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اإلخوان المسلمون: 
اغتيال حلم الخالفة

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 �سوؤون احلركات الإ�سالمية، ع�سو �سابق يف جماعة الإخوان امل�سلمني. (
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اأن  بدا ثمرة حان قطافها، من دون  الذي  ل�سهوة احلكم  مل ت�سمد اجلماعة 
اأ�سواق  اأو تروي ظماأها، ولكن  ت�سد جوعها  الثمرة قد تكون م�سمومة ولن  اأن  تدرك 
تتمهل  مل  اللحظة  تلك  انتظار  يف  عمرها  عا�ست  التي  ال�سن  يف  الطاعنة  اجلماعة 

لت�سمع للحكماء من داخلها اأو خارجها، وم�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 و�سفحة بائ�سة يف تاريخهم. طوت م�سر 
اأ�سهم  ال�سيا�سي، ولقد  �سفحة الإخوان امل�سلمني كقوة موؤهلة للحكم بحكم تاريخها 
الإخوان يف التعجيل بطي هذه ال�سفحة بكفاءة منقطعة النظري، ويف �سرعة قيا�سية، 
ولن تنفع مقاومتهم يف ا�ستعادة القبول ال�سعبي الذي توافر لهم، ذات حلظة قدرية، 

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

كانت �لفر�سة �أجمل من حلم، وجاء �ل�سقوط �أق�سى من كابو�س عليهم. كانت 
فرتة انتقالية بني ثورتني، ل هم اأطلقوا الأولى، واإن كانوا اأعظم امل�ستفيدين منها، ول 
هم تنبهوا اإلى اأن ممار�ساتهم يف احلكم هي التي ت�سببت يف انطالق الثورة الثانية، 
ال هم عرفو� كيف يحكمون، وها هم بعد �ل�سقوط �ملدوي ال يعرفون كيف ير�جعون 
جتربتهم، متهيدًا لأن يعودوا اإلى موقع املعار�سة، بعدما اكتووا 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، ومل تكن موؤهلة برتكيبتها القطبية التي طراأت عليها يف العقود الثالثة من 
حكم مبارك مل�سر، ومن ثم مل تكن قادرة على ه�سم تنوعات وطن كم�سر مب�سلميه 

واأقباطه والتنوع الفريد يف ثقافته وتاريخه الغني. 

�ملتطرفة  �ل�سيا�سية  للأيديولوجيات  �لتاريخي  �ل�سقوط  �أ�سباب  نفهم  لكي 
لي�س فقط  �سقوطها،  �أ�سباب  بعمق  �أن نحلل  لنا  بد  و�ل�سيوعية ال  و�لفا�سية  كالنازية 

)1( طالل، �سلمان، عن م�سر بعد حكم الإخوان، جريدة ال�سروق، عدد 31/ 7/ 2013.
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اأي�سًا لل�سعف الكامن يف  لتعار�سها الكامل مع م�سار تاريخ التقدم الإن�ساين، ولكن 
بنيتها �لفكرية، وهكذ� �سقط حكم �الإخو�ن �مل�سلمني نتيجة �أ�سباب متعددة، �أبرزها 
رئي�سًا  �أ�سبح  و�لذي  و�لعد�لة«  »�حلرية  �ل�سابق حلزب  �لرئي�س  عجز حممد مر�سي 
للجمهورية عن اإدارة الدولة، وف�سله الذريع يف اإقامة توافق �سيا�سي ي�سمن ا�ستقرار 
�ملرحلة �النتقالية، من حيث و�سع د�ستور تو�فقي ت�سارك فيه كل �الأحز�ب �ل�سيا�سية 

وموؤ�س�سات املجتمع املدين واملمثلون احلقيقيون لل�سعب امل�سري.

جمال  يف  امل�سلمني  الإخوان  جلماعة  املنهجي  ال�سعي  ذلك  اإلى  اأ�سفنا  اإذا 
»اأخونة الدولة واأ�سلمة املجتمع« من خالل الدفع بكوادرها لت�سغل املنا�سب الرئي�سة 
يف مفا�سل �لدولة جميعًا، وحماولة فر�س قيمها �ملعادية للحد�ثة على �ملجتمع، وف�سل 
احلكومة الإخوانية يف حل امل�سكالت اجل�سيمة التي تواجه البالد، ميكن اأن ن�ستنتج 
�أن �سقوط حكم جماعة �الإخو�ن كان حمتمًا، و�إن مل يت�سور �أحد �أن يتم بهذه �ل�سرعة 
نتيجة للرف�ض ال�سعبي العارم من ناحية، والدعم الإيجابي للقوات امل�سلحة من ناحية 

ثانية)2(.

لقد ن�سي الإخوان طوال عام من حكمهم اأنهم جماعة تاأتي من خارج الدولة 
مبارك،  اإلى  عبدالنا�سر  من  البالد  يحكمون  َمن  تقّدم  اأن  اعتادت  التي  امل�سرية، 
الذي �سغل من�سب  1919 �سّد الحتالل الربيطاين،  ثورة  وحتى �سعد زغلول، قائد 
وزير �ملعارف )�لتعليم( قبل قيادته للحركة �ل�سعبية. ون�سو� �أن خرب�ت �لنجاح تقول 
ال�سائدة، لبد  ال�سيا�سية  تاأتي من خارج املنظومة  اأو جماعة راديكالية  اأي قوى  باأن 
�أن تتبّنى خطابًا مطمئنًا و�إ�سلحيًا لهذه �ملنظومة �ل�سيا�سة �لتي �ساغت ملحمها 
احلياة  على  �ست�سيطر  اأنها  القوى  هذه  تبدو  األ  ويجب  العميقة«.  »الدولة  م�سر  يف 
ال�سيا�سية اأو حتتكرها، واأنها �ست�سع الد�ستور والقوانني الأ�سا�سية مبفردها، وتعادي 
ذات  الق�سائية  ال�سلطة  مع  مفتوحة  معارك  وتدخل يف  واجلي�ض،  والق�ساء  ال�سرطة 
التقاليد العريقة، ل بغر�ض اإ�سالحها بل بغر�ض الهيمنة عليها –ول�سيما اأن اجلماعة 
ت وحلفاءها قانونًا لل�سلطة �لق�سائية يق�سي بعزل 3500 قا�ض بعد خف�ض �سّن  �أعَدّ

)2( �ل�سيد، يا�سني، حكم �الإخو�ن يف م�سر: ف�سل �سيا�سي و�سقوط تاريخي، جريدة �حلياة، عدد 4/ 8/ 2013.
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الإحالة اإلى التقاعد من 70 اإلى 60 عامًا، الأمر الذي اأثار ردود 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 �إعد�د �إجابات عن �أ�سئلة �لدولة، ومل تنخرط يف �إعد�د رجال دولة بعدما ف�سلت 
اأن تقدم للمجتمع رجال دعوة، باعتبارها قدمت نف�سها للمجتمع بالأ�سا�ض  حتى يف 
باعتبارها جماعة دعوية وتربوية، حافظت اجلماعة على تلك ال�سيغة امللتب�سة التي 
من جانب  �سيا�سيًا  وحزبًا  من جانب،  �جتماعية  كونها حركة  بني  لنف�سها  �ختارتها 
�أنها هيئة  لقو�عدها وحمبيها على  نف�سها  تقدم  �أن  كانت حري�سة على  بينما  �أخر، 
دعوة  �مل�سلمني(  )�الإخو�ن  �إن  عليك:  وال حرج  تقول  �أن  »وت�ستطيع  �إ�سلمية جامعة 
ور�بطة  ريا�سية،  �سيا�سية، وجماعة  وهيئة  �سوفية،  وحقيقة  �سنية،  �سلفية، وطريقة 
�أم  جماعة  �إز�ء  نحن  هل  اجتماعية«)4(.  وفكرة  اقت�سادية،  و�سركة  وثقافية،  علمية 
يلتهم م�سروعها م�سروع  �أو  �لنهاية،  �لدولة يف  �بتلع  تريد  دولة  �أم  �أم هيئة  جمعية 
الدولة؟ هذا بالطبع ما حاولت اجلماعة اأن تقوم به ولكن يف النهاية ابتلعتها الدولة 

بعد عام واحد.

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

الأقل  النفراد بحكمها على  اأو  يناير   25 ثورة  �أعقاب  مل يكن حكم م�سر يف 
التعقيدات  وحجم  املتدهور،  القت�سادي  فالواقع  �سيا�سية؛  قوة  لأي  عاقاًل  م�سعى 
�سيا�سي  بناء حتالف  التي واجهتها م�سر كانا يقت�سيان  والدولية  والإقليمية  املحلية 
و��سع من كل �لقوى �لوطنية، بال�سكل �لذي ي�سمن م�ساركة كل �لف�سائل يف �الإجناز 

اإذا حتقق وحتمل ن�سيبها العادل من الإخفاق املحتمل.

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

)3( عمرو، ال�سوبكي، كيف �سقط حكم الإخوان؟ موؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل، 1 �أغ�سط�س )�آب( 2013.

ا، ر�سالة املوؤمتر اخلام�ض، ، دار الدعوة، 1990، �ض174. )4( ح�سن، البنَّ
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منا�سبة للتمكني دون اأن تتعرف على الأعباء املرتبطة بحكم بلد كم�سر، خ�سو�سًا اأن 
اجلماعة ف�سيل اأتى للحكم من خارج الدولة امل�سرية العتيدة التي مل يتعرف مر�سي 
يتح�سب  ومل  والداخلية،  واجلي�ض  كالق�ساء  القوية  موؤ�س�ساتها  على طبيعة  وجماعته 
ملوؤ�س�سة اأخرى ل تقل عن تلك املوؤ�س�سة قوة وتاأثريًا وهي الإعالم، بل نا�سب كل هذه 
اإن تعاونت معه  اأدواته يف احلكم،  اأنها �ستكون  املوؤ�س�سات العداء وكان من املفرت�ض 
جنح و�إن تنكرت له ف�سل، بالطبع دفعها هذ� �لعد�ء دفعًا لعدم �لتعاون معه: »�لو�قع 
اأن مع�سلة حكم الإخوان الرئي�سة هي اأنهم مل ي�ستوعبوا طبيعة اللحظة التي انتقلوا 
فيها من املعار�سة اإلى احلكم، وظّلوا ينظرون اإلى اأنف�سهم على اأنهم �سحية موؤامرات 
الدولة العميقة والإعالم والقوى اخلارجية، ومل ينظروا اإلى اأداء اجلماعة يف ال�سلطة 

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

عوامل سقوط حكم اإلخوان 

باأع�ساء . 1 والكتفاء  احلكم  يف  امل�ساركة  عن  ال�سيا�سية  القوى  جل  اإق�ساء 
»منذ  و�لكفاءة:  �جلد�رة  قو�عد  على  قفز  يف  و�لعد�لة(  )�حلرية  وحزبها  �جلماعة 
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 ال مغالبة«، مبعنى �أن فل�سفته وفل�سفة جماعته يف حال �لفوز �ستكون 
�لتو�فق �ل�سيا�سي، �إذ� به بعد �أن �أ�سبح رئي�سًا يقلب �ملعادلة وي�سبح �ل�سعار: »مغالبة 

ل م�ساركة«!

�الأحز�ب  لكل  �لكامل  �الإق�ساء  يف  �ل�سعار  هذ�  �الإخو�ن  جماعة  ترجمت 
�ل�سيا�سية �ملعار�سة عن د�ئرة �سنع �لقر�ر؛ �إ�سافة حتى �إلى حليفها وهو »حزب �لنور« 
�ل�سلفي. ومار�ست �جلماعة منهج �النفر�د �ملطلق بال�سلطة، و�ل�سعي �إلى غزو �لف�ساء 
وبعد  وال�سورى،  ال�سعب  جمل�سي  على  بال�سيطرة  وذلك  بالكامل  امل�سري  ال�سيا�سي 
و�سع  على  والإ�سرار  الد�ستور،  لو�سع  التاأ�سي�سية  اللجنة  على  الكاملة  الهيمنة  ذلك 

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

الإخوان  جماعة  تتحملها  ل  م�سر  يف  املا�سيتني  ال�سنتني  اأخطاء  اأن  واأعتقد 
فح�سب، بل �إن جزءً� مما قد ُيقال عن �سمولية و�نغلق ودوغمائية جماعة �الإخو�ن 
اإن  التحرير،  ميدان  يف  املحت�سدة  القوى  من  بع�ض  كذلك  منها  تعاين  م�سكالت  هو 
للجماعة قد جتعل منها جماعة قادرة على قيادة  والفكري  التنظيمي  البناء  طبيعة 

حزب �سيا�سي.

دولة  قيادة  على  قادرة  غري  اجلامع  للربنامج  بافتقارها  اأنها  اأثبتت  اأنها  اإل   
وجمتمع يحمل قدرًا من التنوع والتعددية ال�سيا�سية والثقافية والدينية ل يقبل فيها 
حاليًا  م�سر  يف  وتريتها  �زد�دت  �لتي  �لدعو�ت  فاإن  وباملقابل  و�لقولبة،  �لتنميط 
والداعية حلل اجلماعة لن حتل م�سكالت م�سر، فهي م�سكالت يف بع�سها كانت هناك 
قبل �أن ياأتو� �إلى �ل�سلطة و�ست�ستمر من دونهم يف غياب روؤى ��سرت�تيجية الإعادة بناء 

موؤ�س�سة الدولة ودورها يف املجتمع)7(.

بد� �الإخو�ن كقبيلة ال تثق �إال باأع�سائها، ومل يفطنو� الأخلق �حلكم: »حتولت 
�إلى �سعوٍر بالتمايز و�لتفّوق على  �لر�بطة �لتنظيمية و�لرتبية �لدينية لدى �جلماعة 
حني  �جلماعة  متا�سك  على  حافظت  �لتي  �لدينية،  �لطاقة  حتّولت  فيما  �الآخرين، 
كانت يف �ملعار�سة، �إلى طاقة كر�هيٍة وحتري�ٍس على �ملناف�سني و�خل�سوم، وت�سّببت 
بانغلق �جلماعة وعزلها عن بقية �ملجتمع، فكثريً� ما ��ستمع �لكاتب ل�سكاوى ع�سر�ت 
�لعاملني يف �لوز�ر�ت �لتي قادها �الإخو�ن، عن �حللقة �ل�سّيقة �لتي يحكم من خللها 
�لوزير  فيها  يهم�س  خا�سة  جل�سات  يف  بينهم  فيما  يجتمعون  فهم  �مل�سوؤولون.  هوؤالء 
الإخواين مع م�ست�ساريه »الإخوان«، كما اعتادوا اأن يفعلوا اأثناء وجودهم يف املعار�سة، 
�الأماكن  من  �نتقل  �لذي  �جتماعهم  عن  �سيئًا  �الآخرون  �ملوظفون  يعلم  �أن  دون  من 

)6( �ل�سيد، يا�سني، حكم �الإخو�ن يف م�سر: ف�سل �سيا�سي و�سقوط تاريخي ، م.�س. 

)7( باقر، النجار، اإخفاق الإخوان امل�سلمني يف حكم م�سر، جريدة ال�سرق الأو�سط، عدد 22/ 7/ 2013.
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�ل�سرية للتنظيم �إلى د�خل �لوز�رة و�ملوؤ�س�سات �حلكومية)8(.

مر�سي . 2 حممد  تولى  فعندما  �لرئا�سة،  موؤ�س�سة  يف  �لقر�ر  �سناعة  طريقة 
رئا�سة اجلمهورية يف 30 يونيو )حزير�ن( �لعام 2012، قرر اإدارة �سوؤون البالد ب�سكل 
خمتلف عن نظريه الرئي�ض ال�سابق الذي كانت دائرة القرار يف عهده مقت�سرة على 
جمموعة من رجاله �ملنتمني للحزب �حلاكم يف جو من �ل�سرية وعدم �ل�سفافية؛ لذ� 
نة من �سبعة ع�سر م�ست�سارً� يف جماالت خمتلفة،  قام مر�سي بتعيني هيئة ��ست�سارية مكوَّ
واأربعة م�ساعدين، ونائب له، ومتحدث ر�سمي با�سم موؤ�س�سة الرئا�سة، وقد �سمت تلك 
�أمين  �ل�سلموين،  �أميمة كامل  �أحمد عمر�ن،  �أ�سماء عدة منها:  �ال�ست�سارية  �لهيئة 
�ل�سياد، حممد ع�سمت �سيف �لدولة، خالد علم �لدين، �سكينة فوؤ�د، رفيق حبيب، 

�سيف عبد�لفتاح، عمرو �لليثي، فاروق جويدة، حممد فوؤ�د جاد�هلل وغريهم.

بداية فرتته،  اتخذها مر�سي يف  التي  تلك اخلطوة اجلديدة  الرغم من  على 
والتي بدت �سكاًل من اأ�سكال املوؤ�س�سية، فاإنها مل تعك�ض يف النهاية �سوى واجهة ل�سناعة 
القرار احلقيقي يف مقر جماعة الإخوان باملقطم، حيث املر�سد العام للجماعة واحللقة 
ال�سيقة التي اأدارت اجلماعة يف العقود الثالثة املا�سية، وها هي تقود م�سر كلها اإلى 
الهاوية، لذا كان من الطبيعي اأن يدرك اأكرث هوؤلء امل�ست�سارين احلقيقة ومن ثم كان 
�لتقدم با�ستقاالتهم و�خلروج بالتز�من مع �أزمة �الإعلن �لد�ستوري �ل�سادر يف 21 
نوفمرب )ت�سرين الثاين( العام 2012، وجاءت فيه جمموعة من القرارات على راأ�سها 
�إعادة حماكمة �ملتهمني يف ق�سايا قتل و�إ�سابة �ملتظاهرين، وحت�سني جميع �لقر�ر�ت 
والإعالنات الد�ستورية التي اأ�سدرها الرئي�ض منذ توليه احلكم وحتى نفاذ الد�ستور، 
واأخريًا حت�سني اجلمعية التاأ�سي�سية وجمل�ض ال�سورى على الرغم من اأن الأولى كانت 
غ�سب  اأثارت  قرارات  وجميعها  احلالية،  الفرتة  يف  ت�سكيلها  ببطالن  حكمًا  تنتظر 
عدد من امل�ست�سارين الذين اأكدوا اأن تلك اخلطوة اأقدم عليها الرئي�ض دون الرجوع 
بدءًا  الرئي�ض  ال�ستقالت على مكتب  توالت  وتاليًا  اأو م�ساعديه،  نائبه  اإلى  اأو  اإليهم 
مرورًا  الدميقراطي،  التحول  ل�سوؤون  ال�سابق  الرئي�ض  م�ست�سار  مرق�ض،  �سمري  من 

)8(عمرو، ال�سوبكي، م.�ض.
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بالكاتبة �سكينة فوؤ�د، و�ملهند�س حممد ع�سمت �سيف �لدولة، و�سواًل �إلى �لكاتب �أمين 
ال�سياد، والإعالمي عمرو الليثي، والدكتور �سيف الدين عبدالفتاح. تلك العرتا�سات 
موؤيدي  ال�ستباكات بني  نتيجة ت�ساعد  التي �ساحبتها جاءت غالبيتها  وال�ستقالت 
�لقتلى  ومعار�سي �لرئي�س يف حميط ق�سر �الحتادية، و�لتي ر�ح �سحيتها كثري من 
واجلرحى يف �سفوف الطرفني، بعدما حاول اأن�سار الرئي�ض ف�ض اعت�سام ملجموعة 
من �سباب �لثورة �عرت��سًا على �الإعلن �لد�ستوري �لذي بد� تاأكيدً� على نو�يا مر�سي 
والتاأ�سي�ض حلكم فردي م�ستبد، يف عجلة مل  البالد  القب�سة على  باإحكام  وجماعته 
تغادر اجلماعة يف �سلوكها ال�سيا�سي، اأ�سهمت يف ك�سف حقيقتها على نحو مبكر ويف 

اأقل من عام من حكمهم)9(.

�لو�جهة  و�لعد�لة  �حلرية  حزب  مّثل  للحكم،  و�جهتني  على  �الإخو�ن  حافظ 
�الأولى �لتي �قت�ستها �ل�سروط �لد�ستورية و�لقانونية من دون �أي �سلحيات حقيقية 
بني  موؤ�س�سيه من  �ختيار  �إجر�ء�ت  بعد  للمفارقة  تاأ�س�س  �لذى  �لنهاية، فاحلزب  يف 
الأع�ساء العاملني يف اجلماعة بن�سبة 90% مل ُترتك له اأي فر�سة للممار�سة ال�سيا�سية، 
بل كان دومًا كالطفل الذي ينتظر تعليمات والده، حتى اإن اجلماعة هي من عني رئي�ض 
�حلزب و�أمينه �لعام ونو�به وبع�س �أع�ساء �ملكتب �لتنفيذي، وبالرغم من كل ذلك مل 
تثق اجلماعة به مبا يكفي لأن تعهد له مبمار�سة الدور الذي حدده له الد�ستور والقانون 
�لو�جهة  �أما  �لناخبني.  ثقة  حاز  �إذ�  �ل�سلطة  وممار�سة  �ل�سيا�سية  للمناف�سة  كاأد�ة 
�لثانية فقد كانت هيئة �مل�ست�سارين �لذين بالرغم من �ختيارهم من �ملتعاطفني مع 

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

الأداء املربك للرئا�سة والرتدد واإ�سدار القرارات والرتاجع عنها، مبا حطم . 3
�سورة الرئي�ض لدى ال�سعب وبدا كاملوظف الذي ينتظر تعليمات املر�سد »من القرارات 
�لتي �أ�سدرها �لرئي�س حممد مر�سي، و�لتي �أثارت �لر�أي �لعام يف �ل�سارع �مل�سري، 
التعريفة اجلمركية اجلديدة، حيث ن�ض 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�سارو �لرئي�س يك�سفون �آليات �تخاذ �لقر�ر مبوؤ�س�سة �لرئا�سة؛ جريدة �ليوم �ل�سابع، دي�سمرب )كانون �الأول(، 2012.             
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بواقع 10% من التكاليف، كما تقرر رفع اجلمارك للعديد من ال�سلع ال�ستهالكية التي 
و�سفها القرار بـ»غري ال�سرورية«. وقد مت �سدور هذا القرار من دون درا�سة وافية من 
اجلوانب كافة، ويف وقت يعاين فيه املجتمع امل�سري من ان�سقاق واحتقان �سيا�سي، 
�الأمر �لذي خّلف �آثارً� �سلبية �سيا�سية و�قت�سادية، حيث ُمني �ل�سوق �مل�سري بحال 
الغذائية  ال�سلع  اأ�سعار  ارتفاع يف  اإلى  اأدى  والع�سوائية، هذا الرباك قد  من الرباك 
موؤ�س�سة  اأ�سدرت  لحقة،  فرتة  وبعد   ،%40 اإلى   %30 بني  ترتاوح  بن�سبة  الأ�سا�سية 
�لرئا�سة بيانًا جاء فيه �أن �لرئي�س حممد مر�سي قد �أوقف �لعمل بالقر�ر�ت �خلا�سة 
برفع ال�سرائب، واأن ما حدث لي�ض تراجعًا عن القرارات بقدر ما هو جتميد لها)10(.

نطاق . 4 وحتديد  �مل�سرية  �خلارجية  �ل�سيا�سة  د�ت  حمدِّ حول  �لروؤية  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�ض امل�سري قام بـ25 زيارة خارجية لدول �لعامل من دون 
اأي نتائج ملحوظة على اأر�ض الواقع، وفقدت م�سر دعم عدد كبري من الدول العربية 

الداعمة لها اقت�ساديًا.

القومي  بالأمن  م�سرة  ب�سورة  اخلارجية  العالقات  ملفات  الإخوان  اأدار  لقد 
امل�سري، وظهر هذا جليًا يف قرار اإثيوبيا بناء �سد النه�سة، وق�سية حاليب و�سالتني، 
ومع ليبيا فيما يتعلق بت�سليم رموز �لنظام �ل�سابق مقابل �حل�سول على قرو�س مالية. 

�إن �ل�سيا�سة �خلارجية الأي دولة تقوم على �أ�سا�س �لتو�زن و�مل�سالح �مل�سرتكة، 
وهذ� مل يتحقق يف زمن �الإخو�ن �لذي كانت فيه م�سر دولة رخوة تعاين من فو�سى 

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

 �الإخفاق �القت�سادي �لناجت عن غياب كفاء�ت لدى �جلماعة تنه�س باملهمة، . 5

)10( �أحمد، �لبهن�ساوي، قر�ر جمهوري بزيادة �لتعريفة �جلمركية على 100 �سلعة غري �سرورية، جريدة الوطن، 2013.

)11( اأ�سرف، كمال، ح�ساد عام من حكم الإخوان مل�سر ، موقع اأنباء مو�سكو، 29 /6/ 2013، على �لر�بط �لتايل:
 http://anbamoscow.com/world/383594397/20130629.html
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غياب  �الإخفاق يف  و�لطلب، ومتثل هذ�  و�لعمال  �ملهنيون  كو�درها  على  حيث غلب 
فل�سفة اقت�سادية اأو روؤية حتكم القرار القت�سادي الذي تاأرجح بني اجتاه احلكومات 

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

يف هذ� �ل�سياق نطرح بع�س �ملوؤ�سر�ت �لد�لة، حيث ك�سف تقرير للبنك �ملركزي 
اأن حجم الدين اخلارجي ارتفع لـ44 مليار دولر بنهاية �سهر اأبريل )ني�سان( من العام 
2013، مقارنة بـ34 مليار دوالر يف �لعام �ملا�سي بزيادة قدرها 10 مليارات دولر)12(.

 »اأنت تق�سم اأكرث مما ته�سم«. كانت تلك و�سية اأردوغان اإلى حليفه مر�سي . 6
يف حماولة لثنيه عن نهج �ال�ستحو�ذ على كل مفا�سل �لدولة و�إبطاء عجلة »�الأخونة« 
اأردوغان  ولدى  والق�سائية،  الع�سكرية  كاملوؤ�س�ستني  املوؤ�س�سات،  ا�ستعداء  والتمهل يف 
جتربة كبرية ملهمة مل َيِفد منها مر�سي وجماعته بالطبع، حيث كانت الطبعة الإخوانية 

�مل�سرية منتمية الأربكان عقًل وج�سدً� دون زهد يف تطلعات �أردوغان.

 وهم �ل�سعبية �لذي �عتقدت �جلماعة �أنه �سيحميها من �ل�سقوط يف مو�جهة . 7
خ�سومها. فالإخوان اعتقدوا اأن القاعدة ال�سعبية الكبرية التي ميلكونها �ستوفر لهم 
دعمًا قويًا يف �سدة �حلكم عند بروز خلف بينهم وبني معار�سيهم، وهو خطاأ ج�سيم 
التي ح�سل  فالأ�سوات  النوعية،  والقوة  العددية  القوة  بني  الكبري  الفارق  اإدراك  يف 
عليها �الإ�سلميون جاء �أغلبها من �أنا�س ب�سطاء ال تتجاوز قدرتهم على �مل�ساندة �أكرث 
من جمرد منح اأ�سواتهم النتخابية، واأغلبهم انتقل بعدها اإلى مقاعد النتظار ترقبًا 
اأغلب  ت�سم  كانت  املعار�سة  فاإن  املقابل،  ويف  الختيار،  هذا  نتائج  عنه  �ست�سفر  ملا 
وجهاز  و�سرطة  و�إعلميني  ق�ساة  من  �مل�سري  �ملجتمع  يف  و�ملوؤثرة  �لفاعلة  �لفئات 
التي  )التاريخية(  واملكت�سبات  امل�سالح  من  الكثري  لديهم  وهوؤلء  ومثقفني،  اإداري 
ميكن اأن يهددها الإخوان، وهذا التهديد املحتمل ياأتي يف مقابل عدم وجود اأي فر�سة 
اإّل  معها  ُتدير عالقتك  اأن  فالنخب ل ميكن  الإخوان،  من  لالفادة  اأمامهم  وا�سحة 

)12( موقع �لبو�بة نيوز، على �لر�بط �لتايل:
 albawabhnews.com/News/42794



أحمد بان  

47 المسبــار

مبنطق �لع�سا �أو منطق �جلزرة. فاإما �أنك متلك من �الإمكانات و�لفر�س ما ميكنك 
معه دعم م�ساحلهم املبا�سرة، اأو اأن لديك من القوة ما جتربهم به على كف الأذى 
خ�سية منك، وكلهما مل يتو�فر للإخو�ن، وهذه �لفئة �ملعار�سة مل تكتف يف �إعلن 
موقفها من الإخوان عند جمرد و�سع عالمة يف الورقة النتخابية ثم النتظار كما فعل 
املوؤيدون من جماهري ال�سعب، بل ا�ستخدمت عنا�سر القوة الهائلة لديها يف )�سحق( 
جتربة الإ�سالميني يف احلكم دفاعًا عن وجودها ومكت�سباتها، وقد كان يكفي هوؤلء 
فقط عدم التعاون مع نظام احلكم اجلديد لتدمريه، فكيف احلال وقد عملوا ب�سكل 

منظم على اإف�ساله!)13(.

اإلخوان بين الفشل السياسي والفشل األخالقي

النظم  كل  ممار�سات  يف  معروفة  ال�سيا�سي  الف�سل  ظاهرة  اإن  القول  ميكننا 
ال�سيا�سية، �سمولية كانت اأو �سلطوية اأو ليربالية، والف�سل ال�سيا�سي ميكن اأن يرد اإلى 
�أ�سباب عدة. فقد يحدث الأن توجهات �سانع �لقر�ر مل تكن �سحيحة يف منطلقاتها، 
اأي  ال�سرتاتيجية،  اأهدافه  لتحقيق  منا�سبة  تكن  مل  عليها  اعتمد  التي  اأدواته  اأن  اأو 
اإنه جتاهل رد الفعل املتوقع على القرار، �سواء على ال�سعيد الدويل اأو على ال�سعيد 

الإقليمي الوطني.

والأمثلة التاريخية على الف�سل ال�سيا�سي يف ممار�سة الأنظمة املختلفة ل ح�سر 
�النتخابية  �ملناف�سات  �ل�سيا�سية وممثليها يف جمال  �الأحز�ب  ف�سل  �إلى  �إ�سافة  لها، 
ليونيل  بقيادة  �لفرن�سي  �ال�سرت�كي  �حلزب  ف�سل  �أبرزها  لعل  و�حلزبية،  �لربملانية 
جو�سبان يف �لنجاح يف �النتخابات �لرئا�سية وجناح جاك �سري�ك �ليميني، مما �أدى 
�عرت�فًا مب�سوؤوليته  �ل�سيا�سة  و�عتز�له  بل  رئا�سة �حلزب  ��ستقالة جو�سبان من  �إلى 
عن الف�سل. ول نريد اأن نقف طوياًل عند الأمثلة الأجنبية عن الف�سل ال�سيا�سي. لأن 
لها- �أتيح  �أن  بعد  �لف�سل،  لهذ�  �أمنوذج  �أبرز  لنا  قدمت  �مل�سلمني  �الإخو�ن  جماعة 

نتيجة �الأخطاء �جل�سيمة �لتي متت �أثناء �ملرحلة �النتقالية �لتي بد�أت عقب �سقوط 

)13( حممد، حبيب، ماذ� حدث عندما جاءت �حلرية، جريدة �لوطن �مل�سرية، 17/ 9/ 2013.
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نظام ح�سني مبارك- اأن حت�سل على الأكرثية يف جمل�سي ال�سعب وال�سورى، ثم اأن 
تدفع برئي�س حزبها )�حلرية و�لعد�لة( حممد مر�سي ليكون مر�سحًا يف �النتخابات 
الرئا�سية وينجح فعاًل –نتيجة اأخطاء �ستى ارتكبتها النخبة الليربالية- يف اأن ي�سبح 

رئي�سًا للجمهورية و�إن كان بفارق �سئيل للغاية عن مناف�سه �لفريق �أحمد �سفيق.

لقد �أدت ممار�سات رئي�س �جلمهورية �ملعزول حممد مر�سي يف جمال �الإخلل 
بثوابت الأمن القومي، اإ�سافة اإلى اعتدائه امل�ستمر على ال�سلطة الق�سائية، ومعاداته 
لالإعالم بل وللمثقفني واإ�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�ض  النتخابات،  �سندوق  نتائج  على  تقوم 

ا�ستمراره هدم كيان الدولة امل�سرية ذاتها.

كان  يونيو)حزير�ن(   30 يف  الكبري  ال�سعبي  اخلروج  اإن  القول  ميكن  وهكذا 
اإعالنًا جهريًا بالف�سل ال�سيا�سي املدوي حلكم جماعة الإخوان امل�سلمني، ولكن اأخطر 
من ذلك كله �أنه دليل موؤكد على �ل�سقوط �لتاريخي مل�سروع �جلماعة، و�لذي يتمثل يف 
هدم الدولة املدنية واإقامة دولة دينية يف م�سر تكون هي الأ�سا�ض يف امل�سروع الوهمي 

اخلا�ض 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 واجهٌة �ساعدت على قبوله �سعبيًا لعقود، والذي متثل 
�سلطويًا  تنزيًل  ولي�س  حرً�  جمتمعيًا  �ختيارً�  �لنفو�س  من  �لقيم  لتمكني  �لدعوة  يف 
ب�سيف احلكم. كانت لدى اجلماعة فر�سة تاريخية لتمكني م�سروعها القيمي بعدما 
توافرت اأجواء احلرية التي دعت لها يف خطابها قبل الثورة، فهل كان امل�سروع قيميًا 

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

لقد كان اأهم ما حتتاجه وتتطلع اإليه اجلماعة قبل ثورة 25 يناير هو �حلرية: 

)14( �ل�سيد يا�سني، حكم �الإخو�ن يف م�سر: ف�سل �سيا�سي و�سقوط تاريخي، م.�س. 
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اإف�ساح املجال جليل خمتلف من الإخوان، جيل  حرية الرتبية والدعوة، والعمل على 
يبتكر ويبدع، لكن لالأ�سف، عندما جاءت احلرية، مل يح�سنوا التعامل معها، ول تقدير 
��ستحقاقاتها ومتطلباتها، و�إذ� بهم يقفزون مبا�سرة �إلى �أتون �لدولة، من دون تهيئة 
اأو ا�ستعداد، خ�سو�سًا مع وجود اأفكار ملتب�سة حول الوطن والدميقراطية واملواطَنة، 

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

 كان من املفرت�ض اأن يهتبلوا الفر�سة ليعيدوا ترتيب اأوراقهم واأفكارهم. قلنا 
ب�سكل كامل وحقيقي  و�لعد�لة منف�سًل  �أن يكون حزب �حلرية  �ل�سروري  لهم: من 
عن �جلماعة، منعًا الأي �زدو�جية بينهما، وفر�سة لرتبية �سيا�سية و�عدة، و�أن تتحول 
اجلماعة اإلى جمعية تربوية دعوية تاأكيدًا ل�سيادة القانون. لكن )يا لالأ�سف(! وقلنا 
25% فقط من مقاعد  على  يناف�س �حلزب  �أن  �لفرتة  تلك  �ل�سروري يف  �أي�سًا: من 
جمل�س �ل�سعب، و�إذ� ت�سكلت حكومة فيكون �حلزب جزءً� منها ولي�س على ر�أ�سها، و�أن 
�إن ناديت حيًا«! وقلنا  �أ�سمعت  للرئا�سة. لكن: »لقد  �لدفع مبر�سح  يناأى �حلزب عن 
كذلك: من �ل�سروري �أن تقوم �جلمعية �لرتبوية و�لدعوية بدورها �ملاأمول يف �الرتقاء 
مبنظومة القيم الإميانية والأخالقية والإن�سانية يف املجتمع، لكن ذلك مل يحدث)15(.

�ل�سرعية... �ل�سرعية، كانت تلك �لكلمة �لتي رددها مر�سي يف �آخر خطاباته 
وبدون  مبنا�سبة  امل�سلحة«  للقوات  الأعلى  القائد  »اأنا  ككلمة  متامًا  املرات،  ع�سرات 
بالفعل رئي�س م�سر  �أ�سبح  باأنه  �آخر  �أحد  �أي  منا�سبة، يف حماولة الإقناع نف�سه قبل 
الكبرية. وبالعودة اإلى املنهج ال�سيا�سي املتخلف والعقيم الذي انتهجته قيادة الإخوان 
�مل�سلمني يف ت�سيري �سوؤون �حلكم و�إد�رة �لدولة �إبان فرتة حكمها �لق�سرية، نلحظ 
و�متهنته  »�ل�سرعية«  ل�سعار  �ملفرط  �ال�ستخد�م  �إ�ساءة  تعمدت  كيف  وو�سوح  بجلء 
على  قب�ستها  اإحكام  اإلى  املهوو�ض  ل�سعيها  كغطاء  وت�سخريه،  توظيفه  يف  وابتذلت 
مقاليد �حلكم و�لدولة و�ال�ستئثار بها و�حتكارها لها وحدها، و�إق�ساء �جلميع مبن 
ومعار�سيها  خ�سومها  لت�سفية  �سالحًا  وجعلها  املقربون  حلفاوؤها  –اأحيانًا-  فيهم 
القيادة  والتعبري وخنق احلقوق واحلريات، لأن هذه  الراأي  ال�سيا�سيني، وقمع حرية 

)15( حممد، حبيب، ماذ� حدث عندما جاءت �حلرية، م.�س.
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كابرت وعاندت وال تز�ل يف �ال�ستخد�م �ملفرط و�ملبتذل ل�سعار �ل�سرعية، م�سرة على 
و�أن  مر�سي،  حممد  �لرئي�س  ممثلها  �سرعية  على  و�لقد��سة  �لدميومة  طابع  �إ�سفاء 
ل  وتاليًا  امل�سريني،  لكل  كرئي�ض  �سرعية  انتخابات  انتخبه يف  عند  امل�سري  ال�سعب 
يجوز م�ساءلته �أو حما�سبته �أو نقده، �أو حتى جمرد �ملطالبة بانتخابات رئا�سية مبكرة 
اأن تطبيق هذا املبداأ  الرئي�ض مر�سي طرح نف�سه جمددًا كمر�سح فيها، بحجة  يعيد 
ياأتي  رئي�ض جديد  يتكرر مع كل  اأن  �ساأنه  كلها- من  الدميقراطيات  به يف  -املعمول 
فور فوزه، وتلك مغالطة وحجة متهافتة وغري منطقية من دون �أن تنظر تلك �لقيادة 
اإلى الكيفية والظروف ال�ستثنائية املربكة التي انتخبت فيها الرئي�ض مر�سي، والتي 

��ستغلتها قيادة �جلماعة باأ�سلوب �نتهازي الإي�سال مر�سحها �إلى �سدة �حلكم. 

�إن �لتجربة �ملريرة بالرغم من ق�سر فرتتها �لزمنية حلكم �جلماعة قد ر�سخت 
�سعورً� وقناعة ر��سخة يف �أو�ساط �لر�أي �لعام �ل�سعبي باأن �جلماعة يتملكها وي�سيطر 
عليها �سغف جمنون بال�سلطة و�لت�سبث بها، ولو كان ثمن ذلك تدمري �لبلد و�لزج بها 
يف �أتون �لفتنة و�حلرب �الأهلية �ملهلكة، و�أن م�سالح �جلماعة هي �الأَولى باالعتبار من 
دون م�سالح البالد والعباد وم�ستقبل الأجيال القادمة، ولهذا فقد بات ينظر لها على 
اأن تكون ماأمونة اجلانب حلا�سر  باأنها قوة خطرية ومدمرة ل ميكن  املا�سي  عك�ض 

وم�ستقبل البالد)16(.

كان �خلطاب �ملزدوج من �أهم �أ�سباب ف�سل �الإخو�ن �الأخلقي، فبينما عرفو� 
�لتنقل جيدً� بني خطاب �لتم�سكن يف حال �ل�سعف، و�لذى جت�سد بقبول فكرة �لتعددية 
ال�سيا�سية وتغيري راأي اجلماعة يف العام 1995، وكذلك القبول برت�سيح املراأة، فقد 
حتدثو� بقوة عن خطاب �آخر يف �لعام 2011 عندما قال نائب املر�سد العام لالإخوان 
�مل�سلمني حممود عزت بثقة: »ال مفر من تطبيق �حلدود ولكن بعد �متلك �الأر�س«)17(.

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

 /7 /18 �ليمنية،  �لو�سط  و�لتد�عيات، جريدة  �الأ�سباب  �الإخو�ن يف م�سر... نظرة حول  �سقوط حكم  �سلم �حلكيمي،  )16( عبد�هلل، 
.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 �الأحد�ث و�ملمار�سات �أنه لي�س لديهم م�سروع �أخلقي حقيقي: »�إن ما �سيذكره 
ولي�ض  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،  اأو  داخليًا  خ�سومهم، 
اجلماعة، واإدارتها كـ»معار�سة« ولي�ض ك�سلطة �سيا�سية تنتهج منهج احلكم الر�سيد 
�لذي يجمع وال يفرق، نهج يوحي باأن من يحكم يوؤمن بتد�ول �ل�سلطة، ال �ال�ستئثار بها، 
اأنه يوؤمن بقد�سية حقن الدماء ولي�ض الت�ساهل مع من يقوم بالتكفري والتخوين  كما 

وتهديد ال�سلم الجتماعي للبالد ككل)18(.

اإن ق�سية اجلمع بني احلكم والدعوة اأثبت تاريخنا ف�سلها. اإن للدعوة مقامًا، 
وللحكم مقامًا. �ل�سيا�سة ف�ساء مرتع بالكذب و�خلد�ع و�ملناورة، وهي �حللول �لو�سط 
�لدعوة فهي  �أما  �ملمكن.  �آخر: فن  �أو مبعنى  و�لروؤى  و�لتوجهات  �الآر�ء  و�لن�سبية يف 
حديث عن مطلقات ال تقبل �لتجاوز. ال يت�سامح �لدين مع �لكذب �أو �خلد�ع �أو �لغ�س 
وال ي�ستطيع تربير ذلك. لذ�؛ كانت كل حماولة خللط �لدين بال�سيا�سة تنتهى باالإ�ساءة 
للثنني معًا. وقد هزتني قدميًا �حلجة �لبارعة �لتي ذكرها �ل�سحابي �لعظيم عبد�هلل 
بن عمر للح�سني: »�إن �هلل لن يجمع لكم �آل بيت ر�سول �هلل �لنبوة و�خللفة«. وكاأنه 
�إن �لنبوة �أعظم من �خللفة، و�إن �لدعوة �أعظم من �ل�سلطة، و�إن هد�ية  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، والأكرث تاأثريًا يف 
م�سريتها، خ�سو�سًا يف العقود الأربعة املا�سية، يف الفرتة من العام 1973 - تاريخ 
التلم�ساين-  عمر  ولية  مع  اجلماعة  تاأ�سي�ض  واإعادة  املعتقالت  من  الإخوان  خروج 
وحتى العام 2013، العام الذي خرجت فيه اجلماعة من حكم م�سر بعد جتربة حكم 

مل ت�ستمر �سوى عام واحد. 

)18( طارق، احلميد، ف�سل م�سروع اإخوان م�سر، 23 يونيو )حزير�ن( 2013، جريدة ال�سرق الأو�سط، العدد 12626. 

)19( ناجح، �إبر�هيم، �سر�ع �أهل �لدعوة و�حلرب على �ل�سلطة، جريدة �لوطن �مل�سرية، عدد 24 /8/ 2013.
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النفتاح  ورغبته اجلادة يف  التلم�ساين  �سخ�سية عمر  انفتاح  الرغم من  على 
فقد  و�سفاف،  و��سح  ب�سكل  �سيا�سي  حزب  خلل  من  و�لعمل  �مل�سري  �ملجتمع  على 
ا�سطدمت م�ساعيه بتدبري املجموعة القطبية التي اأدارت اجلماعة من وراء ظهره، 
وح�سني  ح�سنني  واأحمد  م�سهور  م�سطفى  مثلها  التي  الأ�سيق  احللقة  وحتديدًا 

عبدالباقي وكمال ال�سنانريي وغريهم من رجال �سيد قطب. 

الرتبية  جلنة  وهي  اجلماعة،  جلان  اأهم  على  القطبية  املجموعة  �سيطرت 
�مل�سوؤولة عن �سوغ �ل�سخ�سية �الإخو�نية عقديًا وفكريًا، ومثلت كتابات �سيد قطب: »يف 
ظلل �لقر�آن«، و»هذ� �لدين« و»معامل يف �لطريق«، �أهم �الأدبيات �لتي �سكلت �سمري 
�ل�سعورية  �لعزلة  لل�سخ�سية �الإخو�نية هو  �أخطر ما حدث  �لقو�عد �الإخو�نية، وكان 
�لتي قدمت باعتبارها �ل�سلوك �لقومي يف مو�جهة ما �سماه باجلاهلية: »نحن �ليوم يف 
جاهلية كاجلاهلية �لتي عا�سرها �الإ�سلم �أو �أظلم، كل ما حولنا جاهلية: ت�سور�ت 
�لنا�س وعقائدهم، عاد�تهم وتقاليدهم، مو�رد ثقافتهم، فنونهم و�آد�بهم، �سر�ئعهم 
وفل�سفة  اإ�سالمية  ومراجع  اإ�سالمية  ثقافة  نح�سبه  مما  الكثري  حتى  وقوانينهم، 

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

ويف مو�جهة هذه �جلاهلية البد من طليعة، هي من وجهة نظره �سرط �لتمكني 
للأمة، يقول: »�إنه ال بد من طليعة تعزم هذه �لعزمة ومت�سي يف �لطريق، مت�سي يف 
خ�سم �جلاهلية �ل�ساربة �الأطناب يف �أرجاء �الأر�س جميعًا، مت�سي وهي تز�ول نوعًا 

من �لعزلة من جانب، ونوعًا من �الت�سال من �جلانب �الآخر باجلاهلية«)21(.

�إذن هي �لعزلة �لتي تتعزز يف �سمري �لفرد �الإخو�ين لتجذر �سيئًا ف�سيئًا قطيعته 
اأن يتوحد معه وجدانيًا. هو منف�سل عنه ل  مع املجتمع، الذي يتعامل معه من دون 
ويفكر  الوطنية  بدولته  امل�سري  يحلم  فعندما  اأحالمه،  ي�ساركه  ول  مب�ساعره  ي�سعر 
لها ويطرب ويهتز وجد�نه لن�سيدها �لوطني، يحلم �الإخو�ين بدولة �أخرى �أممية لي�س 

)20( �سيد، قطب، معامل يف �لطريق، د�ر �ل�سروق، طبعة وز�رة �ملعارف �ل�سعودية، ن�سخة �إلكرتونية، �س 19.

)21( املرجع ال�سابق �ض 9.
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يف  �خلطو�ت  �أولى  »�إن  �مل�ستعلي:  �ملعزول  وجد�نه  ت�سكن  ولكنها  َعَلم،  �أو  ن�سيد  لها 
طريقنا هي اأن ن�ستعلي على هذا املجتمع اجلاهلي وقيمه وت�سوراته، واأّل نعدل نحن 
يف قيمنا وت�سوراتنا قلياًل لنلتقي معه يف منت�سف الطريق، كال اإننا واإياه على مفرق 
الطريق، وحني ن�سايره خطوة واحدة فاإننا نفقد املنهج كله ونفقد الطريق، و�سنلقى 
يف هذا عنتًا وم�سقة و�ستفر�ض علينا ت�سحيات باهظة، ولكننا ل�سنا خمريين اإذا نحن 
ون�سره على منهج  �الإلهي،  به منهجه  �أقر  �لذي  �الأول  ن�سلك طريق �جليل  �أن  �سئنا 

اجلاهلية«)22(.

بهذه �لنف�سية تتعزز �لقطيعة بني �الإخو�ن و�ملجتمع �لذي يريدون �أن يحكموه، 
من دون اأن يجمعهم معه �سعور واحد اأو حلم واحد. لذا؛ حر�ست تلك القيادة القطبية 
التي ت�سربت تلك الأفكار على اأن مي�سي م�سارها يف حكم م�سر على هذا النحو، وقد 

�حتلت فيه هذه �الأفكار حمور تفكريها و�نعك�ست بو�سوح على �سلوكها �ل�سيا�سي. 

هل كان اإلخوان مستعدون لحكم مصر؟

مقتل  من  عامني  بعد  �مل�سرية  �ل�سيا�سية  �حلياة  يف  �الإخو�ن  �نخرط  حني 
�ل�ساد�ت، بد�أو� من �جلامعات و�لنقابات، ولغياب �حل�س �ال�سرت�تيجي لديهم وظفو� 
اجلامعة لإدارة معارك وهمية حول ن�سرة ق�سية فل�سطني وحرق العلم الإ�سرائيلي يف 
رحاب �جلامعة، وجتنيد �لطلبة و�الأ�ساتذة ليكونو� خدمًا لـ»�لعجل �ملقد�س«، متمثًل 
يف التنظيم الذي حتول من رافعة مل�سروعهم ال�سيا�سي، اإلى هدف يف حد ذاته، حتى 

حتولت معارك احلفاظ عليه اإلى الغاية الأولى بالرعاية! 

اإلى  اأن حتولها  ت�ستطيع اجلماعة  فر�سة ذهبية  املهنية  النقابات  كانت  بينما 
منا�سط ومر�كز �أبحاث ترتقي باملهن و�ملهنيني، بالعمل على ملفات �لتنمية و�لنه�سة 
من خلل م�سروعات تتبناها تلك �لنقابات، خ�سو�سًا �لنقابات �لتي حازت �جلماعة 
فيها ثقة �أع�سائها وقادت جمال�سها �لتنفيذية، مثل: �الأطباء، و�ملهند�سني، و�ملحامني، 

)22( املرجع ال�سابق، �ض 29.



اإلخوان المسلمون: اغتيال حلم الخالفة

المسبــار54

واملعلمني. هل عكفت نقابة الأطباء مثاًل على تطوير روؤى وملفات للنهو�ض بالقطاع 
قدمت  وهل  وتاأهياًل؟  وتثقيفًا  تدريبًا  الطبي  الكادر  مب�ستوى  والرتقاء  ال�سحي 
النقابات مبادرات للقطاع الأهلي للنهو�ض بهذا امللف؟ وهل قدمت نقابة املهند�سني 
روؤى فنية اأو م�سروعًا قوميًا تتبناه مثل النهو�ض بالتدريب املهني اأو رفع كفاءة املهند�ض 
ا�ستفادت  وهل  اأبحاثنا؟  ومعامل  وتطوير مل�سانعنا  تدريب  برامج  والفني من خالل 
يف  ي�سب  مبا  لتطويرها  روؤى  وقدمت  �حلربى  للإنتاج  �لقومية  �لهيئة  م�سانع  من 
�سالح حتقيق ا�ستقالل فني وتكنولوجي يعبد الطريق ل�ستقالل القرار الوطني؟ وهل 
قدمت نقابة املحامني م�سروعات لد�ستور جديد اأو لتطوير البنية الت�سريعية امل�سرية 
وحتديثها؟ وهل قدمت نقابة املعلمني روؤى لتطوير التعليم امل�سري؟ لالأ�سف مل يحدث 
�أدو�ر �الأحز�ب  �إلى منابر �سيا�سية توؤدي بع�س  �سيء من ذلك، بل حتولت �لنقابات 
ال  وجريدة  با�سم �حلزب،  الفتة  تعلق  �سقق خاوية  �إلى  ت�ساغرت حتى حتولت  �لتي 

يقروؤها اأحد.

)�أن  �لتوريث  باركو�  بل  �ل�سابق،  �لنظام  �إ�سقاط  على  �أبدً�  �الإخو�ن  يعمل  مل 
اأبدًا على وراثة هذا النظام، وحني وقعت  اأباه(، كما مل يعملوا  يخلف جمال مبارك 
الثورة يف 25 يناير تعاملو� معها بتوج�س يف �لبد�ية، ثم حني �أيقنو� �أن �أجهزة �الأمن 
انك�سرت تقدموا ال�سفوف بتنظيمهم الذي حافظوا عليه �سنوات من دون اأي اإعداد 
للحكم، وحني حلت ال�ستحقاقات النتخابية كان من ال�سهل اأن يتحللوا من عهد قطعوه 
لوراثة حكم م�سر، وقد  ال�سعب امل�سري وير�سحوا واحدًا منهم  اأمام  اأنف�سهم  على 
وقع اختيارهم على خريت ال�ساطر، الرجل القوي يف اجلماعة وذراعها املالية، نائب 
املر�سد، وحني ا�ستبعد بقرار من اللجنة العليا لالنتخابات الرئا�سية، كانت اجلماعة 
حا�سرة مبر�سحها �الحتياطي حممد مر�سي، �لنائب �لربملاين �ل�سابق، زعيم �لكتلة 
الإخوانية يف جمل�ض ال�سعب العام 2005، رئي�ض الق�سم ال�سيا�سي باجلماعة، الأ�ستاذ 
اجلامعي ال�سابق. كان الرجل اختيارًا مثاليًا من وجهة نظر املجموعة القطبية التي 
�ختارته؛ فهو ع�سو ملتزم تنظيميًا، ي�سمع ويطيع �لقيادة، والوؤه قوي للمر�سد ولنائبه 
من  التنظيم  ال�سريع يف  وترقيه  �سنع جمده  اأنه  كما  ال�ساطر،  القوي خريت  الرجل 
طاعته القيادة القطبية التي عينته يف جمل�ض �سورى اجلماعة العام، ثم عينته ع�سوًا 
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وقفز على حظوظ  �لتنظيم،  د�خل  م�سوغات حركية  �أي  دون  �الإر�ساد من  يف مكتب 
من هم اأقدم منه يف التنظيم، وقد كان الرجل اأداة ا�ستبعاد العديد من ال�سخ�سيات 
�الإ�سلحية د�خل مكتب �الإر�ساد، لعل �أ�سهرهم عبد�ملنعم �أبو �لفتوح وحممد حبيب، 
باأغلبية  احتفظوا  كما  بالكامل،  الإر�ساد  مكتب  داخل  ال�سلطة  للقطبيني  دانت  حتى 
وزيادة  عليهم،  حم�سوبني  �أع�ساء  بتعيني  �لتدخل  خلل  من  �لعام  �ل�سورى  جمل�س 
حممد  فوز  للنتخابات  �لعامة  �للجنة  �أعلنت  وعندما  �ملحافظات،  بع�س  ح�س�س 
مر�سي كان التنظيم القطبي حا�سرًا برجاله لي�سعهم يف كل مفا�سل الدولة، يف خطة 
واكت�سفتها  الت�سعينيات  منت�سف  منذ  اأعدها  قد  ال�ساطر  خريت  كان  التي  التمكني 
�أجهزة �الأمن �مل�سرية حني دهمت مقر �جتماع جمل�س �ل�سورى �لعام للجماعة �لعام 
1995، وقد طور �ل�ساطر هذه �خلطة وو�سع رجاله يف �لق�سر حول حممد مر�سي، 
حيث مثلت �حللقة �الأ�سيق حول �لرئي�س حممد مر�سي �سخ�سيات مت ��ستدعاوؤها من 
اخلارج ك�سخ�سية يا�سر علي، طبيب الأمرا�ض اجللدية الذي كان يعمل طبيبًا باإحدى 
�أن يو�سع ��سمه �سمن موؤ�س�سي حزب �حلرية و�لعد�لة،  �ل�سعودية، قبل  م�ست�سفيات 
حملة  ثم  النتخابية،  ال�ساطر  خريت  بحملة  ع�سوًا  ثم  للجماعة،  ال�سيا�سية  الذراع 
مر�سي بعد خروج ال�ساطر، ليعني بعدها متحدثًا ر�سميًا با�سم رئا�سة اجلمهورية يف 
قفز على �لقو�عد �مل�ستقرة يف رئا�سة �جلمهورية، باختيار �ملتحدث �لر�سمي من بني 

�سفرائنا يف اخلارجية امل�سرية. 

اأما اأحمد عبدالعاطي ال�سيدلين الذي كان �سريك خريت ال�ساطر يف اإحدى 
�سركات الأدوية، فقد عني مديرًا ملكتب الرئي�ض، بينما عني اأمين هدهد، اأحد اأفراد 
يف  خربة  اأي  دون  من  للرئي�ض  اأمنيًا  م�ست�سارًا  اخلا�سة،  ال�ساطر  خريت  �سكرتارية 
بهم  الذين غ�ست  التنظيم  اأفراد  وافر من  بهذه اخلطورة، ف�ساًل عن عدد  وظيفة 
ردهات وحجرات الق�سر الرئا�سي، اإ�سافة اإلى عدد كبري من امل�ست�سارين الذين مت 
تعيينهم يف �لوز�ر�ت �لتي يقودها وزر�ء »�إخو�ن« يف �حلكومة. �أما �ملن�سب �الأخطر 
فقد كان من ن�سيب ع�سام �حلد�د، م�ست�سار �لرئي�س لل�سوؤون �خلارجية، �ملقرب من 
و�أد�ة  �ل�ساطر وحممد مر�سي،  �لرئي�سة بني خريت  �الت�سال  و�أد�ة  �ل�ساطر،  خريت 
�الت�سال بني �لتنظيم �لدويل للإخو�ن و�لرئي�س، وقد كان هو وزير �خلارجية �لفعلي. 
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وحني بدا للرئي�ض مر�سي اأنه قد متكن من احلكم حتلل من العهود التي قطعها 
�إعلن  قبل  �لوطنية  �لقوى  رموز  حوله  �لتفت  يوم  »فريمونت«  �جتماع  ممثلي  �أمام 
فوزه م�ساندة له، ليرت�جع بعدها عن تعيني �سخ�سية وطنية م�ستقلة رئي�سًا للوزر�ء، 
واإعادة النظر يف ت�سكيل اجلمعية التاأ�سي�سية لكتابة الد�ستور، وغريها من املطالب، 
ليقوم بتعيني ه�سام قنديل، وزير �ملو�رد �ملائية و�لري �الأ�سبق، رئي�سًا للوزر�ء يف 24/ 
7/ 2012. وبعد �سهر واحد من هذا الجتماع ويف ذكرى احتفالت اأكتوبر )ت�سرين 
اأقيم باإ�ستاد القاهرة  الأول(، احتل قتلة ال�سادات املقاعد الأولى يف الحتفال الذي 
الدولة  على  بالنت�سار  احتفاء  كان  لو  كما  الحتفال  فبدا  اأن�ساره،  بني  للرئي�ض 
امل�سرية وجي�سها! ويف 11 نوفمرب )ت�سرين الثاين( من العام نف�سه اأقدم مر�سي على 
اأعظم حماقة دقت اأول م�سمار يف نع�ض حكمه، باإعالن د�ستوري اأ�سدره يف ظل اأجواء 

م�سحونة �سيا�سيًا: 

حكم ق�سائي برب�ءة جميع رموز �لنظام �ل�سابق، و�سباط �لد�خلية �ملتهمني . 1
بجرائم قتل متظاهرين يف ثورة اخلام�ض والع�سرين من يناير، با�ستثناء عدد قليل من 

القيادات ال�سيا�سية حتت �سغط ال�سارع.

حماولة �لرئي�س �مل�سري تنحية �لنائب �لعام عبد�ملجيد حممود عن من�سبه، . 2
تلميذًا،   47 حو�يل  فيه  قتل  �لذي  �أ�سيوط  قطار  وحادث  �لفيوم،  قطاري  وت�سادم 
ال�سارع وو�سفه  العام ونق�سان �سديد يف �سعبية مر�سي يف  اإلى قلب الراأي  اأدى  مما 
بال�سعيف يف مو�جهة �لف�ساد �مل�ست�سري يف �أجهزة �لدولة -بالذ�ت من طرف �الإعلم 

اخلا�ض.

تعر�س �ملتظاهرين يف ذكرى �أحد�ث »حممد حممود« �إلى �لبلطجة و�الإرهاب . 3
األقى جمهولون قذائف مولوتوف عليهم  2011 نف�سه، حيث  يف مكان حدوث جمزرة 

من على اأ�سطح املباين املجاورة، وذلك قبل �سدور الإعالن باأيام.

خطرة . 4 قرارات  على  مر�سي  اأ�سدره  الذي  الد�ستوري  الإعالن  مواد  انطوت 
�لطعن  من  ي�سدرها  �لتي  �لد�ستورية  و�الإعلنات  �لرئي�س  قر�ر�ت  حت�سني  �أهمها: 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D9%85%D9%86_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB_%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85_%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B7%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81
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اأمام اأي جهة ق�سائية، وحت�سني جمل�ض ال�سورى واجلمعية التاأ�سي�سية التي مل تعك�ض 
يف تركيبتها القوى الوطنية املختلفة، وامتلكت املجموعات الإ�سالمية املوؤيدة للرئي�ض 
الأغلبية الكا�سحة فيها، كما اأطلق الإعالن يد الرئي�ض يف اتخاذ اأي تدابري اأو اإجراءات 

ا�ستثنائية، بل وتعيني نائب عام بقرار من رئي�ض اجلمهورية.

اأنهم ما�سون . 5 تاأكيدًا من جانب الرئي�ض مر�سي وجماعته  كان هذا الإعالن 
يف اجتاه حكم فردي ا�ستبدادي لتمرير م�سروع الدولة الدينية، التي تو�سلت بامتالك 
�الأغلبية يف �لربملان بغرفتيه ثم مترير د�ستور �أقرب �إلى برنامج �سيا�سي للجماعة منه 
اإلى وثيقة تعاي�ض م�سرتك وعقد اجتماعي ملا بعد ثورة 25 يناير، وكان من الطبيعي 
اعتداء  الإعالن  هذا  اأن   2012  /11  /25 يف  وتعلن  الق�سائية  ال�سلطة  تنتف�ض  اأن 
الد�ستورية،  املحكمة  بح�سار  اجلماعة  اأن�سار  بعدها  ليقوم  امل�سري،  الق�ساء  على 
ملنعها من احلكم يف دعوى بطالن جمل�ض ال�سورى واجلمعية التاأ�سي�سية، ليبداأ بعده 
باأيام اأول م�ست�ساري الرئي�ض يف ال�ستقالة، احتجاجًا على الإعالن الد�ستوري والنهج 

الإق�سائي للجماعة. 

كيف تنظر الجماعة إلى المعارضة؟

تنظر جماعة الإخوان امل�سلمني اإلى املعار�سة ال�سيا�سية لها باعتبارها جمموعة 
من �ل�سخ�سيات �النتهازية �لتي تن�سط يف �لف�ساء �الإعلمي، من دون �أي وجود يف 
�ل�سارع، وال تقيم لهم وزنًا، وتعترب �أنه كانت لهم فائدة يف عهد مبارك فقط، كو�جهة 
�أكرث من  بتعومي �جلماعة يف  �مل�سرية  �ملعار�سة  قامت  وقد  �الإخو�ن خلفها،  يختبئ 
مف�سل �سواء حركة »كفاية« اأو »اجلمعية الوطنية من اأجل التغيري«، ولكن لأن الإخوان 
اأ�سبحوا يف احلكم فلم يرحبوا مبعار�سة قوية، وا�ستهلكوا طاقتها يف حوارات عبثية 
حتت مظلة وهمية تتحدث عن ال�سراكة الوطنية من دون اأي �ساهد من الواقع يوؤكد 
�إميان �الإخو�ن بال�سر�كة �لوطنية، �لتي هي جزء من خطاب لل�ستهلك �ملحلي فقط، 
وللمعار�سة التي هي لدى الإخوان جمرد م�سهل �سيا�سي يف حلظات الن�سداد ال�سيا�سي، 
باإعداد خطة  –باأمواله-  �ل�ساطر  تكفل خريت  فقد  لديهم  �الآفاق  �نفتحت  وقد  �أما 
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اخرتاق كل املجموعات املعار�سة �سواء الن�سطة يف ال�سارع من جمموعات »الألرتا�ض« 
اأو »6 �أبريل« �أو �الأحز�ب �ل�سيا�سية �لتي يحتاجها يف مو��سم �ال�ستحقاقات �النتخابية، 
وي�سرتي لفتاتها مبقعد اأو مقعدين يف الربملان ليت�سدق باحلديث عن حتالف �سيا�سي 

وا�سع.

حسن مالك الذراع االقتصادية 

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

يف نهاية هذا احلكم.

وحاولوا  خطة،  لديهم  يكون  اأن  دون  من  احلكم  نحو  طريقهم  الإخوان  �سلك 
لفتة  حتت  ومرة  النه�سة«،  »م�سروع  لفتة  حتت  مرة  للم�سريني  الوهم  يبيعوا  اأن 
»ال�سريعة«، ويف النهاية مل يظفر امل�سريون بالنه�سة ومل ي�سعدوا بثمرات ال�سريعة، 
وهذه �أزمة �الإ�سلميني يف علقتهم بال�سيا�سة: �للجوء لل�سعار على ح�ساب �ملو�سوع، 
�ل�سيا�سي،  للتعامل  ي�سلحون  ال  �إ�سلميون  »هناك  �جلوهر:  ح�ساب  على  و�ملظهر 
�ل�سيا�سة لي�ست حفل �ساي، بل جمال لل�سد�م و�لتنازع و�لرت�جع خطوتني لكي تتقدم 

خطوة«)23(.

�أعقل  فاالإخو�ن  »وعلى هذ�،  قال:  �ملوؤ�س�س عندما  لتحذير  تتنبه �جلماعة  مل 
و�أحزم من �أن يت�سدو� ملهمة �حلكم ونفو�س �الأمة على هذ� �حلال، فل بد من فرتة 

)23( عبد�هلل، �لنفي�سي، من لقاء تلفزيوين مع قناة �لر�سالة حول �الإ�سلميني و�حلكم، يوتيوب. 
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العامة  امل�سلحة  يوؤثر  ال�سعب كيف  ويتعلم فيها  وت�سود،  الإخوان  تنت�سر فيها مبادئ 
على امل�سلحة اخلا�سة«)24(.

هل تخلى �الإخو�ن عن �لعقل و�حلزم حل�ساب �حلماقة و�لعجلة �لتي قادتهم 
اإلى نقطة  اإجابته وعادوا بامل�سروع الإخواين  لل�سوؤال  اأن يعدوا  لفخ احلكم، من دون 

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

الكيان  اإعادة  ي�ستهدف  �سخم،  مل�سروع  راعية  نف�سها  الإخوان  جماعة  قدمت 
الدويل لالأمة حتت راية اخلالفة، جماعَة اإحياء اإ�سالمي ت�ستهدف متكني القيم من 
الأول  الرهان  كان  النهو�ض،  نحو  طريقهم  د  ُيعبِّ �سلوكًا  فيتقم�سوها  النا�ض،  نفو�ض 
الدولة  ف�ساء  كان  �سواء  ال�سارع،  اأو  املجتمع  ك�سب  هو  م�سريتها  يف  للجماعة  دومًا 
واملجتمع 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، وبرع الإخوان يف الإمعان يف تقم�ض هذا الدور الذي ان�سحب 
على فرتات طويلة من تاريخهم، مما كر�ض يف الوعي اجلمعي اأن هذه جماعة مظلومة 
وقدمت �ل�سهد�ء يف �سبيل ما توؤمن به من مبادئ، �أو بالن�ساط �خلريي و�الجتماعي 
والجتماعي  العمل اخلريي  اأدوات  بذلك، وحتولت  لهم  ال�سيا�سي  النظام  �سمح  اإذا 
�لتي تو�سلو� بها يف �متلك عقول وقلوب �مل�سريني �نت�سارً� لقيم �لدين وتدعيمًا لثقة 
ن اأ�سوات الناخبني  ُتوؤَمِّ النا�ض يف الدين �سبياًل لإنهاء معاناتهم، حتولت اإلى اأدوات 
قيم  متكني  هو  الهدف  يعد  ومل  م�سر،  حكم  نحو  الإخوان  رحلة  يف  ال�سناديق  يف 
عليها،  املجتمع  اأفراد  يرتبى  حني  الأمة  لنه�سة  احلقيقة  الرافعة  باعتبارها  الدين 
فيربز منهم �ل�سيا�سي �لذي يتقيد باالأخلق، و�لطبيب �لنابه، و�ملعلم �ملجد، و�لفني 
املحرتف، واملواطن ال�سالح يف كل ميدان من ميادين احلياة. كان هذا ف�ساء اجلهاد 
�حلقيقي للجماعة �إن �أخل�ست ملا حتدثت عنه من قيم: �أن تطلق للمجتمع من وعاء 
بنف�سها،  للمناف�سة على احلكم  تتقدم  اأن  العنا�سر من دون  اأف�سل  والرتبية  الدعوة 
تنزيًل  ولي�س  �حلر  �ملجتمعي  �الختيار  خلل  من  �ملجتمع  يف  �لقيم  تزدهر  بحيث 

ا، من ر�سالة املوؤمتر اخلام�ض، جمموعة الر�سائل، دار الدعوة، 1990، �ض191 )24( ح�سن، البنَّ
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ب�سيف ال�سلطة، ولكنها حني لحت لها فر�سة احلكم تقدمت اإليها من دون اأن تتذكر 
�أنها حترق �أهم مرحلة يف م�سروعها وهي مرحلة �ملجتمع، لتقفز على مرحلة �حلكم 
والدولة، وليتها ا�ستمعت لأ�سوات عاقلة حتدثت للجماعة نا�سحة قبل و�سولها للحكم 
بعقد كامل، مثل �لدكتور ح�سان حتحوت، �لرمز �الإخو�نى �ل�سهري ممن �ساحبو� ح�سن 
ا، �لذي كتب يقول: »لو ��ستقبلنا من �الأمر ما ��ستدبرنا، وهل جتدي لو، رمبا لكنت  �لبنَّ
اأن�سح الإخوان باأل يتعجلوا دخول ميدان ال�سيا�سة، خ�سو�سًا احلكم، لنرتك العْظمة 
�لعباد�ت  يف  لي�س  بربه،  موؤمن  �سعب  �إلى  كله  م�سر  �سعب  بتحويل  ونن�سغل  للكلب 
فقط، ولكن يف املعامالت والعمق الروحي، فال يتحرك الإخوان والراأي العام معهم، 

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

)25( ح�سان حتحوت، العقد الفريد، دار ال�سروق، 2000، �ض112.
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