدار كتابه مع حذف بعض املقاطع منه  
 ".يف األدب اجلاهلي"اليت أخذها العلماء عليه وغير إسم الكتاب إىل 

تراث االجتهاد احلضاري اإلسالمي الذي قام به السيد مجال الدين األفغاين مث الشيخان حممد عبده ورشيد رضا الذي حافظ  -9 
 .ل إىل األسلوب العملي حلفظهعلى وجوده بعض الشيوخ واقتصر جهدهم على الدفاع الفكري عن هذا التراث دون أن ينتق

 
 حركة اإلحياء الديين: سابعا

تسارعت األحداث يف هذه الفترة الزمنية مع فورة العمل الوطين على أرض مصر الذي كان جيابه اإلمرباطورية اليت ال تغيب عنها  
 السلطة اليت تناوئ احلاكم الذي حيظى بالشرعية أيا الشمس، وجيابه معها فريق ساعدته قوة االحتالل على تسلم منافذ الثقافة والتوجيه وأحيانا

كان مصدرها وأيا كان مسماه، وبرزت مجاعات شابة كرئيس احلزب الوطين مصطفى كامل الذي أشعلت خطبه وكلماته وجتربة حزبه 
سى انفضاض الناس عن الزعيم التنظيمية محاس اجلماهري، ومل تستطع زعامة سعد زغلول أن تزحيها من ساحة العمل، وما استطاع أحد أن ين

 :يف ثالثة اجتاهات هي) تقريبا) أمحد عرايب قبلهما عندما أدار ظهره للرمز يف األستانة، وتبلورت الساحة السياسية
 الشعور الثابت عند الغالبية العظمى من الناس بأن الوسيلة للخروج من دوامة األحداث هي احلفاظ على اجلامعة اإلسالمية -أ 

 .ا اهلوية احلقيقية للشعوب طوال قرون وبالعودة إىل منابع الدين األوىلباعتباره
 . العمل على حتقيق الوطنية القومية املستقلة دون إدارة الظهر للدين-ب 
 . االجتاه إىل الغرب واعتماد نظم احلكم فيه بإجيابياا وسلبياا وإبعاد الدين عن الدولة-ج 
 ونشأت األحزاب السياسية على أساس االجتاهني األخريين، وبقي أصحاب االجتاه األول يعملون وأصبح لكل تيار رجاله ومناصروه 

يف إطار املسموح به وهو اجلمعيات األهلية، وترسخت الطرق الصوفية ومجعيات اإلحياء الديين واليت حصرت نفسها يف تصحيح العقائد 
صار العمل على أساس مشول اإلسالم لكل مناحي احلياة حمصورين يف دائرة ضيقة والسلوكيات والعبادات تاركني السياسة للسلطان، وبقي أن

ومن خارجها، وكان أبرز هؤالء العلماء الذي مل يغب حضوره عن الساحة يف ) األزهر(من علماء أفراد، من داخل املؤسسة الدينية الرمسية 
ال جنسية للمسلمني إال يف دينهم، فتعدد امللكة عليهم (الوحدة اإلسالمية هذه الفترة هو السيد مجال الدين األفغاين الذي كتب يف مقاله عن 

واعترب ..) كتعدد الرؤساء يف قبيلة واحدة والسالطني يف جنس واحد، وتنازع األمراء على املسلمني جلب تفرق الكلمة وانشقاق العصا 
 .لعصبيةالرجل أن التعصب للوطن على حساب العصبية الدينية هي حط من قيمة هذه ا

 وبعد 
فلم يكن من املتصور بل من املستحيل يف ظل هذا احلراك اهلائل الذي أنضج وعي األجيال اليت عاشته أن تظل راية العمل اإلسالمية  

ملأل هذا بشموله ملقاة على األرض، وكان حتما وبسنة اهللا سبحانه يف الكون مث بطبيعة األشياء والدفع اإلنساين أن تربز مجاعة يقودها إنسان 
 .فكان حسن البنا وكانت مجاعة اإلخوان املسلمني.. الفراغ 

مل تقتصر الكتابات اليت تناولت مجاعة اإلخوان املسلمني ومرشدها األول على كتابات غربية وشرقية وماركسية ورأمسالية وإسالمية  
 عنها، ومن هو يف اجلماعة ومل يغادرها، وجنزم بأنه ال وعلمانية فقط، بل جاءت أيضا من بعض من كانوا يف داخل اجلماعة وضاق ا فخرج

 قد مت وضعها حتت الضوء طوال الثمانني عاما املاضية مثل مجاعة اإلخوان املسلمني يتوجد مجاعة أو هيئة أو تنظيم يف عاملنا العريب واإلسالم
كإجراء (لفات خاصة هم وأقارم حىت الدرجة الرابعة حىت أن أمساء أفرادها مهما بلغ عددها مل متل اجلهات الراصدة من تسجيلها يف م

مع متابعة تفاصيل حيام من املهد إىل اللحد وتدرجها وحىت الزواج والطالق والعمل والثروة والكسب ) إحتياطي أول قابل لالتساع
ه اجلماعة اليت انطلقت من رحم أحداث واخلسارة والتنقل، مبا يوحي وكأن العامل كله قد أقام حتالفا رغم ما به من تناقضات ليواجه هذ

واإلنسانية كلها من أثار هذه األحداث، فإذا ا وقد  جسام، وفضلت اختيار طريق كان مطروحا خالل هذه األحداث دف النجاة باألمة



ا، وميسي ميينيا ويصبح يساريا تقاذفها صانعو األحداث وتوالوا عليها رغم تفرقهم، حىت جاء الزمن الذي ميسي فيه البعض يساريا ويصبح مييني
 .هو مجاعة اإلخوان املسلمني.. ومع ذلك تظل نقطة القلب يف لوحة الرماية أمام كل منهم .. 

نفترض أننا لو جتاهلنا كل ذلك وبعد هذه العقود الطويلة من وجود اجلماعة واستمرار وضعها يف مكان القصف والرماية املستمرين،  
 :ألسئلةفإننا نسأل اجلميع هذه ا

 هل لو استجابت اجلماعة لرأي البعض بأن تقصر عملها على العمل الدعوي فقط، أو أن تقوم حبل تنظيمها لتريح وتستريح، :أوال 
فهل ترجع الغالبية العظمى من األمة اإلسالمية بعدها عن قناعتها .. وترحم األنظمة وجالوزا من إمث التنكيل والتعذيب وحىت القتل ألفرادها؟ 

 بأن اإلسالم دين ودولة؟
من البالد العربية واإلسالمية يف إاء  وهل هناك ضمانة بنجاح خطة األنظمة يف تغييب مجاعة اإلخوان املسلمني من مصر ومن كثري 

 !سالمية الراشد؟الفكرة متاما؟ فتصبح مقولة ال سياسة يف الدين وال دين يف السياسة، أو دع ما لقيصر لقيصر وما هللا هللا هو ج األمة اإل
السؤال يقول ملاذا فقط يقوم أناس ..  ويعقب هذا السؤال سؤال آخر نعتربه من خارج املقرر السياسي املفروض على ساحاتنا :ثانيا 

سماوية من بين جلدتنا جبعل هدفهم يف هذه احلياة الدنيا هو حث املسلمني على فصل الدين عن الدنيا، وال يفعلون ذلك مع أتباع الديانات ال
 !خصوصا وقد أصبح ربط الدين بالسياسة لدى زعماء هذه الديانات ورعاياها من أسس احلياة احلديثة؟.. األخرى 

فهل ستحل على هذه البالد نعمة ..  ماذا لو غابت مجاعة اإلخوان املسلمني من مصر ومن الكثري من بالدنا العربية واإلسالمية :ثالثا 
نظومة االحتاد السوفيييت السابق وبالد إفريقية وينتهي سلوك التزوير والقتل خارج القانون وسحل القضاة يف الدميوقراطية كما حلت على م

 !الشارع، ويتم التوزيع العادل للثروة وتداول السلطة؟
لقوى السياسية وإذا كانت األنظمة تستخدم وجود اإلخوان املسلمني كفزاعة دد مصاحل الداعمني هلا يف اخلارج، فما بال باقي ا 

وتظل نفس األنظمة قائمة ومستمرة مؤدية نفس .. الناعمة اليت إذا جتاوزت ما هو مرسوم هلا يف العمل يتم قمعها أو تفجريها من داخلها 
 !الدور الذي مل يعد خافيا؟

.. عن وجود أزمات يف داخلها  ملاذا فقط مجاعة اإلخوان املسلمني هي اليت حتوز على ما يقرب من املائة باملائة من حديث :رابعا 
إدارية وتربوية وهيكلية وتلفيق وحذر من احلسم واالختيار ومجود وخوف من التجديد وانفراد القيادة بالقرار الذي يؤدي باألفراد إىل 

 والسمع والطاعة ومفهوم مث استمرار احلديث عن السرية والعلنية.. التواكلية وتوريث االستبداد واخلمول والركود وعدم الفاعلية واهلامشية 
 !والقطبية؟.. اجلاهلية 

وإذا كانت اجلماعة وكما تعترف بنفسها بأا كيان بشري خيطئ ويصيب، وأا مل تصف نفسها منذ نشأا بأا هي اليت متثل  
نكفر مسلما أقر بالشهادتني ال (اإلسالم وتصر على أا مجاعة من مجاعات املسلمني، وأن أصول الفهم عندها عشرون منها النص على أن 

وبشكل كامل لدى هؤالء وكما تنتهي أحاديثهم إىل كيان شيطاين يف مواجهة كيانات مالئكية حتتكر احلديث (!!) فكيف تتحول هكذا ...) 
قالل والسالح وأقامت اخلري ونشرت الفضيلة واحملبة واإلنصاف بني الناس وحررت األوطان وحققت لشعوا العزة واالست.. باسم الدين 
 !!!ولقمة العيش

 إذا كانت مجاعة اإلخوان املسلمني ذا السوء الذي تنهال به أحاديث املنتديات، ومع استمرار قمع األنظمة الكفيل وحده :خامسا 
خر بدال من أن  عاما ومل ينفض سامرها ويذهب كل فرد إىل حاله أو إىل طريق آ82للقضاء عليها، فلماذا استمرت ) لوال حول اهللا وقوته(

تتواىل فيها األجيال ويثبت للجميع أن نسبة اخلارج منها ال تذكر إىل جانب الداخل إليها، وهي مجاعة مل تتول سلطة يف يوم من األيام 
 .وقمعت الناس، وال متلك على أي فرد فيها غري ما يعطيه من نفسه طوعا وتقربا إىل اهللا سبحانه بعمله؟

ومع ذلك تتحامل .. لتماس العذر هلا وأخذ طاقات البشر يف االعتبار يف مواجهة ما يتعرضون له من حمن وملاذا ال يريد البعض ا 
كنص وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم (اجلماعة على آالمها وتصرب على بالئها وحتاول أن تستمر يف طريقها وأحيانا تسري بسري أضعفها 

وال تعترب .. ص قد ال يناسب من يضيق ببطء سريه فيتقدم أو من يضريه سرعة هذا السري فيتأخر لتظل حمافظة على صف مترا) لبعض أصحابه
 !.؟ألن ساحة العمل لإلسالم واألوطان تسع اجلميع.. اجلماعة هذا نقص فيها طاملا أن األمر مل خيرج عما تعارف عليه أصحاب الوفاء 



ولكننا والتزاما مبنهج الدعاة .. د متلك مجاعة اإلخوان املسلمني اإلجابة عنها أسئلة كثرية حتتاج إىل إجابة من األطراف األخرى، ق 
) وما صربك إال باهللاواصرب (من تكاليف الدعوة إليه الصرب على ما تسببه من أذى ليكون صربا باهللا عز وجل  إىل اهللا سبحانه وتعاىل نعلم أن

ه وإرادة وجهه وليكون دوران العبد مع مراده منه ومع أحكامه يتوجه معها أينما وليكون صربا مع اهللا عز وجل حمبة له سبحان) .. النحل(
 .كما يقول الصاحلون والعباد ممن سبقونا على الطريق.. توجهت 

وكما فإننا نعلم .. وقبل أن نقول ملاذا حنن وملاذا إصرارنا على أن نكون مثلما بدأنا إىل أن يشاء اهللا رغم ما يصبه الغري علينا صبا  
 :أن الناس أمامنا واحد من أربعة" رسالة دعوتنا"ذكر إمامنا الشهيد يف 

فهذا ندعوه أن يبادر . ورأى فيها خريا اطمأنت إليه نفسه وسكن له فؤاده. آمن بدعوتنا وصدق بقولنا وأُعجب مببادئنامؤمن  
 . يف عقيدة ال تدفع صاحبها إىل حتقيقها والتضحية يف سبيلهاوال فائدة. فال معىن إلميان ال يتبعه عمل. باالنضمام إلينا والعمل معنا

ويتعرف . فهذا نتركه لتردده ليقرأ عنا ويطالع كتاباتنا. معىن اإلخالص والفائدة ومل يتعرف يف قولنا.  مل يستنب له وجه احلقمتردد 
 .إىل إخواننا فسيطمئن بعد ذلك إن شاء اهللا

شأننا التضحية مبا معنا وبذل ما .  ثواب اهللا عز وجل إن أخلصت، واجلنة إن علم فيك خريا فنقول له ليس عندنا من جزاء إالنفعي 
 .يف أيدينا

وشعارنا معه ما أرشدنا إليه املصطفى . فهو ال يرانا إال باملنظار األسود القامت.  ساء فينا ظنه وأحاطت بنا شكوكه وريبهمتحامل 
 ).ومي فإم ال يعلموناللهم اغفر لق(صلى اهللا عليه وسلم من قبل 

 
 ما تغفله أحاديث املنتديات

يف ذلك الثلث األول من القرن امليالدي العشرين وما تبعه من سنني مل تتجاوز العقدين وحىت يوم أن سالت دماء الشهيد حسن البنا  
لزمان مل تكن ساحة العمل لإلسالم يف ذاك ا.. على أرض العاصمة املصرية بأيدي نظام الدولة كلها ومن خلفها شياطني اإلنس واجلن 

والدعوة إليه خالية، وال كانت ساحة العمل الوطين والسياسي فارغة، بل كانت الساحتان مزدمحتان بالعاملني اجلادين ملا يعتقدون أنه الصحيح 
ات اجلادة وكل ما كان حسب مناهجهم وكان فيها أيضا غريهم، ومل يستطع أصحاب املنافع بدعم داخلي وخارجي إبطال أي من املسار

يستطيعونه هو التعويق أو حرفه عن مساره، وكان االلتحاق بأي فصيل سهل ميسر، فالشعارات اجلاذبة كثرية والتيسريات اخلدمية واملالية 
 يف كل شيء وبريق السلطة أيضا مل يكن خفيا وكان براقا جاذبا يف جمتمع يعاين العوز وطبقات أُقيمت حوهلا أسوار حجبت عنها التجديد

 .وحىت لو كان العودة إىل صحيح العبادة
ويف هذه الفترة ومع أحداث ساخنة داخل مصر وخارجها نشأت مجاعة اإلخوان املسلمني وكان اختيار األفراد هلا وانضمامهم إليها  

ملعسول كالم املؤسس وال هو حتٍد جديد واجه اجلميع فتكاتفت ضدها كل القوى، ومن هنا نضجت اجلماعة والتصق أعضاؤها ا ال 
لكاريزميته، وال ملنصب دنيوي أو عصبية عائلية يتمتع ا، ولكنه استطاع أن يقرب إىل أفهام اجلميع مبن فيهم العامل البسيط واملثقف املتعلم 

 :فتحدث عن" إىل أي شيء ندعو الناس"مفاهيم اإلسالم اليت يراها األحق باالتباع واستعرضها يف رسالة 
 .ة احلياة يف القرآن الكرمي باعتبارها أصل واألعمال فروع هلاغاي -1 
 .مصادر هذه الغاية -2 
 .موقع العمل السياسي -3 
 .ركائز القومية وعامليتها -4 
 .مصادر القوة -5 
 .مهمة املسلمني -6 



ار معه، ولكنه اختار لقب املرشد وال ينكر أحد أنه مل يكن حلسن البنا تأثريه كأي قائد أو زعيم أو مفكر يف إهلاب محاس من س 
إلخوانه ومجاعته ليكرس يف نفوسهم أن الطريق الذي يسلكونه ال قائد فيه وال زعيم غري صاحب الرسالة األوىل اليت جاءته من السماء وهو 

 .رسولنا حممد صلى اهللا عليه وسلم
ا موقوفة أمام نص قرآين واضح جاء يف سورة آل عمران ويقينا فإن أكرب ما يتغافل عنه من ال نطلب هلم إال اخلري أن األمة كله 

وقطعا للجدال فإن املعروف هنا واملنكر ) كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهللا: (يقول
مانية، وإذا أراد أحد التحلل من التكليف املذكورين يف اآلية الكرمية ليسا بالتأكيد ما تنص عليه األفكار واأليديولوجيات من ماركسية وعل
 .فهو شأنه، ولكننا يف مجاعة اإلخوان املسلمني قد عاهدنا اهللا على القيام به ما استطعنا إىل ذلك سبيال

ويبقى حتذير إهلي آخر أمام مجاعة اإلخوان املسلمون وهي مقدمة على رأس مائة سنة جديدة بعد أن شرفت برفع راية جتديد الدين  
 مرشدها األول الذي مل ينشئ مسجدا ضرارا ينافس فيه مجاعة أو هيئة تعمل لنفس براجمه، أو ينشئ مذهبا فقهيا جديدا يتميز به عن باقي مع

املذاهب املوجودة وعمل على أن جتتمع مجيعها حتت الراية اليت ال تفرق وهي شهادة أن ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، هذا التحذير يأيت يف 
 ).38: حممد) (وإن تتولوا يستبدل قوما غريكم مث ال يكونوا أمثالكم(لقرآن الكرمي ويف اآلية الكرمية ا

 
 الطريق واالجتهادات فيه

أعجب ما سيق حبق مجاعة اإلخوان املسلمني من نقد هو تقييم حركتهم وبراجمهم وأهدافهم وفق مفاهيم بعض الكتاب الفكرية  
بعض الكتاب الذين تأثروا باأليديولوجية املاركسية عندما كانت يف ذروة ملعاا فقاس عمل اجلماعة على واأليديولوجية، كما جاء من 

إىل مأزق من الناحية السياسية ) 1952كما قال عام (م مث أوصلتها مفاهيمها 1919مقاييس الربجوازية الصغرية اليت حتركت إبان ثورة 
املطالبة باإلصالح وكأن اجلماعة تعمل بعيدا عن أعني الرصد واحلصار، وال يعلم الكثريون أن املسافة والفكرية، وقد يأيت التقييم أو النقد أو 

بني باب بيت أحد أفرادها وباب بيت جاره املالصق له متاما قد تكون يف بعض األحيان أبعد من املسافة بني واشنطن وبكني، وهذا العجز عن 
 املسلمني جتلى بصورة أخرى عندما قصرت أحاديث املنتديات قدميا وحديثا عن استيعاب احمليط فهم حركة وأهداف ومبادئ مجاعة اإلخوان

الذي تتحرك فيه اجلماعة وعن تفاعالا هي كجسد حي عندما أحاطت ا األسوار املضادة هلا وعملت على أن تظل أسرية هذه األسوار ال 
أن عنصر الشباب فيها كان الغالب مع تنوع ثقايف وطبقي كان كفيل حسب مقاييس تتجاوزها حىت تنطفئ نرياا أو تأكل بعضها خصوصا و

ومع وجود قيادة شابة ختوض العمل الوطين السياسي والديين دون .. اآلخرين بإجياد صراعات طبقية أو فكرية تنسف اجلماعة من داخلها 
 لديهم بأن خططهم اليت رمسوها إلاء اجلماعة كفيلة بتحقيق ما تكريس واعتماد من املؤسسات املعتمدة يف اتمع، فإن الظن كان أكيد

 .أرادوه
ويتكلم التاريخ أن فضل اهللا سبحانه وتعاىل واالعتماد عليه مع باقي أدوات النصر اليت يسلكها ااهدون يف سبيله هو العاصم من  

 هلم يف ساحة العمل اليت يشاركهم فيها غريهم اجتهادات فيما ال مكر البشر، وألن أفراد مجاعة اإلخوان املسلمني أيضا من البشر فقد كانت
، رآها البعض صائبة )مبعىن نظام احلياة وفق كتاب اهللا والصحيح من سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم(نص فيه شرعي ميس العقيدة والدين 

ى اجلماعة اليت ال ينكرها أحد ومل تتلبس بآفة من آفات العمل العام ورآها اآلخرون أا غري ذلك، ولكنها ويف النهاية مل ختدش براءة القصد لد
كاملال احلرام واالستفادة من السلطة وخيانة العهد واالستقواء باألجنيب والتفريق بني املواطنني والتخلي عن قضايا األمة والتويل يوم أن اشتدت 

 .اب الذي يربرون به رفع املشانقاحملن وطالت طوال أكثر من نصف عمرها واالام بالعنف واإلره
يف زمن مل يكن فيه ميزان العدالة املعلق على منصة القضاء يف يد رجال أمن النظم ومثقفي السلطة، أصدرت حمكمة جنايات القاهرة  

اذ مصطفى مشهور وكان متهما فيها املرشد األسبق األست) قضية السيارة اجليب(م يف القضية اليت أطلقوا عليها اسم 1950 / 3 / 17يف 
إنه جهاز تدريب يتمشى مع أهداف املقررة لتحرير وادي النيل ومجيع البالد (يرمحه اهللا جاء يف حيثيات احلكم عن النظام اخلاص يف اجلماعة 

ان املسلمون يف وأن احملكمة تدين بالتقدير لروح البذل والفداء الذي قدمه اإلخو.. اإلسالمية، وإنه مل يتضمن ومل يدع إىل ارتكاب جرمية 
فلسطني، األمر الذي شهد به أمام احملكمة كل من اللواء أمحد بك املواوي القائد األول حلملة فلسطني، واللواء أمحد فؤاد صادق باشا الذي 

 ).اباتخلفه، مبا قام به هؤالء املتطوعون من أعمال دلت على بسالتهم وحسن مرام ومسو روحهم املعنوية وإملامهم بفنون حرب العص



وبعد أكثر من مخسني عاما يأيت يف بعض أحاديث املنتديات عن املرشد الراحل وهو بني يدي ربه اآلن وبعد أن مل يعد يف اجلماعة  
 .!! لالستيالء على الوطن هذه املرةنظام خاص أنه مهس يف منتدى أحدهم أنه يدير تنظيما عسكريا

أسبوع شباب اجلامعات لصاحبه الذي مل يكن على قناعة بأن سيدنا إبراهيم هو عن ) يف الشعر اجلاهلي(وعودة إىل صاحب كتاب  
أنه قد تشات أغراضه مع .. حديث املنتديات عن اإلخوان املسلمني  الذي وضع قواعد البيت احلرام كما جاء يف القرآن فهل لنا أن نقول عن

 !!.؟صاحب الكتاب األول
 


