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اهلل  روح  اهلل  لآية  الإ�سالمية«  »احلكومة  كتاب  لعلَّ 
اخلميني )ت 1989(، فاق �سهرة اأبي الأعلى املودودي )ت 1979(، الذي 
كان قد اأ�سدره بال�سم نف�سه، مع اأنه �سبق اأحاديث اخلميني التي األقاها 
ينية بالنَّجف بنحو �ست �سنوات، و�سبق �سدور كتاب  على طلبة احلوزة الدِّ
اخلميني بع�سر �سنوات، ذلك اإذا علمنا اأنه �سدر بطبعته الأُوىل )1979( 
لطة  ببريوت، ومل مي�ض على عودة اخلميني اإىل طهران، لت�سلم مقاليد ال�سُّ
فيها، اإل �سهران )عاد اخلميني يف يناير)كانون الثَّاين( وُطبع الكتاب يف 

مار�ض )اآذار( 1979.
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توارَد  كان  فيه  ورد  ما  اأم  املودودي،  كتاب  على  اخلميني  اّطلع  هل  وؤال:  ال�سُّ
رح، مع الختالف يف  خواطر؟ فالكتابان مت�سابهان -اإلى حد كبري- يف الهدف والطَّ
�ُسنية املودودي و�سيعية اخلميني، واإل فاحلاكمية واحدة، ووجوب قيام دولة اإ�سالمية، 
واأن احلكم هلل. وكان املودودي قد اعترب تنفيذ احلاكمية ِمن ِقبل املوؤمن بها واجلدير 
�سب، بينما اعترب اخلميني تنفيذها ِمن ِقبل الويل الفقيه،  بتنفيذها، غري حمدد النَّ
وهو مبثابة نائب الإمام املهدي املنتظر )ُحددت غيبته ح�سب التقليد الإمامي 260هـ(، 
على اأن طرح م�سطلح الويل الفقيه بهذا الو�سوح قد جاء على ل�سان اخلميني بالنَّجف، 

ولو مل يكن التَّعر�ص لولية الفقيه مياًل عن مو�سوعنا لالأطنبنا يف بيان ذلك.

وما  الإ�سالم،  ا�سمه  ين  الدِّ »هذا  للمودودي:  الإ�سالمية«  »احلكومة  يف  جاء 
جيء به ليكون ملحقًا وذياًل للحياة، ولو كان كذلك لكان الهدف من نزوله هو املوت 
ين يبحث العالقة بني اهلل والإن�سان، وبني الإن�سان والإن�سان  الدِّ والنتهاء، لأن هذا 
وجميع الكائنات على وجه الب�سيطة«))(. من املعلوم اأن املودودي اأتى على »احلاكمية« 
معتربًا املجتمعات الإن�سانية املعا�سرة جاهلية يف اأكرث من كتاب، منها ما اأ�سدر قبل 

كتابه »احلكومة الإ�سالمية« بكثري)2(.

قد  الإ�سالم  يكون  »وهكذا  للخميني:  الإ�سالمية«  »احلكومة  يف  جاء  باملقابل 
ا�ص  عالج كل مو�سوع احلياة، واأعطى فيه حكمه، ولكن الأجانب و�سو�سوا يف �سدور النَّ
واملثقفني منهم خا�سة اإن الإ�سالم ل ميلك �سيئًا، الإ�سالم عبارة عن اأحكام احلي�ص 
ينية ل يتجاوزون يف تخ�س�سهم هذه املوا�سيع«))(. فالثنان،  فا�ص، طلبة العلوم الدِّ والنِّ
ريعة مبا  املودودي واخلميني، ق�سدا تثوير الإ�سالم، على اأن يكون حكومة تطبق ال�سَّ
ول الإ�سالمية التقليدية. ننقل هنا املواقف املوؤيدة لنت�سار  هو اأكرث مما تطبقها الدُّ

الأولى  980))الطبعة  الإ�سالمي  املختار  القاهرة:  اإدري�ص،  اأحمد  ترجمة:  الإ�سالمية،  احلكومة   ،)(979 )ت  املودودي  الأعلى  اأبو   )((
976)(، �ص2).

)2( مثاًل: تدوين الد�ستور الإ�سالمي، دم�سق: دار الفكر، واأ�سل الكتاب حما�سرة اأُلقيت مبراك�ص عام 952)، ومبادئ الإ�سالم، الريا�ص: 
مة، تهيئة حلكومة اإ�سالمية )�سدر �سمن  الدار ال�سعودية للن�سر والتَّوزيع 982) )الطبعة الثانية(، كذلك ميكن اعتبار كتابه: حقوق اأهل الذِّ

�سل�سة كتاب املختار، وحتت �سعار: نحو طالئع اإ�سالمية واعية(.

�سر، الطبعة الأولى، 979) �ص)). ليعة للطباعة والنَّ ))( اآية اهلل اخلميني )ت 989)(، احلكومة الإ�سالمية، بريوت: دار الطَّ
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ية لتحقيق تلك الغاية:  نِّ الثَّورة الإ�سالمية الإيرانية ِمن ِقبل اجلماعات الإ�سالمية ال�سُّ
»حكومة اإ�سالمية«.

 )(979 �شباط  الإخوان مب�سر ما ح�سل يف ))) فرباير/   اعتربت جمالت 
التَّاريخ  يف  ثورة  »اأعظم  واأنها  املوازين«،  وغريت  احل�سابات  »اأعادت  اإ�سالمية  ثورة 
ابي )ت 6)20( يقول: »لقد  وداين ح�سن الرتُّ احلديث«))(. كتب القيادي الإخواين ال�سُّ
ودانية )الإخوان امل�سلمون( اإلى تاأييد الثَّورة الإ�سالمية  �سبقت احلركة الإ�سالمية ال�سُّ
ودانية يف  منذ حلول اآية اهلل اخلميني يف باري�ص، حيث تتالت امل�ساندة الإ�سالمية ال�سُّ

 .)5(» نوفل لو�ساتو، وانتهاء بطهران وقمَّ

الجتاه  اأن  الغنو�سي  را�سد  التون�سي  الإخواين  »النه�سة«  زعيم  يوؤكد  كذلك 
الجتاهات  اأهم  ممثلي  واخلميني  وقطب  واملودودي  »البنا  يد  على  تبلور  الإ�سالمي 
الإ�سالمية املعا�سرة، ويعترب اأنه بنجاح الثَّورة الإ�سالمية يف اإيران يبداأ الإ�سالم دورة 
متجيد  يف  عر  ال�سِّ واأن�سدوا  النَّرث  فكتبوا  الأردنيون  الإخوان  اأما  جديدة«)6(.  ع�سوية 
الثَّورة، داعني اإلى اإمامة اخلميني وزعامته، ومما قاله الإخواين يو�سف العظم )ت 
لم ال يخ�شى احلماَم/ قد منحناه  2007(: »باخلميني زعيمًا واإمامًا/ هدَّ �شرح الظُّ
ليعود  الم/  ال�ّشرك وجنتاح الظَّ و�شاحًا وو�شامًا/ ِمن دمانا وم�شينا لالأمام/ نهزم 

الكون نورًا وو�سام«)7(.

ني  ال�سُّ ال�سيا�سي  الإ�سالم  اأو غري مبا�سر، بني  لقاء، مبا�سر  اأول  مل يكن هذا 
يعي، فقد �سبق ذلك ما �سنتعر�ص له لحقًا ِمن عالقة الإخوان  يا�سي ال�سِّ والإ�سالم ال�سِّ
فرعي  بني  ات�سال  ِمن  حتقق  وما   ،)(955 �سفوي)اعدم  نواب  و�سخ�ص  بحركة 
يد  يعية. يقول ال�سَّ باب الإ�سالميني ال�سِّ الإخوان امل�سلمني وحزب التَّحرير بالعراق وال�سِّ

اعدي، بريوت: مركز  ))( انظر: عبا�ص خامه يار، اإيران والإخوان امل�سلمني: درا�سة يف قواعد اللتقاء والفرتاق، ترجمة: عبدالأمري ال�سَّ
را�سات ال�سرتاتيجية والبحوث والتوثيق 997)، �ص2)2. الدِّ

)5( امل�سدر نف�سه، �ص6)2.

)6( امل�سدر نف�سه، �ص7)2.

)7( امل�سدر نف�سه، �ص))2.
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عوة الإ�سالمية )959)( يف  فاعي اأحد الثالثة املوؤ�س�سني الأوائل حلزب الدَّ طالب الرِّ
نة يف اأمر التنظيمات الإ�سالمية:  يعة وال�سُّ الت�سال بني ال�سِّ

َبيتي، وكان قبلها  يعة حممد عبدالهادي ال�سُّ »انت�سب اإلى حزب التَّحرير ِمن ال�سِّ
بيتي، وجده الأمه عبداحل�شني  ال�شُّ اإلى االإخوان امل�شلمني، وهو جنل عبداهلل  منت�شبًا 
بيتي  ين، ِمن اأ�سرة علمية واأعيان جبل عامل بلبنان، وبعد حنٍي اأ�سبح ال�سُّ �سرف الدِّ
حلزب  رئي�سًا  حني  بعد  و�سار  منه  خرج  ثم  بالعراق،  التحرير  فرع  عن  م�سوؤوًل 
الإخواين  طريق  عن  التَّحرير  حزب  مببعوث  بيتي  ال�سُّ لقاء  كان  الإ�سالمية.  عوة  الدَّ
ويدي، وكان الأخري يحمل كتاب موؤ�س�ص احلزب  �سابقًا والتحريري لحقًا فا�سل ال�سُّ
�سكل  ُيدّر�ص على  الكتاب  وكان هذا  الإ�سالم،  احُلكم يف  ِنظام  بهاين  النَّ ين  الدِّ تقي 
الثَّانية يف  ال�سنة  بيتي يف  ال�سُّ ات�سلوا باحلزب، وحينها كان  الذين  للجماعة  حلقات 
العطا  جابر  كتور  الدُّ التَّحرير  حزب  اإلى  يعة،  ال�سِّ ِمن  اأي�سًا،  انتمى  الهند�سة.  كلية 
)ت ))20(، وكان يف البداية قوميًا م�ستقاًل، يوم كان يعي�ص بالنَّجف، وملا ذهب اإلى 
بغداد تاأثر بفكر الإخوان امل�سلمني، فانطلق معهم يف دعوتهم وانتظم يف ك�سافتهم. 
بيتي، واأن الثنني كانا معًا ِمن الإخوان، ات�سل عطا بزلوم  وبحكم عالقة عطا بال�سُّ
در�ص  الأيام،  ومرور  التَّعارف،  بعد  بالعراق(.  التحرير  حزب  م�سوؤول  )عبدالقدمي 
م�سقية، عندما ياأتي اإلى النَّجف، وكان  عطا على يدي كتاب معامل الأُ�سول واللُّمعة الدِّ
ب، وبعدها تخرج طبيبًا«)8(. كذلك ُي�سار  نة الثَّانية ِمن كلية الطِّ اآنذاك ببغداد يف ال�شَّ

اإلى ان�سمام طلبة اإيرانيني �سيعة اإلى جماعة الإخوان امل�سلمني مب�سر)9(.

الإ�سالميون  حت�سد  بالإعدام   )(966 )اأعدم  قطب  �سيد  على  ُحكم  عندما 
–اآنذاك-  ينية بالنَّجف، واملمثلة  يعة يف حماولة لإنقاذه عن طريق املرجعية الدِّ ال�سِّ
ا�سر  ئي�ص جمال عبدالنَّ ب�سخ�ص اآية اهلل حم�سن احلكيم )ت 970)( بالتدخل لدى الرَّ

فاعي، دبي- بريوت: دار مدارك للن�شر، الطبعة الثَّالثة، ))20، �ص98 وما بعدها. كذلك انظر:  يد طالب الرِّ )8( ر�شيد اخليُّون، اأمايل ال�شَّ
خامه يار، اإيران والإخوان امل�سلمني، م�سدر �سابق، �ص225.

)9( انظر: خامه يار، امل�سدر نف�سه.
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)ت 970)(، وبالفعل اأبرق احلكيم برقية يف هذا امل�سمون، ولكن ل ُيعلم هل و�سلت 
ا�سر اأم ل)0)(.  عبدالنَّ

فاعي، يف حماولة اإنقاذ �سيد قطب،  ابق طالب الرِّ عوي ال�سَّ وما يوؤكد ما ذكره الدَّ
اإر�سال  اإلى مرجعية النَّجف املمثلة مبح�سن احلكيم، وطلبوا منه  اأن الإخوان ذهبوا 
الإ�سالم  التي بعثها، وبطلب ِمن  برقية بهذا اخل�سو�ص، لكنه �سلمهم ن�ص الربقية 
يعي، وجاء فيها: »اإن علماء الإ�سالم يجب اأن ُيكرموا ل اأن ُيعدموا«)))(.  يا�سي ال�سِّ ال�سِّ

جتدر الإ�سارة اإلى موقف اآية اهلل اخلميني من �سيد قطب، وقد زاره وفد الإخوان 
يعّده  اإيران  »�ساه  باأن  تعذر  لكنه  ا�سر،  لعبدالنَّ م�سابهة  برقية  منه  طالبني  بالنجف 
ا�سر«)2)(.  )اخلميني( ويعّد بقية امل�سايخ والعلماء يف اإيران متاآمرين عليه مع عبدالنَّ
اإل اأن ما نظنه اأن اخلميني مل يرد التدخل يف هذا ال�ساأن، وهو لجئ �سيا�سي اأكرث منه 
فقيه دين، وكان و�سل النَّجف من تركيا عام )965)(، العام الذي جرى فيه التحرك 
لإنقاذ �سيد قطب، مع علمه عن العالقة املتينة –اآنذاك- بني احلكم القومي ببغداد 

والقاهرة، وهيمنة الأخرية.

كذلك مل يتحرج الإخوان امل�سلمون العراقيون ِمن تر�سيحهم لرجل دين �سيعي 
كانوا  ملا   (960 عام  وذلك  العراقي«،  الإ�سالمي  »احلزب  حلزبهم  رئي�سًا  يكون  اأن 
يحاولونه من الت�سدي �سد حكم رئي�ص الوزراء عبدالكرمي قا�سم )ُقتل )96)(، واملد 

الي�شاري اجلارف اآنذاك)))(.

ني  ال�سُّ ال�سيا�سي  الإ�سالم  بني  للتقارب  دافٍع  اأهم  الي�سار  مواجهة  تكون  ا  رمبَّ
يعية؛ فهو العدو امل�شرتك، واملتمثل باحلزب ال�شيوعي العراقي  واملرجعيات الدينية ال�شِّ
)تاأ�س�ص ببغداد ))9)(، واملد الي�ساري الذي مثله بعد ثورة )) يوليو )متوز( 958). 

فاعي، �ص))) وما بعدها. يد طالب الرِّ )0)( انظر: اخليُّون، اأمايل ال�سَّ

باغ، الإخوان امل�سلمون يف العراق )اأطروحة اأكادميية(، عمان: دار املاأمون للن�سر والتوزيع، ))20، �ص625- )))( اإميان عبداحلميد الدَّ
امرائي، املقيم باململكة العربية  626. ح�شلت الباحثة على املعلومة من ر�شالة موجهة اإليها ِمن اأحد اأقطاب االإخوان اآنذاك فليح جا�شم ال�شَّ

عودية. ال�سُّ

)2)( امل�سدر نف�سه، �ص626.

فاعي، م�سدر �سابق، �ص06) وما بعدها. يد طالب الرِّ )))( انظر: اخليُّون، اأمايل ال�سَّ
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واف)ت992)(:  يقول مراقب الإخوان امل�سلمني وموؤ�س�سهم بالعراق حممد حممود ال�سَّ
اأجمد  مع  النَّجف  اإلى  وذهبت  الكبار،  الأ�سرف  النَّجف  علماء  مع  نتعاون  »كنا 
انطلقت  عندما  وخ�سو�سًا  الإ�سالم،  ن�سرة  على  للتعاون  عدة  مرات  هاوي(  )الزَّ
التنا اأكرب، وكان املجتهد الأكرب حم�سن احلكيم  ال�ّسيوعية وقاومت الثَّورة، وكانت �سِ
)رحمه اهلل( وهو الإمام الكبري املُقلد، وامل�سوؤول الكبري اأ�سدر فتوى كبرية يف تكفري 

َمن اعتنق ال�سيوعية)))(، وكنا ُكلما اجتمعنا لأمر اإ�سالمي كانوا معنا«)5)(.

ما تقدم كان مدخاًل ملا �سناأتي عليه، ِمن عالقة بني الإخوان امل�سلمني وحركة 
»فدائيان اإ�سالم« بزعامة نواب �سفوي، وحدثها ببغداد الذي مل ُيكتب -على حدِّ ما 
اطلعُت عليه- وقد و�سل اإلى ت�سكيل خلية عمل لإنقاذ �سفوي من حكم الإعدام. كتب 
يخ معن  تفا�شيل ذلك احلدث اأحد املح�شوبني على االإخوان العراقيني -اآنذاك- ال�شَّ
�سناع العجلي، و�سنقدم للمو�سوع بتعريفني لل�سيخ العجلي ول�سفوي، ثم احلدث الأهم 

يف مو�سوعنا هذا.

معن العجلي

يخ معن بن �سَناع العجلي بالعراق يف منطقة �سوق ال�ّسيوخ ))92)(،  ولد ال�سَّ
املذاهب  ون�ساأ مبكان خمتلط  ولد  يزال طفاًل،  والده وهو ل  ُقتل  كتاتيبها.  وتعلم يف 
اأ�ش�شوا  جندية،  حنبلية  جماعة  تعي�ش  االإمامية  يعة  ال�شِّ جانب  اإلى  فكان  واالأديان، 
يخ معن يعي�ص  مدينة اإلى جانب �سوق ال�سيوخ ُعرفت باخلمي�سية، وقريبًا من ديار ال�سَّ
اآل ال�سعدون بالنا�سرية، وقد ت�سمت املدينة با�سم اأحد وجهائهم، وهم فقهيًا يتعبدون 
املعروفة  ينية  الدِّ اجلماعة  تعي�ص  نة  وال�سُّ يعة  ال�سِّ جانب  واإلى  املالكي،  املذهب  على 

)))( اأعطيت هذه الفتوى لرجل بزاز كان ُيقلد املرجع حم�سن احلكيم، واأراد النتماء للحزب ال�سيوعي العراقي فاأجابه كتابًة: »ب�سم اهلل 
حيم، ل يجوز النتماء اإلى احلزب ال�ّسيوعي، فاإن ذلك كفر واإحلاد، اأو ترويج للكفر والإحلاد، اأعاذكم اهلل وجميع امل�سلمني عن  الرحمن الرَّ
960)(«، ن�سرتها �سحيفة »العراق« ببغداد 22  الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته )2) �شباط/ فرباير  ذلك، واأزادكم اإميانًا وت�سليمًا، وال�سَّ
جل امل�ستفتي وُن�سرت يف ال�سحف  ين اأُخذت هذه الفتوى من الرَّ اآذار)مار�ص( 960)، وبعد النزاع بني الأحزاب و�سدة مواجهة رجال الدِّ
فاعي، م�سدر �سابق،  املعادية للحزب ال�سيوعي بعد غ�سب �سلطة عبدالكرمي قا�سم على الأخري )انظر: اخليُّون، اأمايل ال�سيد طالب الرِّ

�ص)8) وما بعدها(.

للن�سر  املاأمون  دار  عمان:   ،200(-(9(5 الِعراق  يف  امل�سلمون  الإخوان  ال�سابق(،  الإ�سالمي  احلزب  )رئي�ص  عبداحلميد  حم�سن   )(5(
والتَّوزيع، ))20، �ص5)2. عن ال�سواف، �سجل ذكرياتي.
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ابئة املندائية)6)(. بال�سَّ

يعي  ال�سِّ املذهب  من  حتول  العجلي  اأن  فاعي  الرِّ طالب  يد  ال�سَّ من  �سمعته  ما 
العراقي،  الإ�سالمي  احلزب  لرئا�سة  تر�سيحه  ق�سة  يل  وذكر  ّني،  ال�سُّ املذهب  اإلى 
وكان مبعوث الإخوان اإليه �سخ�ص ُيعرف مبعن العجلي)7)(، ومبا اأن املعلومة خطرية 
يا�سي، وما يحدث من طائفية متاأ�سلة يف  بالن�سبة لكلِّ دار�ص اأو باحث يف الإ�سالم ال�سِّ
النفو�ص يف زمننا هذا، �ساألت الّرفاعي عن العجلي، فقال: �سمعُت اأنه تويف، وكان غري 
متاأكد، فاأخذُت اأبحث عنه لعلي اأعرث على �سبب يو�سلني اإليه، كي اأوثق تلك املعلومة، 
ة، وعلى وجه اخل�سو�ص  نَّ يعة وال�سُّ التي اأ�سرع اإلى تكذيبها بع�ص من املهتمني، ِمن ال�سِّ

يا�سي.  فاعي ِمن اأمر الإ�سالم ال�سِّ َمن �ساق مما ف�سحه الرِّ

الأول(  )ت�سرين  اأكتوبر  يف  العجلي  معن  يخ  بال�سَّ األتقي  اأن  املفاجاأة  ح�سلت 
اأقامه  والعلمانيني  الإ�سالميني  اأح�سر حينها موؤمترًا يجمع بني  2)20 بقطر، وكنت 
»املركز العربي لأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات«. تقدم مني رجل خم�سيني، كان يعرفني 
بال�سم والّر�سم، وقدم نف�سه قائاًل: عمر معن العجلي. كاأين قبل اأن اأرد عليه التَّحية 
روؤيته،  من  بد  ال  قلت:  وحة.  بالدَّ موجود  قال  والدك؟!  اأين  املتلهف:  �شوؤال  �شاألته 
بي  رحب   ،)20(2 االأول  ت�شرين  اأكتوبر/   8( التَّايل  اليوم  يف  به  والتقيت  فرحب 
لأمرين: اأوًل: كان يعرف اأ�سرتي وقبيلتي القاطنة قريبًا ِمن �سوق ال�ّسيوخ حق املعرفة، 
رق  »ال�سَّ اأكتبه يف �سحيفة  كنت  ما  يقراأ  وكان  ائفية،  الطَّ راأيينا �سد  لتطابق  وثانيًا: 

الأو�سط«))2009-200(.

وقبل البدء باحلديث واجللو�ص اإلى املائدة الكرمية التي اأكرمني بها، ا�ستف�سرُت 
فاعي، فقال: اأعرفه حق املعرفة، واأثنى عليه،  منه، عن مدى معرفته بال�سيد طالب الرِّ
ثم اأردفته باملفيد القادم ِمن اأجله: هل ذهبت ر�سوًل اإليه من ِقبل الإخوان امل�سلمني 
عند موؤمتر تاأ�سي�ص حزبهم كي تعر�ص عليه اأن يكون مر�سحًا لرئا�سة حزبكم؟ قال: 

فاعي.  نعم ذهبت وق�ص عليَّ مبا مل يزد به الرِّ

الثقافة للطباعة  وحة: دار  الدَّ واأن�ساب،  )6)( انظر ما كتبه العجلي عن جزء من �سريته الذاتية يف كتابه اخلمي�سية وما حولها حوادث 
والن�سر والتوزيع، 0)20، �ص6) وما بعدها.

فاعي، م�سدر �سابق، �ص06) وما بعدها. )7)( انظر: اأمايل ال�سيد طالب الرِّ



ون  رشيد الخيُّ

9 المسبــار

ثم �ساألته عن حتوله املذهبي فقال: نحن يف الأ�سل كنا �ُسنة فعدنا �ُسنة وقطع 
العجلي  �سيد  »كنا«؟  بـمفردة  يعني  وما  ذلك،  من  اأكرث  اأ�ساأله  وحترجُت  الإجابة، 
يعة م�سجدًا اأ�سماه م�سجد عمر بن اخلطاب، وظل مفتوحًا، واأدى  و�سط بحر ِمن ال�سِّ
اإلى اغتيال ولده مثنى ب�سبب طائفي. مل ي�ستمر اإخوانيًا، بل ا�ستمر ملت�سقًا بالفكر 
ن اأنه خرج من جماعة الإخوان  القومي وب�سدة حتى حلظة لقائي به، وعلى اأغلب الظَّ
امل�سلمني العراقيني بعد 960)، �ساألته عن ذلك فقال: اإنه اأتى اإلى اجتماعهم فمنعوه 
العجلي ل  اأن مثل �سخ�سية  واأرى  بينه وبينهم،  ِمن الدخول، وكان اخلالف قد دب 

حتتويه جماعة ول ي�سبطه تنظيم، تراه ن�سطًا فعاًل ل ُيقاد وهو يف عزِّ  �سبايه. 

تبني  اإلى  قاده  الذي  وهذا  العروبة،  ملاآثر  متع�سبًا  قوميًا  العجلي  يخ  ال�سَّ كان 
الفكر الإ�سالمي، ح�سب ما اأُف�سر ذلك، كان يجمع بينهما بقوة، له �سالت قوية بعلماء 
يعة، ويف الوقت نف�سه له بينهم مبغ�سون ب�سبب �سدة عروبته حتى مدح الأمويني،  ال�سِّ
ة العريقة  على اأنهم مثلوا العروبة يف دولتهم. اإلى جانب ذلك كان �سد مظاهر املَدنيَّ
ببغداد من الغناء واملو�سيقى، بل يحر�ص يف كتاباته �سد املو�سقى والفن الغنائي، غناء 
اأم كلثوم)8)(، مع اأنه ل يبدو عليه ذلك، جتده مرحًا �سفافًا �سهل املع�سر، وعندما راأيته 
اأول مرة بلبا�سه العربي ح�سرت �سورة زهري بن اأبي �ُسلمى اأمامي، وهو يطوي البادية، 
وقد اأعجبه و�سفي هذا له فيما كتبته عنه. كنت وما زلت اآماًل بت�سجيل ذكرياته معه، 
فاعي، وبالعنوان نف�سه  الرِّ ال�سيد طالب  اأمايل �ساحبه  اأ�سدرُت  اأن ت�سدر كما  على 

»اأمايل ال�سيخ معن العجلي«، لكن مل يح�سل ذلك حتى هذه اللَّحظة.

ادر اأن جتد ا�سَم عراقيٍّ اأو عربيٍّ  ترمز اأ�سماء اأولده اإلى �سدة عروبته، فمن النَّ
بن  املهلب  اخلوارج:  قهر  الذي  العربي  القائد  اإلى  ن�سبة  »املهلب«،  العموم-  -على 
اأبي �سفرة )ت 82هـ(، واملثنى، واخلن�ساء، وا�سم حفيده حذيفة. ويف �سدة النتقام 
اأن عاد من اخلارج كي ي�ستقر يف  ال�سيوخ )2005(، بعد  ُقتل املثنى ب�سوق  الطائفي 
دار والده ويخدم امل�سجد املذكور �سلفًا، وكان يعمل ربانًا يف البواخر، وُيجيد اأكرث من 

لغة)9)(. 

ريح، طبع خا�ص: 2)20، الف�سل:  اأنحن اأُمة القراآن اأم اأُمة الفن، �ص))2. حيح يف الكالم ال�سَّ )8)( انظر: العجلي، الفكر ال�سَّ

هادة، موقع موؤ�س�سة النور للثقافة والإعالم،  )9)( انظر: مقال كاظم فنجان احلمامي: معن العجلي �سار على طريق ال�ستقامة فنال ال�سَّ
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يخ العجلي، وهو يذكر يل مقتل مثنى ب�سبب طائفي: ل اأُعاديهم، قتلوا  ردَّ ال�سَّ
ولدي، وهذا ما ح�سل، املهم اأن يبقى العراق. مما �سدر له ِمن ُكتب: »كنت يف �سيالن«، 
اجليو�ص  مع  »خطوة خطوة  العرب«،  بالد  »بلوج�ستان  العربية«،  القومية  »درو�ص يف 

العربية«، »ماذا يف �سمال الِعراق«، اإ�سافة اإلى كتابيه: الفكر ال�سحيح، واخلمي�سية.

»الفكر  كتابه  �سدور  عن  ُيخربين  تلفونيًا  العجلي  ال�سيخ  بي  ات�سل  حني  بعد 
ريح«، وهو ما اأفا�ص فيه بكتابة ق�سة الإخوان ونواب �سفوي،  حيح يف الكالم ال�سَّ ال�سَّ
ال�سيخ العجلي  بلغ  وت�سلمُت الكتاب ِمن حفيده حذيفة، كان ذلك يف )))20(، وقد 

الت�سعني حينها، والكتاب اأ�سل مادة مو�سوعنا هذا. 

نواب صفوي

اهلل  اآية  حترك  قبل  يني،  الدِّ الثَّوري  احلما�ش  �شفوي  نواب  جمتبى  األهب 
وفاة  بعد  اإل  ال�سيا�سي  ن�ساطه  يعلن  مل  فاخلميني  عامًا،  ع�سرين  بنحو  اخلميني، 
املرجع ح�سني الربوجردي )ت )96)(، وال�سبب ح�سب اأحد اأقطاب احلكومة الدينية 
ع�سر  يف  اخلميني  اأن  »لو   :)20(7 )ت  رف�سنجاين  ها�سمي  اأكرب  علي  الثَّورة،  بعد 
يا�شية ملا جنح، لعدم االن�شجام بينهما،  راعات ال�شِّ ال�شيد الربوجردي تدخل يف ال�شِّ
ول�ساعت الفر�ص امل�ستقبلية، وقد عرفت يف ما بعد اأن اخلميني كان يح�سب ح�ساب 
كان يف ))96)())2( ، يف  مار�سه اخلميني  �سيا�سي ظاهر  فاأول عمل  امل�ستقبل«)20(. 
تركيا ))96)(،  اإلى  اإيران  نفي من  وقد  الإ�سالحية)22(،  البي�ساء«  »الثَّورة  مواجهة 
اإل عام  اآية اهلل  ومل يكتب ر�سالته الفقهية، التي توؤهله لدرجة الجتهاد ونيل مرتبة 

)965)( املعنونة »حترير الو�سيلة«، وهو ل زال يقيم برتكيا))2(.

ابط التايل:  املوؤرخ يف 8/))/))20 على الرَّ
http://www.alnoor.se/article.asp?id=258594

اقي، الطبعة الأولى، 2005، �ص8). )20( علي اأكرب رف�سنجاين، حياتي، ترجمة: دلل عبا�ص، لندن: دار ال�سَّ

))2( �شعد االأن�شاري، الفقهاء ُحكام على امللوك علماء اإيران من العهد ال�شفوي اإلى العهد البهلوي )500)-979)(، دار الهدى، الطبعة 
الأولى، 986)، �ص)22.

روق، 0)20، �ص2)) وما بعدها. رف�سنجاين، حياتي، م�سدر  )22( انظر: فرح بهلوي، مذكرات، ترجمة: اأكرم يو�سف، القاهرة: دار ال�سُّ
�سابق، �ص)6 وما بعدها.

�سر، الطبعة الأولى، 987)، �ص)2. اخل، القاهرة: مركز الأهرام للرتجمة والنَّ ))2( فهمي هويدي، اإيران ِمن الدَّ
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اآباد جنوب  بـ»منطقة خاين  العام )92)  ولد جمتبى مري لوحي نواب �سفوي 
ه بعد وفاة والده، وانتقى لقب  طهران يف عائلة دينية علمية، وترعرع حتت كنف عمَّ
والدته نواب، ودخل هذا ال�سيد اجلليل مدر�سة حكيم نظامي، ثم انتقل اإلى املدر�سة 
اإلى  ذاهبًا  املدر�سة  هذه  من  وخرج  امليكانيك،  فرع  يف  ودر�ص  الأملانية،  ال�سناعية 

اآبادان للعمل هناك، وعمل يف �شركة النفط«))2(. 

هذا ومن امل�ستبعد اأن تكون ولدة �سفوي العام )2)9)( مثلما ورد يف اإحدى 
بهذا  يكون  اأن  املوثقة)25(. فال ميكن  ينية، غري  الدِّ باجلماعات  املو�سوعات اخلا�سة 
العمر ويقدم على حماولة اغتيال، وينظم جماعة فدائية �سغلها الغتيالت، ويرتب 
اه ر�سا �ساه املتوفى �سنة ))9)  الة على جثمان والد ال�سَّ تظاهرة كربى تعرت�ص ال�سَّ
قم، مما  مثلما �سياأتي ِذكر ذلك، وقد ذكر موؤلف املو�سوعة عام الولدة مرتني بهذا الرَّ

يجعلنا ن�ستبعد ح�سول خطاأ غري مق�سود فيه.

 رحل �شفوي بعد ذلك اإلى النَّجف، وهناك التقى بالفقيه عبداحل�شني االأميني 
)ُقتل  ك�سروي  اأحمد  الكاتب  حينها  وظهر  »الغدير«،  بكتابه  امل�سهور   ،)(97( )ت 
6)9)(، باآرائه املخالفة لرجال الدين واملتحررة من التَّدين ال�سائد باإيران، وله راأي 
لتنفيذ  اإيران  اإلى  �سفوي  فعاد  عليها،  بتكفريه  وغريه  الأميني  فاأفتى  ككّل،  بالدين 
اأُطلق �سراحه،  ثم  ب�سبب ذلك  يقتله، فاعتقل  لكنه مل  ار  النَّ واأطلق عليه  به،  الفتوى 
ونفذ اأحد اأع�ساء منظمة �سفوي »فدائيان اإ�سالم« فتوى القتل بك�سروي)26(، يف مار�ص 

)اآذار( 5)9). 

))2( ال�سهيد نواب �سفوي العامل املجاهد، موقع دار الولية للثقافة والإعالم، على الرابط التايل: 
http://alwelayah.net/?p=15069

الطبعة  العربية،  الوحدة  واإيران وتركيا، بريوت: مركز درا�سات  العربي  الوطن  الإ�سالمية يف  املو�سللي، مو�سوعة احلركات  اأحمد   )25(
الأولى، )200، �ص0)).

)26( نواب �سفوي العامل املجاهد، موقع دار الولية للثقافة والإعالم، على الرابط التايل:
 http://alwelayah.net/?p=15069. 

حيح اأن اخلميني، اآنذاك، هو الذي اأفت بقتل ك�شروي، وَمن كتب ذلك ال يعينه التَّحقيق اأكرث مما يعنيه االإثارة ال�شحافية،  ِمن غري ال�شَّ
مثلما جاء يف مقال للكاتب االإيراين مري طاهري، فاآنذاك مل يكن وجودًا للخميني ِمن حيث ال�ّشهرة اأو االجتهاد كي ميكنه ِمن اإ�شدار فتوى. 
رق الأو�سط، العدد 0)97 واملوؤرخ يف 29 يوليو )متوز(  )مري طاهري، ال�سرية الإرهابية: من بعو�سة فولتري  واإلى اخلميني و�سرم ال�سيخ، ال�سَّ

.)2005
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كان نواب �سفوي بثوريته الهائجة حمط اإعجاب َمن �سارت له منزلة كبرية يف 
الثَّورة الإيرانية، ويف مقدمتهم علي اأكرب رف�سنجاين )ت 7)20(، �ساحب املنا�سب 
الكربى: رئي�ص الربملان، ورئي�ص اجلمهورية، ورئي�ص م�سلحة النظام، فاأول املوؤثرات 
لنا  بالن�سبة  نواب  »كان  رف�سنجاين:  يقول  اإ�سالم.  فدائيي  من  كانت  عليه  الثَّورية 
الأب  اه  ال�سَّ و�سول جنازة  اأنه وجماعته حاولوا منع  مقد�سًا«)27(. فمن جراأة �سفوي 
ر�سا بهلوي )ت ))9)( لطوافها، كما جرت العادة لدى الإمامية مع جنائز املوتى، 
، وقيل كان هذا الت�سرف م�سنودًا من رجال الدين  يدة مع�سومة)28( بقمَّ يف مرقد ال�سَّ
ا هذا العمل الأول الذي مار�سته  ، و�شارك فيه رف�شنجاين نف�شه)29(، ورمبَّ مبدينة ُقمَّ

ها. جماعة �سفوي ب�سكل فا�سح �سد ال�سلطة، يوم كانت يف عزِّ

كان لدى منظمة �سفوي �سحيفة ت�سمى »من�سور برادى«، اأي ن�سرة الأخوة، ولها 
كتاب اأ�سا�سي حتت عنوان »بيان فدائيان اإ�سالم«، اأو »دليل احلقائق«، طبع الكتاب عام 
)950)(، وكان �سفوي قد اأعلن الثورة امل�سلحة �سد النظام، على اأنه نظام خائن، 
اه مغت�سب لها. قامت فدائيان اإ�سالم  ويف راأيه اأن اإيران دولة اإ�سالمية، ونظام ال�سَّ
م�سوؤولني  طالت  ثم  ك�سروي،  اأحمد  بالكاتب  كانت  والبداية  الغتيالت،  من  مبوجة 
ظام بينهم روؤ�ساء وزراء، وقد اآزر �سفوي بع�ص رجال الدين الثَّوريني،  كبارًا من النِّ
وقد اعتقل واأُطلق �سراحه عام )95) )0)(. مما ُيذكر، وما يتبني من اأر�سيف �سوره، 
اأنه كان ي�سع العمامة ب�سكل خمتلف عن بقية معتمري العمائم، يدفعها على راأ�سه 
اإلى الوراء)))(، ومل يح�سل يف حياته على درا�سة دينية ت�سله اإلى الجتهاد اأو ي�ستحق 
التلم�ساين، وذلك  امل�سلمني عمر  الإخوان  اإمام مثلما �سماه مر�سد  اأو  بها لقب عامل 
عند زيارة القاهرة)2)(، فقد ترك درا�شته بالنجف ليعود وميار�ش االغتياالت والعنف 

باإيران.

)27( رف�سنجاين، حياتي، م�سدر �سابق، �ص))-2).

)28( فاطمة بنت مو�سى الكاظم، ومن األقابها املع�سومة )ت )20هـ(، اأخت الإمام الثامن لدى ال�سيعة الإمامية علي بن مو�سى الر�سا، 
وقد توفيت هناك يوم كان اأخوها وليًا لعهد املاأمون ويقيم معه بخرا�شان.

)29( رف�سنجاين، حياتي، م�سدر �سابق، �ص)).

)0)( هويدي، اإيران من الداخل، م�سدر �سابق، �ص)2-)2.

)))( رف�سنجاين، حياتي، م�سدر �سابق، �ص)).

)2)( خامه يار، اإيران والإخوان امل�سلمني، م�سدر �سابق، �ص)22.
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الإخوان  قيادات  فيها  التقى  جولة  يف   (95( العام  اإيران  �سفوي  نواب  غادر 
امل�سلمني، ونزل القاهرة وخطب يف موؤمتر اأو اجتماع الإخوان يف جامعة القاهرة يف 
فر حل�سور موؤمتر القد�ص  2) يناير )كانون الثَّاين( )95) )))(، وكانت منا�سبة ال�سَّ
الإ�سالمي. جتاوز الإخوان امل�سلمون ومنظمة »فدائيان اإ�سالم« احلاجز الطائفي، وقد 
�شلتوت )ت  االأزهر حممود  �شيخ  بوجود  قمَّ  ومرجعية  االأزهر  بني  ن�شاط  �شبق ذلك 
)96)( واملرجع ح�سني بروجردي)ت)96)(، وح�سل اأن اأفتى �سلتوت اأو ردَّ على اأحد 
ب�سكل  الفتوى  ُن�سرت �سورة  وقد  يعي،  ال�سِّ الإمامي  باملذهب  التعبد  بجواز  امل�ستفتني 
مبذهب  املعروف  اجلعفرية  مذهب  »اإن  ن�سها:  ومن  وال�سحف،  الكتب  عرب  وا�سع 
اأهل  مذاهب  ك�سائر  �سرعًا  به  التَّعبد  يجوز  مذهب  ع�سرية  الثنا  الإمامية  ال�سيعة 
ة«)))(، وكان العمل امل�شرتك حتت عنوان »التقريب بني املذاهب«، لكن مل يكن  نَّ ال�سُّ
ذلك فعاًل �سيا�سيًا، اإمنا دخل فيه الإخوان امل�سلمون كعمل ِمن اأجل الوحدة الإ�سالمية، 
اإ�سرائيل  اإيران بدولة  �ساه  اأن اعرتف نظام  بعد  الواجهة،  وتاأتي ق�سية فل�سطني يف 

)960)(، وُقطعت العالقات بني م�سر واإيران ب�سبب ذلك)5)(.

مل يتحرج نواب �سفوي، وهو يخطب يف جمع ِمن الإخوان امل�سلمني وجمع ِمن 
باعي )ت )96)(، من  يعة ب�سورية، وبح�سور مراقبهم العام م�سطفى ال�سُّ ة وال�سِّ نَّ ال�سُّ
القول: »َمن اأراد اأن يكون جعفريًا حقيقيًا فلين�سم اإلى �سفوف الإخوان امل�سلمني«)6)(. 
حتى و�سل التوافق اإلى عدم حرج ِمن اأن بع�ص الإخوان امل�سلمني امل�سريني ر�سحوا 
�سخ�سيات اإ�سالمية اإمامية �سيعية »لزعامة الإخوان امل�سلمني«)7)(، ول ي�ستبعد ذلك 
اإذا علمنا اأن الإخوان امل�سلمني العراقيني قد ر�سحوا رجل دين اإ�سالمي �سيعيًا لرئا�سة 

حزبهم »احلزب الإ�سالمي العراقي«)8)(، مثلما تقدم ذكر ذلك. 

)))( امل�سدر نف�سه، �ص225.

)))( هويدي، اإيران ِمن الداخل، م�سدر �سابق، �ص27)، �سورة طبق الأ�سل لفتوى �سلتوت.

)5)( خامه يار، اإيران والإخوان، �ص)22.

)6)( امل�سدر نف�سه، �ص225 عن اآخرين.

)7)( امل�سدر نف�سه، �ص)2.

)8)( انظر: اأمايل ال�سيد طالب الرفاعي، م�سدر �سابق، �ص06) وما بعدها.
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هيد، على وجه  اعترب الإخوان امل�سلمون نواب �سفوي �سهيدًا، ومعلوم اأن �سفة ال�سَّ
اخل�سو�ص عند الإ�سالميني، لها وقعها ومنزلتها ومكانها وتخت�ص بهم ل بغريهم، 
با�سم  الناطقة  »امل�سلمون«  جملة  كتبت  امل�سمار  وبهذا  املقد�سات،  من  اأنها  مبعنى 
العزيز  هيد  »وال�سَّ الآتي:  نواب �سفوي )نهاية 955)(  اإعدام  امل�سلمني عند  الإخوان 
لة بالإخوان امل�سلمني، وقد نزل �سيفًا يف دارها يف م�سر،  -نظر اهلل ِذكره- وثيق ال�سِّ
غاة رجال الإ�سالم يف كلِّ مكان  يف كانون الثَّاين/ يناير )95)... اإنه حني ي�سطهد الطُّ
يت�سامى امل�سلمون فوق اخلالفات املذهبية، وي�ساطرون اإخوانهم امل�سطهدين اآلمهم 
واأحزانهم، وال �شك اأننا بكفاحنا االإ�شالمي ن�شتطيع اإحباط خطط االأعداء التي ترمي 

اإلى التفريق بني امل�سلمني«)9)(.

بهذا  وهم  اجلالل،  هذا  كل  �سفوي  نواب  يجلون  امل�سلمون  الإخوان  كان  اإذ 
من  عدوا  َمن  فاإن  زنديقًا،  ين  الدِّ عن  خارجًا  اإل  ك�سروي  اأحمد  قتيله  يف  يرون  ل 
لفية والإخوان وارتبطوا بالإخواين ال�سوري  ال�سروريني، وهم املتاألفون من مقالت ال�سَّ
حممد �سرور )ت 6)20()0)( ، يرون يف ك�سروي مدافعًا عن الإ�سالم فا�سحًا ملذهب 
حوي �سلمان بن فهد العودة، الذي حقق كتاب  يعة اخلمينية، ومنهم ال�سروري ال�سَّ ال�سِّ
يعة والتَّ�سيع« مع نا�سر عبداهلل القفاري، واأ�سدراه عام )988)(، على  ك�سروي »ال�سِّ
الرغم من اعرتافهما يف مقدمة الكتاب باأنه اأخطاأ يف بع�ص العقائد التي تهم الإ�سالم 
عامة، كظهور امل�سيح مثاًل، واخلطاأ يف الآيات، ووا�سح من �سرحهما حتت العنوان، 
باأن املق�سود الثَّورة الإيرانية، قال: »عامل اإيراين �سيعي الأ�سل يك�سف حقيقة مذهب 
خميني وطائفته«. واأكرث من هذا و�سحا �سفحة الكتاب الأولى بالعبارة: »مل يظهر يف 

عامل ال�ّسيعة اأحد يف عياره منذ ظهر ا�سم �سيعي على وجه الأر�ص«)))(. 

كان �سفوي قد اأن�ساأ منظمته، التي �ست�سنف يف مفاهيم هذه الأيام، بالإرهابية، 
اح )ت 8)5هـ(، التي  بَّ زاريني جماعة ح�سن ال�سَّ لأنها تعتمد الغتيالت، وُتذكر بالنَّ

 ،(956 )ني�سان(  اأبريل  القاهرة:   ،5 املجلد:   ،( العدد:  امل�سلمون،  جملة  عن  �ص227-226  امل�سلمني،  والإخوان  اإيران  يار،  خامه   )(9(
�ص)76-7.

الثَّاين( 2007 بحث: عبداهلل بن بجاد  )0)( راجع: كتاب امل�سبار، دبي: مركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث، العدد الأول، يناير )كانون 
يني: �سرور.. رحل ِمن بريدة وبقيت اأفكاره، �ص)) وما بعدها. العتيبي، ال�سرورية، �ص9 وما بعدها، وبحث: يو�سف الدَّ

)))( اأحمد ك�سروي، ال�ّسيعة والتَّ�سيع، حتقيق وتعليق: نا�سر القفاري و�سلمان العودة، طبع خا�ص: الطبعة الأولى، 988).
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بعد  لكن  والأيوبي،  لجوقي  وال�سُّ والعبا�سي  الفاطمي  كافة،  العرو�ص  خناجرها  نالت 
مل  رية،  ال�سِّ الأنفاق  ذات  القالع  و�سكنى  النحور  يف  اخلناجر  غر�ص  ِمن  �سنٍة  مئتي 
اإ�سالم«، مل تكن حركة  ي�سيدوا نظامًا ومل يروا نورًا)2)(، ومع هذا فحركة »فدائيان 

عابرة يف تاريخ اإيران املعا�سر.

وما  امل�سلمني،  بالإخوان  اإ�سالم  فدائيان  زعيم  ال�سرت�سال يف عالقة  نريد  ل 
يتفق به مع �شيد قطب وغريه من اأقطاب االإخوان اآنذاك، الأننا حددنا املو�شوع باخللية 
التي حاولت اإنقاذ نواب �سفوي ِمن الإعدام، واملوؤثرات الأُخر التي جعلت من �سفوي 
يانة البهائية، وعلى اعتقاد  اه، وبهذه احلدة، وكان املنطلق وجود الدِّ عدوًا لنظام ال�سَّ
البهائيني  بالإعدام على  الثورة احلكم  لذا �سدر من قرارات  ال�سلطة،  �سلم  اأنها يف 
باإيران، بعد اأن كانت ديانة �سبه علنية، ويف هذا الأمر �سرح م�ساعد وزير اخلارجية 
ينية روبرت �سيبل قائاًل: »... ي�سع اإيران يف ق�سم خا�ص  الأمريكية ل�سوؤون احلرية الدِّ
بها، حيث يوجد ا�سطهاد م�ستمر ومنهجي �سد البهائيني. ونحن ناأمل يف اأن تتح�سن 
االأو�شاع هناك«)))(. كما اأن الّد�ستور الإيراين، بعد الثَّورة، يف مادته الثالثة ع�سرة ل 
بينها  لي�ص  والزراد�ستية فقط،  وامل�سيحية  اليهودية  ديانات فقط:  بثالث  اإل  يعرتف 
ما  لها  نواب  عداء  ودوافع  البهائية  يخ�ص  ما  املندائية)))(.  ابئية  ال�سَّ ول  البهائية 
يخ معن العجلي، الذي كان اأحد اأع�ساء تلك اخللية الإخوانية  �سنجده يف ما كتبه ال�سَّ

ببغداد.

تحريض نواب صفوي من بغداد

واحلركات  مدونة،  غري  الإ�سالمية  للحركة  تاريخ  ِمن  �سفحات  زالت  ما 
يا�سية واحلزبية املعا�سرة على العموم، وهي �سفحات مهمة تفيد الباحثني يف هذا  ال�سِّ
املجال، فالآراء والأفكار عادة تبنى على ما �ُسجل ِمن حوادث، وبعد قراءتي لكتاب 
جال،  التَّاريخ ُغيب يف �سدور الرِّ يخ الِعراقي معن العجلي قلت لنف�سي: »كم ِمن  لل�سَّ

)2)( ر�شيد اخليُّون، ال اإ�شالم بال مذاهب وطرو�ش اأُخر، بريوت- دبي: دار مدارك للن�شر، ))20، الطر�ص اخلام�ص: النتحار ِمن اأجل 
ة، �ص07). اجلنَّ

)))( جريدة القد�ص العربي، العدد )))))(، تاريخ: 2) مايو )اأيار( 999).

)))( د�ستور اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية، دم�سق: املركز الثقايف للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية، �ص)).
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ومنهم َمن رحلوا وطويت حوادثه معهم، مل ينتفع به اأحد«. ففي الكتاب �سفحة ِمن 
اخلم�سينيات،  يف  احلركات  تلك  ن�سطاء  كان  يوم  يعي،  وال�سِّ ني  ال�سُّ احلركي  اللقاء 
لطة، ِمن اإيران اإلى م�سر، بغ�ص  من خلطف ال�سُّ ِمن القرن املن�سرم، ي�ستعجلون الزَّ
قاب اإل  النَّظر عن الطائفة اأو املذهب، من دون التفكري للحظة، ما اإن دانت لهم الرِّ

يوف بينهم البني. وتباينت الآراء واختلفت العواطف و�ُسلت ال�سُّ

 فمعلوم اأن اأمر الإمامة �سيء مهول، ل ميّر طلبه ب�سالم، وبالفعل ما اإن تربعت 
�ستور قرار الإمامة، مع تاأكيد اأبدية  القوى الدينية على عر�ص اإيران اإل وُنق�ص يف الدُّ
ين  �ستور الإيراين: »الدِّ املادة اخلا�سة باملذهب، جاء يف املادة الثَّانية ع�سرة من الدُّ
�سمي لإيران هو الإ�سالم واملذهب اجلعفري الثنا ع�سري، وهذه املادة تبقى اإلى  الرَّ

الأبد غري قابلة للتغيري«)5)(. 

على  مذهبية  دينية  عقيدة  احُلكم  عقيدة  تكون  اأن  �ستور  الدُّ يف  تقرر  كذلك 
املهدي،  االإمام  غيبة  زمن  »يف  �شتور:  الدُّ ِمن  اخلام�شة  املادة  يف  جاء  الفقيه؛  والية 
عجل اهلل تعالى َفرجه، ُتعترب ولية الأمر واإمامة الأُمة يف جمهورية اإيران الإ�سالمية 
مادة  بعد  املادة  هذه  جاءت  الع�سر«)6)(.  باأُمور  الب�سري  املتقي  العادل  الفقيه  بيد 
�ستور: »يقوم نظام اجلمهورية الإ�سالمية  احلاكمية الإلهية، وهي املادة الثَّانية من الدُّ
والتَّ�سريع،  اإل اهلل( وتفرده باحلاكمية  اإله  الأحد )ل  الإميان باهلل  اأ�سا�ص: )-  على 
ولزوم التَّ�سليم لأمره«. ثم تاأتي بعد هذا الأ�سل الأ�سول الأربعة الأُخر، وبينها الإمامة 
املذكور  الفقيه  الويل  بطبيعة احلال،  الإمامي.  باملذهب  وهما خا�ستان  والعدل)7)(، 
الفقرة   ((5 )املادة  رئي�ش اجلمهورية  ي�شرتط يف  وكذلك  االإمامي،  املذهب  هو من 
واملذهب  الإ�سالمية  اإيران  جمهورية  مببادئ  ومعتقدًا  »موؤمنًا  يكون  اأن  اخلام�سة( 

الر�سمي للبالد«)8)(.

)5)( د�ستور اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية، م�سدر �سابق، �ص)).

)6)( امل�سدر نف�سه، �ص0).

)7)( امل�سدر نف�سه، �ص7).

)8)( امل�سدر نف�سه، �ص0)).



ون  رشيد الخيُّ

17 المسبــار

ريح«  حيح يف الكالم ال�سَّ يخ العجلي نف�سه يف كتابه »الفكر ال�سَّ لقد اأفادنا ال�سَّ
ُيكتب لأول مرة، فعندما تقراأ تاريخ  اأراه  يا�سي،  ال�سِّ يني  الدِّ التاريخ  اآخر ِمن  بف�سل 
ا فيه حراجة لهم يف  يعي ل تعرث عليه، ورمبَّ يا�سي ال�سِّ الإخوان اأو تاريخ الإ�سالم ال�سِّ
والإ�سالم  ال�سيعي  ال�سيا�سي  الإ�سالم  بني  والفرتاق  ائفية،  الطَّ لطغيان  الأيام  هذه 

ني مبا و�سحناه اأعاله بعد انت�سار الثَّورة. ال�سيا�سي ال�سُّ

 فت�شنا يف العديد من كتب تاريخ االإخوان امل�شلمني فلم جند اأثرًا فيها لنواب 
�سفوي نف�سه ول ملنظمته، ول ل�سلته بالإخوان على العموم، مثلما قيل فيه من مدائح 
يخ العجلي ل يتحرج ِمن �سرد  قبل الثَّورة وانحيازها املذهبي، لكن �سخ�سًا مثل ال�سَّ
التَّاريخ، فالِعراق يجري يف عروقه، وعا�ص يف منطقة اأهلته لأن يكون قريبًا ِمن امل�سارب 
كافة، فكان ما يهمه، يف الأيام اخلوايل، العروبة اأوًل، ب�سيعتها و�ُسنتها، مثلما تقدم 

احلديث عن ذلك، ومنطلقًا بها ِمن الِعراق. 

ما  الذي -ح�سب  )اأعدم 955)(،  نواب �سفوي  الت مبجتبى  ال�سِّ اإنها ق�سة 
ا ل يكون اآية اهلل اخلميني )ت 989)(  قراأت عن ن�ساطه- لو بقي على قيد احلياة لرمبَّ
ادة(، وعامل  يف املوقع الذي عرفناه، ف�سفوي �ساحب ِعمامة �سوداء اأي�سًا )ِمن ال�سَّ
التهور.  حد  اإلى  مواقفه  يف  جدًا  وجريء  وفار�سيًا،  عربيًا  اخلطاب  يف  ومفوه  دين، 
اأ�س�ص »فدائيان اإ�سالم«)5)9)(، واإن العنوان الذي اختاره العجلي للف�سل اخلا�ص به 
جل.  كان عنوانًا رهيبًا: »حمطم العر�ص البهلوي«، يثري الف�سول يف البحث عن هذا الرَّ

اإ�سالم، وحري�سًا  باأخبار فدائيان  يقول العجلي: »كنُت يف �سنني كثرية عابئًا 
يد  على متابعة وقائع املجتبى نواب �سفوي، حتى �سمعُت ِمن وكالت الأنباء ب�سفر ال�سَّ
بالإخوان  اأهاب  وكيف  به،  امل�سلمني  الإخوان  واحتفاء  القاهرة،  اإلى  نواب  املجتبى 
امل�سلمني اإلى الثَّورة بخطابه املثري املوؤجج للعواطف الذي تناقلته الأخبار، وما جرى 
والإهانة.  اإلى احلب�ص  وتعري�سه  امل�سرية،  لطات  ال�سُّ ِمن جتاوزات  بعد ذلك،  عليه، 
العربية  للحركات  احلما�سة  يف  عمري  اأيام  اأ�سرف  �سابًا  مان  الزَّ ذلك  يف  كنُت 

الإ�سالمية«)9)(.

ريح، م�سدر �سابق، �ص8)). حيح يف الكالم ال�سَّ )9)( العجلي، الفكر ال�سَّ
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�سفوي  بثورية  املعجب  العجلي  يخ  ال�سَّ اأُمنية  وحتققت  بغداد،  نواب  و�سل 
الإ�سالمية، قال: »ما راعني يف يوم ِمن الأيام، عام )95)، مفاجاأة اإذ كنت يف فندق 
�سعبي واقع على �سط دجلة ِمن جانب الكرخ، ُحذوة من �ساحة ال�ّسويدي ا�سمه فندق 
واف )ِمن كبار علماء العراق، املراقب العام  الوحيد، اإل واملرحوم حممد حامد ال�سَّ
لالإخوان امل�شلمني/ العجلي( يناديني ب�شوت جهري، واأنا قاعد يف مكاين ِمن الفندق. 
يا فالن يا فالن، تعال تعال، �سلم على قائد فدائيي الإ�سالم، هذا هو املجتبى نواب 
مع  العام  الأوقاف  مدير  املحامي  خ�سر  حمن  عبدالرَّ املرحوم  بهم  واإذا  �سفوي، 
جال بينهم �ساب نحيف اجل�سم، �ساحب الوجه، ُمقطب املالمح، يعتمر  ُنخبة ِمن الرِّ
ِعمامة �سوداء، ف�سلمُت على اجلميع، ودخلُت معهم حجرة يف هذا الفندق ُمعدة لهذا 
يف، بثالثة اأ�سرة له ولرفيقيه: يزدي ولوحي، اللذين اأُعدما معه يف طهران بعد  ال�سَّ

زيارته بغداد«)50(.

كان نواب �سفوي منفعاًل مما ح�سل له ولالإخوان امل�سلمني بالقاهرة، وُيردد 
يخ حممد حممود  عبارة: »حتيا م�سر لكن بالقراآن«، يقولها ويبكي! بعدها األقى ال�سَّ
بن�سوة  حوله  عما  غائب  )�سفوي(  »وهو  به  الرتحيب  كلمة  واف)ت992)(  ال�سَّ
الذكريات ِمن زيارته مل�سر«))5(! ثم تكلم �سفوي، وغرفة  الهائجة مبرارة  انفعالته 
الفندق ل تت�سع للخطابات، لكنها حتولت اإلى قاعة لالحتفال به، ومما قاله لالإخوان 
املحيطني به: »اإنكم اأيها الأحباب ل تعلمون باخلطر املُهدد لالإ�سالم يف اإيران. فاإن 
�سمي  ين الرَّ حممد ر�سا بهلوي ملك اإيران يعمل ليل نهار على جعل البهائية هي الدِّ
اه ويقتل رئي�ص وزرائه ح�سني  اإيران«)52(. كان يق�سم غا�سبًا »اإنه �سوف يقتل ال�سَّ يف 
اخليول،  م�سمار  اأين  بغداد،  اأهذه هي  اأكرب،  اهلل  اأكرب  »اهلل  يقول:  كان  عالء«))5(. 

و�سليل ال�ّسيوف«، ووا�سل الهتاف »حتيا م�سر لكن بالقراآن«))5(.

)50( امل�سدر نف�سه، �ص8))-9)).

))5( امل�سدر نف�سه، �ص9)).

)52( امل�سدر نف�سه.

))5( امل�سدر نف�سه.

))5( امل�سدر نف�سه، �ص0)).
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الف�سيل  املعروف  الإخواين  اجلزائر  ِمن  بغداد  يزور  كان  نف�سه  الوقت  يف 
الإبراهيمي )ت 965)()55(  الب�سري  اعية حممد  الدَّ يخ  وال�سَّ الورتالين )ت 959)(، 
رئي�ص جماعة العلماء امل�سلمني باجلزائر. فتقرر ِمن ِقبل مراقب الإخوان العراقيني 
حملة  حيث  حنيفة،  اأبي  الإمام  جامع  يف  باملنا�سبة  حفٌل خطابي  ُيقام  اأن  واف  ال�سَّ
– الوزراء  رئي�ص  ِمن  احلفل،  هذا   لقيام  رخ�سة  على  وح�سل  ببغداد،  الأعظمية 
اآنذاك- حممد فا�شل اجلمايل )ت 997)(، وكان ال�سيف الأول نواب �سفوي، لكن 
اأرتقى املنرب بعده، وقدم للحفل ال�سواف بكلمة ترحيبية،  الإبراهيمي  ل�سن  تقديرًا 

وكان العجلي اأحد احل�سور، وكتب مقاًل عن املنا�سبة يف جريدة »ال�سجل«. 

اأنه  جاء يف كلمة �سفوي اأمام حفل عام، ما مل ي�سرب عليه حاكم وخ�سو�سًا 
كان �سيفًا، فـ»�سرع يهدد زعماء العرب بالقتل والتَّدمري، يق�سم باهلل ِمن على املنرب 
اه ويقتل وزراءه«. ثم وجه كالمه اإلى رئي�ص وزراء الِعراق، ومل يكن ِمن  اأن يقتل ال�سَّ
حا�سري احلفل، قائاًل: »ليعلم رئي�ص الوزراء فا�سل اجلمايل و�ساداته، الذين وظفوه 
باأين �سوف اأُحطم روؤو�ص اأعداء اهلل ِمن ُحكام امل�سلمني، الذين ل يحكمون مبا اأنزل 

اهلل«)56(. 

ا قريب، �سوف تهز  ا �سيفعله بطهران: »�سوف ت�سمعون اأخباري عمَّ كان يعلن عمَّ
الثَّاين ظهرت  اه واأتباعه«. يقول العجلي: »ويف اليوم  اأقتل ال�سَّ اأخباري بغداد عندما 
حف البغدادية«)57(. لكن مل يح�سل اأن اعتقل اأو �ساأله اأحد  بع�ص اأقوال جمتبى يف ال�سُّ

من ال�سلطة العراقية، وكان الوقت ترتيبات لعقد حلف بغداد، وان�سمام اإيران اإليه.

خطة اإلخوان إلنقاذه

اإن و�سلها دبر حماولة  اإيران، وما  اإلى  قفل نواب �سفوي هو و�ساحباه عائدًا 
اغتيال رئي�ص الوزراء الإيراين ح�سني عالء )955)(، اأ�سيب بجرح، وح�سر اجتماعات 

)55( عدنان حممد �سلمان الدليمي، اآخر املطاف �سرية وذكريات، عمان: دار املاأمون للن�سر والطباعة، )بال تاريخ طباعة(، �ص69. يذكر 
الإخواين حينها الدليمي وجود الإبراهيمي يف ذلك الوقت بالعراق. 

ريح، م�سدر �سابق، �ص))). حيح يف الكالم ال�سَّ )56( العجلي، الفكر ال�سَّ

)57( امل�سدر نف�سه.
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اآخرين  وعلى  عليه  القب�ص على �سفوي وحكم  األقي  الكتف)58(.  بغداد م�سمد  حلف 
باالإعدام. فتحرك االإخوان امل�شلمون الإنقاذه، ولو باختطافه ِمن �شجنه. ح�شر لهذه 
الطنطاوي )ت 999)(،  علي  ومنهم  امل�سلمني،  الإخوان  فروع  قادة  من  املهمة عدد 
ِمن  جماعة  مع   ،)2008 )ت  �سريف  وكمال   ،  )59()(995 )ت  البنا  رم�سان  و�سعيد 
»فدائيي الإخوان امل�سلمني«)60(. عدا َمن مل يتذكر العجلي اأ�سماءهم. على اأن كمال 
�سريف كان على �سلة مع اأحد ال�سجانني يف ال�سجن الذي اعتقل فيه �سفوي، لتدبري 
امل�سلمني  الإخوان  لدى  الأهمية  من  م�ستوى  على  الأمر  كان  كم  اأقول:  تهريبه))6(. 
اإلى  ابنته  وزوج  خ�سي  ال�سَّ البنا  ح�سن  �سكرتري  رم�سان  �سعيد  يح�سر  اأن  باملنطقة 

بغداد لإنقاذ نواب �سفوي؟!

الأخوة  »جمعية  يف  لالجتماع  الفروع،  خمتلف  ِمن  امل�سلمون،  الإخوان  تنادى 
بينهم  »فاأقروا  واف،  ال�سَّ العراقيني  الإخوان  مراقب  جمعهم  ببغداد،  الإ�سالمية« 
خطة اجل�سارة والإقدام املر�سومة من ِقبل كامل �سريف اجلدير املحنك ملرا�ص هذه 

املعا�سل«، لإنقاذ �سفوي بالتخطيط لختطافه ِمن معتقله. 

ا�شتنفر قادة االإخوان امل�شلمني، وبغداد كانت مقر التَّحرك، واإلى جانب خطة 
ملا  يعية،  ال�سِّ واملراجع  الِعراقية  احلكومة  لدى  الإخوان  �سعى  بالختطاف،  الإنقاذ 
لها ِمن تاأثري بحكم املذهب على حكومة اإيران، ولدى احلكومة الِعراقية مبا لها ِمن 
عالقات ممتازة –اآنذاك- مع اململكة االإيرانية، التي كانت تتهياأ لالن�شمام لـ»حلف 
بغداد« )اأبريل )ني�سان( 955)(، الذي ت�شكل بني الِعراق وتركيا )فرباير )�شباط( 

.)(955

)58( امل�سدر نف�سه، �ص2)).

خ�شيتان البنا وطنطاوي توؤكد م�شادر اأُخر اأنهما كانا موجودين ببغداد بدعوة من االإخوان العراقيني، فطنطاوي ترك العراق  )59( ال�شَّ
واف، بغداد: مطبعة  يخ حممد حممود ال�سَّ )9)9)( وكان مدر�سًا لكنه حل بالعراق ك�سيف )كاظم اأحمد نا�سر امل�سايخي »ت )200«)ال�سَّ

اأنوار دجلة، 2009، �ص208-207(.

ريح، م�سدر �سابق، �ص2)). حيح يف الكالم ال�سَّ )60( العجلي، الفكر ال�سَّ

واف مراقبًا عامًا، ولعلَّ هوؤلء مَمن يق�سدهم  ))6( امل�سدر نف�سه. وردت اأ�سماء من الإخوان غري العراقيني اأنهم زاروا العراق بوجود ال�سَ
العجلي بفدائيي الإخوان وَمن مل يعد يتذكرهم، وِمن الذين ترددوا على املقر العام لالإخوان مبنطقة باب املعظم �سمال بغداد: من غري 
االإبراهيمي وطنطاوي والبنا جاء ا�شم: حميي الدين القليبي، وعبداحلكيم عابدين، و�شعد الدين الوليدي، وحممد املبارك، وم�شطفى 

واف، م�سدر �سابق، �ص208-207(.  الزرقا، وح�سن ع�سماوي، وب�سري العوف، وعبدالبديع �سقر )امل�سايخي، ال�سيخ حممد حممود ال�سَّ
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حممود  حممد  الِعراقيني  الإخوان  مراقب  زار  احلثيث،  ال�سعي  ذلك  ِمن 
واف )ت 992)( وكامل �سريف وعلي طنطاوي رئي�ص الوزراء اجلمايل، فاأظهر  ال�سَّ
اأن ياأتوا بر�سائل ِمن مراجع النَّجف  لهم ال�ستعداد لإنقاذ نواب �سفوي، ون�سحهم 
يد حم�سن احلكيم )ت  يخ عبدالكرمي اجلزائري )ت 962)(، وال�سَّ الكبار وبينهم: ال�سَّ
970)(، على اأن تكون موجهة اإلى امللك في�سل الثَّاين )ُقتل 958)( يحثونه للتَّو�سط 
امللك،  اإلى  واإدخالها  بها  بالهتمام  تكفل  اجلمايل  الوزراء  رئي�ص  واأن  ال�ساه،  عند 

ويطلب منه الهتمام بالأمر.

واملحامي   ،)(970 )اأعدم  �سندالة  وعبدالغني  العجلي  معن  واف  ال�سَّ كلف 
يعة  حممد �سامل زيدان)62(، لهذه املهمة، فتوجه اإلى النَّجف، وزار جمال�ص املراجع ال�سِّ
املعروفني، وح�سل على ر�سالتني ِمن مرجعني مهمني، لكنه ظل يبحث عّمن يو�سله اإلى 
حم�سن احلكيم وهو املوؤثر عند �ساه اإيران))6(، فالأخري، ح�سب معلومات العجلي، كان 
ا مراجع التَّقليد الآخرون  ل يحب حركة »فدائيي اإ�سالم« ويبغ�ص نواب �سفوي، ورمبَّ
لهم املوقف نف�سه من هذه احلركة وزعيمها، كونها حركة ثورية �سيا�سية واملرجعية 

ب�سكل عام �سد هذا التَّوجه.

الأميني  عبداحل�سني  يخ  ال�سَّ »الغدير«  كتاب  �ساحب  اإلى  العجلي  و�سل  اأخريًا 
مع  �سداقة  وتربطه  اإ�سالم«،  »فدائيان  يوؤيد  اأنه  عنه  املعروف  وكان   ،)(970 )ت 
�سفوي نف�سه، وكان الأخري قد در�ص بالنَّجف مثلما تقدم. فلم يبق للعجلي يف الو�سول 
اإلى احلكيم واإقناعه بكتابة ر�سالة لإنقاذ �سفوي غري الأميني، يقول العجلي: »واإذا 
رج)ال�ّسلم( بلبا�سه التَّام، وهو يقول: اأهاًل  بالأميني، وهو �سيخ مهيب، وقور يهبط الدَّ
يا معن، لقد كنت اأبغ�ص �سخ�سك واأتطري من كتابك )درو�ص يف القومية( ب�سبب ما 
فيه ِمن هواك االأموي، اأما اليوم فاأنت واحد ِمن الَّذين يجب عليَّ اأن اأخل�ش الّود لهم، 
كل ما تريد اأن تكون يف بيان اأفكارك، م�شيبًا اأو خمطئًا، فلقد اأخربوين ِمن بغداد 
عر يف مدح قبيلة بني  بغايتك التي جئت لها. ثم اأخذ يعانقني، وهو ين�سد اأبياتًا ِمن ال�سِّ

ريح، م�سدر �سابق، �ص))). حيح يف الكالم ال�سَّ )62( العجلي، الفكر ال�سَّ

اإلى حم�سن احلكيم، مما يدل على منزلته يف  اإيران برقية التعزية به  اأبرق �ساه  ))6( عندما تويف املرجع ح�سني الربوجردي ))96)( 
بالطه، واأنه اأراد الإ�سارة بها اإلى اأنه املرجع )رف�سنجاين، حياتي، م�سدر �سابق، �ص8)(.
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حيب، وعلمت اأنه على معرفة تامة مبوقف الإخوان امل�سلمني  عجل، واأخذ يبالغ بالرتَّ
هيبة«))6(. ِمن هذه امل�ساألة الرَّ

»يكره  الأميني-  -ح�سب  لأنه  احلكيم  يد  ال�سَّ زيارة  على  الأميني  ُي�سجع  مل 
فدائيان اإ�سالم ويحقد على نواب �سفوي«)65(. لكن »تقدرون وت�سحك الأقدار«، اأثناء 
ذلك اللقاء انتهت ق�سة نواب �سفوي، فقد ُقرع الباب قرعًا �سديدًا، فما اإن فتح ال�سيخ 
حتى عاد منتحبًا باكيًا قائاًل: »اأيها الأخ العجلي لقد نفذ الق�ساء واأُعدم املجتبى نواب 

�سفوي واإخوته قبل �ساعة ِمن زمان، لقد جاءتني برقية ِمن طهران بذلك«)66(.

واف؛ كان  يخ االأميني ومراقب االإخوان العراقيني ال�شَّ كانت هناك �شلة بني ال�شَّ
الأخري قد اأبلغه مبهمة العجلي، فالأميني اأطلع على خطة اختطاف �سفوي ِمن �سجنه، 
اأن  ويبدو  املتطلبات«،  وتهيئة  جانني،  ال�سَّ بع�ص  مع  التفاهم  »م�ستلزمات  مهد  وكان 
ريف ن�سق مع ال�سجان، مثلما تقدم، عن طريق الأميني. يقول العجلي:  الإخواين ال�سَّ
»وا�ستكتمني ذلك«! فالأميني على �سفر دائم بني الِعراق واإيران، على اأن الوا�سي كان 
من البهائيني)67(، املطلوبة روؤو�سهم ِمن قبل نواب �سفوي نف�سه. وبهذا طويت �سفحة 
اآخر  اإ�سالمي  ثوري  فعل  حني،  بعد  ليبداأ،  اإ�سالم،  فدائيان  ومنظمته  �سفوي  نواب 
باالإ�شالم  بالغليان  البهلوية برمتها، وبداأت املنطقة  االإمرباطورية  اأ�شفر عن �شقوط 
لطة من نافذة الثَّورة الإيرانية، وقد تزامن ذلك  يا�سي، اأحزاب ت�سرئب اإلى ال�سُّ ال�سِّ

ينية، واحتالل جهيمان العتيبي وجماعته احلرم املكي. مع حرب اأفغان�ستان الدِّ

الخاتمة 

على  العجلي  يخ  ال�سَّ ُي�سكر  �سفوي،  ونواب  الإخوان  ق�سة  مثرية،  ق�سة  كانت 
اإخراجها ِمن �سدره، ونحثه على اإخراج ما تبقى فيه، اإن كان يف العمر بقية، وح�سب 
غم اأنه  لقائي به وقراءتي لكتبه، وجدته �ساحب ذاكرة مل ت�سعفها الت�سعون، على الرَّ

ريح، م�سدر �سابق، �ص)))-5)). ))6( العجلي، الفكر ال�سحيح يف الكالم ال�سَّ

)65( امل�سدر نف�سه، �ص5)).

)66( امل�سدر نف�سه.

)67( امل�سدر نف�سه.
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ل ُيخفي التَّ�سريح بالعداوة، ب�سيء من التَّطرف، اأكرث ما ت�سمح به الكتابة.

يعة،  وال�سِّ ة  نَّ ال�سُّ املتبادل، بني  الإق�ساء  اإذا كان  ر�ص:  الدَّ ي�ستنتج من هذا  ما 
يا�سة فالتالقي، بني اأهل الأحزاب، غري بريء ِمنها، ويبدو اأنَّ الإ�سالميني  تفر�سه ال�سِّ
لأنه  وتنظيميًا،  فكريًا  امللتزم  هو  لديهم  احلقيقي  امل�سلم  اإف�ساح،  دون  ِمن  عمومًا، 

ليعة! الطَّ

امل�سلمني  الإخوان  تاريخ  كتب  َمن  عليها  ياأت  مل  املثرية  الق�سة  هذه  لكنَّ 
نب ذنب َمن  العراقيني، فلم اأجدها يف مذكراتهم، ول عند َمن كتب عنهم، ولي�ص الذَّ
قدم اأطروحة اأكادميية يف تاريخهم، لكن على َمن جلاأ اإليه من قادة الإخوان اأنف�سهم، 
فاحلدث كان م�سهورًا، وكتب عنه الإخوان عند لقاء نواب �سفوي مب�سر ودم�سق، ومل 
ا حدث ببغداد، رمّبا الأمر يتعلق مبا ُكتب بعد ))200(، وما انفجرت  ُيذكر �سيء عمَّ
فيه من طائفية مدمرة، ومع ذلك نبقي املجال مفتوحًا ونقول: اإن �سهود العيان، على 

يخ معن العجلي. هذه احلادثة، لي�سوا بذاكرة ال�سَّ

ِمن  البهلوي«،  العر�ص  »حمطم  ف�سل  يف  العجلي  يخ  ال�سَّ كتبه  ما  اأ�سل  كان 
الأخوة  جمعية  يف  األقاه  مطوًل  حديثًا  ريح«  ال�سَّ الكالم  يف  حيح  ال�سَّ »الفكر  كتابه 
اإعدام �سفوي. مما  ِمن  اأ�سهر  امل�سلمني، بعد ثالثة  الإخوان  الإ�سالمية ببغداد، دار 
يوؤكد ا�ستغرابنا من عدم التنويه لهذه احلادثة يف ُكتب الإخوان وتاريخهم، فِمن املوؤكد 
اأن جل احلا�سرين تلك املنا�سبة يف اجلمعية -اإن مل يكن كافتهم- كانوا ِمن الإخوان 

امل�سلمني.


