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اإلخوان المسلمون: 
التمكين بين النظرية 

والتطبيق
سامح عيد  

ما ُعرف عن الإخوان، قبل ثالث �سنوات، اأنها جماعة 
نظام  من  بدءًا  الأنظمة  بكل  وا�سطدمت  امللكية  عهد  يف  ن�ساأت 
امللك فاروق وكذلك عبدالنا�سر وال�سادات وح�سني مبارك. واأنها 
عدد  واأعدم  دومًا  بها  التنكيل  ومّت  الإ�سالم،  اإىل  تدعو  جماعة 
كبري من قادتها، اأ�سهرهم: �سيد قطب �ساحب »يف ظالل القراآن«، 

وامل�ست�سار عبدالقادر عودة.

(قيادي �سابق يف جماعة الإخوان امل�سلمني.  (
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ا �كان يظهر زعما�ؤها اجلدد اأمثال: ع�سام العريان   اغتيل موؤ�س�سها ح�سن البنَّ
�حلمي اجلزار �غريهما يتحدثون باأنهم ل يفعلون �سيئًا غري الدعوة اإلى اهلل �اأنهم 
�سحية الأنظمة املتتابعة، حتى جاءت الثورة �النتخابات الربملانية، �كذلك الرئا�سية 
ليت�سدر�ا امل�سهد ال�سيا�سي �يكونوا حمط اأنظار العامل اأجمع، �حمور جميع الربامج 
التلفاز  اأمام  اجلموع  �جتل�س  يومية،  ب�سورة  �الأحداث  الأفكار  لتناق�س  احلوارية 
متابعة، �يتحرك مقيا�س احلرارة ال�سعبي العاطفي ب�سورة �سريعة �سواء بالإيجاب اأ� 
بال�سلب جتاه اجلماعة �اأفكارها �مواقفها، �ت�ستعل مواقع التوا�سل الجتماعي مدحًا 
اأ� ذمًا ��سخرية، ���سط هذا ال�سخب الكبري يظهر م�سطلح »التمكني« ليحتل مكانه، 

مما يلزم معه حما�لة حتليله �الوقوف على معناه �اأ�سوله �نتائجه.

التمكين: لغويًا وقرآنيًا 

املو�سع احلا�ي  اللغة هو  اأهل  �املكان عند  ن«،  »مكَّ للفعل  التمكني هو م�سدر 
لل�سيء، �قد �ردت مادة )م، ك، ن( مبعان متعددة، منها: مكن ال�سيُء: قوي �منت 
نه من ال�سيء �اأمكنُه منُه: جعل لُه عليِه �سلطانا �قدرة،  �ر�سخ �اطماأَنَّ فهو ماِكن، �مكَّ
ر �قدر عليه. �متكن من الأمر �ا�ستمكن منُه: قدر  �اأمكن فالنًا الأمر: �سهل عليِه �تي�سَّ

َن، �اأمكنُت فالًنا من فالِن)1(. ْنُته �اأمكنُت له َفَتَمكَّ عليِه �ظفر بِه. �يقال: َمكَّ

ن،  من التمكني امَلِكَنة تقول العرب: اإن بني فالن لذ� َمِكنة من ال�سلطان اأي متكَّ
�ت�سمي العرب مو�سع الطري مكنة لتمكن الطري فيه، �املكانة هي املنزلة عند امللك، 

ن. �اجلمع مكانات، �قد َمُكن َمكانة فهو َمكني، �اجلمع ُمكَناء، �ُنّكن- متكُّ

�قد �ردت كلمة التمكني مب�ستقاتها يف القراآن الكرمي يف ثمانية ع�سر مو�سعًا، 
التمكني �كاأنه �سري�رة �لي�س مفهومًا  التي يبد� فيها  الفعلية  �غلبت عليها ال�سيغة 
�ساكنًا، �فيها ين�سب اهلل تعالى التمكني اإلى ذاته العليا فهو �حده من ميكن لالإن�سان 
القراآنية �جود  الآيات  �تظهر  اأم جماعة.  كان  فردًا  لذاته  الإن�سان من ميكن  �لي�س 

)1( اأبو القا�سم، احل�سني بن حممد املعر�ف بالراغب الأ�سفهاين، املفردات يف غريب القراآن، حتقيق: حممد �سيد كيالين دار املعرفة، 
بري�ت، د.ت، �س471.
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عالقة ارتباطية �ثيقة بني مفهومي التمكني �ال�ستخالف، فاهلل تعالى يقول: »�عد 
ا�ستخلف  كما  الأر�س  يف  لي�ستخلفنهم  ال�ساحلات  �عملوا  منكم  اآمنوا  الذين  اهلل 
الذين من قبلهم �ليمكنن لهم دينهم الذي ارت�سى لهم �ليبدلنهم من بعد خوفهم 
اأمًنا« )النور: 55(، �فيها يبد� ال�ستخالف يف الأر�س بو�سفه �سببًا لعملية التمكني 
يف الدين على حني ياأتي التمكني باعتباره النتيجة املرتتبة على عملية ال�ستخالف، 
�ت�سري الآيات القراآنية كذلك اإلى اأن التمكني مثلما يتحقق يف امل�ستوى اجلمعي فاإنه 
قد يتحقق يف امل�ستوى الفردي؛ فاهلل عز �جل يقول: »�كذلك مكنا ليو�سف يف الأر�س 

يتبواأ منها حيث ي�ساء« )يو�سف: 56(. 

�ميكن التمييز بني �سيغتني قراآنيتني من �سيغ التمكني؛ الأ�لى: التمكني لالإن�سان 
يف الأر�س، �الثانية: التمكني لل�سيء )الدين، �القوة، �املال...( يف ال�سيغة الأ�لى يتم 
التمكني عرب امل�ستوى احل�سي املادي، �فيه يتم متكني الإن�سان من الت�سرف يف الأر�س 
�مُينح القدرة على اأن يجعل منها م�ستقرًا �معا�سًا )الوظيفة ال�ستخالفية(، فيقول 
َت�ْسُكُر�َن«  ا  مَّ َقِليال  َمَعاِي�َس  ِفيَها  َلُكْم  َ�َجَعْلَنا  الأَْر�ِس  يِف  اُكْم  نَّ َمكَّ »َ�َلَقْد  تعالى:  اهلل 
)الأعراف:10(. �يندرج �سمن هذا امل�ستوى متكني املال �القوة �الن�سل �هو ما اأ�سار 
اُكْم ِفيِه« )الأحقاف، 26(. �يف ال�سيغة  نَّ كَّ اُهْم ِفيَما اإِن مَّ نَّ اإليه قوله تعالى: »َ�َلَقْد َمكَّ
حتقيق  اإلى  للدين  التمكني  يف�سي  حيث  الر�حي  امل�ستوى  عرب  التمكني  يتم  الثانية 
الأمن لالإن�سان �هو ما يتجلى يف قوله تعالى: »�ليمكنن لهم دينهم الذي ارت�سى لهم 

�ليبدلنهم من بعد خوفهم اأمنا«)2( )النور: 55(.

املادي  بعديها  يف  التمكني  عملية  تكاملية  تتحقق  امل�ستويني  هذين  بت�سافر 
بالو�سائل  الأر�س  اإعمار  يتحقق فيها  لي�س عملية مادية حم�سة  فالتمكني  �الر�حي. 
ن له يف الأر�س. املادية، �اإنا هو اأي�سًا �سمان الأمن النف�سي �الر�حي لالإن�سان املمكَّ

)2( انظر: فريدة، زمرد، مفهوم التمكني يف القراآن الكرمي، )الرباط: ميثاق الرابطة(، ع 12، 21 مار�س 2010.
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مفهوم القوة وعالقته بالتمكين

تتاأ�س�س قدرة التمكني على نقطتني اأ�سا�سيتني: الأ�لى: اأنها تتطلب القوة التي 
اأ� املواقع  اأن تفر�س التغيري، فاإذا كانت القوة متوارثة بني عدد من الأفراد  ميكنها 
�لي�ست  للتمدد  قابلة  القوة  اأن  افرتا�س  فهي  الثانية:  اأما  حد�ثها،  يتعذر  فعندئذ 
تلك  �لتو�سيح  حيازتها.  جميعًا  الب�سر  مبقد�ر  يغد�  ثم  �من  بطبيعتها،  حمد�دة 

النقطة ينبغي اأن نعر�س ملاهية القوة �بع�س تعريفاتها. 

فهناك  بينها،  فيما  تتفا�ت  القوة  ملفهوم  التعريفات  من  كبري  عدد  هناك 
اأنها تعني ال�سيطرة على املوارد املادية �الأ�سول  اإلى  التقليدي الذي ي�سري  التعريف 
 Max( فيرب  ماك�س  تعريف  �هناك  ذلك،  اإلى  �ما  �الأيديولوجية  �الفكرية  املالية 
ما  يفعلون  الآخرين  جعل  على  »قدرتنا  اأنها  يرى  الذي   )1920-1864(  )Weber
نريد بغ�س النظر عن اهتماماتهم اأ� رغباتهم«. �قريب من هذا تعريف كارل�سربج 
 Jean Baker  ( ميللر  بيكر  جني  �تذهب  التنفيذ«،  على  »القدرة  باعتبارها  للقوة 
Miller( ) 1927-2006( اإلى �جهة مغايرة حني تعرفها باأنها »القدرة على التحرك 

�سوب التغيري اأ� اإنتاجه«)3(.

حتى  اأ�  اإيجابيًا  مفهومًا  لي�ست  القوة  اأن  التعريفات  هذه  �راء  من  ي�ست�سف 
ال�سراع  على  املوؤ�س�سة  ال�سلبية  بالدللت  حممل  مفهوم  هي  �اإنا  الدللة،  حيادي 
من اأجل ال�ستيالء على املوارد �املحا�لت الق�سرية لإحداث التغيري من د�ن تو�سيح 
على  القوة  تنا�لت  التي  الأدبيات  جتمع  �تكاد  �اأد�اته،  ��سائله  حتديد  اأ�  لكيفيته 
اأ�سا�سية، هي: التحكم، �الهيمنة، �التاأثري،  اأ� معاٍن  اأنها توؤ�س�س على ثالثة مفاهيم 
�ي�سيف البع�س اإليها ال�سلطة، �هذه املعاين م�ستبطنة بد�رها �سمن مفهوم التقوية 
الأدبيات  هذه  ترف�س  كما  املفهوم.  يف  الأ�سا�سية  املفردة  القوة  باعتبار  التمكني  اأ� 
اإليها �فق  اإلى القوة بو�سفها بنية ثابتة ي�سهل ال�ستحواذ عليها، �اإنا ينظر  النظر 

)3( فاطمة، حافظ، م�سر�ع التمكني �جمالته، موقع اأ�ن اإ�سالم، اأغ�سط�س )اآب( 2011، على الرابط الآتي: 
http://www.onislam.net/arabic/madarik/concepts/-131945 empowerment.html
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التعريفات املو�سعة �املرنة بو�سفها خمرجًا لعملية التفاعل بني الب�سر بع�سهم البع�س 
�بينهم �بني الأ�سياء، �بهذا املعنى هي عملية متغرية يف حد ذاتها �مبقد�رها اإحداث 

التغري يف حياة الأفراد �املجتمعات)4(.

اأن�ساأه  الذي  م�سر  يف  امللكية  ع�سر  �نتذكر  الوراء،  اإلى  بالزمن  نعود  عندما 
من  ليطلبوا  الأعيان  مع  الأزهر  م�سايخ  جتمع  اأن  بعد   ،1805 العام  علي  حممد 
القائد الألباين حممد علي با�سا )1769-1849( اأن يحكمهم بعد �سراع على امللك 
�سنوات،  ثالث  ملدة  الفرن�سي  الحتالل  حدث  �ب�سببه  �العثمانيني،  املماليك  بني 
احلديثة  د�لته  ليوؤ�س�س  علي  �جاء حممد  ا�سطرابات،  ��سنتني  �سنتني،  �الإجنليزي 
رافع  رفاعة  مثل  اخلارج  يف  املتعلمون  �ياأتي  اأ�لده  امللك  �يتوارث  البعثات  �ير�سل 
لينقلوا  �غريهما   )1893-1823( مبارك  با�سا  �علي   )  1873-1801( الطهطا�ي 
كثريًا من العلوم �يرتجموا كثريًا من الكتب �ينقلوا اأي�سًا النظم ال�سيا�سية مبا فيها 
التا�سع ع�سر  القرن  برملان يف م�سر يف منت�سف  اأ�ل  ليوؤ�س�س  الدميقراطي  النظام 
ا )1949-1906(  )1866( �د�ن الدخول يف تفا�سيل كثرية. �لكن ي�سب ح�سن البنَّ
يف م�سر �فيها نظام ملكي �نظام برملاين غري م�ستقر �اأحزاب �سيا�سية مثل الوفد 
يف  العثمانية  باخلالفة  امل�سرية  الد�لة  �عالقة  الفتاة،  �م�سر  الوطني  �احلزب 
الأ�ستانة هي عالقة معنوية �اأدبية ل اأكرث، بل كانت حتمل معاين �سلبية عند البع�س 
اأتاتورك  الإ�سالمية )العثمانية( يف تركيا على يد م�سطفى كمال  �ت�سقط اخلالفة 
ا باأفكاره  )1881-1938( ليحولها اإلى علمانية متطرفة تعادي الدين. ياأتي ح�سن البنَّ
عبده  ملحمد  قراأ  �كذلك   )1935-1865( ر�سا  ر�سيد  حممد  اأ�ستاذه  من  تعلم  �قد 
)1849-1905( �جمال الدين الأفغاين )1838-1897( �كذلك املود�دي )1903-

اإلى  تدعو  التي  �خطبه  ر�سائله  بث  �يبداأ يف   1928 العام  �يوؤ�س�س جمعيته   ،)1979
فكرة اخلالفة الإ�سالمية التي ُفقدت �العمل على اإعادتها، �يتحدث يف ر�سائله، عن 
خطوات طريقه: الفرد امل�سلم، �الأ�سرة امل�سلمة، �املجتمع امل�سلم، �الد�لة امل�سلمة، 
�اخلالفة الإ�سالمية، �اأ�ستاذية العامل. �يركز يف احلالة: نظام ملكي ي�سبه باملنظور 

)4( املرجع نف�سه.
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ال�سيا�سي امللكية الد�ستورية، �نظام حزبي، ��سعب يف غالبه متدين، بل �سعب مييل 
اإلى ال�سوفية �حب اآل البيت �زيارتهم يف املوالد لي�ستخل�س جزءًا من هذا ال�سعب 
�ي�سع اأمامهم اأهدافًا كربى، اأهمها اإقامة د�لة اإ�سالمية، هم نواتها، �بعدها خالفة 
د�ن  �الآيات  الن�سو�س  من  بكثري  الفكرة  تلك  تدعيم  مع  العامل،  اأ�ستاذية  �بعدها 
من  الظنية  الن�سو�س  �اأي�سًا  الآيات،  لهذه  الظنية  الدللت  تفا�سيل  اإلى  الدخول 
اأحاديث الآحاد، فاختيار جمموعة �سغرت اأ� كربت �دعوتهم اإلى اإقامة د�لة غري هذه 
الد�لة املقامة هو تغيري لنظام الد�لة �سواء كان بانقالب اأ� ثورة اأ� اأي طريق اآخر، 
�لكنه عني التمكني ملجموعة يف احلكم على نظام خمالف للنظام القائم. كان �سعار 
اإلى م�سحف ��سيفني �كلمة  اجلماعة يف البداية هالًل �م�سحفًا، �حتول بعد ذلك 
»واأعدوا« ن�سبة اإلى الآية الكرمية: »واأعدوا لهم ما ا�ستطعتم من قوة ومن رباط اخليل 

ترهبون به عد�ا اهلل �عد�كم« )الأنفال الأية 60(.

ا يف ر�سالة املوؤمتر اخلام�س حتت عنوان الإخوان �القوة: يقول ح�سن البنَّ

اأما القوة ف�سعار الإ�سالم يف كل نظمه �ت�سريعاته، فالقراآن الكرمي ينادي يف 
و�سوح وجالء »واأعدوا لهم ما ا�ستطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدوا 
اهلل �عد�كم«. �ا�ستطرد ذاكرًا اأحاديث عدة يف معنى القوة، �لكن الإخوان امل�سلمني 
اأعمق فكرًا �اأبعد نظرًا من اأن ت�ستهويهم �سطحية الأعمال �الفكر، فال يغو�سون يف 
اأعماقها �ل يزنون نتائجها �ما يق�سد منها �ما يراد بها، فهم يعلمون اأن اأ�ل درجة 
من درجات القوة هي قوة العقيدة والإميان، ثم يلي ذلك قوة الوحدة والرتباط، ثم 
لها  تتوافر  بالقوة حتى  تو�سف جماعة  اأن  ي�سح  ول  وال�سالح،  ال�ساعد  قوة  بعدهما 
هذه املعاين جميعًا، واأنها اإذا ا�ستخدمت قوة ال�ساعد وال�سالح وهي مفككة الأو�سال 
الفناء  م�سريها  ف�سيكون  الإميان  خامدة  العقيدة  �سعيفة  اأ�  النظام  م�سطربة 
�الهالك. �ي�ستطرد بعد ذلك بقوله: �بعد كل هذه النظرات �التقديرات اأقول لهوؤلء 
اإن الإخوان امل�سلمني �سي�ستخدمون القوة العملية حيث ل يجدي غريها،  املت�سائلني: 
هذه  ي�ستخدمون  حني  �هم  �الوحدة،  الإميان  عدة  ا�ستكملوا  قد  اأنهم  يثقون  �حيث 
القوة �سيكونون �سرفاء �سرحاء ��سينذر�ن اأ�ًل، �ينتظر�ن بعد ذلك ثم يقدمون يف 
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كرامة وعزة ويحتملون كل نتائج موقفهم هذا بكل ر�سا وارتياح)5(.  

ا يف ر�سالة املوؤمتر اخلام�س: �ي�ستطرد البنَّ

�يف الوقت الذي يكون فيه منكم )مع�سر الإخوان امل�سلمني( ثالثمئة كتيبة قد 
�ج�سميًا  �الثقافة،  بالعلم  �فكريًا  �العقيدة،  بالإميان  ر�حيًا  نف�سيًا  منها  كل  جهزت 
بالتدريب �الريا�سة، يف هذا الوقت طالبوين باأن اأخو�س بكم جلج البحار، �اأقتحم 
بكم عنان ال�سماء، �اأغز� بكم كل عنيد جبار، فاإين فاعل اإن �ساء اهلل، ��سدق ر�سول 
اهلل القائل: »�لن يغلب اثنا ع�سر األفًا من قلة«، �قد يظن من ي�سمع هذا اأن الإخوان 
امل�سلمني قليل عددهم اأ� �سعيف جمهودهم، �ل�ست اأق�سد هذا، �لي�س هذا هو مفهوم 
كالمي، فالإخوان امل�سلمون �احلمد هلل كثري�ن، �اإن جماعة ميثلها يف هذا الجتماع 
اأ�  ي�ستقل عددها  اأن  �سعبة كاملة لأكرث من  ينوب عن  اأع�سائها كل منهم  اآلف من 
ين�سى جمهودها اأ� يغمط حقها، �لكن اأق�سد اإلى ما ذكرت اأ�ًل من اأن رجل القول 
غري رجل العمل، �رجل العمل غري رجل اجلهاد، �رجل اجلهاد فقط غري رجل اجلهاد 

املنتج احلكيم الذي يوؤدي اإلى اأعظم الربح باأقل الت�سحيات)6(. 

ا يف الر�سالة نف�سها حتت عنوان »الإخوان امل�سلمون �احلكم«.  �يتحدث البنَّ

 فالإخوان امل�سلمون ي�سري�ن يف جميع خطواتهم �اآمالهم �اأعمالهم على هدي 
الإ�سالم احلنيف كما فهموه، �كما اأبانوا عن فهمهم هذا يف اأ�ل هذه الكلمة. �هذا 
الإ�سالم الذي يوؤمن به الإخوان امل�سلمون يجعل احلكومة ركنًا من اأركانه، �يعتمد على 
التنفيذ كما يعتمد على الإر�ساد. �قدميًا قال اخلليفة الثالث )ر�سي اهلل عنه(: »اإن 
اهلل ليزغ بال�سلطان ما ل يزغ بالقراآن«، �قد جعل النبي)�سلى اهلل عليه ��سلم( احلكم 
عر�ة من عرى الإ�سالم. �احلكم معد�د يف كتبنا الفقهية من العقائد �الأ�سول، ل من 

الفقهيات �الفر�ع، فالإ�سالم حكم �تنفيذ، كما هو ت�سريع �تعليم. 

)5( جمموعة ر�سائل ح�سن البنا، موؤ�س�سة اقراأ، 2012، �س149.

)6( املرجع نف�سه، �س151.
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من  �جد�ا  فاإن  لأنف�سهم،  احلكم  يطلبون  ل  امل�سلمون  فالإخوان  هذا،  �على 
الأمة من ي�ستعد حلمل العبء �اأداء هذه الأمانة �احلكم مبنهاج اإ�سالمي قراآين، فهم 
جنوده �اأن�ساره �اأعوانه، �اإن مل يجد�ا فاحلكم من منهاجهم ��سيعملون ل�ستخال�سه 
املوقف: هي  نقولها يف هذا  اأن  اأ�امر اهلل. �كلمة لبد  تنفذ  اأيدي كل حكومة ل  من 
اأن الإخوان امل�سلمني مل ير�ا يف حكومة من احلكومات التي عا�سر�ها �ل احلكومة 
بهذا  ينه�س  �ل غريهما من احلكومات احلزبية من  ال�سابقة  �ل احلكومة  القائمة 

العبء اأ� من يبدي ال�ستعداد ال�سحيح ملنا�سرة الفكرة الإ�سالمي)7(.

ا اأنه يطلب احلكم حتت مزاعم احلكم الإ�سالمي  �ا�سح من كالم ح�سن البنَّ
�اأنه عر�ة من عرى الإ�سالم، �ما  اأ�سل من الأ�سول  �اأنه  الذي ل تنفذه احلكومات 
ا، ولكنه كان  التمكني اإل احلكم وال�سيطرة وال�سطوة، وهذا ما اأكده بو�سوح ح�سن البنَّ
يوؤكد دائمًا على الوقت املنا�سب، �على العدد املجهز لذلك، �اأي�سًا يقول »��سيعملون 
ل  احلكومة  اأن  بادعاء  �انتزاع  قوة  من  الكلمة  هذه  عليه  حتتوي  مبا  ل�ستخال�سه« 
اأنهم مل ير�ا يف احلكومات ال�سابقة �احلالية من  اأ�امر اهلل، �يوؤكد بعد ذلك  تنفذ 
الكبري، �هو قادم ل  �الد�لة هي هدفهم  اأن احلكومة  يوؤكد  العبء، مما  يقوم بهذا 
تكن  مل  التمكني  فكرة  اأن  بذلك  نوؤكد  �نحن   .1938 العام  قيل  الكالم  هذا  حمالة. 
فكرة م�ستحدثة اأ�س�س لها خريت ال�ساطر �اأعوانه، �لكنها فكرة قدمية موجودة لدى 

ا.  املوؤ�س�س الأ�ل ح�سن البنَّ

يقول م�سعد خريي اإنه يف العام 1945 كان قد بلغ عدد الأع�ساء العاملني يف 
م�سر �حدها ن�سف مليون، �الأع�ساء املنت�سبني �املوؤازرين اأ�سعاف هذا العدد، اأما 
عدد �سعبهم يف م�سر �حدها فبلغ األفي �سعبة، �يف ال�سودان حوايل خم�سني �سعبة، 
عدا �سعبهم يف معظم البلدان العربية �البالد الإ�سالمية �يف اأ�ر�با �اأمريكا، �لهذا 
بعد  احلكم  �ليت  التي  احلكومات  قبل  من  العنف  غاية  يف  مقا�مة  اجلماعة  لقيت 

احلرب العاملية الثانية)8(.

)7( امل�سدر نف�سه، �س159.

)8( م�سعد، خريي، الإخوان بب�ساطة، موؤ�س�سة بداية، �س 29. 
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 مع العلم باأن اجلمعية يف هذا الوقت كانت ُم�سهرة، �يعني ذلك اأن هذا الرقم 
رمبا يكون اأقرب اإلى الدقة من �اقع ال�سجالت، �لي�س اأمرًا تقديريًا كالذي نتحدث 

عنه اليوم.

ا عن الفرد امل�سلم �الأ�سرة امل�سلمة �املجتمع  �يف ر�سالة التعاليم يتحدث البنَّ
امل�سلم واإ�سالح احلكومة حتى تكون اإ�سالمية بحق وبذلك توؤدي مهمتها كخادم لالأمة 
�اأجري عندها �عامل على م�سلحتها، �احلكومة اإ�سالمية ما كان اأع�سا�ؤها م�سلمني 
الإ�سالم  �كانت منفذة لأحكام  بع�سيان،  الإ�سالم غري متجاهرين  لفرائ�س  موؤدين 
�تعاليمه �ل عربة بال�سكل الذي تتخذه �ل بالنوع، مادام موافقًا للقواعد العامة يف 

نظام احلكم الإ�سالمي.

اأ�طانها  بتحرير  الإ�سالمية،  لالأمة  الد�يل  الكيان  اإعادة  عن  اأي�سًا  يتحدث 
�اإحياء جمدها �تقريب ثقافتها �جمع كلمتها، حتى يوؤدي ذلك كله اإلى اإعادة اخلالفة 

املفقودة �الوحدة املن�سودة.

�يتحدث اأي�سًا عن اأ�ستاذية العامل بن�سر دعوة الإ�سالم يف ربوعه: »�قاتلوهم 
حتى ل تكون فتنة �يكون الدين كله هلل« )الأنفال - 39(، »�ياأبي اهلل اإل اأن يتم نوره 
�لو كره الكافر�ن« )التوبة - 32(. �لي�س يف الدنيا جهاد ل ت�سحية معه، �ل ت�سيع يف 
�سبيل فكرتنا ت�سحية، �اإنا هو الأجر اجلزيل �الثواب اجلميل �من قعد عن الت�سحية 
معنا فهو اآثم »اإن اهلل ا�سرتى من املوؤمنني اأنف�سهم �اأموالهم...« )التوبة - 111(، »قل 
اإن كان اآبا�ؤكم �اأبنا�ؤكم...« )التوبة - 24(، »ذلك باأنهم ل ي�سيبهم ظماأ �ل ن�سب« 

)التوبة - 120(، »فاإن تطيعوا يوؤتكم اهلل اأجرًا« )الفتح - 16(. 

ا يتحدث عن دين جديد، �ي�ستدعي اآيات قراآنية ذكرت  هكذا، �كاأن ح�سن البنَّ
�يقول  اإليه،  يدعو  كان  الذي  الأ�ل  الإ�سالم  عن  �ال�سالم(  ال�سالة  )عليه  للر�سول 
–اإذن- ل يتحدث عن فكرة  اآثم. فهو  بكل و�سوح: من قعد عن الت�سحية معنا فهو 
عابرة ل�سخ�س اأ� لداعية يدعو اإلى اهلل يف العموم، �لكنه يتحدث عن دعوة خا�سة، 
من اأ�سولها احلكم، �اأنها تتطلب جهادًا �قتاًل: »�من ل يقاتل معنا فهو اآثم«! �كاأنه 
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يتحدث عن دين جديد هو مكلف بتبليغه للعامل، بل لي�س التبليغ فقط، بل ال�سيطرة 
ال�سيا�سية �الع�سكرية على العامل اأجمع ليجربه على هذا الأمر، �هي فكرة »اأ�ستاذية 
العامل« بعد اخلالفة الإ�سالمية، �كاأن الدين مل يكتمل مبوت ر�سول اهلل )�سلى اهلل 
الإ�سالم  �اأمتمت عليكم نعمتي �ر�سيت لكم  اأكملت لكم دينكم  »اليوم  عليه ��سلم( 
دينا«. �لكن اخلالفة اأكملت امل�سوار اإلى نقطة )من �جهة نظره( �لكنها مل تكملها، 
�كاأن اهلل انتدبه ليعيد اخلالفة ثم يكمل امل�سوار الذي مل يكمله ال�سحابة �التابعون 

�تابعوهم ليحقق هو مراد الإ�سالم -كما يظن- لل�سيطرة على العامل اأجمع. 

يف  القراآن«.  ظالل  »يف  كتابه  يف   )1966  -1906( قطب  �سيد  لكالم  ننتقل 
الإخوان  اأ�سر  يف  تدر�س  التي  املهمة  ال�سور  من  فهي  �للعلم  الأنفال،  �سورة  مقدمة 
�كتائبهم �رمبا ُيعاد درا�ستها مرات عدة لتاأكيد ما بها من معان �اأفكار، يقول قطب: 
بالعرب!  ر�سالة خا�سة  �لي�س  العربي!  الإن�سان  لتحرير  اإعالنًا  لي�س  الدين  »اإن هذا 
اأن يرد  اإن مو�سوعه هو الإن�سان �جماله هو الأر�س، كل الأر�س، �هذا الدين يريد 
العاملني اإلى اهلل، �اأن ينتزعهم من العبودية لغريه، �العبودية الكربى يف نظر الإ�سالم 
هي خ�سوع الب�سر لأحكام ي�سرعها لهم نا�س من الب�سر. �هذه هي العبادة التي يقرر 
اأنها ل تكون اإل هلل، �اأن من يتوجه بها لغري اهلل يخرج من دين اهلل مهما ادعى اأنه 

يف هذا الدين«)9(.

لحظ قوة العبارات التي ي�ستخدمها �سيد قطب »من يخ�سع لأحكام« )يق�سد 
قوانني اأ� نظمًا اأيًا كانت( فهي عبودية لغري اهلل، �اأنه يخرج من دين اهلل مهما ادعى 

اأنه من هذا الدين. 

ي�ستطرد قطب »اإن الإ�سالم كما قلنا اإعالن عام لتحرير الإن�سان من العبودية 
للعباد. فهو يهدف ابتداء اإلى اإزالة الأنظمة �احلكومات التي تقوم على اأ�سا�س حاكمية 
الب�سر للب�سر �عبودية الإن�سان لالإن�سان... ثم يطلق الأفراد بعد ذلك اأحرارًا... �لكن 
هذه احلرية لي�س معناها اأن يجعلوا اإلههم هواهم، اأ� اأن يختار�ا باأنف�سهم اأن يكونوا 

)9( يف ظالل القراآن، دار ال�سر�ق، 1982، الطبعة العا�سرة، �س1434.
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عبيدًا للعباد! �اأن يتخذ�ا بع�سهم بع�سًا اأربابًا من د�ن اهلل. اإن النظام الذي يحكم 
الب�سر يف الأر�س يجب اأن تكون قاعدته العبودية هلل �حده، �ذلك بتلقي ال�سرائع منه 

�حده)10(.

عالمات التعجب لي�ست من عندي، �لكنها من عند �سيد قطب، �الكلمات مبا 
حتتوي من غمو�ض، وعدم و�سوح معنى احلاكمية للب�سر واحلاكمية هلل، وما هو النظام 
الذي يحكم الب�سر �قاعدته العبودية هلل �حده، �تلقي ال�سرائع منه �حده، ففي النهاية 
نحن ب�سر ا�ستخلفنا اهلل يف هذه الأر�س لنعمرها �اأعطانا عقوًل نفكر بها، �اأر�سل لنا 
ر�ساًل �اأنبياء لهدايتنا، �انتهى ع�سر الر�سل بالر�سالة اخلامتة، �تركنا ننظم اأمورنا 
الدنيوية من منطلق »اأنتم اأعلم ب�سوؤ�ن دنياكم« ن�سع قوانني للمر�ر، �نظامًا للتعليم، 
البنكي  �النظام  �ال�سياحة  ال�سناعة  �كذلك  للزراعة،  �نظامًا  لل�سحة،  �نظامًا 
�البور�سة �قوانني حتكم �تنظم د�ا�ين الد�لة املختلفة، �رمبا ناأخذ بنظام برملاين 
اأ� رئا�سي اأ� ملكي اأ� خمتلط كل ح�سب ظر�فه �اأحواله، �ابتكرت احل�سارة الغربية 
ذلك  بعد  �رمبا جعلوهم  �الق�سائية  �الت�سريعية  التنفيذية  الثالث:  ال�سلطات  فكرة 
اأربعة بعد اأن اأ�سافوا الإعالم �ال�سحافة كجهة رقابية اأي�سًا موؤثرة �اأخذت بها د�ل 
لالأف�سل  الو�سول  �يحا�لون  يفكر�ن  الب�سر  �سيظل  النهاية  �يف  �منها م�سر،  كثرية 

�التجربة �اخلطاأ هي �سبيلنا يف احلياة لتلم�س الطريق. 

النطالق  حتمية  ندرك  املتقدم.  النحو  »على  قائاًل:  قطب  �سيد  �ي�ستطرد 
اأن  اإلى جانب اجلهاد بالبيان، �ندرك  احلركي لالإ�سالم يف �سورة اجلهاد بال�سيف 
ذلك مل يكن حركة دفاعية -باملعنى ال�سيق الذي يفهم اليوم من ا�سطالح )احلرب 
الدفاعية(ـ كما يريد املهز�مون اأمام �سغط الواقع احلا�سر... �اإذا مل يكن بد من اأن 
ن�سمي حركة الإ�سالم اجلهادية حركة دفاعية، فالبد اأن نغري مفهوم كلمة )دفاع( 
�نعتربه دفاعًا عن الإن�سان ذاته �سد جميع العوامل التي تقيد حريته �تعوق حترره... 
اأن نواجه حقيقة بواعث النطالق  �بهذا التو�سع يف مفهوم كملة )الدفاع( ن�ستطيع 
الإ�سالمي يف الأر�س باجلهاد، �نواجه طبيعة الإ�سالم ذاتها، �هي اإعالن عام لتحرير 

)10( املرجع نف�سه، �س 1435.
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�حتطيم  للعاملني،  �ربوبيته  �حده  اهلل  األوهية  �تقرير  للعباد،  العبودية  من  الإن�سان 
مملكة الهوى الب�سري يف الأر�س، �اإقامة مملكة ال�سريعة الإلهية يف عامل الإن�سان.

 فالإ�سالم حني ي�سعى اإلى ال�سلم، ل يق�سد تلك ال�سلم الرخي�سة، �هي جمرد 
يريد  هو  اإنا  الإ�سالمية،  العقيدة  اأهلها  يعتنق  التي  اخلا�سة  الرقعة  على  ياأمن  اأن 

ال�سلم التي يكون الدين فيها كله هلل، اأي تكون عبودية النا�س كلهم فيها هلل. 

املهز�مون هم من يقفون عند حد�د الدفاع لتاأمني احلد�د قال تعالى: »قاتلوا 
الذين ل يوؤمنون باهلل �ل باليوم الآخر، �ل يحرمون ما حرم اهلل �ر�سوله، �ل يدينون 
دين احلق من الذين اأ�توا الكتاب حتى يعطوا اجلزية عن يد �هم �ساغر�ن«. �يف�سر 
األوهية اهلل يف الأر�س، �حتقيق  �سيد قطب هذه املعاين قائاًل: »اإنها مربرات تقرير 
�سلطان  �حتطيم  ال�سياطني،  �مناهج  ال�سياطني  �مطاردة  النا�س.  حياة  يف  منهجه 
اأحد من  يحكمهم  اأن  يجوز  �ل  �حده،  �النا�س عبيد هلل  النا�س،  يتعبد  الذي  الب�سر 

عباده ب�سلطان من عند نف�سه �ب�سريعة من هواه �راأيه«)11(.

�كاأنها  اهلل  �سريعة  عن  يتحدث  فهو  اخلطورة،  قمة  يف  قطب  �سيد  يقوله  ما 
ن�سو�س �ا�سحة جلية قطعية الثبوت �الدللة، تتحدث يف كل �سوؤ�ن احلياة، �علينا اأن 
نتبعها �اإل اأ�سبحنا عبيدًا للب�سر من د�ن اهلل، �هو يتجا�ز فكرة املحكم �املت�سابه، 
�يتجا�ز العام �اخلا�س، �املطلق �املقيد، �ال�سر�رات �احلاجيات، �التح�سينات التي 
�الدللة،  الثبوت  حيث  من  �الظني  القطعي  فكرة  �يتجا�ز  ال�ساطبي،  عنها  حتدث 
م�سارهم  لتحديد  احلركة  من  كبرية  م�ساحة  للب�سر  جتعل  كثرية  اأمورًا  �يتجا�ز 
الب�سري، مما يجربنا على ت�سليم اأنف�سنا له �ملجموعته ل�ستنطاق الآيات �الن�سو�س 
�سعار »حاكمية اهلل ��سريعة  الدين حتت  تف�سري  �متكنه �جماعته من احتكار فكرة 
»قاتلوا  اآية:  �ي�ستنطق  ال�سرائع.  لتلك  ال�سخ�سي  �تف�سريه  ال�سخ�سية  اآرا�ؤه  ل  اهلل« 
الذين ل يوؤمنون باهلل �ل باليوم الآخر« على اأنها اأمر من اهلل مبحاربة العامل اأجمع 
حتى يخ�سع ملجموعة حتتكر حاكمية اهلل، �هو ا�ستدعاء يف قمة اخلطورة، �فيه اإ�ساءة 

)11( يف ظالل القراآن، دار ال�سر�ق، 1982، الطبعة العا�سرة، �س1436.
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كبرية للدين الإ�سالمي تخرجه من كونه رحمة للعاملني اإلى حرب �قتال �قتل للعاملني. 

�ي�ستطرد �سيد قطب: »النطالق باملنهج الإلهي تقوم يف �جهه عقبات مادية 
من �سلطة الد�لة، �نظام املجتمع �اأ��ساع البيئة... �هذه كلها هي التي ينطلق الإ�سالم 

ليحطمها بالقوة. كي يخلو له �جه الأفراد من النا�س. 

قيادات  قيادة جديدة غري  تنظيمي حركي حتت  الوجود يف جتمع  يتمثل هذا 
اجلاهلية، �ميالد جمتمع م�ستقل متميز ل يعرتف لأحد من الب�سر باحلاكمية، لأن 
احلاكمية فيه هلل �حده... �هذا �سراع طبيعي بني �جودين ل ميكن التعاي�س بينهما 

طوياًل)12(.

 هذا الكالم يعرب فيه �سيد قطب بكل �سراحة عن فكرته �عن طليعته احلركية، 
�يتحدث عن ال�سراع الطبيعي بني �جودين ل ميكن التعاي�س بينهما طوياًل.

�ي�ستطرد �سيد قطب: اإن املع�سكرات املعادية لالإ�سالم قد يجيء عليها زمان 
للب�سر داخل  الب�سر  اإذا تركها الإ�سالم تزا�ل عبودية  األ تهاجم الإ�سالم،  ُتوؤِْثُر فيه 
حد�دها الإقليمية، �ر�سي اأن يدعها ��ساأنها �مل ميد اإليها دعوته �اإعالنه التحريري 
اأداء  اأن تعلن ا�ست�سالمها ل�سلطانه يف �سورة  اإل  العام... �لكن الإ�سالم ل يهادنها، 

اجلزية، �سمانًا لفتح اأبوابها لدعوته بال عوائق مادية من ال�سلطات القائمة.

�عبادة اهلل �حده ل تتحقق -يف الت�سور الإ�سالمي �يف الواقع العملي- اإل يف 
ظل النظام الإ�سالمي. 

تنظيمي حركي  يتمثل يف جتمع  اإنا هو منهج  لي�س جمرد عقيدة،  �الإ�سالم 
رعاياها  حياة  تنظيم  من  متكنه  ل  الأخرى  �التجمعات  النا�س،  كل  لتحرير  يزحف 
�فق منهجه هو، �من ثم يتحتم على الإ�سالم اأن يزيل هذه الأنظمة بو�سفها معوقات 

للتحرر العام.

)12( املرجع نف�سه، �س1441.
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ل  م�ساألة خطة  امل�سلمة فرتة عن اجلهاد فهذه  اأيدي اجلماعة  فاإذا كف اهلل 
م�ساألة مبداأ، م�ساألة مقت�سيات حركة ل م�ساألة مقررات عقيدة. 

بل الأمر اأن الإ�سالم فكرة انقالبية �منهاج انقالبي يريد اأن يهدم نظام العامل 
الجتماعي باأ�سره �ياأتي بنيانه من القواعد، �يوؤ�س�س بنيانه من جديد ح�سب فكرته 
�منهاجه العملي. �من هنا تعرف اأن لفظ »امل�سلم« ��سف للحزب النقالبي العاملي 
الذي يكونه الإ�سالم �ينظم �سفوفه ليكون اأداة يف اإحداث ذلك الربنامج النقالبي 
الذي يرمي اإليه الإ�سالم، ويطمح اإليه بب�سره، واجلهاد عبارة عن الكفاح النقالبي 
عن تلك احلركة الدائبة امل�ستمرة التي يقام بها للو�سول اإلى هذه الغاية، �اإدراك هذا 

املبتغى)13(.

هذا الكالم ي�سرح به �سيد قطب وي�سف الإ�سالم باأنه جاء ليقهر النا�ض على 
عبادة اهلل، �مل يكن الإ�سالم كذلك اأبدًا، فقد جاء للحرية، »فمن �ساء فليوؤمن �من 
�ساء فليكفر«، �اإذا كان قد �سمح بحرية الكفر فمن الأ�يل ما د�ن ذلك من �سرائع، 
�ر�ؤاهم هي من عند اهلل،  اأفكارهم  اأن  يّدعون  ب�سر م�سلمني  ناهيك عن اجتهادات 
�اآيات كثرية يف القراآن تتحدث عن احلرية: »ل�ست عليهم مب�سيطر« )الغا�سية - 22(، 

»اإِْن َعَلْيَك اإِلَّ اْلَباَلُغ« )ال�سورى - 48(. 

�ي�سيف �سيد قطب: اإن اإعالن ربوبية اهلل �حده للعاملني معناها: الثورة ال�ساملة 
الكامل  �التمرد  �اأ��ساعها،  �اأنظمتها  �اأ�سكالها  �سورها  كل  الب�سر يف  على حاكمية 
على كل ��سع يف اأرجاء الأر�س احلكم فيه للب�سر ب�سورة من ال�سور، اأ� بتعبري اآخر: 
مرادف الألوهية فيه للب�سر يف �سورة من ال�سور.. ذلك اأن احلكم الذي مرد الأمر 
فيه اإلى الب�سر، �م�سدر ال�سلطات فيه هم الب�سر، هو تاأليه الب�سر. اإن هذا الإعالن 
معناه انتزاع �سلطان اهلل املغت�سب �رده اإلى اهلل، �طرد املغت�سبني له، الذين يحكمون 
النا�س منهم  اأنف�سهم فيقومون منهم مقام الأرباب، �يقوم  النا�س ب�سرائع من عند 
اأ�  الأر�س...  اهلل يف  لإقامة مملكة  الب�سر  معناه حتطيم مملكة  اإن  العبيد...  مقام 

)13( امل�سدر نف�سه، 1434.
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بتعبري القراآن الكرمي: »�هو الذي يف ال�سماء اإله �يف الأر�س اإله«. 

�قيام مملكة اهلل يف الأر�س، �اإزالة مملكة الب�سر، �انتزاع ال�سلطان من اأيدي 
�اإلغاء  �حدها،  الإلهية  ال�سريعة  ��سيادة  �حده،  اهلل  اإلى  �رده  العباد  من  مغت�سبيه 

القوانني الب�سرية.

�املهز�مون ر�حيًا �عقليًا ممن يكتبون عن »اجلهاد الإ�سالمي«، ليدفعوا عن 
الإ�سالم هذا التهام يخلطون بني منهج هذا الدين �بني الن�س على ا�ستنكار الإكراه 
النا�س  التي حتول بني  املادية  ال�سيا�سية  القوى  العقيدة، �بني منهجه يف حتطيم  يف 

�بينه. �يتحدث عن �سمات الجتهاد الإ�سالمي فيقول:

ال�سمة الأوىل: للجهاد الإ�سالمي اأنها تواجه جاهلية اعتقاد ت�سورية، تقوم 
عليها اأنظمة �اقعية عملية ت�سندها �سلطات ذات قوة مادية �على احلركة اأن تواجهه 
بالقوة �اجلهاد لإزالة الأنظمة �ال�سلطات القائمة عليها، تلك التي حتول بني جمهرة 
النا�س �بني الت�سحيح بالبيان للمعتقدات �الت�سورات، �تخ�سعهم بالقهر �الت�سليل 

�تعبدهم لغري ربهم اجلليل. 

حتى  قهرها  اأ�  احلاكمة،  ال�سيا�سية  الأنظمة  حتطيم  بعد  الثانية:  ال�سمة 
تدفع اجلزية �تعلن ا�ست�سالمها �التخلية بني جماهريها �هذه العقيدة، تعتنقها اأ� ل 

تعتنقها بكامل حريتها .

يكن  فتحي  لبنان  يف  الإ�سالمية  للجماعة  الأ�سبق  العام  الأمني  حتدث  كذلك 
)1933- 2006( عن فكرة التمكني �فكرة الدعوة ال�سرية �الدعوة العلنية، �حتدث 
عن التمكني �عن ن�سب معينة ملرحلته ذكر منها 10% من ال�سعب تكون اأ�سر اإخوانية 
�60% من ال�سعب متعاطفة �موؤيدة للفكرة بحيث ي�سل باملجموع اإلى 70% من ال�سعب 
هذه  يف  الد�لة  اأمن  �سابط  �ناق�سه  اأ�سدقائنا  اأحد  على  ُقب�س  اأن  الطريف  �من 
الن�سب. �قد كان اجليل اجلديد من اأمن الد�لة اأكرث ثقافة �اطالعًا، بل رمبا يكون 
حفظهم لأدبيات اجلماعة اأكرث من اأفراد اجلماعة اأنف�سهم. املهم: �ساأله �سابط اأمن 
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»دلوقتي  الظل:  �قد كان خفيف  اأمين  اأمين؟«، فرد  يا  دلوقتي  لكام  »��سلتوا  الد�لة 
يابا�سا ��سلنا لـ80%«، مما جعل �سابط اأمن الد�لة ينظر له نظرات ما بني الغ�سب 
�التعجب. �فتحي يكن ملن ل يعرفه هو من اأهم منظري احلركة �كانت كتبه تدر�س 
يف اأ�سر الإخوان، �لكنه اختلف معهم �بداأ يف انتقادهم يف الت�سعينيات، مما جعلهم 
اأي�سًا يف كتابها »اأيام من حياتي«  يخرجون كتبه من املناهج. �كتبت زينب الغزايل 
عن فكرة الدعوة ال�سرية التي متتد لثالثة ع�سر عامًا كما فعل الر�سول )عليه ال�سالة 

�ال�سالم( يف الدعوة ال�سرية)14(.

�خر�ج   ،2013 )حزيران(  يونيو   30 بعد  �نحن  الراهنة  اللحظة  اإلى  ننتقل 
نحا�ل  الحتقان  �سديد  �م�سهد  ال�سجون،  قياداتهم  �دخول  احلكم،  من  الإخوان 
�زينب  يكن  �فتحي  قطب  �سيد  �كذلك  ا  البنَّ ح�سن  اأفكار  يف  جولتنا  بعد  نفهمه  اأن 
الغزايل، �كالمهم الوا�سح عن احلكم �ال�سيطرة �انتهاء هذا الكالم داخل �سجون 
عبدالنا�سر. �لكن يف �سبعينيات القرن املا�سي خرج الإخوان مرة اأخرى من ال�سجون 
�فتح لهم ال�سادات املجال للعمل بال�سوء الأخ�سر ملحا�سرة النا�سريني �ال�سيوعيني 
ال�سرعي!  العلني  بالعمل  ال�سادات  اأعلم ملاذا مل ي�سمح لهم  ال�سارع امل�سري، �ل  يف 
رمبا كان اأف�سل لو فعل ذلك على الأقل مل يكن ليوؤ�س�س جيل ال�سبعينيات على عنقودية 
التنظيم اخلا�س مل�سهور �عزت يف �سورته القطبية. املهم اأن اجلماعة انت�سرت ب�سكل 
كبري ��ساركت يف انتخابات جمل�س ال�سعب 1984 �1987 �كذلك 1990 �قاطعت يف 
1995 ��ساركت يف 2000 �2005 �كذلك يف 2010 �تفا�تت الع�سوية بني 4 يف العام 
1984 �37 يف العام 1987 �ع�سو �احد فقط يف العام 1990، �زاد العدد يف العام 
��سيطرت  الطالب  احتادات  انتخابات  دخلت  �كذلك  ع�سوًا،   88 اإلى  لي�سل   2005
�دخلت  باجلامعات،  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اأندية  �كذلك  اجلامعات  معظم  على 
معظم النقابات ��سيطرت على معظمها، بل تطرقت اإلى النوادي الجتماعية �مراكز 
ال�سباب �ال�ساحات �اجلمعيات �كل �سيء يف م�سر تقريبًا، �اخرتقت موؤ�س�سات الد�لة 
قليلة  باأعداد  �ال�سرطة  كان اجلي�س  �اإن  �الق�ساء،  �ال�سرطة  فيها اجلي�س  كلها مبا 

)14( كتاب اأيام من حياتي، درا�سة �تقدمي عمر� فار�ق، دار كنوز، �س23. 
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لأنهم يجب جتنيدهم قبل انتهاء الثانوية العامة، اأما الق�ساء فاأمامك فرتة اجلامعة 
�رمبا  اأكرث،  عددهم  فكان  للنيابة  تر�سيحه  يتم  حتى  اأكرث  اأ�  بعامني  رمبا  �بعدها 
اأجل م�سر« �كذلك النائب العام طلعت  ات�سح هذا بعد ذلك يف م�سهد »ق�ساة من 
عبداهلل. �بالعودة قلياًل اإلى العام 1991 جند »ق�سية �سل�سبيل«، حيث مت القب�س على 
جهاز  على  ع�سوياتها  مب�ستويات  كلها  اجلماعة  ت�سكيالت  ��سبطت  ال�ساطر  خريت 
الكمبيوتر، �كذلك مبا ي�سمي »خطة التمكني« اأ� »خطة فتح م�سر«، �اإن كان الأمن 
�لكني  امل�سور،  جريدة  يف  رزق  حمدي  الكاتب  ن�سرها  عندما  اأنكرها  حينها-  -يف 
�الد�لة  الإخوان  بني  الوقت  هذا  يف  قائمًا  كان  الذي  التن�سيق  �سوء  يف  ذلك  اأتفهم 
قد  كانوا  �اإن  التن�سيق،  يعوق هذا  الإعالم عن�سَر �سغٍط  يدخل  اأن  الد�لة  تريد  �ل 
قبلوا بت�سويه اجلماعة اإعالميًا، �لكنهم مل يكونوا لي�سمحوا بد�ر اأكرب من ذلك، فهم 
مازالوا يحتاجون للجماعة للقيام باأد�ار اأخرى داخلية �خارجية، فقد كانوا فزاعة 
للغرب يف هذا الوقت، اأ� كان يظن النظام ذلك، �يف الوقت نف�سه كانوا مربرًا لتاأجيل 
الدميقراطية يف الداخل �ا�ستمرار قانون الطوارئ �يقومون بهدف اآخر هو التمدد يف 
الفراغ ال�سيا�سي ملحا�سرٍة اأكرث لالأحزاب الليربالية �الي�سارية يف ال�سارع امل�سري، 

حتى ل تكون ا�ستحقاقات الدميقراطية مطلبًا مهمًا لدى الداخل �اخلارج. 

�قد تطرق الكاتب حمدي رزق يف كتابه »فتح م�سر«، الذي كتبت مقالته قبل 
ذلك يف جريدة امل�سور، عّما ي�سمي بـ»�ثيقة فتح م�سر«، �الذي حتدثت فيه الوثيقة 
املتحم�سني  ���سول  ع�سو،  ماليني   3 اإلى  الأع�ساء  عدد  و�سول  فكرة  عن  بو�سوح 
للفكرة �املرحبني بها من ال�سارع امل�سري اإلى 50% )كم�ستهدف للحركة �لي�س �اقعًا 
على الأر�س(. �حتدثت ب�سكل �ا�سح عن الحتادات �النقابات �املجال�س الت�سريعية 
القت�ساد  عن  الوثيقة  �حتدثت  ال�سيادية،  فيها  مبا  الد�لة  موؤ�س�سات  �اخرتاق 
م�سر  خارج  ال�ستثمار  �كذلك  كبرية،  اقت�سادية  موؤ�س�سات  يف  ال�ستثمار  ��سر�رة 
التعامل مع  اأي�سًا عن  الوثيقة  باخلارج. �حتدثت  املوجودين  امل�سريني  �الفادة من 
امل�سيحيني �اليهود �حتييدهم. �ل نن�سى كم الإرهاب الذي حدث للم�سيحيني عندما 
جاءت حادثة الحتادية �مت العتداء على �سباب الثورة، �خ�سو�سًا من كان م�سيحيًا 
منهم، �مت معرفته من طريق البطاقة ال�سخ�سية اأ� ال�سليب املدقوق على اليد، �مت 
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الت�سريح من البلتاجي �ال�ساطر باأن 80% من املتظاهرين من امل�سيحيني لإرهابهم 
�منعهم من اخلر�ج، �مت حتذير �سريح للبابا توا�سر��س قبل 30 يونيو )حزيران( 
من على من�سة رابعة من خر�ج امل�سيحيني يف التظاهرات. �ل نن�سى ت�سريح ع�سام 
العريان عن اليهود، �اأن اليهود امل�سريني من حقهم الرجوع اإلى م�سر مرة اأخرى، 
هذا الت�سريح الذي اأثار جدًل كبريًا، تعليقًا على ما ت�سمنته الوثيقة من حتييد القوى 
اأ�سهر من  اأربعة  الكتاب موؤخرًا قبل  �منها امل�سيحيون �اليهود، �قد كتب تقرير عن 

عزل مر�سي �مما جاء فيه اأي�سًا:

الإخوان  ��سول  على  فقط  اأ�سهر  ثمانية  مر�ر  فبعد  اقرتبت،  التمكني  مرحلة 
�خم�سة  �زراء  ثمانية  املبا�سر  بالأمر  خاللها  مر�سي  الرئي�س  عنّي  احلكم  �سدة  اإلى 
حمافظني �ثمانية يف موؤ�س�سة الرئا�سة، �جنح رجال جماعته يف اخرتاق مفا�سل 20 
للقطاعات  �ر�ؤ�ساء  اإعالميني  �متحدثني  للوزراء  م�ست�سارين  تعيني  �زارة من خالل 
�مديرين ملكاتب الوزراء، اإ�سافة اإلى تعيني 5 نواب حمافظني، �12 رئي�س حي �مركز، 
�13 م�ست�سارًا للمحافظني. �قد �سلم الدكتور يون�س خميون رئي�س حزب النور ملفًا 
ل عليها الإخوان خالل �سبعة اأ�سهر،  ي�سم الدفعة الأ�لى من نحو 13 األف �ظيفة حت�سّ

�هو دليل كاف على حترك قافلة التمكني يف الأر�س على نحو مت�سارع)15(.

هذا الكالم قبل �سهر يونيو )حزيران(، �ل نن�سى حركة املحافظني الأكرث غباء 
يف العامل من الناحية ال�سيا�سية التي �سدرت قبل 30 يونيو )حزيران( باأيام لتثبت 
من  معار�سة،  حمافظات  �سبع  اأخطر  يف  لالإخوان  منتمني  اآخرين  حمافظني  �سبعة 

بينها البحرية �املنوفية.

للدرا�سات  الأهرام  مركز  يف  اخلبري  قال  لـ»التمكني«  الإخوان  م�ساعي  �عن 
الرئي�س  قرر  عندما  �ا�سًحا  ظهر  امل�سعى  هذا  اإن   : القا�سم  اأبو  حمدي  حممود 
اختار  حيث  وم�ست�ساريه،  وم�ساعديه  نوابه  يختار  وراح  الرئا�سة،  من�سب  »ماأ�س�سة« 

)15( حمدي رزق يف كتابه يك�سف خطة الإخوان للتمكن من مفا�سل م�سر!.
html#.uihvrdi3d4- moheet.com/news/newdetails/663385
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بني  الكبرية  للفوارق  مدرك  غري  �اخلرباء،  �الإعالميني  الأكادمييني  من  ا  بع�سً
من  البعيد  �التنظري  الأفكار  عامل  �بني  ال�سارع،  بثقافة  املعجون  املتمر�س  ال�سيا�سي 
امل�سوؤ�لية من  امل�ساركة يف  بتو�سيع  �بدا غري معني  النا�س �حياتهم �معا�سهم،  �اقع 
جانب اأ�سحاب الثقل اجلماهريي �التاأثري الفعلي على الأر�س، �اأبعد الثوار اأ� زمالء 
املعار�سة للنظام ال�سابق عن امل�ساركة يف ال�سلطة يف خطاأ �سيا�سي فادح ظهرت اأثاره 
فيما بعد �سواء يف قراراته التي تراجع عنها اأ� يف تهمي�سه لكل هوؤلء الذين اختارهم 

مل�ساعدته، �رجوعه اإلى جماعته.

�اأ�ساف اأبو القا�سم اأن جماعة الإخوان �هي يف �سبيل التمكني لنف�سها يف ال�سلطة 
�سيقت امل�سر�ع الوطني احلامل لأهداف الثورة، �من ثم حتالفت مع بع�س التيارات 
�ا�ستغلتها لتمرير م�سر�عها �اأهدافها، �هذا كان له مرد�د على اجلماعة من جهتني، 
الأ�لى: اأنه مل تكن هناك حد�د فا�سلة لدى عموم النا�س بني اأي من هذه الأطراف 
يف  الإ�سالميني  غالة  �بع�س  الدعاة  بع�س  ممار�سات  انعك�ست  ثم  �من  الإ�سالمية، 
ظل التوظيف الإعالمى ال�سيئ على التيار الإ�سالمى ككل، �على الإخوان بالأخ�س، 
ا اأن �سر�رات التحالف فر�ست عدم قدرة الإخوان على الفكاك من القيود  خ�سو�سً
�املواقف التي عززت التهامات لدى قطاعات عري�سة من امل�سريني �اأثارتهم �سد 
داخل  اأ�  املنحل  ال�سعب  القوانني يف جمل�س  بع�س  مناق�سة  عند  ا  الإخوان، خ�سو�سً
اجلمعية التاأ�سي�سية عند مناق�سة ن�سو�س الد�ستور، كما اأن هذا التحالف يف اجتاه 
ثان مع مر�ر الوقت اأ�سابه خلل لأنه كان قائًما على ال�ستغالل؛ لذا انف�ست ال�سراكة 

بني ال�سلفيني اأ� حزب النور �الإخوان موؤخًرا. 

عن م�ستقبل الإخوان بعد عزل الرئي�س حممد مر�سي، يرى اأبو القا�سم اأن الد�لة 
العميقة الراف�سة حلكم الإخوان جنحت يف ا�ستغالل حال ال�ستياء ال�سعبي من اأداء 
ا  جماعة الإخوان امل�سلمني �قادت اإلى عزل الرئي�س »الإخوانى«، �بات امل�ستقبل غام�سً
تيار  ف�سائل  كل  اإلى  الو�سع  ميتد  �رمبا  ال�سيا�سي  امل�سهد  اإلى  الإخوان  عودة  اأمام 
الإ�سالم ال�سيا�سي، �لكن على الرغم من ذلك ما زال الإخوان اأقوى ف�سيل �سيا�سي يف 
ال�ساحة ال�سيا�سية، �يجب ممار�سة ال�سغط عليهم ليكونوا اأكرث تفاعاًل �دميقراطية؛ 
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لأن اإق�ساءهم �اإبعادهم ي�سر مب�سر �ي�سر بعملية التحول الدميقراطي املن�سود)16(.

التنظيم  قادة  اجتمع  )اأيلول(،  �سبتمرب  �سهر  �بالتحديد يف  العام 1991  �يف 
�تقدم  برتكيا،  اإ�سطنبول  مدينة  يف  الد�يل«،  بـ»التنظيم  اإعالميًا  املعر�ف  العاملي، 
احلاج م�سطفى م�سهور املعروف حركيًا اآنذاك با�سم »اأبو هاين« باقرتاح اإلى هيئة 
�التى  العاملي«،  التنظيم  املا�سية من عمر  »اإعادة تقومي املرحلة  املكتب حمل عنوان 
كانت قد ��سلت اإلى ما يقرب من ع�سر �سنوات. انق�سمت الورقة اإلى خم�سة اأق�سام 
رئي�سة هي: فكرة التنظيم العاملي، اأهدافه، ��سائله، �سلبيات العمل يف الفرتة املا�سية، 
»�يرى  يلي:  ما  بالو�سائل،  يتعلق  ما  الثالث،  البند  �جاء يف  �التو�سيات  القرتاحات 
بع�س الإخوة اأنه بعد مر�ر ما يزيد على ع�سر �سنوات من عمر التنظيم العاملي �مغالة 
�سحيح  اإ�سالمي  توجه  اأي  اأمام  عام  ب�سكل  �الوقوف  اجلماعة  حرب  يف  الأنظمة 
)لحظوا معي هنا اأن التنظيم يف م�سر مل يكن قد تعر�س لأي م�سايقات من اأي نوع 
بعد( فاإن هناك �جهًا اآخر لو�سائل التغيري لبد من اإعادة النظر فيه �جتليته للو�سول 
اإلى ر�ؤية �سرعية حمددة لو�سيلة من اأهم ��سائل التغيري داخل جمتمعنا، انطالقًا من 
ا قد اختار ��سيلة بعينها يف الأجواء  ا، �ن�ستطيع اأن نلحظ اأن البنَّ ثوابت فكر  ح�سن البنَّ
الليربالية التي كانت حتيط به، �هي الن�سال الد�ستوري �لكنه مل يغلق باب اخليارات 
الأخرى التي قد حتتاجها احلركة للتغيري النهائي، �من اأجل ذلك ن�ستطيع اأن نقول: 
اإن املعامل النظرية للم�سر�ع احلركي الإخواين قد تبلورت يف �سورة اأقرب اإلى الن�سج، 
�لكن ذلك ل يعني بحال من الأحوال اأن اأي نظرية يف العلوم الإن�سانية ميكن اأن ت�سل 

اإلى �سياغتها النهائية، بل يظل الباب مفتوحا للمراجعة �التقومي. 

ا قد قام مبا يلي للعمل على فكرة التمكني: اإن البنَّ

1- درا�سة الواقع املحيط �حتديد امل�سكلة املطلوب عالجها.

2- حتديد الأهداف ال�سرتاتيجية للحركة.

)16( عبداهلل، ح�سي�س، �سحيفة املدينة، اأغ�سط�س )اآب( 2013 ، على الرابط الآتي: 
http;//www.al-madina.com/node/469855.
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3- حتديد ��سائل التغيري �ح�سرها يف الآتي:

اأ- ��سائل التغيري املبا�سرة: الن�سال الد�ستوري - النقالب الع�سكري - الثورة 
امل�سلحة.

ب- ��سائل التغيري غري املبا�سرة: العمل اجلماهريي �ن�سر الفكرة.

4- بناء اأجهزة احلركة املنا�سبة للتغيري: التنظيم اخلا�س، التنظيم الع�سكري، 
َعب، اجلهاز الرتبوي، اجلهاز الإعالمي، املوؤ�س�سات القت�سادية. ال�سُّ

�حدد لذلك ثالث طرق هي:

1- االحتواء: عرب توظيف اأجهزة النظام لتحقيق اأهداف اجلماعة.

2- التعاي�ش: بالعمل على التاأثري يف الواقع املحيط مبا يجعل النظام حري�سًا 
على ا�ستمرار �جود الإخوان.

3- التحييد: عرب اإ�سعار النظام باأن اجلماعة ل متثل خطرًا عليه)17(.

الفرتة  خالل  للتمكني  ا  البنَّ ��سعها  التي  �الطرق  اخلطوات  جليًا  ظهر  �قد 
الق�سرية حلكم الإخوان �ذلك من طريق:

- النت�سار يف طبقات املجتمع احليوية �القدرة على حتريكها.

- النت�سار يف املوؤ�س�سات الفاعلة )�يق�سد�ن بها اجلي�س �ال�سرطة(.

- التعامل مع القوى الأخرى.

)17( موقع املحظورة على الرابط الآتي:
 http://www.alma7zora.com/05/2012/blog-post_5998.htm l
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- �اأخريًا الفادة من البعد اخلارجي)18(.

يعده  الذي  النقالبي  ال�سكل  تو�سح  للتمكني  ا  البنَّ ��سعها  التي  الوثيقة  فهذه 
الإخوان لل�سيطرة على نظام احلكم �الو�سول اإلى مرحلة اإدارة الد�لة، اأ� ما ا�سطلح 

على ت�سميته يف تلك الوثيقة اخلطرة بـ»ال�ستعداد للمهام امل�ستقبلية«.

اإليها  ي�سل  التي  التمكني  من  احلالة  على  »املحافظة  اأن:  اإلى  الوثيقة  ت�سري 
املجتمع تتطلب �سر�رة امتالك القدرة على اإدارة الد�لة ملواجهة احتمال ا�سطرارنا 
لإدارة الد�لة باأنف�سنا، �يف الوقت ذاته �ستوؤدي حالة التمكني اإلى تكالب القوى املعادية 
اخلارجية. لذا؛ كان لبد من ال�ستعداد ملواجهة التحديات الداخلية �اخلارجية من 
امتالك  حيث  من  �سواء  التحديات،  ملواجهة  ر�ؤية  )الإخوان(  لدينا  يكون  اأن  خالل 
اإعداد  الر�ؤية �القدرة على تطويرها، �هذا يتطلب  الإمكانات الالزمة لتحقيق هذه 
البناء الداخلي مبا يتواكب مع متطلبات املرحلة، �يحقق ال�ستخدام الأمثل للموارد 

الذي ا�سطلحت الوثيقة على ت�سميته بـ»بالكفاءة«.

باأهدافها  اخلطة  لتحقيق  العملي  التحدي  ميثل  »هذا  اأن:  الوثيقة  �ت�سيف 
املختلفة؛ مما ي�ستوجب التعامل مع جزئيات البناء الداخلي لتطويرها كي تتوافق مع 
طبيعة املرحلة القادمة، �سواء من حيث الر�ؤية اأ� التكوين لالأفراد اأ� البناء الهيكلي 
على النحو الآتي: فعلى �سعيد الر�ؤية، �هي اأحد اأهم اأ�سالع مثلث مرحلة الكفاءة، 
من  لبد  لذا  �التغيري؛  البناء  اجتاه  يف  ال�سف  توجهات  توحيد  يتطلب  هذا  فاإن 
ا�ستيعاب كامل من قبل ال�سف )العنا�سر الإخوانية( لق�سية التغيري وو�سوح كامل 
للتوجهات حتى ل تواجه اخلطة باملقاومة ال�سلبية من الداخل، و�سرورة البدء بطرح 
ق�سية التغيري للحوار على جميع امل�ستويات من اأجل اأن يتفاعل �يكون عامل امل�ساركة 
دافعًا لإثارة كوامن الفكر واملبادرة وجت�سيد الق�سية«. وهنا ُيطرح ال�سوؤال: ملاذا يتوقع 
خريت ال�ساطر مقاومة من الداخل لق�سية التغيري؟ لأن ما طرح من قبل، وهو عني 

)18( الرابط نف�سه:
- http://www.alma7zora.com/05/2012/blog-post_5998.html
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مل  ال�سجن،  من  الأ�ل  عن  الإفراج  فور  �مبارك  التلم�ساين  بني  عليه  التفاق  مت  ما 
يكن يحتوي ال�سعي يف طريق تغيري النظام اأ� النقالب عليه، ��سارت يف هذا الجتاه 
جميع برامج الرتبية داخل اجلماعة، لذلك توقع ال�ساطر حد�ث بلبلة داخل ال�سف 
مركب  انقالب  اإلى  يوؤدي  قد  ب�سكل  البو�سلة  اجتاه  تغيري  يتم  عندما  )اجلماعة( 
اجلماعة يف مغامرة غري حم�سوبة العواقب، �هو عني ما قال به قادة يف اجلماعة، من 
اأمثال عبداملنعم اأبوالفتوح واأبوالعال ما�سي وع�سام �سلطان )الذين مت الإطاحة بهم 
اكت�سافهم خطة  ال�ساطر(، بعد  بتعليمات من خريت  الآخر من اجلماعة  تلو  �احدا 
التمكني، التي ��سعها ال�ساطر »�سرًا« بتوجيهات خا�سة من احلاج م�سطفى م�سهور 
نائب املر�سد العام للتنظيم الد�يل ر�سميا، �املر�سد العام للتنظيم على �سعيد الواقع 

الفعلي)19(.

من�سب  على  ح�سولهم  بعد  �خ�سو�سًا  لل�سلطة  الإخوان  �سعود  بعد  نالحظ 
الرئي�س �اختيار ه�سام قنديل رئي�سًا للوزراء، �بعده مت اختيار عدد كبري من الوزراء 
يا�سني  �اأ�سامة  لالإعالم،  �زيرًا  الفاعلة، كمحمد عبداملق�سود  الوزارات  �خ�سو�سًا 
�زيرًا لل�سباب، �اختيار الدكتور عالء عبدالعزيز لوزارة الثقافة، الذي اأثار جدًل كبريًا 
يف اأو�ساط املثقفني ودفعهم لالعت�سام يف وزارتهم حتى جميء 30 يونيو )حزيران(، 
ي�سقط  »ي�سقط  الأ�سا�سي  �سعارها  �كان  الإخوان،  نظام  �سد  للثورة  الثانية  �املوجة 
ي�سمي  ما  �اأي�سًا  ال�سباب  �مراكز  ال�سباب  �زارة  اأهمية  نعلم  �نحن  املر�سد«،  حكم 
الثقافة  �زارة  �كذلك  ال�سباب،  �زارة  عليها  ت�سيطر  التي  الأقاليم  يف  »ال�ساحات« 
��سيطرتها على ق�سور الثقافة �املكتبات العامة املنت�سرة يف اأنحاء اجلمهورية للتوا�سل 
مع ال�سباب �جتنيدهم للعمل حتت لواء التنظيم. �بداأ�ا يف تعيني اأع�ساء الإخوان يف 
الوزارة  بوكالء  �انتهاء  الإدارات  املدار�س �مديري  بدءًا من مديري  الد�لة  مفا�سل 
يف الوزارات املختلفة، �ت�سربوا اأي�سًا ملجال�س املدن �بداأ�ا يف تعيني م�سوؤ�يل الأحياء 
املختلفة، هذا �هم يف اأ�ل عام، �هو عام مليء بالتوترات �عدم ال�ستقرار، فماذا كان 
�سيحدث لو ا�ستمر الإخوان اأكرث من ذلك، وخ�سو�سًا اأن الفريق عبدالفتاح ال�سي�سي 

)19( موقع املحظورة على الرابط الآتي:
http://www.alma7zora.com/05/2012/blog-post5998-.html
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�لذلك  �سنة«،   500 نحكم  »اإحنا جايني ع�سان  له:  قالوا  الإخوان  باأن  قد �سرح  كان 
لهم  ��سعه  ملا  �تبعًا  اإليها،  اأ�سرنا  التي  ال�سابقة  بال�سورة  للتمكني  بداأ�ا يف خطتهم 
ا من خالل ر�سائله �من خالل ما ر�سمه لهم املوؤ�س�س الثاين  املوؤ�س�س الأ�ل ح�سن البنَّ

منظر احلركة �سيد قطب، اأنهم يحكمون با�سم اهلل.
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أحمد بان  

الطويل  عمرها  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  عاشت 
م�سوبة  وعيونها  وجمهورية،  ملكية  املختلفة:  الأنظمة  بني 
مع  ال�سراع  من  طويلة  عقود  بعد  اأدركته  حتى  م�سر  حكم  نحو 
يناير   25 ثورة  حتى  و�سارعتها،  معها  تكيفت  التي  الأنظمة  كل 
امل�سري  ال�سيا�سي  البنيان  �سعف  اأجنحة  على  حملتها  التي 
للن�سال  تفرغت  التي  وقواها  م�سر  اأحزاب  ج�سدته  الذي  �سواء 
التي مل جتد  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأو  الف�سائيات،  باحلناجر عرب 
كيانًا متما�سكًا تعهد مل�سر به قانعة باإدارة املرحلة النتقالية يف 
اأعقاب تنحي مبارك، مبا توفر لها من نزاهة ووطنية مل تخُل من 
�سذاجة و�سعف يف الراأي والتدبري، بينما كان الإخوان يحكمون 
مكنتهم  التي  النتخابية  املاكينة  ويعدون  التنظيمي  بناءهم 
الأخرى  الإ�سالمية  املجموعات  من  حلفائهم  مع  الحتفاظ  من 
باأغلبية مقاعد الربملان امل�سري بغرفتيه: ال�سعب وال�سورى، بعد 
اأن طلقت اجلماعة �سعارها الأثري »م�ساركة ل مغالبة« منخرطة 
اإنها نكثت  بعنف يف مغالبة القوى الأخرى من دون رحمة، حتى 
بعهدها للم�سريني ع�سية ثورة يناير باأنها لن تناف�س على مقعد 

الرئا�سة.

( باحث م�سري يف �سوؤ�ن احلركات الإ�سالمية، ع�سو �سابق يف جماعة الإخوان امل�سلمني. (
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اأن  بدا ثمرة حان قطافها، من د�ن  الذي  ل�سهوة احلكم  مل ت�سمد اجلماعة 
اأ�سواق  اأ� تر�ي ظماأها، �لكن  ت�سد جوعها  الثمرة قد تكون م�سمومة �لن  اأن  تدرك 
تتمهل  مل  اللحظة  تلك  انتظار  يف  عمرها  عا�ست  التي  ال�سن  يف  الطاعنة  اجلماعة 

لت�سمع للحكماء من داخلها اأ� خارجها، �م�ست يف طريقها ل تلوي على �سيء. 

مع جتربة الإخوان يف احلكم بدا احللم الذي عا�سته هي كابو�سًا جلل امل�سريني، 
عامًا ع�سيبًا مل يعرفه امل�سريون من قبل ��سفحة بائ�سة يف تاريخهم. طوت م�سر 
اأ�سهم  ال�سيا�سي، �لقد  �سفحة الإخوان امل�سلمني كقوة موؤهلة للحكم بحكم تاريخها 
الإخوان يف التعجيل بطي هذه ال�سفحة بكفاءة منقطعة النظري، �يف �سرعة قيا�سية، 
�لن تنفع مقا�متهم يف ا�ستعادة القبول ال�سعبي الذي توافر لهم، ذات حلظة قدرية، 

فرفع مر�سحًا قياديًا يف �سفوفهم اإلى �سدة الرئا�سة.

كانت الفر�سة اأجمل من حلم، وجاء ال�سقوط اأق�سى من كابو�ض عليهم. كانت 
فرتة انتقالية بني ثورتني، ل هم اأطلقوا الأ�لى، �اإن كانوا اأعظم امل�ستفيدين منها، �ل 
هم تنبهوا اإلى اأن ممار�ساتهم يف احلكم هي التي ت�سببت يف انطالق الثورة الثانية، 
ل هم عرفوا كيف يحكمون، وها هم بعد ال�سقوط املدوي ل يعرفون كيف يراجعون 
جتربتهم، متهيدًا لأن يعود�ا اإلى موقع املعار�سة، بعدما اكتو�ا بنريان احلكم الذي 

ف�سلوا اأن ي�سو�سوه فخلعهم)1(.

داخل  التنوع  ته�سم  مل  اأنها  يف  متثل  داخلها  بنيوي  بعيب  اجلماعة  م�ست 
ج�سدها، �مل تكن موؤهلة برتكيبتها القطبية التي طراأت عليها يف العقود الثالثة من 
حكم مبارك مل�سر، �من ثم مل تكن قادرة على ه�سم تنوعات �طن كم�سر مب�سلميه 

�اأقباطه �التنوع الفريد يف ثقافته �تاريخه الغني. 

املتطرفة  ال�سيا�سية  لالأيديولوجيات  التاريخي  ال�سقوط  اأ�سباب  نفهم  لكي 
لي�س فقط  �سقوطها،  اأ�سباب  بعمق  اأن نحلل  لنا  بد  �ال�سيوعية ل  �الفا�سية  كالنازية 

)1( طالل، �سلمان، عن م�سر بعد حكم الإخوان، جريدة ال�سر�ق، عدد 31/ 7/ 2013.
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اأي�سًا لل�سعف الكامن يف  لتعار�سها الكامل مع م�سار تاريخ التقدم الإن�ساين، �لكن 
بنيتها الفكرية، �هكذا �سقط حكم الإخوان امل�سلمني نتيجة اأ�سباب متعددة، اأبرزها 
رئي�سًا  اأ�سبح  �الذي  �العدالة«  »احلرية  ال�سابق حلزب  الرئي�س  عجز حممد مر�سي 
للجمهورية عن اإدارة الد�لة، �ف�سله الذريع يف اإقامة توافق �سيا�سي ي�سمن ا�ستقرار 
املرحلة النتقالية، من حيث ��سع د�ستور توافقي ت�سارك فيه كل الأحزاب ال�سيا�سية 

�موؤ�س�سات املجتمع املدين �املمثلون احلقيقيون لل�سعب امل�سري.

جمال  يف  امل�سلمني  الإخوان  جلماعة  املنهجي  ال�سعي  ذلك  اإلى  اأ�سفنا  اإذا 
»اأخونة الد�لة �اأ�سلمة املجتمع« من خالل الدفع بكوادرها لت�سغل املنا�سب الرئي�سة 
يف مفا�سل الد�لة جميعًا، �حما�لة فر�س قيمها املعادية للحداثة على املجتمع، �ف�سل 
احلكومة الإخوانية يف حل امل�سكالت اجل�سيمة التي تواجه البالد، ميكن اأن ن�ستنتج 
اأن �سقوط حكم جماعة الإخوان كان حمتمًا، واإن مل يت�سور اأحد اأن يتم بهذه ال�سرعة 
نتيجة للرف�س ال�سعبي العارم من ناحية، �الدعم الإيجابي للقوات امل�سلحة من ناحية 

ثانية)2(.

لقد ن�سي الإخوان طوال عام من حكمهم اأنهم جماعة تاأتي من خارج الد�لة 
مبارك،  اإلى  عبدالنا�سر  من  البالد  يحكمون  َمن  تقّدم  اأن  اعتادت  التي  امل�سرية، 
الذي �سغل من�سب  ثورة 1919 �سّد الحتالل الربيطاين،  �حتى �سعد زغلول، قائد 
وزير املعارف )التعليم( قبل قيادته للحركة ال�سعبية. ون�سوا اأن خربات النجاح تقول 
ال�سائدة، لبد  ال�سيا�سية  تاأتي من خارج املنظومة  اأ� جماعة راديكالية  اأي قوى  باأن 
اأن تتبّنى خطابًا مطمئنًا �اإ�سالحيًا لهذه املنظومة ال�سيا�سة التي �ساغت مالحمها 
احلياة  على  �ست�سيطر  اأنها  القوى  هذه  تبد�  األ  �يجب  العميقة«.  »الد�لة  م�سر  يف 
ال�سيا�سية اأ� حتتكرها، �اأنها �ست�سع الد�ستور �القوانني الأ�سا�سية مبفردها، �تعادي 
ذات  الق�سائية  ال�سلطة  مع  مفتوحة  معارك  �تدخل يف  �اجلي�س،  �الق�ساء  ال�سرطة 
التقاليد العريقة، ل بغر�س اإ�سالحها بل بغر�س الهيمنة عليها –�ل�سيما اأن اجلماعة 
ت �حلفاءها قانونًا لل�سلطة الق�سائية يق�سي بعزل 3500 قا�س بعد خف�س �سّن  اأعَدّ

)2( ال�سيد، يا�سني، حكم الإخوان يف م�سر: ف�سل �سيا�سي و�سقوط تاريخي، جريدة احلياة، عدد 4/ 8/ 2013.
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الإحالة اإلى التقاعد من 70 اإلى 60 عامًا، الأمر الذي اأثار رد�د فعل غا�سبة من جانب 
غالبية الق�ساة)3(.

اأبدًا  تفكر  مل  لذا  املنظور،  املدى  يف  للحكم  ت�سل  قد  اأنها  اجلماعة  تقدر  مل 
يف اإعداد اإجابات عن اأ�سئلة الدولة، ومل تنخرط يف اإعداد رجال دولة بعدما ف�سلت 
اأن تقدم للمجتمع رجال دعوة، باعتبارها قدمت نف�سها للمجتمع بالأ�سا�س  حتى يف 
باعتبارها جماعة دعوية �تربوية، حافظت اجلماعة على تلك ال�سيغة امللتب�سة التي 
من جانب  �سيا�سيًا  �حزبًا  من جانب،  اجتماعية  كونها حركة  بني  لنف�سها  اختارتها 
اأنها هيئة  لقواعدها �حمبيها على  نف�سها  تقدم  اأن  كانت حري�سة على  بينما  اأخر، 
دعوة  امل�سلمني(  )الإخوان  اإن  عليك:  �ل حرج  تقول  اأن  »�ت�ستطيع  اإ�سالمية جامعة 
�رابطة  ريا�سية،  �سيا�سية، �جماعة  �هيئة  �سوفية،  �سنية، �حقيقة  �سلفية، �طريقة 
اأم  جماعة  اإزاء  نحن  هل  اجتماعية«)4(.  �فكرة  اقت�سادية،  ��سركة  �ثقافية،  علمية 
يلتهم م�سر�عها م�سر�ع  اأ�  النهاية،  الد�لة يف  ابتالع  تريد  د�لة  اأم  اأم هيئة  جمعية 
الد�لة؟ هذا بالطبع ما حا�لت اجلماعة اأن تقوم به �لكن يف النهاية ابتلعتها الد�لة 

بعد عام �احد.

ماذا حدث للجماعة بعد عام من حكمها مل�سر؟ �كيف حكمت م�سر؟ هذا ما 
حتا�ل تلك الدرا�سة الإجابة عنه. 

الأقل  النفراد بحكمها على  اأ�  يناير  ثورة 25  اأعقاب  مل يكن حكم م�سر يف 
التعقيدات  �حجم  املتدهور،  القت�سادي  فالواقع  �سيا�سية؛  قوة  لأي  عاقاًل  م�سعى 
�سيا�سي  بناء حتالف  التي �اجهتها م�سر كانا يقت�سيان  �الد�لية  �الإقليمية  املحلية 
�ا�سع من كل القوى الوطنية، بال�سكل الذي ي�سمن م�ساركة كل الف�سائل يف الإجناز 

اإذا حتقق �حتمل ن�سيبها العادل من الإخفاق املحتمل.

اأخطاأت جماعة الإخوان يف قراءة م�سهد ثورة 25 يناير، �بدا لها اأن اللحظة 

)3( عمر�، ال�سوبكي، كيف �سقط حكم الإخوان؟ موؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الد�يل، 1 اأغ�سط�س )اآب( 2013.

ا، ر�سالة املوؤمتر اخلام�س، ، دار الدعوة، 1990، �س174. )4( ح�سن، البنَّ
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منا�سبة للتمكني د�ن اأن تتعرف على الأعباء املرتبطة بحكم بلد كم�سر، خ�سو�سًا اأن 
اجلماعة ف�سيل اأتى للحكم من خارج الد�لة امل�سرية العتيدة التي مل يتعرف مر�سي 
يتح�سب  �مل  �الداخلية،  �اجلي�س  كالق�ساء  القوية  موؤ�س�ساتها  على طبيعة  �جماعته 
ملوؤ�س�سة اأخرى ل تقل عن تلك املوؤ�س�سة قوة �تاأثريًا �هي الإعالم، بل نا�سب كل هذه 
اإن تعا�نت معه  اأد�اته يف احلكم،  اأنها �ستكون  املوؤ�س�سات العداء �كان من املفرت�س 
جنح �اإن تنكرت له ف�سل، بالطبع دفعها هذا العداء دفعًا لعدم التعا�ن معه: »الواقع 
اأن مع�سلة حكم الإخوان الرئي�سة هي اأنهم مل ي�ستوعبوا طبيعة اللحظة التي انتقلوا 
فيها من املعار�سة اإلى احلكم، �ظّلوا ينظر�ن اإلى اأنف�سهم على اأنهم �سحية موؤامرات 
الد�لة العميقة �الإعالم �القوى اخلارجية، �مل ينظر�ا اإلى اأداء اجلماعة يف ال�سلطة 

��سورتها لدى قطاع �ا�سع من امل�سريني«)5(.

عوامل سقوط حكم اإلخوان 

باأع�ساء . 1 �الكتفاء  احلكم  يف  امل�ساركة  عن  ال�سيا�سية  القوى  جل  اإق�ساء 
»منذ  �الكفاءة:  اجلدارة  قواعد  على  قفز  يف  �العدالة(  )احلرية  �حزبها  اجلماعة 
ال�سيا�سي  الف�سل  ببداية مرحلة  اإيذانًا  كان ذلك  رئا�سة اجلمهورية  تولى مر�سي  اأن 
جلماعة الإخوان امل�سلمني! فالقيادي الإخواين الذي رفع يف مرحلة تر�سحه للرئا�سة 
�سعار: »م�ساركة ل مغالبة«، مبعنى اأن فل�سفته �فل�سفة جماعته يف حال الفوز �ستكون 
التوافق ال�سيا�سي، اإذا به بعد اأن اأ�سبح رئي�سًا يقلب املعادلة �ي�سبح ال�سعار: »مغالبة 

ل م�ساركة«!

الأحزاب  لكل  الكامل  الإق�ساء  يف  ال�سعار  هذا  الإخوان  جماعة  ترجمت 
ال�سيا�سية املعار�سة عن دائرة �سنع القرار؛ اإ�سافة حتى اإلى حليفها �هو »حزب النور« 
ال�سلفي. �مار�ست اجلماعة منهج النفراد املطلق بال�سلطة، �ال�سعي اإلى غز� الف�ساء 
�بعد  �ال�سورى،  ال�سعب  جمل�سي  على  بال�سيطرة  �ذلك  بالكامل  امل�سري  ال�سيا�سي 
��سع  على  �الإ�سرار  الد�ستور،  لو�سع  التاأ�سي�سية  اللجنة  على  الكاملة  الهيمنة  ذلك 

)5( عمر�، ال�سوبكي، كيف �سقط حكم الإخوان؟ م.�س.
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د�ستور غري توافقي، �فر�س ا�ستفتاء عليه م�سكوك يف �سرعيته)6(.

الإخوان  جماعة  تتحملها  ل  م�سر  يف  املا�سيتني  ال�سنتني  اأخطاء  اأن  �اأعتقد 
فح�سب، بل اإن جزءًا مما قد ُيقال عن �سمولية �انغالق �د�غمائية جماعة الإخوان 
اإن  التحرير،  ميدان  يف  املحت�سدة  القوى  من  بع�س  كذلك  منها  تعاين  م�سكالت  هو 
للجماعة قد جتعل منها جماعة قادرة على قيادة  �الفكري  التنظيمي  البناء  طبيعة 

حزب �سيا�سي.

د�لة  قيادة  على  قادرة  غري  اجلامع  للربنامج  بافتقارها  اأنها  اأثبتت  اأنها  اإل   
�جمتمع يحمل قدرًا من التنوع �التعددية ال�سيا�سية �الثقافية �الدينية ل يقبل فيها 
حاليًا  م�سر  يف  �تريتها  ازدادت  التي  الدعوات  فاإن  �باملقابل  �القولبة،  التنميط 
�الداعية حلل اجلماعة لن حتل م�سكالت م�سر، فهي م�سكالت يف بع�سها كانت هناك 
قبل اأن ياأتوا اإلى ال�سلطة ��ست�ستمر من د�نهم يف غياب ر�ؤى ا�سرتاتيجية لإعادة بناء 

موؤ�س�سة الد�لة �د�رها يف املجتمع)7(.

بدا الإخوان كقبيلة ل تثق اإل باأع�سائها، �مل يفطنوا لأخالق احلكم: »حتولت 
اإلى �سعوٍر بالتمايز �التفّوق على  الرابطة التنظيمية �الرتبية الدينية لدى اجلماعة 
حني  اجلماعة  متا�سك  على  حافظت  التي  الدينية،  الطاقة  حتّولت  فيما  الآخرين، 
كانت يف املعار�سة، اإلى طاقة كراهيٍة �حتري�ٍس على املناف�سني �اخل�سوم، �ت�سّببت 
بانغالق اجلماعة �عزلها عن بقية املجتمع، فكثريًا ما ا�ستمع الكاتب ل�سكا�ى ع�سرات 
العاملني يف الوزارات التي قادها الإخوان، عن احللقة ال�سّيقة التي يحكم من خاللها 
الوزير  فيها  يهم�س  خا�سة  جل�سات  يف  بينهم  فيما  يجتمعون  فهم  امل�سوؤ�لون.  هوؤلء 
الإخواين مع م�ست�ساريه »الإخوان«، كما اعتاد�ا اأن يفعلوا اأثناء �جودهم يف املعار�سة، 
الأماكن  من  انتقل  الذي  اجتماعهم  عن  �سيئًا  الآخر�ن  املوظفون  يعلم  اأن  د�ن  من 

)6( ال�سيد، يا�سني، حكم الإخوان يف م�سر: ف�سل �سيا�سي و�سقوط تاريخي ، م.�ض. 

)7( باقر، النجار، اإخفاق الإخوان امل�سلمني يف حكم م�سر، جريدة ال�سرق الأ��سط، عدد 22/ 7/ 2013.
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ال�سرية للتنظيم اإلى داخل الوزارة �املوؤ�س�سات احلكومية)8(.

مر�سي . 2 حممد  تولى  فعندما  الرئا�سة،  موؤ�س�سة  يف  القرار  �سناعة  طريقة 
رئا�سة اجلمهورية يف 30 يونيو )حزيران( العام 2012، قرر اإدارة �سوؤ�ن البالد ب�سكل 
خمتلف عن نظريه الرئي�س ال�سابق الذي كانت دائرة القرار يف عهده مقت�سرة على 
جمموعة من رجاله املنتمني للحزب احلاكم يف جو من ال�سرية �عدم ال�سفافية؛ لذا 
نة من �سبعة ع�سر م�ست�سارًا يف جمالت خمتلفة،  قام مر�سي بتعيني هيئة ا�ست�سارية مكوَّ
�اأربعة م�ساعدين، �نائب له، �متحدث ر�سمي با�سم موؤ�س�سة الرئا�سة، �قد �سمت تلك 
اأمين  ال�سالموين،  اأميمة كامل  اأحمد عمران،  اأ�سماء عدة منها:  الهيئة ال�ست�سارية 
ال�سياد، حممد ع�سمت �سيف الد�لة، خالد علم الدين، �سكينة فوؤاد، رفيق حبيب، 

�سيف عبدالفتاح، عمرو الليثي، فاروق جويدة، حممد فوؤاد جاداهلل وغريهم.

بداية فرتته،  اتخذها مر�سي يف  التي  تلك اخلطوة اجلديدة  الرغم من  على 
�التي بدت �سكاًل من اأ�سكال املوؤ�س�سية، فاإنها مل تعك�س يف النهاية �سوى �اجهة ل�سناعة 
القرار احلقيقي يف مقر جماعة الإخوان باملقطم، حيث املر�سد العام للجماعة �احللقة 
ال�سيقة التي اأدارت اجلماعة يف العقود الثالثة املا�سية، �ها هي تقود م�سر كلها اإلى 
الها�ية، لذا كان من الطبيعي اأن يدرك اأكرث هوؤلء امل�ست�سارين احلقيقة �من ثم كان 
التقدم با�ستقالتهم �اخلر�ج بالتزامن مع اأزمة الإعالن الد�ستوري ال�سادر يف 21 
نوفمرب )ت�سرين الثاين( العام 2012، �جاءت فيه جمموعة من القرارات على راأ�سها 
اإعادة حماكمة املتهمني يف ق�سايا قتل �اإ�سابة املتظاهرين، �حت�سني جميع القرارات 
�الإعالنات الد�ستورية التي اأ�سدرها الرئي�س منذ توليه احلكم �حتى نفاذ الد�ستور، 
�اأخريًا حت�سني اجلمعية التاأ�سي�سية �جمل�س ال�سورى على الرغم من اأن الأ�لى كانت 
غ�سب  اأثارت  قرارات  �جميعها  احلالية،  الفرتة  يف  ت�سكيلها  ببطالن  حكمًا  تنتظر 
عدد من امل�ست�سارين الذين اأكد�ا اأن تلك اخلطوة اأقدم عليها الرئي�س د�ن الرجوع 
بدءًا  الرئي�س  ال�ستقالت على مكتب  توالت  �تاليًا  اأ� م�ساعديه،  نائبه  اإلى  اأ�  اإليهم 
مر�رًا  الدميقراطي،  التحول  ل�سوؤ�ن  ال�سابق  الرئي�س  م�ست�سار  مرق�س،  �سمري  من 

)8(عمر�، ال�سوبكي، م.�س.
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بالكاتبة �سكينة فوؤاد، �املهند�س حممد ع�سمت �سيف الد�لة، ��سوًل اإلى الكاتب اأمين 
ال�سياد، والإعالمي عمرو الليثي، والدكتور �سيف الدين عبدالفتاح. تلك العرتا�سات 
موؤيدي  ال�ستباكات بني  نتيجة ت�ساعد  التي �ساحبتها جاءت غالبيتها  �ال�ستقالت 
القتلى  ومعار�سي الرئي�ض يف حميط ق�سر الحتادية، والتي راح �سحيتها كثري من 
�اجلرحى يف �سفوف الطرفني، بعدما حا�ل اأن�سار الرئي�س ف�س اعت�سام ملجموعة 
من �سباب الثورة اعرتا�سًا على الإعالن الد�ستوري الذي بدا تاأكيدًا على نوايا مر�سي 
�التاأ�سي�س حلكم فردي م�ستبد، يف عجلة مل  البالد  القب�سة على  باإحكام  �جماعته 
تغادر اجلماعة يف �سلوكها ال�سيا�سي، اأ�سهمت يف ك�سف حقيقتها على نحو مبكر �يف 

اأقل من عام من حكمهم)9(.

الواجهة  �العدالة  احلرية  حزب  مّثل  للحكم،  �اجهتني  على  الإخوان  حافظ 
الأولى التي اقت�ستها ال�سروط الد�ستورية والقانونية من دون اأي �سالحيات حقيقية 
بني  موؤ�س�سيه من  اختيار  اإجراءات  بعد  للمفارقة  تاأ�س�س  الذى  النهاية، فاحلزب  يف 
الأع�ساء العاملني يف اجلماعة بن�سبة 90% مل ُترتك له اأي فر�سة للممار�سة ال�سيا�سية، 
بل كان د�مًا كالطفل الذي ينتظر تعليمات �الده، حتى اإن اجلماعة هي من عني رئي�س 
احلزب �اأمينه العام �نوابه �بع�س اأع�ساء املكتب التنفيذي، �بالرغم من كل ذلك مل 
تثق اجلماعة به مبا يكفي لأن تعهد له مبمار�سة الد�ر الذي حدده له الد�ستور �القانون 
الواجهة  اأما  الناخبني.  ثقة  حاز  اإذا  ال�سلطة  �ممار�سة  ال�سيا�سية  للمناف�سة  كاأداة 
الثانية فقد كانت هيئة امل�ست�سارين الذين بالرغم من اختيارهم من املتعاطفني مع 

اجلماعة، فاإن ذلك مل يحل د�ن ا�ستقالتهم يف النهاية.

الأداء املربك للرئا�سة �الرتدد �اإ�سدار القرارات �الرتاجع عنها، مبا حطم . 3
�سورة الرئي�س لدى ال�سعب �بدا كاملوظف الذي ينتظر تعليمات املر�سد »من القرارات 
التي اأ�سدرها الرئي�س حممد مر�سي، �التي اأثارت الراأي العام يف ال�سارع امل�سري، 
التعريفة اجلمركية اجلديدة، حيث ن�س على حت�سيل  باإ�سدار  املتعلق  القرار  ذلك 
ا�ستريادها  اإعادة  موقتة عند  ب�سفة  ت�سدر  التي  الب�سائع  ال�سريبة اجلمركية على 

)9( هدى، زكريا، م�ست�سار� الرئي�س يك�سفون اآليات اتخاذ القرار مبوؤ�س�سة الرئا�سة؛ جريدة اليوم ال�سابع، دي�سمرب )كانون الأ�ل(، 2012.             
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بواقع 10% من التكاليف، كما تقرر رفع اجلمارك للعديد من ال�سلع ال�ستهالكية التي 
��سفها القرار بـ»غري ال�سر�رية«. �قد مت �سد�ر هذا القرار من د�ن درا�سة �افية من 
اجلوانب كافة، �يف �قت يعاين فيه املجتمع امل�سري من ان�سقاق �احتقان �سيا�سي، 
الأمر الذي خّلف اآثارًا �سلبية �سيا�سية �اقت�سادية، حيث ُمني ال�سوق امل�سري بحال 
الغذائية  ال�سلع  اأ�سعار  ارتفاع يف  اإلى  اأدى  من الرباك �الع�سوائية، هذا الرباك قد 
موؤ�س�سة  اأ�سدرت  لحقة،  فرتة  �بعد   ،%40 اإلى   %30 بني  ترتاوح  بن�سبة  الأ�سا�سية 
الرئا�سة بيانًا جاء فيه اأن الرئي�س حممد مر�سي قد اأ�قف العمل بالقرارات اخلا�سة 
برفع ال�سرائب، �اأن ما حدث لي�س تراجعًا عن القرارات بقدر ما هو جتميد لها)10(.

نطاق . 4 �حتديد  امل�سرية  اخلارجية  ال�سيا�سة  دات  حمدِّ حول  الر�ؤية  غياب 
للدولة  الداخلية  ال�سوؤون  اإدارة  يف  الف�سل  انعك�ض  لقد  بو�سوح.  امل�سرية  امل�سالح 
امل�سرية، على ال�سيا�سة اخلارجية مل�سر، فكانت جولت مر�سي ا�ستعرا�سية اأكرث من 
اأي �سيء، خ�سو�سًا اأن الرئي�س امل�سري قام بـ25 زيارة خارجية لد�ل العامل من د�ن 
اأي نتائج ملحوظة على اأر�س الواقع، �فقدت م�سر دعم عدد كبري من الد�ل العربية 

الداعمة لها اقت�ساديًا.

القومي  بالأمن  م�سرة  ب�سورة  اخلارجية  العالقات  ملفات  الإخوان  اأدار  لقد 
امل�سري، �ظهر هذا جليًا يف قرار اإثيوبيا بناء �سد النه�سة، �ق�سية حاليب ��سالتني، 
�مع ليبيا فيما يتعلق بت�سليم رموز النظام ال�سابق مقابل احل�سول على قر��س مالية. 

اإن ال�سيا�سة اخلارجية لأي د�لة تقوم على اأ�سا�س التوازن �امل�سالح امل�سرتكة، 
�هذا مل يتحقق يف زمن الإخوان الذي كانت فيه م�سر د�لة رخوة تعاين من فو�سى 

�عدم ا�ستقرار انعك�سا يف الرباك عند اإدارة العالقات اخلارجية)11(.

 الإخفاق القت�سادي الناجت عن غياب كفاءات لدى اجلماعة تنه�س باملهمة، . 5

)10( اأحمد، البهن�سا�ي، قرار جمهوري بزيادة التعريفة اجلمركية على 100 �سلعة غري �سر�رية، جريدة الوطن، 2013.

)11( اأ�سرف، كمال، ح�ساد عام من حكم الإخوان مل�سر ، موقع اأنباء مو�سكو، 29 /6/ 2013، على الرابط التايل:
 http://anbamoscow.com/world/383594397/20130629.html



اإلخوان المسلمون: اغتيال حلم الخالفة

المسبــار46

غياب  الإخفاق يف  �الطالب، �متثل هذا  �العمال  املهنيون  كوادرها  على  حيث غلب 
فل�سفة اقت�سادية اأ� ر�ؤية حتكم القرار القت�سادي الذي تاأرجح بني اجتاه احلكومات 

ال�سابقة وروح الثورة واأهدافها التي مل جتد من يتبناها اأو يعرب عنها. 

يف هذا ال�سياق نطرح بع�ض املوؤ�سرات الدالة، حيث ك�سف تقرير للبنك املركزي 
اأن حجم الدين اخلارجي ارتفع لـ44 مليار د�لر بنهاية �سهر اأبريل )ني�سان( من العام 
2013، مقارنة بـ34 مليار د�لر يف العام املا�سي بزيادة قدرها 10 مليارات د�لر)12(.

 »اأنت تق�سم اأكرث مما ته�سم«. كانت تلك ��سية اأرد�غان اإلى حليفه مر�سي . 6
يف حما�لة لثنيه عن نهج ال�ستحواذ على كل مفا�سل الد�لة �اإبطاء عجلة »الأخونة« 
اأرد�غان  �لدى  �الق�سائية،  الع�سكرية  كاملوؤ�س�ستني  املوؤ�س�سات،  ا�ستعداء  �التمهل يف 
جتربة كبرية ملهمة مل َيِفد منها مر�سي �جماعته بالطبع، حيث كانت الطبعة الإخوانية 

امل�سرية منتمية لأربكان عقاًل �ج�سدًا د�ن زهد يف تطلعات اأرد�غان.

 وهم ال�سعبية الذي اعتقدت اجلماعة اأنه �سيحميها من ال�سقوط يف مواجهة . 7
خ�سومها. فالإخوان اعتقد�ا اأن القاعدة ال�سعبية الكبرية التي ميلكونها �ستوفر لهم 
دعمًا قويًا يف �سدة احلكم عند بر�ز خالف بينهم �بني معار�سيهم، �هو خطاأ ج�سيم 
التي ح�سل  فالأ�سوات  النوعية،  �القوة  العددية  القوة  بني  الكبري  الفارق  اإدراك  يف 
عليها الإ�سالميون جاء اأغلبها من اأنا�س ب�سطاء ل تتجا�ز قدرتهم على امل�ساندة اأكرث 
من جمرد منح اأ�سواتهم النتخابية، �اأغلبهم انتقل بعدها اإلى مقاعد النتظار ترقبًا 
اأغلب  ت�سم  كانت  املعار�سة  فاإن  املقابل،  �يف  الختيار،  هذا  نتائج  عنه  �ست�سفر  ملا 
�جهاز  ��سرطة  �اإعالميني  ق�ساة  من  امل�سري  املجتمع  يف  �املوؤثرة  الفاعلة  الفئات 
التي  )التاريخية(  �املكت�سبات  امل�سالح  من  الكثري  لديهم  �هوؤلء  �مثقفني،  اإداري 
ميكن اأن يهددها الإخوان، �هذا التهديد املحتمل ياأتي يف مقابل عدم �جود اأي فر�سة 
اإّل  معها  ُتدير عالقتك  اأن  فالنخب ل ميكن  الإخوان،  من  لالفادة  اأمامهم  �ا�سحة 

)12( موقع البوابة نيوز، على الرابط التايل:
 albawabhnews.com/News/42794
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مبنطق الع�سا اأ� منطق اجلزرة. فاإما اأنك متلك من الإمكانات �الفر�س ما ميكنك 
معه دعم م�ساحلهم املبا�سرة، اأ� اأن لديك من القوة ما جتربهم به على كف الأذى 
خ�سية منك، �كالهما مل يتوافر لالإخوان، �هذه الفئة املعار�سة مل تكتف يف اإعالن 
موقفها من الإخوان عند جمرد ��سع عالمة يف الورقة النتخابية ثم النتظار كما فعل 
املوؤيد�ن من جماهري ال�سعب، بل ا�ستخدمت عنا�سر القوة الهائلة لديها يف )�سحق( 
جتربة الإ�سالميني يف احلكم دفاعًا عن �جودها �مكت�سباتها، �قد كان يكفي هوؤلء 
فقط عدم التعا�ن مع نظام احلكم اجلديد لتدمريه، فكيف احلال �قد عملوا ب�سكل 

منظم على اإف�ساله!)13(.

اإلخوان بين الفشل السياسي والفشل األخالقي

النظم  كل  ممار�سات  يف  معر�فة  ال�سيا�سي  الف�سل  ظاهرة  اإن  القول  ميكننا 
ال�سيا�سية، �سمولية كانت اأ� �سلطوية اأ� ليربالية، �الف�سل ال�سيا�سي ميكن اأن يرد اإلى 
اأ�سباب عدة. فقد يحدث لأن توجهات �سانع القرار مل تكن �سحيحة يف منطلقاتها، 
اأي  ال�سرتاتيجية،  اأهدافه  لتحقيق  منا�سبة  تكن  مل  عليها  اعتمد  التي  اأد�اته  اأن  اأ� 
اإنه جتاهل رد الفعل املتوقع على القرار، �سواء على ال�سعيد الد�يل اأ� على ال�سعيد 

الإقليمي الوطني.

�الأمثلة التاريخية على الف�سل ال�سيا�سي يف ممار�سة الأنظمة املختلفة ل ح�سر 
النتخابية  املناف�سات  ال�سيا�سية �ممثليها يف جمال  الأحزاب  ف�سل  اإلى  اإ�سافة  لها، 
ليونيل  بقيادة  الفرن�سي  ال�سرتاكي  احلزب  ف�سل  اأبرزها  لعل  �احلزبية،  الربملانية 
جو�سبان يف النجاح يف النتخابات الرئا�سية وجناح جاك �سرياك اليميني، مما اأدى 
اعرتافًا مب�سوؤ�ليته  ال�سيا�سة  �اعتزاله  بل  رئا�سة احلزب  ا�ستقالة جو�سبان من  اإلى 
عن الف�سل. �ل نريد اأن نقف طوياًل عند الأمثلة الأجنبية عن الف�سل ال�سيا�سي. لأن 
لها- اأتيح  اأن  بعد  الف�سل،  لهذا  اأنوذج  اأبرز  لنا  قدمت  امل�سلمني  الإخوان  جماعة 
نتيجة الأخطاء اجل�سيمة التي متت اأثناء املرحلة النتقالية التي بداأت عقب �سقوط 

)13( حممد، حبيب، ماذا حدث عندما جاءت احلرية، جريدة الوطن امل�سرية، 17/ 9/ 2013.
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نظام ح�سني مبارك- اأن حت�سل على الأكرثية يف جمل�سي ال�سعب �ال�سورى، ثم اأن 
تدفع برئي�س حزبها )احلرية �العدالة( حممد مر�سي ليكون مر�سحًا يف النتخابات 
الرئا�سية �ينجح فعاًل –نتيجة اأخطاء �ستى ارتكبتها النخبة الليربالية- يف اأن ي�سبح 

رئي�سًا للجمهورية �اإن كان بفارق �سئيل للغاية عن مناف�سه الفريق اأحمد �سفيق.

لقد اأدت ممار�سات رئي�س اجلمهورية املعز�ل حممد مر�سي يف جمال الإخالل 
بثوابت الأمن القومي، اإ�سافة اإلى اعتدائه امل�ستمر على ال�سلطة الق�سائية، �معاداته 
لالإعالم بل �للمثقفني �اإ�سداره اإعالنًا د�ستوريًا اأعطى فيه لنف�سه كل ال�سلطات، اإلى 
اإلى �سرعية �سكلية  اأن يدرك ال�سعب امل�سري اأن حكم جماعة الإخوان الذي ي�ستند 
�ساأن  من  �سريح  ا�ستبدادي  حكم  �سوى  لي�س  النتخابات،  �سند�ق  نتائج  على  تقوم 

ا�ستمراره هدم كيان الد�لة امل�سرية ذاتها.

كان  يونيو)حزيران(   30 يف  الكبري  ال�سعبي  اخلر�ج  اإن  القول  ميكن  �هكذا 
اإعالنًا جهريًا بالف�سل ال�سيا�سي املد�ي حلكم جماعة الإخوان امل�سلمني، �لكن اأخطر 
من ذلك كله اأنه دليل موؤكد على ال�سقوط التاريخي مل�سروع اجلماعة، والذي يتمثل يف 
هدم الد�لة املدنية �اإقامة د�لة دينية يف م�سر تكون هي الأ�سا�س يف امل�سر�ع الوهمي 

اخلا�س با�ستعادة اخلالفة الإ�سالمية)14(.

اأما الف�سل الأخالقي فتمثل يف م�سروع  رمبا جت�سد الف�سل ال�سيا�سي بو�سوح، 
اجلماعة القيمي الذي طرحته �اجهٌة �ساعدت على قبوله �سعبيًا لعقود، �الذي متثل 
�سلطويًا  تنزياًل  �لي�س  حرًا  جمتمعيًا  اختيارًا  النفو�س  من  القيم  لتمكني  الدعوة  يف 
ب�سيف احلكم. كانت لدى اجلماعة فر�سة تاريخية لتمكني م�سر�عها القيمي بعدما 
توافرت اأجواء احلرية التي دعت لها يف خطابها قبل الثورة، فهل كان امل�سر�ع قيميًا 

بالفعل اأم اإنه كان جمرد م�سر�ع �سيا�سي تو�سل بالدين للو�سول لل�سلطة؟ 

لقد كان اأهم ما حتتاجه �تتطلع اإليه اجلماعة قبل ثورة 25 يناير هو احلرية: 

)14( ال�سيد يا�سني، حكم الإخوان يف م�سر: ف�سل �سيا�سي و�سقوط تاريخي، م.�ض. 
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اإف�ساح املجال جليل خمتلف من الإخوان، جيل  حرية الرتبية والدعوة، والعمل على 
يبتكر �يبدع، لكن لالأ�سف، عندما جاءت احلرية، مل يح�سنوا التعامل معها، �ل تقدير 
ا�ستحقاقاتها �متطلباتها، �اإذا بهم يقفز�ن مبا�سرة اإلى اأتون الد�لة، من د�ن تهيئة 
اأ� ا�ستعداد، خ�سو�سًا مع �جود اأفكار ملتب�سة حول الوطن �الدميقراطية �املواطَنة، 

لذلك اأ�ساعوا على اأنف�سهم فر�سة العمر التي طال انتظارها.

 كان من املفرت�س اأن يهتبلوا الفر�سة ليعيد�ا ترتيب اأ�راقهم �اأفكارهم. قلنا 
ب�سكل كامل �حقيقي  �العدالة منف�ساًل  اأن يكون حزب احلرية  ال�سر�ري  لهم: من 
عن اجلماعة، منعًا لأي ازد�اجية بينهما، �فر�سة لرتبية �سيا�سية �اعدة، �اأن تتحول 
اجلماعة اإلى جمعية تربوية دعوية تاأكيدًا ل�سيادة القانون. لكن )يا لالأ�سف(! �قلنا 
يناف�س احلزب على 25% فقط من مقاعد  اأن  الفرتة  تلك  ال�سر�ري يف  اأي�سًا: من 
جمل�س ال�سعب، �اإذا ت�سكلت حكومة فيكون احلزب جزءًا منها �لي�س على راأ�سها، �اأن 
اإن ناديت حيًا«! �قلنا  اأ�سمعت  للرئا�سة. لكن: »لقد  يناأى احلزب عن الدفع مبر�سح 
كذلك: من ال�سر�ري اأن تقوم اجلمعية الرتبوية �الدعوية بد�رها املاأمول يف الرتقاء 
مبنظومة القيم الإميانية �الأخالقية �الإن�سانية يف املجتمع، لكن ذلك مل يحدث)15(.

ال�سرعية... ال�سرعية، كانت تلك الكلمة التي رددها مر�سي يف اآخر خطاباته 
�بد�ن  مبنا�سبة  امل�سلحة«  للقوات  الأعلى  القائد  »اأنا  ككلمة  متامًا  املرات،  ع�سرات 
بالفعل رئي�س م�سر  اأ�سبح  باأنه  اآخر  اأحد  اأي  منا�سبة، يف حما�لة لإقناع نف�سه قبل 
الكبرية. �بالعودة اإلى املنهج ال�سيا�سي املتخلف �العقيم الذي انتهجته قيادة الإخوان 
امل�سلمني يف ت�سيري �سوؤ�ن احلكم �اإدارة الد�لة اإبان فرتة حكمها الق�سرية، نالحظ 
وامتهنته  »ال�سرعية«  ل�سعار  املفرط  ال�ستخدام  اإ�ساءة  تعمدت  كيف  وو�سوح  بجالء 
على  قب�ستها  اإحكام  اإلى  املهو��س  ل�سعيها  كغطاء  �ت�سخريه،  توظيفه  يف  �ابتذلت 
مقاليد احلكم �الد�لة �ال�ستئثار بها �احتكارها لها �حدها، �اإق�ساء اجلميع مبن 
�معار�سيها  خ�سومها  لت�سفية  �سالحًا  �جعلها  املقربون  حلفا�ؤها  –اأحيانًا-  فيهم 
القيادة  �التعبري �خنق احلقوق �احلريات، لأن هذه  الراأي  ال�سيا�سيني، �قمع حرية 

)15( حممد، حبيب، ماذا حدث عندما جاءت احلرية، م.�س.
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كابرت وعاندت ول تزال يف ال�ستخدام املفرط واملبتذل ل�سعار ال�سرعية، م�سرة على 
�اأن  مر�سي،  حممد  الرئي�س  ممثلها  �سرعية  على  �القدا�سة  الدميومة  طابع  اإ�سفاء 
ل  �تاليًا  امل�سريني،  لكل  كرئي�س  �سرعية  انتخابات  انتخبه يف  عند  امل�سري  ال�سعب 
يجوز م�ساءلته اأ� حما�سبته اأ� نقده، اأ� حتى جمرد املطالبة بانتخابات رئا�سية مبكرة 
اأن تطبيق هذا املبداأ  الرئي�ض مر�سي طرح نف�سه جمددًا كمر�سح فيها، بحجة  يعيد 
ياأتي  رئي�س جديد  يتكرر مع كل  اأن  �ساأنه  كلها- من  الدميقراطيات  به يف  -املعمول 
فور فوزه، �تلك مغالطة �حجة متهافتة �غري منطقية من د�ن اأن تنظر تلك القيادة 
اإلى الكيفية �الظر�ف ال�ستثنائية املربكة التي انتخبت فيها الرئي�س مر�سي، �التي 

ا�ستغلتها قيادة اجلماعة باأ�سلوب انتهازي لإي�سال مر�سحها اإلى �سدة احلكم. 

اإن التجربة املريرة بالرغم من ق�سر فرتتها الزمنية حلكم اجلماعة قد ر�سخت 
�سعورًا وقناعة را�سخة يف اأو�ساط الراأي العام ال�سعبي باأن اجلماعة يتملكها وي�سيطر 
عليها �سغف جمنون بال�سلطة �الت�سبث بها، �لو كان ثمن ذلك تدمري البالد �الزج بها 
يف اأتون الفتنة �احلرب الأهلية املهلكة، �اأن م�سالح اجلماعة هي الأَ�لى بالعتبار من 
د�ن م�سالح البالد �العباد �م�ستقبل الأجيال القادمة، �لهذا فقد بات ينظر لها على 
اأن تكون ماأمونة اجلانب حلا�سر  باأنها قوة خطرية �مدمرة ل ميكن  املا�سي  عك�س 

�م�ستقبل البالد)16(.

كان اخلطاب املزد�ج من اأهم اأ�سباب ف�سل الإخوان الأخالقي، فبينما عرفوا 
التنقل جيدًا بني خطاب التم�سكن يف حال ال�سعف، �الذى جت�سد بقبول فكرة التعددية 
ال�سيا�سية �تغيري راأي اجلماعة يف العام 1995، �كذلك القبول برت�سيح املراأة، فقد 
حتدثوا بقوة عن خطاب اآخر يف العام 2011 عندما قال نائب املر�سد العام لالإخوان 
امل�سلمني حممود عزت بثقة: »ل مفر من تطبيق احلد�د �لكن بعد امتالك الأر�س«)17(.

لقد كان الإخوان اأنف�سهم هم من ت�سببوا يف ف�سل م�سر�عهم ال�سيا�سي، حيث 

 /7 /18 اليمنية،  الو�سط  والتداعيات، جريدة  الأ�سباب  الإخوان يف م�سر... نظرة حول  �سقوط حكم  �سالم احلكيمي،  )16( عبداهلل، 
.2013

)17( هذا الت�سريح يف اأبريل )ني�سان( 2011، يف موؤمتر بحي اإمبابة يف القاهرة بعد اأقل من ثالثة اأ�سهر على قيام ثورة 25 يناير.
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ك�سفت الأحداث �املمار�سات اأنه لي�س لديهم م�سر�ع اأخالقي حقيقي: »اإن ما �سيذكره 
�لي�س  اأنف�سهم  الإخوان  امل�سلمني يف م�سر �سببه  الإخوان  اأن ف�سل  التاريخ جيدًا هو 
بعقلية  م�سر  حكم  الإخوان  قرر  عندما  خ�سو�سًا  خارجيًا،  اأ�  داخليًا  خ�سومهم، 
اجلماعة، �اإدارتها كـ»معار�سة« �لي�س ك�سلطة �سيا�سية تنتهج منهج احلكم الر�سيد 
الذي يجمع �ل يفرق، نهج يوحي باأن من يحكم يوؤمن بتدا�ل ال�سلطة، ل ال�ستئثار بها، 
كما اأنه يوؤمن بقد�سية حقن الدماء �لي�س الت�ساهل مع من يقوم بالتكفري �التخوين 

�تهديد ال�سلم الجتماعي للبالد ككل)18(.

اإن ق�سية اجلمع بني احلكم �الدعوة اأثبت تاريخنا ف�سلها. اإن للدعوة مقامًا، 
�للحكم مقامًا. ال�سيا�سة ف�ساء مرتع بالكذب �اخلداع �املنا�رة، �هي احللول الو�سط 
الدعوة فهي  اأما  املمكن.  اآخر: فن  اأ� مبعنى  �الر�ؤى  �التوجهات  الآراء  �الن�سبية يف 
حديث عن مطلقات ل تقبل التجا�ز. ل يت�سامح الدين مع الكذب اأ� اخلداع اأ� الغ�س 
�ل ي�ستطيع تربير ذلك. لذا؛ كانت كل حما�لة خللط الدين بال�سيا�سة تنتهى بالإ�ساءة 
لالثنني معًا. �قد هزتني قدميًا احلجة البارعة التي ذكرها ال�سحابي العظيم عبداهلل 
بن عمر للح�سني: »اإن اهلل لن يجمع لكم اآل بيت ر�سول اهلل النبوة �اخلالفة«. �كاأنه 
اإن النبوة اأعظم من اخلالفة، �اإن الدعوة اأعظم من ال�سلطة، �اإن هداية  يقول له: 

اخلالئق اأبقى من كرا�سي احلكم)19(.

كيف صبغت العزلة تجربة حكم اإلخوان؟ 

يعترب �سيد قطب هو املنظر الأهم يف تاريخ حركة الإخوان، �الأكرث تاأثريًا يف 
م�سريتها، خ�سو�سًا يف العقود الأربعة املا�سية، يف الفرتة من العام 1973 - تاريخ 
التلم�ساين-  عمر  �لية  مع  اجلماعة  تاأ�سي�س  �اإعادة  املعتقالت  من  الإخوان  خر�ج 
�حتى العام 2013، العام الذي خرجت فيه اجلماعة من حكم م�سر بعد جتربة حكم 

مل ت�ستمر �سوى عام �احد. 

)18( طارق، احلميد، ف�سل م�سر�ع اإخوان م�سر، 23 يونيو )حزيران( 2013، جريدة ال�سرق الأ��سط، العدد 12626. 

)19( ناجح، اإبراهيم، �سراع اأهل الدعوة �احلرب على ال�سلطة، جريدة الوطن امل�سرية، عدد 24 /8/ 2013.
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النفتاح  ورغبته اجلادة يف  التلم�ساين  �سخ�سية عمر  انفتاح  الرغم من  على 
فقد  ��سفاف،  �ا�سح  ب�سكل  �سيا�سي  حزب  خالل  من  �العمل  امل�سري  املجتمع  على 
ا�سطدمت م�ساعيه بتدبري املجموعة القطبية التي اأدارت اجلماعة من �راء ظهره، 
�ح�سني  ح�سنني  �اأحمد  م�سهور  م�سطفى  مثلها  التي  الأ�سيق  احللقة  �حتديدًا 

عبدالباقي �كمال ال�سنانريي �غريهم من رجال �سيد قطب. 

الرتبية  جلنة  �هي  اجلماعة،  جلان  اأهم  على  القطبية  املجموعة  �سيطرت 
امل�سوؤ�لة عن �سوغ ال�سخ�سية الإخوانية عقديًا �فكريًا، �مثلت كتابات �سيد قطب: »يف 
ظالل القراآن«، �»هذا الدين« �»معامل يف الطريق«، اأهم الأدبيات التي �سكلت �سمري 
ال�سعورية  العزلة  لل�سخ�سية الإخوانية هو  اأخطر ما حدث  القواعد الإخوانية، �كان 
التي قدمت باعتبارها ال�سلوك القومي يف مواجهة ما �سماه باجلاهلية: »نحن اليوم يف 
جاهلية كاجلاهلية التي عا�سرها الإ�سالم اأ� اأظلم، كل ما حولنا جاهلية: ت�سورات 
النا�س �عقائدهم، عاداتهم �تقاليدهم، موارد ثقافتهم، فنونهم �اآدابهم، �سرائعهم 
�فل�سفة  اإ�سالمية  �مراجع  اإ�سالمية  ثقافة  نح�سبه  مما  الكثري  حتى  �قوانينهم، 

اإ�سالمية، هو كذلك من �سنع هذه اجلاهلية«)20(.

ويف مواجهة هذه اجلاهلية لبد من طليعة، هي من وجهة نظره �سرط التمكني 
لالأمة، يقول: »اإنه ل بد من طليعة تعزم هذه العزمة �مت�سي يف الطريق، مت�سي يف 
خ�سم اجلاهلية ال�ساربة الأطناب يف اأرجاء الأر�س جميعًا، مت�سي �هي تزا�ل نوعًا 

من العزلة من جانب، �نوعًا من الت�سال من اجلانب الآخر باجلاهلية«)21(.

اإذن هي العزلة التي تتعزز يف �سمري الفرد الإخواين لتجذر �سيئًا ف�سيئًا قطيعته 
اأن يتوحد معه �جدانيًا. هو منف�سل عنه ل  مع املجتمع، الذي يتعامل معه من د�ن 
�يفكر  الوطنية  بد�لته  امل�سري  يحلم  فعندما  اأحالمه،  ي�ساركه  �ل  مب�ساعره  ي�سعر 
لها �يطرب �يهتز �جدانه لن�سيدها الوطني، يحلم الإخواين بد�لة اأخرى اأممية لي�س 

)20( �سيد، قطب، معامل يف الطريق، دار ال�سر�ق، طبعة �زارة املعارف ال�سعودية، ن�سخة اإلكرت�نية، �س 19.

)21( املرجع ال�سابق �س 9.
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يف  اخلطوات  اأ�لى  »اإن  امل�ستعلي:  املعز�ل  �جدانه  ت�سكن  �لكنها  َعَلم،  اأ�  ن�سيد  لها 
طريقنا هي اأن ن�ستعلي على هذا املجتمع اجلاهلي �قيمه �ت�سوراته، �اأّل نعدل نحن 
يف قيمنا �ت�سوراتنا قلياًل لنلتقي معه يف منت�سف الطريق، كال اإننا �اإياه على مفرق 
الطريق، �حني ن�سايره خطوة �احدة فاإننا نفقد املنهج كله �نفقد الطريق، ��سنلقى 
يف هذا عنتًا �م�سقة ��ستفر�س علينا ت�سحيات باهظة، �لكننا ل�سنا خمريين اإذا نحن 
�ن�سره على منهج  الإلهي،  به منهجه  اأقر  الذي  الأ�ل  ن�سلك طريق اجليل  اأن  �سئنا 

اجلاهلية«)22(.

بهذه النف�سية تتعزز القطيعة بني الإخوان �املجتمع الذي يريد�ن اأن يحكموه، 
من د�ن اأن يجمعهم معه �سعور �احد اأ� حلم �احد. لذا؛ حر�ست تلك القيادة القطبية 
التي ت�سربت تلك الأفكار على اأن مي�سي م�سارها يف حكم م�سر على هذا النحو، �قد 

احتلت فيه هذه الأفكار حمور تفكريها وانعك�ست بو�سوح على �سلوكها ال�سيا�سي. 

هل كان اإلخوان مستعدون لحكم مصر؟

مقتل  من  عامني  بعد  امل�سرية  ال�سيا�سية  احلياة  يف  الإخوان  انخرط  حني 
ال�سادات، بداأ�ا من اجلامعات �النقابات، �لغياب احل�س ال�سرتاتيجي لديهم �ظفوا 
اجلامعة لإدارة معارك �همية حول ن�سرة ق�سية فل�سطني �حرق العلم الإ�سرائيلي يف 
رحاب اجلامعة، �جتنيد الطلبة �الأ�ساتذة ليكونوا خدمًا لـ»العجل املقد�س«، متمثاًل 
يف التنظيم الذي حتول من رافعة مل�سر�عهم ال�سيا�سي، اإلى هدف يف حد ذاته، حتى 

حتولت معارك احلفاظ عليه اإلى الغاية الأ�لى بالرعاية! 

اإلى  اأن حتولها  ت�ستطيع اجلماعة  فر�سة ذهبية  املهنية  النقابات  كانت  بينما 
منا�سط �مراكز اأبحاث ترتقي باملهن �املهنيني، بالعمل على ملفات التنمية �النه�سة 
من خالل م�سر�عات تتبناها تلك النقابات، خ�سو�سًا النقابات التي حازت اجلماعة 
فيها ثقة اأع�سائها �قادت جمال�سها التنفيذية، مثل: الأطباء، �املهند�سني، �املحامني، 

)22( املرجع ال�سابق، �س 29.
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�املعلمني. هل عكفت نقابة الأطباء مثاًل على تطوير ر�ؤى �ملفات للنهو�س بالقطاع 
قدمت  �هل  �تاأهياًل؟  �تثقيفًا  تدريبًا  الطبي  الكادر  مب�ستوى  �الرتقاء  ال�سحي 
النقابات مبادرات للقطاع الأهلي للنهو�س بهذا امللف؟ �هل قدمت نقابة املهند�سني 
ر�ؤى فنية اأ� م�سر�عًا قوميًا تتبناه مثل النهو�س بالتدريب املهني اأ� رفع كفاءة املهند�س 
ا�ستفادت  �هل  اأبحاثنا؟  �معامل  �تطوير مل�سانعنا  تدريب  برامج  �الفني من خالل 
يف  ي�سب  مبا  لتطويرها  ر�ؤى  �قدمت  احلربى  لالإنتاج  القومية  الهيئة  م�سانع  من 
�سالح حتقيق ا�ستقالل فني �تكنولوجي يعبد الطريق ل�ستقالل القرار الوطني؟ �هل 
قدمت نقابة املحامني م�سر�عات لد�ستور جديد اأ� لتطوير البنية الت�سريعية امل�سرية 
�حتديثها؟ �هل قدمت نقابة املعلمني ر�ؤى لتطوير التعليم امل�سري؟ لالأ�سف مل يحدث 
اأد�ار الأحزاب  اإلى منابر �سيا�سية توؤدي بع�س  �سيء من ذلك، بل حتولت النقابات 
ل  �جريدة  با�سم احلزب،  لفتة  تعلق  �سقق خا�ية  اإلى  ت�ساغرت حتى حتولت  التي 

يقر�ؤها اأحد.

)اأن  التوريث  باركوا  بل  ال�سابق،  النظام  اإ�سقاط  على  اأبدًا  الإخوان  يعمل  مل 
اأبدًا على �راثة هذا النظام، �حني �قعت  اأباه(، كما مل يعملوا  يخلف جمال مبارك 
الثورة يف 25 يناير تعاملوا معها بتوج�س يف البداية، ثم حني اأيقنوا اأن اأجهزة الأمن 
انك�سرت تقدموا ال�سفوف بتنظيمهم الذي حافظوا عليه �سنوات من د�ن اأي اإعداد 
للحكم، �حني حلت ال�ستحقاقات النتخابية كان من ال�سهل اأن يتحللوا من عهد قطعوه 
لوراثة حكم م�سر، �قد  ال�سعب امل�سري �ير�سحوا �احدًا منهم  اأمام  اأنف�سهم  على 
�قع اختيارهم على خريت ال�ساطر، الرجل القوي يف اجلماعة �ذراعها املالية، نائب 
املر�سد، �حني ا�ستبعد بقرار من اللجنة العليا لالنتخابات الرئا�سية، كانت اجلماعة 
حا�سرة مبر�سحها الحتياطي حممد مر�سي، النائب الربملاين ال�سابق، زعيم الكتلة 
الإخوانية يف جمل�س ال�سعب العام 2005، رئي�س الق�سم ال�سيا�سي باجلماعة، الأ�ستاذ 
اجلامعي ال�سابق. كان الرجل اختيارًا مثاليًا من �جهة نظر املجموعة القطبية التي 
اختارته؛ فهو ع�سو ملتزم تنظيميًا، ي�سمع �يطيع القيادة، �ل�ؤه قوي للمر�سد �لنائبه 
التنظيم من  ال�سريع يف  �ترقيه  �سنع جمده  اأنه  كما  ال�ساطر،  القوي خريت  الرجل 
طاعته القيادة القطبية التي عينته يف جمل�س �سورى اجلماعة العام، ثم عينته ع�سوًا 
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�قفز على حظوظ  التنظيم،  داخل  م�سوغات حركية  اأي  د�ن  الإر�ساد من  يف مكتب 
من هم اأقدم منه يف التنظيم، �قد كان الرجل اأداة ا�ستبعاد العديد من ال�سخ�سيات 
الإ�سالحية داخل مكتب الإر�ساد، لعل اأ�سهرهم عبداملنعم اأبو الفتوح وحممد حبيب، 
باأغلبية  احتفظوا  كما  بالكامل،  الإر�ساد  مكتب  داخل  ال�سلطة  للقطبيني  دانت  حتى 
�زيادة  عليهم،  حم�سوبني  اأع�ساء  بتعيني  التدخل  خالل  من  العام  ال�سورى  جمل�س 
حممد  فوز  لالنتخابات  العامة  اللجنة  اأعلنت  �عندما  املحافظات،  بع�س  ح�س�س 
مر�سي كان التنظيم القطبي حا�سرًا برجاله لي�سعهم يف كل مفا�سل الد�لة، يف خطة 
�اكت�سفتها  الت�سعينيات  منت�سف  منذ  اأعدها  قد  ال�ساطر  خريت  كان  التي  التمكني 
اأجهزة الأمن امل�سرية حني دهمت مقر اجتماع جمل�س ال�سورى العام للجماعة العام 
1995، �قد طور ال�ساطر هذه اخلطة ���سع رجاله يف الق�سر حول حممد مر�سي، 
حيث مثلت احللقة الأ�سيق حول الرئي�س حممد مر�سي �سخ�سيات مت ا�ستدعا�ؤها من 
اخلارج ك�سخ�سية يا�سر علي، طبيب الأمرا�س اجللدية الذي كان يعمل طبيبًا باإحدى 
اأن يو�سع ا�سمه �سمن موؤ�س�سي حزب احلرية �العدالة،  ال�سعودية، قبل  م�ست�سفيات 
حملة  ثم  النتخابية،  ال�ساطر  خريت  بحملة  ع�سوًا  ثم  للجماعة،  ال�سيا�سية  الذراع 
مر�سي بعد خر�ج ال�ساطر، ليعني بعدها متحدثًا ر�سميًا با�سم رئا�سة اجلمهورية يف 
قفز على القواعد امل�ستقرة يف رئا�سة اجلمهورية، باختيار املتحدث الر�سمي من بني 

�سفرائنا يف اخلارجية امل�سرية. 

اأما اأحمد عبدالعاطي ال�سيدلين الذي كان �سريك خريت ال�ساطر يف اإحدى 
�سركات الأد�ية، فقد عني مديرًا ملكتب الرئي�س، بينما عني اأمين هدهد، اأحد اأفراد 
يف  خربة  اأي  د�ن  من  للرئي�س  اأمنيًا  م�ست�سارًا  اخلا�سة،  ال�ساطر  خريت  �سكرتارية 
بهم  الذين غ�ست  التنظيم  اأفراد  �افر من  بهذه اخلطورة، ف�ساًل عن عدد  �ظيفة 
ردهات �حجرات الق�سر الرئا�سي، اإ�سافة اإلى عدد كبري من امل�ست�سارين الذين مت 
تعيينهم يف الوزارات التي يقودها �زراء »اإخوان« يف احلكومة. اأما املن�سب الأخطر 
فقد كان من ن�سيب ع�سام احلداد، م�ست�سار الرئي�س لل�سوؤ�ن اخلارجية، املقرب من 
�اأداة  ال�ساطر �حممد مر�سي،  الرئي�سة بني خريت  الت�سال  �اأداة  ال�ساطر،  خريت 
الت�سال بني التنظيم الد�يل لالإخوان �الرئي�س، �قد كان هو �زير اخلارجية الفعلي. 
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�حني بدا للرئي�س مر�سي اأنه قد متكن من احلكم حتلل من العهود التي قطعها 
اإعالن  قبل  الوطنية  القوى  رموز  حوله  التفت  يوم  »فريمونت«  اجتماع  ممثلي  اأمام 
فوزه م�ساندة له، ليرتاجع بعدها عن تعيني �سخ�سية �طنية م�ستقلة رئي�سًا للوزراء، 
�اإعادة النظر يف ت�سكيل اجلمعية التاأ�سي�سية لكتابة الد�ستور، �غريها من املطالب، 
ليقوم بتعيني ه�سام قنديل، �زير املوارد املائية �الري الأ�سبق، رئي�سًا للوزراء يف 24/ 
7/ 2012. �بعد �سهر �احد من هذا الجتماع �يف ذكرى احتفالت اأكتوبر )ت�سرين 
اأقيم باإ�ستاد القاهرة  الأ�ل(، احتل قتلة ال�سادات املقاعد الأ�لى يف الحتفال الذي 
الد�لة  على  بالنت�سار  احتفاء  كان  لو  كما  الحتفال  فبدا  اأن�ساره،  بني  للرئي�س 
امل�سرية �جي�سها! �يف 11 نوفمرب )ت�سرين الثاين( من العام نف�سه اأقدم مر�سي على 
اأعظم حماقة دقت اأ�ل م�سمار يف نع�س حكمه، باإعالن د�ستوري اأ�سدره يف ظل اأجواء 

م�سحونة �سيا�سيًا: 

حكم ق�سائي برباءة جميع رموز النظام ال�سابق، و�سباط الداخلية املتهمني . 1
بجرائم قتل متظاهرين يف ثورة اخلام�س �الع�سرين من يناير، با�ستثناء عدد قليل من 

القيادات ال�سيا�سية حتت �سغط ال�سارع.

حما�لة الرئي�س امل�سري تنحية النائب العام عبداملجيد حممود عن من�سبه، . 2
تلميذًا،   47 حوايل  فيه  قتل  الذي  اأ�سيوط  قطار  وحادث  الفيوم،  قطاري  وت�سادم 
ال�سارع ���سفه  العام �نق�سان �سديد يف �سعبية مر�سي يف  اإلى قلب الراأي  اأدى  مما 
بال�سعيف يف مواجهة الف�ساد امل�ست�سري يف اأجهزة الد�لة -بالذات من طرف الإعالم 

اخلا�س.

تعر�س املتظاهرين يف ذكرى اأحداث »حممد حممود« اإلى البلطجة �الإرهاب . 3
األقى جمهولون قذائف مولوتوف عليهم  يف مكان حد�ث جمزرة 2011 نف�سه، حيث 

من على اأ�سطح املباين املجا�رة، �ذلك قبل �سد�ر الإعالن باأيام.

خطرة . 4 قرارات  على  مر�سي  اأ�سدره  الذي  الد�ستوري  الإعالن  مواد  انطوت 
الطعن  من  ي�سدرها  التي  الد�ستورية  �الإعالنات  الرئي�س  قرارات  حت�سني  اأهمها: 
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اأمام اأي جهة ق�سائية، �حت�سني جمل�س ال�سورى �اجلمعية التاأ�سي�سية التي مل تعك�س 
يف تركيبتها القوى الوطنية املختلفة، �امتلكت املجموعات الإ�سالمية املوؤيدة للرئي�س 
الأغلبية الكا�سحة فيها، كما اأطلق الإعالن يد الرئي�س يف اتخاذ اأي تدابري اأ� اإجراءات 

ا�ستثنائية، بل �تعيني نائب عام بقرار من رئي�س اجلمهورية.

اأنهم ما�سون . 5 تاأكيدًا من جانب الرئي�س مر�سي �جماعته  كان هذا الإعالن 
يف اجتاه حكم فردي ا�ستبدادي لتمرير م�سر�ع الد�لة الدينية، التي تو�سلت بامتالك 
الأغلبية يف الربملان بغرفتيه ثم مترير د�ستور اأقرب اإلى برنامج �سيا�سي للجماعة منه 
اإلى �ثيقة تعاي�س م�سرتك �عقد اجتماعي ملا بعد ثورة 25 يناير، �كان من الطبيعي 
اعتداء  الإعالن  هذا  اأن   2012  /11  /25 يف  �تعلن  الق�سائية  ال�سلطة  تنتف�س  اأن 
الد�ستورية،  املحكمة  بح�سار  اجلماعة  اأن�سار  بعدها  ليقوم  امل�سري،  الق�ساء  على 
ملنعها من احلكم يف دعوى بطالن جمل�س ال�سورى �اجلمعية التاأ�سي�سية، ليبداأ بعده 
باأيام اأ�ل م�ست�ساري الرئي�س يف ال�ستقالة، احتجاجًا على الإعالن الد�ستوري �النهج 

الإق�سائي للجماعة. 

كيف تنظر الجماعة إلى المعارضة؟

تنظر جماعة الإخوان امل�سلمني اإلى املعار�سة ال�سيا�سية لها باعتبارها جمموعة 
من ال�سخ�سيات النتهازية التي تن�سط يف الف�ساء الإعالمي، من د�ن اأي �جود يف 
ال�سارع، �ل تقيم لهم �زنًا، �تعترب اأنه كانت لهم فائدة يف عهد مبارك فقط، كواجهة 
اأكرث من  بتعومي اجلماعة يف  امل�سرية  املعار�سة  قامت  �قد  الإخوان خلفها،  يختبئ 
مف�سل �سواء حركة »كفاية« اأ� »اجلمعية الوطنية من اأجل التغيري«، �لكن لأن الإخوان 
اأ�سبحوا يف احلكم فلم يرحبوا مبعار�سة قوية، �ا�ستهلكوا طاقتها يف حوارات عبثية 
حتت مظلة �همية تتحدث عن ال�سراكة الوطنية من د�ن اأي �ساهد من الواقع يوؤكد 
اإميان الإخوان بال�سراكة الوطنية، التي هي جزء من خطاب لال�ستهالك املحلي فقط، 
�للمعار�سة التي هي لدى الإخوان جمرد م�سهل �سيا�سي يف حلظات الن�سداد ال�سيا�سي، 
باإعداد خطة  –باأمواله-  ال�ساطر  تكفل خريت  فقد  لديهم  الآفاق  انفتحت  �قد  اأما 
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اخرتاق كل املجموعات املعار�سة �سواء الن�سطة يف ال�سارع من جمموعات »الألرتا�س« 
اأ� »6 اأبريل« اأ� الأحزاب ال�سيا�سية التي يحتاجها يف موا�سم ال�ستحقاقات النتخابية، 
�ي�سرتي لفتاتها مبقعد اأ� مقعدين يف الربملان ليت�سدق باحلديث عن حتالف �سيا�سي 

�ا�سع.

حسن مالك الذراع االقتصادية 

بينما بدا اأن خريت ال�ساطر قنع بالد�ر ال�سيا�سي، ن�سط �سريكه ح�سن مالك 
يف تاأ�سي�س جمعية رجال اأعمال »ابداأ«؛ لتكون حا�سنة ت�سم رجال اأعمال الإخوان مع 
رجال اأعمال مبارك يف �سراكة احلكم �املال اجلديدة، حيث اأ�سبحت بوابة املر�ر لأي 
م�ستثمر هي بوابة جمعية »ابداأ«. �عك�س هذا بالطبع اأن الإخوان ل يبداأ�ن مبا بداأ به 
رجال مبارك، بل يبداأ�ن من حيث انتهى مبارك، حيث مل ن�سهد التحالف بني ال�سلطة 
اإل قبل نهاية عهد مبارك بع�سر �سنوات، بينما ف�سل الإخوان  �راأ�س املال يف م�سر 
النطالق مع ال�سنة الأ�لى لهم يف احلكم، مما عجل -بالطبع �سمن عوامل اأخرى- 

يف نهاية هذا احلكم.

�حا�لوا  خطة،  لديهم  يكون  اأن  د�ن  من  احلكم  نحو  طريقهم  الإخوان  �سلك 
لفتة  حتت  �مرة  النه�سة«،  »م�سر�ع  لفتة  حتت  مرة  للم�سريني  الوهم  يبيعوا  اأن 
»ال�سريعة«، �يف النهاية مل يظفر امل�سريون بالنه�سة �مل ي�سعد�ا بثمرات ال�سريعة، 
�هذه اأزمة الإ�سالميني يف عالقتهم بال�سيا�سة: اللجوء لل�سعار على ح�ساب املو�سوع، 
ال�سيا�سي،  للتعامل  ي�سلحون  ل  اإ�سالميون  »هناك  اجلوهر:  ح�ساب  على  �املظهر 
ال�سيا�سة لي�ست حفل �ساي، بل جمال لل�سدام �التنازع �الرتاجع خطوتني لكي تتقدم 

خطوة«)23(.

اأعقل  فالإخوان  »�على هذا،  قال:  املوؤ�س�س عندما  لتحذير  تتنبه اجلماعة  مل 
�اأحزم من اأن يت�سد�ا ملهمة احلكم �نفو�س الأمة على هذا احلال، فال بد من فرتة 

)23( عبداهلل، النفي�سي، من لقاء تلفزيوين مع قناة الر�سالة حول الإ�سالميني �احلكم، يوتيوب. 
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العامة  امل�سلحة  يوؤثر  ال�سعب كيف  �يتعلم فيها  �ت�سود،  الإخوان  تنت�سر فيها مبادئ 
على امل�سلحة اخلا�سة«)24(.

هل تخلى الإخوان عن العقل �احلزم حل�ساب احلماقة �العجلة التي قادتهم 
اإلى نقطة  اإجابته �عاد�ا بامل�سر�ع الإخواين  لل�سوؤال  اأن يعد�ا  لفخ احلكم، من د�ن 

ال�سفر من جديد؟ هذا ما اأعتقد اأنهم فعلوه.

الكيان  اإعادة  ي�ستهدف  �سخم،  مل�سر�ع  راعية  نف�سها  الإخوان  جماعة  قدمت 
الد�يل لالأمة حتت راية اخلالفة، جماعَة اإحياء اإ�سالمي ت�ستهدف متكني القيم من 
الأ�ل  الرهان  كان  النهو�س،  نحو  طريقهم  د  ُيعبِّ �سلوكًا  فيتقم�سوها  النا�س،  نفو�س 
الد�لة  ف�ساء  كان  �سواء  ال�سارع،  اأ�  املجتمع  ك�سب  هو  م�سريتها  يف  للجماعة  د�مًا 
�املجتمع مغلقًا بالت�سييق، فيكون بالتعاطف مع مظلوميتهم التاريخية بالنظر لطبيعة 
نف�سه �ساحب مظلومية ممتدة  ال�سعب  باعتبار  املظلوم،  مع  يتعاطــف  الذي  ال�سعب 
عرب التاريخ مع حكامه، �برع الإخوان يف الإمعان يف تقم�س هذا الد�ر الذي ان�سحب 
على فرتات طويلة من تاريخهم، مما كر�س يف الوعي اجلمعي اأن هذه جماعة مظلومة 
وقدمت ال�سهداء يف �سبيل ما توؤمن به من مبادئ، اأو بالن�ساط اخلريي والجتماعي 
�الجتماعي  العمل اخلريي  اأد�ات  بذلك، �حتولت  لهم  ال�سيا�سي  النظام  �سمح  اإذا 
التي تو�سلوا بها يف امتالك عقول �قلوب امل�سريني انت�سارًا لقيم الدين �تدعيمًا لثقة 
ن اأ�سوات الناخبني  ُتوؤَمِّ النا�س يف الدين �سبياًل لإنهاء معاناتهم، حتولت اإلى اأد�ات 
قيم  متكني  هو  الهدف  يعد  �مل  م�سر،  حكم  نحو  الإخوان  رحلة  يف  ال�سناديق  يف 
عليها،  املجتمع  اأفراد  يرتبى  حني  الأمة  لنه�سة  احلقيقة  الرافعة  باعتبارها  الدين 
فيربز منهم ال�سيا�سي الذي يتقيد بالأخالق، �الطبيب النابه، �املعلم املجد، �الفني 
املحرتف، �املواطن ال�سالح يف كل ميدان من ميادين احلياة. كان هذا ف�ساء اجلهاد 
احلقيقي للجماعة اإن اأخل�ست ملا حتدثت عنه من قيم: اأن تطلق للمجتمع من �عاء 
بنف�سها،  للمناف�سة على احلكم  تتقدم  اأن  العنا�سر من د�ن  اأف�سل  �الرتبية  الدعوة 
تنزياًل  �لي�س  احلر  املجتمعي  الختيار  خالل  من  املجتمع  يف  القيم  تزدهر  بحيث 

ا، من ر�سالة املوؤمتر اخلام�س، جمموعة الر�سائل، دار الدعوة، 1990، �س191 )24( ح�سن، البنَّ
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ب�سيف ال�سلطة، �لكنها حني لحت لها فر�سة احلكم تقدمت اإليها من د�ن اأن تتذكر 
اأنها حترق اأهم مرحلة يف م�سر�عها �هي مرحلة املجتمع، لتقفز على مرحلة احلكم 
�الد�لة، �ليتها ا�ستمعت لأ�سوات عاقلة حتدثت للجماعة نا�سحة قبل ��سولها للحكم 
بعقد كامل، مثل الدكتور ح�سان حتحوت، الرمز الإخوانى ال�سهري ممن �ساحبوا ح�سن 
ا، الذي كتب يقول: »لو ا�ستقبلنا من الأمر ما ا�ستدبرنا، �هل جتدي لو، رمبا لكنت  البنَّ
اأن�سح الإخوان باأل يتعجلوا دخول ميدان ال�سيا�سة، خ�سو�سًا احلكم، لنرتك العْظمة 
العبادات  يف  لي�س  بربه،  موؤمن  �سعب  اإلى  كله  م�سر  �سعب  بتحويل  �نن�سغل  للكالب 
فقط، �لكن يف املعامالت �العمق الر�حي، فال يتحرك الإخوان �الراأي العام معهم، 

بل �هم الراأي العام«)25(. حكمة بالغة، فهل اأغنت النذر؟

)25( ح�سان حتحوت، العقد الفريد، دار ال�سر�ق، 2000، �س112.


