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الحميمة بين الشيخ البنا ومحور القصر      أدت العالقات   

 على ماهر(

 

:إلى تداعيات عدة)  المراغى-

 

 

فهى من ناحية مكنت البنا من أن يقفز بجماعته إلـى           

 وفى عام واحد أو عامين تضاعف عـدد         ،سطح األحداث 

عب الجماعة إلى أكثر من عشرة أضـعاف، وامتلكـت          شُ

 الجماعة مجلة ناطقة باسمها، وتـشكلت فـرق جوالتهـا         

لتمارس مهام الردع وحفظ النظام، وحشدت لمظـاهرات        

كانت أول مظاهرات فى تاريخ مـصر الحـديث تهتـف           

.بحماس لحياة الملك

 

 

.لكن للتداعيات وجهها اآلخر

 

 

مة من أعـضاء الجماعـة      مهفقد اعترضت مجموعة    

 على هـذا االنغمـاس      م١٩٣٩وكوادرها القيادية فى عام     

ورفضوا أن يهتفـوا    السياسى المناوئ لمصالح الجماهير،     

   ا كم هو فاسد، ورفضوا االنغماس      بحياة ملك يعرفون جيد



٤

 

 

فى مؤامرات مشبوهة يحركها سياسى مشبوه مثل علـى          

.ماهر

 

 

ا إلى الشيخ البنا بقطـع      وجه المنقسمون إنذار  (وهكذا  

الجماعة كل اتـصاالتها الـسياسية خاصـة مـع علـى            

ا بطرد  رلكن البنا يرفض اإلنذار، ويصدر قرا     .. )١()ماهر

كل معارضيه من صفوف الجماعة، بل ويهددهم بـإبالغ         

أية أسرار؟  (البوليس ضدهم إذا هم أذاعوا أسرار الجماعة        

ولماذا يحميها البوليس؟ وكيف يستعين زعـيم بـالبوليس         

والحقيقـة  ) ضد معارضين له من صفوف جماعته الدينية      

أن هناك من الشواهد ما يثبت أن البوليس كـان يحمـى            

.لبنا بتعليمات من السلطات العلياحسن ا

 

 

) شـباب سـيدنا محمـد     (وقد كون المنقسمون جماعة     

وظلـوا لفتـرة يـرددون      ) النـذير (وخرجت معهم مجلة    
                                                 

طارق البشرى ) ١(

 

٤٥ ، الحركة السياسية فـى مـصر      -

 

: ، ص م١٩٥٢ -
٤٨.

 

 



٥

 

 

.معلومات عن مساعدات مالية تلقاها البنا من على ماهر

 

 

) محمود أبو زيد عثمـان    (ويكتب أحد زعماء االنقسام     

عتـه، فيـتهم    يحدد أسباب انقسام مجمو   ) النذير(فى مجلة   

:الشيخ البنا بأنه

 

 

١

 

. مواٍل للقصر وعلى ماهر-

 

 

٢

 

. يتالعب بـأموال الجماعة-

 

 

٣

 

. يرفض تطبيق مبدأ الشورى-

 

 

٤

 

صـهره   ( يحمى بعض الشخصيات غير األخالقية       -

).الشيخ عبد الحكيم عابدين

 

 

  ا أن اإلنجليز بدأوا يشعرون بخطر      ومن التداعيات أيض

 ثـم   ، الموالين للمحـور   التقاء الجماعة والشيخ مع مخطط    

بدأت السفارة البريطانية فى تسليط عيونها على تحركـات    

      ا بعـد   الشيخ ووضعته فى موضع الخصومة، خـصوص

محمـد حـسين    .  ويروى د  .اإلطاحة بوزارة على ماهر   

هيكل باشا فى مذكراته أن السلطات البريطانيـة أبلغـت          



٦

 

 

حسين سرى باشا رئيس الوزارة أن حـسن البنـا يعمـل       

.)١( اإليطاليين ورأت ضرورة الحد من نشاطهلحساب

 

 



 



 ويـأتى الوفـد إلـى       م١٩٤٢ فبراير   ٤وتأتى أحداث   

 وكان الجناح الليبرالى للوفد يرفض بشدة أى تدخل         ،الحكم

.للدين أو الجماعات الدينية فى السياسة

 

 

الـدين  أما الجناح اليمينى فى الوفد بقيادة فؤاد سـراج    

باشا فقد كان يعتبر أن اإلخوان المسلمين تمثل أداة مفيـدة           

ضد الضغوط االجتماعية المتزايدة خالل فترة الحـرب،        

وساعد سراج الدين اإلخوان بحكم منصبه كوزير للزراعة        

.على توسيع نشاطهم فى الريف

 

 

 أعلن النحـاس باشـا رئـيس        م١٩٤٢ فبراير   ٧وفى  

 ورشح البنا   ،تخابات جديدة الوزارة حل البرلمان وإجراء ان    

                                                 

.٢٠٨ص : ٢محمد حسين هيكل، مذكرات فى السياسة، ج. د) ١(

 

 



٧

 

 

نفسه فى دائرة اإلسماعيلية، لكنـه مـا لبـث أن سـحب          

ترشيحه على أثر مقابلة عاجلة بينه وبين رئيس الـوزارة          

.فى مقابل إطالق حرية النشاط أمام الجماعة

 

 

عاد النحاس إلى التصادم مـع      م  ١٩٤٢وفى نهاية عام    

  اإلخوان فأغلق مقار ـ    ا ما هم جميع ام، ثـم   عدا المركز الع

عادت العالقات إلى التحسن على أثر زيارة قام بها بعض          

.)١(قادة الوفد للمركز العام

 

 

لقد وضح مبدأ التحـالف بـين الوفـد         : خالصة األمر 

    هى فترة تـولى الوفـد       ،اواإلخوان فى فترة محددة تمام 

فتحالفات اإلخوان كانـت    ( ليس قبلها وليس بعدها      ،الحكم

كما فعلوا   ،يوصلهم إلى الحكم  ا مع من فى الحكم أو س      دوم 

فى العقد الماضى بالتحالف مع حزب العمل االشـتراكى         

).الشيوعى

 

 

                                                 

أحمد أنس الحجاجى، اإلمام) ١(

 

.٣٩٩:  الجزء الثانى، ص-

 

 



٨

 

 

وما أن أقيل الوفد وجاءت سلسلة حكومـات األقليـة،          

 فحاول مرة أخرى أن يعـزز       ،حتى غير البنا دفة تحالفاته    

 وإذ فقد قناة االتصال التى تمثلـت فيمـا          ،عالقته بالقصر 

سبق فى على ماهر   

 

اغى، الذين لم يعودا مقربين من       المر -

القصر، كان البنا يبحث بدأب عن قناة اتصال جديدة بينـه         

وبين الملك، ويروى أنور السادات أن الشيخ البنا قد ألـح           

 عليه إلحاح ا أن يحاول ترتيب اتصال مع الملك عن        ا شديد

طريق يوسف رشاد، وأن يوسف رشاد قد قابل البنا بنـاء           

 ويضيف الـسادات أن يوسـف       على تفويض من الملك،   

 قد شهد رضـاء     م١٩٤٦رشاد قد أفهمه فيما بعد، أن عام        

١(ا من الملك عن الشيخ وجماعتهتام(.

 

 



 



تَركَنُوا ِإلَى الَِّذين ظَلَمـوا فَتَمـسكُم        والَ: قال تعالى 

                                                 

أنور السادات) ١(

 

 صفحات مجهولة-

 

.٩٩: الترجمة اإلنجليزية، ص-

 

 



٩

 

 

النَّار) نوا ، وال شك أن الملك وأعوانـه كـا        )١١٣: هود

.ظلمة

 

 

إذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة      : (قال  و

.)١()كثيرة فاعلم أنه لص

 

 



 



علماء الـدنيا الجهـالء     : (يقول اإلمام أبو العزائم     

هم العلماء عند أنفسهم الجهالء عند اهللا ورسوله        .. باآلخرة

 واألغنياء ولو   والعارفين، وعالمتهم المسارعة إلى الحكام    

كانوا من أعـداء اهللا، والمنافـسة فـى المـال والجـاه،             

والمناصب ودوام الجدل والخصومة مع النظراء، واتخـاذ      

.)٢()العصبة ممن يواليهم إلبطال الحق وإحقاق الباطل

 

 

إذا أفتى العالم المجالس لألمراء فال تأخذ       : (وقال  
                                                 

السادس والستون من شعب اإليمـان،      : رواه البيهقي في شعب اإليمان    ) ١(
.٦/٣٨٧: حلية األولياءفصل مجانبة الظلم، وأبو نعيم في 

 

 

.١١الشفاء من مرض التفرقة لإلمام أبي العزائم، ص) ٢(

 

 



١٠

 

 

).ا إلرضائهمفتواه، فإن قلبه يكون معلقً

 

 



 



 يخطو الشيخ البنا أولـى خطواتـه    م١٩٤٧فى فبراير   

    ا ألول مرة إلـى وليمـة       على عتبات قصر عابدين مدعو

 ٤٦ملكية، وبقدر ما كان عاما      

 

م عامى التباعـد    ١٩٤٧ -

بين اإلخوان والخط الوطنى، بقدر مـا كـان اإلخـوان           

يتورطون فى مباركة خطوات ال يمكـن ألى وطنـى أن           

ا شاهدنا فى صفحات سـابقة مـن مـشاركة           كم ،يباركها

صدقى(معاهدة  

 

 ومـن عالقـات البنـا الوثيقـة         ،) بيفن -

.ابقدر ما كان الثمن سخي.. بالطاغية صدقى

 

 

ومن الواضح أن جماعة اإلخوان كـان ينظـر إليهـا        

باعتبارها أداة لمناهضة الوفد والشيوعية، ويبدو أن البنـا         

ت التـسهيال مـن  قد حصل من صدقى علـى مجموعـة    

: شجعته على القيام بهـذا الـدور مـن بينهـا          ! الرسمية

يومية رسـمية للجماعـة هـى    صحيفة ترخيص بإصدار  



١١

 

 

، م١٩٤٦التى صدرت فـى مـايو       ) نواإلخوان المسلم (

وكذلك ترخيص ورق طباعة بالسعر الرسمى، ومنح زى        

رسمى وأدوات ومعدات بأسعار رمزية لفـرق الجوالـة،         

  راتها عليهـا، وكـذلك      إلقامة معسك  اوكذلك منحها أرض

 تعيين محمد حسن العشماوى   

 

 وهو أحد المقـربين مـن       -

الشيخ البنا 

 

- ا للمعارف العمومية، ومعونات ماليـة       وزير

.هائلة من وزارتى المعارف والشئون االجتماعية

 

 

 ا أن يتجاوب اإلخوان أكثـر فـأكثر مـع          وكان طبيعي

ـ        د اإلخـوان   سياسة صدقى مقابل هذه التـسهيالت، فجنَّ

التهم وكل قواهم لمحاربة كل مـن خاصـم صـدقى           جو

.وسياسته الخائنة

 

 

.وتركز هجوم اإلخوان على الوفد والشيوعيين

 

 

إن اإلخوان قـد خاصـموا الوفـد        : يقول أحمد حسين  

وخاصمهم فبدأت االحتكاكات بين الطرفين وبدأ الـصدام        

   ا أن تقف الحكومة إلـى جـوار        على الخط، وكان طبيعي



١٢

 

 

 يقع بينهم وبـين الوفـد وكانـت         اإلخوان فى كل صدام   

.)١()تحميهم وتشد أزرهم

 

 

ورد الوفديون بالمثل فهاجمت صحف الوفد الشيخ البنا        

، وقالت جريـدة الوفـد      )الشيخ حسن رأسبوتين  (وأسمته  

 :فى وصف زيارة للشيخ ألحـد األقـاليم       ) صوت األمة (

صـوت  ) (هتف الناس بسقوط الشيخ صـنيعة اإلنجليـز     (

فى الحملة  ) مصر الفتاة (وشاركت   .)م٢٨/٨/١٩٤٦األمة  

حسن البنا  : (على البنا وكتب أحمد حسين يهاجم البنا قائالً       

أداة فى يد الرجعية وفى يد الرأسمالية اليهودية وفى يـد           

.)٢()اإلنجليز وصدقى باشا

 

 

وإذ استند اإلخوان إلى حماية السلطة فقد لجـأوا إلـى          

ممارسة العنف السياسى على أوسـع مـدى، وشـهدت          

مصادمات السياسية ألول مـرة اسـتخدام الرصـاص         ال
                                                 

.٢٤٣: مرافعة أحمد حسين المحامى فى قضية اغتيال النقراشى، ص) ١(

 

 

.م١٧/٧/١٩٤٦مصر الفتاة ) ٢(

 

 



١٣

 

 

.والقنابل والفصائل المنظمة شبه العسكرية للجوالة

 

 

 وقـع صـدام بـين اإلخـوان         م١٩٤٦ يوليو   ٦وفى  

والوفديين فى بور سعيد استعمل فيها اإلخوان الرصـاص         

 فأسفر الحادث عن قتـل واحـد مـن          ،وألقوا ثالث قنابل  

 علـى دار اإلخـوان      ، فتجمع الكثير  ٣٥الوفديين وإصابة   

.)١()وأشعلوا الحريق فيها، وفى النادى الرياضى لإلخوان

 

 

إن اإلخوان  : وقبل أن نقلب هذه الصفحة بقى أن نقول       

سرعان ما انقلبوا على صدقى باشا نفسه عندما أحسوا أن          

أيامه فى الوزارة قد انتهت، وأن ثمة قـادم جديـد هـو             

.تهمد فمالقوا القادم الجديد كعا،النقراشى

 

 



 





 



لم يكن من السهل أن يقتنع كل إخوانى بكل هذا النهج،           

                                                 

.م٧/٧/١٩٤٦المصرى ) ١(

 

 



١٤

 

 

ولم يكن من السهل على أى مسلم أن يجـد نفـسه فـى              

مظاهرة تهتف بحياة ملك فاسد أو رئيس وزراء خـائن،          

.ويؤيد معاهدة ترفضها مصر كلها، ويقسم الصف الوطنى

 

 

لسبيل الوحيد فى جماعة تحكمهـا      وكان االنقسام هو ا   

.من أعلى قبضة واحدة قوية

 

 

واستند المعارضون للشيخ إلى قضية شائكة وحـساسة        

 عندما أثار الـبعض     م،١٩٤٥كانت فى الجماعة منذ عام      

ا أخالقية ضد عبد الحكيم عابدين الـسكرتير العـام          شكوكً

.للجماعة وزوج شقيقة البنا

 

 

إبـراهيم  . ربين منه دوكلف البنا أحد قادة الجماعة المق  

انتهـاك حرمـة بيـوت      (حسن بالتحقيق فى التهمة وهى      

ـ  ويقدم المحقق اقتراح  ). وأعراض بعض اإلخوان   ا ا توفيقي

ويطالب بفصل عبد الحكيم عابـدين وبفـصل األعـضاء       

األربعة الذين اتهموه، ويرفض الشيخ البنا ويأمر بتـشكيل         

تقدم اللجنـة  لجنة تقصى الحقائق من كبار قادة الجماعة، و  



١٥

 

 

ا توفيق اقتراحا وهو أن يبعد عابدين من منـصبه وعـن          ي

 ،الجماعة كإجراء تطهيرى، ويرفض الشيخ مـرة ثانيـة        

   ا يتهم صهر الـشيخ     ا عاصفً ويعقد مكتب اإلرشاد اجتماع

 سبوتين الجماعة، ولكن البنـا     اا خطيرة أقلها أنه ر    البنا تهم

د العاما إجماع مكتب اإلرشايصمم على موقفه متحدي.

 

 

   م١٩٤٧ا فـى إبريـل      واستقال إبراهيم حسن احتجاج 

.واستقال معه البعض

 

 

ثم جاء خالف جديد مع قائد آخر من األعمدة األساسية          

هو الشيخ أحمد السكرى     

 

  وكيل عام الجماعة   -

 

 والـذى   -

كان بينه وبين البنا عالقة وثيقة منذ أيام الطفولة، وكـان           

ه مـع الكثيـر مـن       ا من قبل البنا للتفاوض باسم     مفوض

ا، وجاءت  مالسفارة البريطانية والوفد وغيره   : الجهات مثل 

استقالته نتيجة تعسف البنا فى تعامله مع مكتب اإلرشـاد،          

وكان الشيخ السكرى يطالب بتقليـل سـلطات المرشـد          

وبديمقراطية العالقة فى التنظيم، وكان الـشيخ الـسكرى         



١٦

 

 

أكبـر قـوة    ا ال يرى أى خير فى التصادم مع الوفد،          أيض

سياسية جماهيرية فى البالد، بل وطالب بنوع من الوحدة         

.)١(بين الحزبين

 

 

وكان خروج إبراهيم حسن والشيخ السكرى ومن لـف   

لفهما ضربة قاصمة للجماعة، حيث فجر قـضايا هـزت          

الثقة فى الجماعة ونقاء دعوتها، وفى الشيخ وقدرته على         

.تخطى عالقاته األسرية

 

 

ك فى اتجاه آخر وهو االعتماد على       وبدأ البنا فى التحر   

..الجهاز السرى

 

 



 



 فنحن حـرب    ، أيها اإلخوان تجهزوا   :خطوتنا الثانية (

على كل زعيم أو رئيس حزب أو هيئة ال تقوم على نصر            

اإلسالم، وال تسير فى الطريق إلى استعادة حكم اإلسـالم          

                                                 

١٨٢: حسن البنا، ص) ١(

 

.، للدكتور رفعت السعيد١٨٣ -

 

 



١٧

 

 

ـ       ..). ومجد اإلسالم  ة تحت هذا العنوان كتب البنـا افتتاحي

 ولقـد   ،ه١٣٥٧ ربيع األول    ٣٠العدد األول لمجلة النذير     

    وكيـف جعلـه     ،ا إلى الجهـاد   رأينا كيف دعا الشيخ أيض 

الفيصل الذين يميز بين جماعته وبين الجماعات اإلسالمية        

األخرى، وكان البنا يلح ويلح على هذه المسـألة ابتـداء          

.اا وشعر، ويكثر من الحديث عنها نثرم١٩٣٨من عام 

 

 

والدعوة ال ترفع أعالمها فحسب، وإنما      .. الجهاد يبدأ و

.لكن كيف؟.. تقترب من التنفيذ

 

 

وقبل أن نسأل كيف؟ نسأل لماذا؟ أو بالدقة نسأل مـا           

 وكيف فهمهما هو    ،هو جوهر فكرة الجهاد عند الشيخ البنا      

.وأتباعه؟

 

 

تنبع الفكرة من تقسيم أولى قـسم بـه الـشيخ البنـا             

 مؤمن: امالمسلمين إلى أربعة أقس   

 

  متـردد  –

 

  نفعـى  –

 

- 



١٨

 

 

.)١(متحامل

 

 

لمفهوم العملى لمثل هذا التقسيم فإنه ليس أمـام         طبقًا ل و

أى مصرى إال أن يضع نفسه فى أحد موضعين، فإما أن           

اا لإلخوان، وإما أن يكون مؤمنًيكون عدو.

 

 

تكـون جماعـة اإلخـوان      .. ا من هذا التقسيم   وانطالقً

تكـون  : ن، أى المـؤمني ) مـصب (المسلمين هى ملتقـى     

 وإمامها هو إمـام     ،)جماعة المسلمين (بالمعنى اإلسالمى   

الحل والعقد فى اإلسالم، والخروج على اإلمـام وعلـى          

خـروج  : أى) جماعة المسلمين (الجماعة هو خروج على     

ولهذا فإن الشيخ البنا كان منذ األيـام        .. على اإلسالم ذاته  

) رجالخـوا (األولى لجماعته يرى أن أى معارض له من         

.ولكن كيف فهم اإلخوان الجهاد؟). اضربوه بالسيف(و

 

 

                                                 

 .٦: الثالث، صفحةحسن البنا، الرسائل ) ١(



١٩

 

 



 



الحقيقة أن الهدف السياسى للجوالة لـم يكـن مجـرد           

تكوين أداة ردع منظمة على أسس عـسكرية وانـضباط          

    تتابع فيـه أعـين      ا حقالً صارم، وإنما كانت الجوالة أيض 

    ـ   االمرشد اليقظة العناصر األكثر حماس ا  واألكثر إخالص

.واألكثر طاعة وتلتقطها فى نواة خاصة

 

 

وما يهمنا فى هذا الصدد هو أن البنا قد اهتم بالجوالـة      

يلتقط منه رجال تنظيمه السرى      ألنها كانت حقالً   ؛اأساس  ..

 ونتوقف عند اعتراف بالغ األهمية من عبد المجيد حـسن         

 

  قاتل النقراشى باشا   -

 

:  قـال   أدلى به أثناء التحقيـق إذ      -

إن انتقاله من نظام الجوالة باإلخوان إلى النظام الخـاص       (

     ا طرأ علـى وضـعه التفـاق        قد تم دون أن يحس تغيير

النظامين فى التدريبات وأسلوب التعامل والعالقات داخـل   



٢٠

 

 

.)١()التنظيم

 

 



 



    ا على السرية التامـة فـى      الحقيقة أن البنا كان حريص

 يعتقد أن الدعوة عليها أن تتحقق بالسرية        تحركاته، وكان 

.ا الستمرارهاا على صمودها وضمانًحفاظً

 

 

ويالحظ أن نشأة الجهاز الخاص قد صاحبها إحـداث         

تغييرات جذرية فى الهيكل التنظيمى للجماعـة، إذ ألغـى       

نظام الكتائب وبدئ فى تنظيم األعضاء ضمن إطار نظام         

ور البناء التنظيمى   األسر التعاونى، وهكذا يمكننا أن نتص     

 للجماعة وهو يسير فى ثالثة خطـوط متوازيـة        

 

 فـى   -

 الغالب مجهولة لبعضها البعض   

 

 كل منها لـه أسـلوبه       -

: وقيادتهوقواته، ومنهاجه

 

 

١

 

ويضم األعـضاء العـاديين، وهـو       :  نظام األسر  -
                                                 

طارق البشرى ) ١(

 

١٩٤٥ الحركة السياسية فى مـصر       -

 

، ص  م١٩٥٢ -
٥٠.

 

 



٢١

 

 

الوعاء األساسى لعضوية الجماعة، وهو يسير فى إطـار         

نـاس فـى المـساجد    دينى بحت، وهو الذى يتعامل مع ال      

رها، ويكون حكم العامة على اإلخوان من خالل هذا         يوغ

.النظام

 

 

٢

 

ـ     : نظام الجوالة  - ا  ويضم األعضاء األكثـر حماس

.واألكثر استجابة واألكثر طاعة

 

 

٣

 

وهو جهاز سرى مطلق الـسرية      : النظام الخاص  -

 التشكيل المدنى : يتكون من ثالث شعب   

 

  تشكيل الجـيش   -

 

. تشكيل البوليس-

 

 

تبع الجهاز السرى عدد من التشكيالت المتخصـصة    وي

مثل جهاز التسليح، وجهاز اإلخبار ويعتبر األخير بمثابـة       

       اجهاز المخابرات الخاص للجماعة، وقد وضع البنا واحد 

من أخلص خلصائه على رأس هذا الجهـاز هـو عبـد            

الرحمن السندى، وكان صالح عشماوى قد تولى رئاسـة          

.تنحى عنهالجهاز فى البداية ثم 

 

 



٢٢

 

 

   ويدرب أعضاء الجهاز تدريب ا عسكري ـ  ا قاسي ا، ا وعنيفً

وبعـد أن   .. (ويعتادون الطاعة التامة واالستعداد للتضحية    

أقسم باهللا العظيم   : ينتهى التدريب يقسم العضو يمين البيعة     

  ا لمبادئ اإلخوان  ا أمينً أن أكون حارس، ا فى سـبيل     مجاهد

 وأن أجاهد نفسى    ،وفاهللا على السمع والطاعة فى المعر     

وفى المراحل األولى كان قسم البيعة يـتم        ).. ما استطعت 

فى حجرة شـبه مظلمـة مفروشـة        (وفق مراسيم خاصة    

وكـان  ) بالحصير، ويتم القسم على مـصحف ومـسدس       

ا إذ كان يتم عادة بين يدى الشيخ البنـا          ا خاص يكتسب مذاقً 

.نفسه

 

 

أنـا   (ويتباهى أحد قادة الجهاز السرى هنداوى دويـر       

١()اأقسمت لحسن البنا شخصي(.

 

 

ى تربية خاصة ويهيمن    بوكان عضو الجهاز السرى ير    

                                                 

محكمة الشعب) ١(

 

 الجزء األول-

 

.٣٢:  شهادة هنداوى دوير، ص-

 

 



٢٣

 

 

 ا بحيث تسيطر عليه فكرة الجهاد والشهادة فى        عليه عقائدي

     ا على أن يربط بين فكـرة      سبيل اهللا، وقد حرص البنا دوم

الجهاد وفكرة الموت فى سبيل اهللا، وقد بين ذلك فى مقال           

 م١٦/٨/١٩٤٦عدد  ) إلخوان المسلمون ا (صحيفةنشر فى   

وبعد أن يتقن عضو الجهاز     .. وهكذا). فن الموت (بعنوان  

يتقدم للعمل، فيقـول محمـود عبـد        ) فن الموت (السرى  

اللطيف أثناء محاكمته بتهمة محاولة اغتيال جمـال عبـد          

..الناصر

 

 

.فهمت أيه الفكرة من النظام السرى؟: المدعى

 

 

 

 فى سـبيل اهللا ودراسـة       الفكرة هى الجهاد  :  المتهم -

.القرآن والسيرة

 

 

 

..الغرض منه أيه:  المدعى-

 

 

 

الغرض منـه محاربـة أعـداء الـدعوة         :   المتهم -

.اإلسالمية

 

 

كنت عارف إنك رايح تموت؟: المدعى

 

 



٢٤

 

 

 

.إيوه:  المتهم-

 

 

مفكرتش فى طريقة للهرب؟: المدعى

 

 

 

.)١(ال:  المتهم-

 

 

ا لها  أن الجماعات اإلرهابية كله   : ونالحظ فى النهايات  

نفس التنظيم ونفس الهيمنة العقائدية وإتقان فـن المـوت،          

مما يؤكد أنها امتداد لجماعة اإلخوان المسلمين، أو بمعنى         

، كما  أوضح تقوم بدور الجهاز السرى لإلخوان المسلمين      

.سنثبت ذلك فى الفصل الثالث من هذا الكتاب

 

 



 



   ى درجات المهارة فى    ا إلى أقص  كان الشيخ البنا ماهر

استخدام الشعور القومى واإلسـالمى واعـتالء موجتـه         

 سـنحت   م١٩٣٦ومنـذ عـام     .. لتعزيز مكانة الجماعـة   

 فوجد فيها ضـالته     ،الفرصة لحسن البنا فى ثورة فلسطين     

                                                 

 محكمة الشعب) ١(

 

  الجزء األول-

 

.١١: ص-

 

 



٢٥

 

 

للعمل والتوسع، وأكسبته تأييد الثورة الفلسطينية وعطـف        

.مفتى فلسطين الحاج أمين الحسينى

 

 

هذا األمر هو أن القضية الفلسطينية قـد        وما يعنينا فى    

فمن خـالل تأييـدها     .. أتاحت إمكانات عدة أمام اإلخوان    

اتضح البعد اإلسالمى والعربى للجماعة، ومـن خاللهـا         

ا أمكن للجماعة الوهابية أن تمد نشاطاتها إلى المنطقة         أيض

العربية كلها كما أراد الملك عبـد العزيـز، وانتـشرت           

 إلى سوريا إلى لبنان إلى غيرها من        شعبيتها من فلسطين  

لكن أكثر ما يعنينا فى هذا الكتاب هو أن مساندة          .. البلدان

 ثم االستعداد للمـشاركة فـى حـرب         ،الثورة الفلسطينية 

 كان الفرصة الذهبية أمام الـشيخ البنـا         م١٩٤٨فلسطين  

 ويدرب رجاله علنا تحـت      ،ليحشد ترسانة سالح ضخمة   

وفى المحاكمـات التـى     .. شعار اإلعداد لحرب فلسطين   

 قيل الكثيـر حـول      م١٩٥٤جرت ألعضاء الجماعة عام     

تصرفات غير سليمة فى األموال التى جمعت باسم الجهاد         



٢٦

 

 

وحول تجميع السالح بحجة حرب فلسطين      .. فى فلسطين 

 واسـتخدامه فـى     ،ثم تخزينه فى مخازن الجهاز السرى     

.)١(عمليات اإلرهاب الداخلى

 

 

 يةونجد أن الجمعية الـشرع    

 

 التـى توهبـت بعـد       -

 صوفيتها

 

، بـل    تستقى أوامرها من اإلخوان المـسلمين      -

 ماليين جنيـه لمجاهـدى      ٦جمعت  حيث   وتقوم بخدمتها 

أفغانستان ثم أودعتها لحساب اإلخوان فى ألمانيا، الـذين         

يقومون بتمويل وتدريب قادة التطرف واإلرهاب وتخزين       

مجلـة روز   ا لما نـشرته      طبقً ،األسلحة لإلرهاب الداخلى  

.ا بالوثائق واألدلة مؤيدم١٣/١٢/١٩٩٣اليوسف 

 

 



 



.ويدخل الميدان عنصر جديد

 

 

 تهتز األنظمة العربية كلها إذ      م١٩٤٨ فبراير   ١٧ففى  

                                                 

.م١٩٥٤/ ٢٢/١١الجمهورية، ) ١(

 

 



٢٧

 

 

 تقع محاولة انقالب فى صنعاء ضد اإلمامة ويقتل اإلمـام         

. وثالثة من أبنائهيحيى

 

 

ـ ولقد هزت المحاولة األنظمة العربيـة     ا، التـى   جميع

كانت ترى فى أية محاولة للتغيير العنيف عدوى يمكن أن          

ولقد دهش الجميع عندما وجـدوا أن       .. تنتشر إلى أرضها  

ا حتى صنعاءأصابع الشيخ البنا ممتدة بعيد.

 

 

ا فـى   وعندما أعلنت جماعة اإلخوان نفـسها شـريكً       

ا يملى شروطه ويتقـدم     ا بل وحكم  الصراع اليمنى ووسيطً  

إصالحية، ويحدد المناصب التى يجب أن تـوزع        بمطالب  

على قادة االنقالب الذين اتضح للجميع أنهم كـانوا علـى           

عالقة وثيقة بالشيخ البنا، وهو أمر لم يحـاول الـشيخ أن           

 يخفيه، بل لعله  

 

  فى بعض األحيان   -

 

 تعمد الزهو بهـذه     -

.)١(الحقيقة

 

 

                                                 

.م١٩٥٠/ ١٢/١٢مجلة المباحث ) ١(

 

 



٢٨

 

 

وكان هذا من أسباب تردى العالقات بين البنا والملـك          

وكانت الجماعة تعانى من الوهن الداخلى      .. كام األقلية وح

وتفتقد الدعم الخارجى مـن أى مـن القـوى الـسياسية            

المسيطرة، وكان سوء عالقتها بالملك هو نقطة التحـول         

.)١(األساسية لديها

 

 

وعندما يقف األخ المجاهد المسلح، موقف المتحـدى،        

يشعر بأنه مطالـب بـأن يحمـى دعوتـه وأن يجابـه             و

ـ       ،هاخصوم ا كـى يـتكلم      فإن العقل يخلى مكانـه تمام

.الرصاص والديناميت

 

 



 



نه اكتشف بمحـض    أ أعلن البوليس    م١٩٤٨فى يناير   

     ا على السالح فى    الصدفة مجموعة من الشبان تتدرب سر

 ١٦٥منطقة المقطم، وبمداهمة المجموعة ضبط البـوليس        

                                                 

 طارق البشرى) ١(

 

 لسابق المرجع ا-

 

.٣٦٩: ص-

 

 



٢٩

 

 

وقال زعـيم المجموعـة    .. ألسلحةقنبلة ومجموعات من ا   

 ،إن السالح يجرى تجميعه من أجل فلـسطين       : (سيد فايز 

إنهم اشتروا  : (وقال) وأن الشباب يتدرب من أجل فلسطين     

. )١()السالح من العرب البدو من أجل الفلسطينيين

 

 

..وبدأت أنظار البوليس تتجه ناحية شباب الجماعة

 

 

 عنـدما   م١٩٤٨ مارس   ٢٢وتأتى الخطوة الثانية فى     

يقتل اثنان من اإلخوان المستشار أحمد بـك الخازنـدار،          

   ا على عضو بالجماعة سبق أن      وذلك بسبب إصداره حكم

اتهم بالهجوم على مجموعة من الجنود اإلنجليز فى أحـد          

المالهى الليلية، ويكتشف البوليس الصلة بين الشابين وبين        

مجموعة المقطم وبين جهاز سرى مسلح داخـل جمعيـة          

.. ولم يكن هذا الحادث سوى المقدمة)٢(خوان المسلميناإل

 

 

فقد كانت حرب فلسطين تـشتعل، وأسـهم اإلخـوان          
                                                 

.م٢٢/١/١٩٤٨المصرى ) ١(

 

 

.م٢٤/١١/١٩٤٨آخر ساعة ) ٢(

 

 



٣٠

 

 

المسلمون فى إذكاء مـشاعر عنـصرية ضـد اليهـود           

  ا أن يسهم الجهاز الخاص المدجج      المصريين، وكان طبيعي

بالسالح والمستفز المشاعر سواء بـسبب تعثـر مـسيرة          

عربية العميلة، أو بسبب القبض     القتال وخيانة الحكومات ال   

ـ         ا أن  على إخوة الجهاد الذين قتلوا الخازندار، كان طبيعي

      ا الديناميت يسهم فى إذكاء نيران التعصب الدينى مستخدم، 

 اشتعلت النيران فى بعض منازل      م١٩٤٨ يونيو   ٢٠وفى  

 يوليو تم تفجير شيكوريل وأركـو       ١٩حارة اليهود، وفى    

.اليهودوهما مملوكان لتجار من 

 

 

ويكون األسبوع األخير من يوليو واألول من أغسطس        

هما أسبوعا الرعب بالقاهرة حيث تتوالى االنفجارات فى        

وخـالل أسـبوعين دمـرت محـالت        .. ممتلكات اليهود 

بنزايون وجاتينيو وشركة الدلتا التجارية ومحطة ماركونى       

 سبتمبر دمرت عدة منـازل      ٢٢للتلغراف الالسلكى، وفى    

اليهود، ثم وقع انفجار عنيف فى مبنـى شـركة   فى حارة   



٣١

 

 

ولسنا بحاجة إلى القول بأن الضحايا      .. اإلعالنات الشرقية 

١(ا من األبرياءكانوا كثيرين وأنهم جميع(.

 

 

        ا قـد   وكانت أعين البوليس التـى اسـتيقظت مـؤخر

 ضبطت ترسـانة سـالح      إذاكتشفت أحد أطراف الخيط     

لشيخ محمد فرغلى   ضخمة فى عزبة باإلسماعيلية يمتلكها ا     

.قائد كتائب اإلخوان فى فلسطين

 

 

..  نوفمبر ضبطت سيارة الجيـب الـشهيرة       ١٥وفى  

والتى وضعت يد البوليس على اثنين وثالثين مـن أهـم           

كوادر الجهاز السرى، وعلى وثائق وأرشـيفات الجهـاز         

بأكمله بما فيها خططه وتشكيالته وأسماء الكثير من قادته         

.)٢(وأعضائه

 

 

                                                 

.م١٩٤٨ أغسطس ١،٤، يوليو، ٢٩، ٢١، ٢٠المصرى ) ١(

 

 

قضايا اإلخوان ) ٢(

 

الحيثيات ونـص الحكـم، دار      :  قضية سيارة الجيب   -
الفكر اإلسالمى

 

.م١٩٥١ القاهرة -

 

 



٣٢

 

 



 



والشيخ البنا الذى اعتاد المناورة بالسياسة والـسياسيين    

وجد نفسه محاصرا تماما عن الفعلا عاجز.

 

 

 وإمـا أن يواجـه      ،فإما أن يواجه القصر والحكومـة     

ا، ولعله راح ضـحية     ا وسطً وحاول أن يتخذ موقفً   . أتباعه

ولكن البنا حاول أن يلعب بـآخر أوراقـه         . هذه المحاولة 

ودارت معركة عنيفة أمـام     ) الب الجامعة نفوذه وسط ط  (

فناء كلية طب قصر العينى أحد مراكـز القـوة بالنـسبة            

واستخدام البوليس الرصاص واسـتخدم     .. لطالب اإلخوان 

اإلخوان المتفجرات، وإذ كان حكمدار العاصمة سليم زكى        

تلك السيارة التى ركبها حـسن      (يقود المعركة فى سيارته     

نصف ليهدئ المتظـاهرين ضـد      البنا منذ أقل من عام و     

، سددت نحوه قنبلة أصابته إصابة      )خيانة إسماعيل صدقى  

 واتهم بيان حكومى جماعة اإلخـوان المـسلمين         ،مباشرة

.بقتله

 

 



٣٣

 

 

وعلى أثر ذلك، صدر قرار مـن الحـاكم العـسكرى           

 ،ا إنقاذ الجماعة  وحاول البنا يائس  . بإيقاف صحيفة الجماعة  

لعب بكل أوراقـه،    اتصل بكل أصدقائه وحتى خصومه، و     

حاول االتصال بالملك، بإبراهيم عبـد الهـادى رئـيس           

صديقه الشخـصى   (الديوان الملكى، وبعبد الرحمن عمار      

 وألن  ، لـوزارة الداخليـة    وكان وكيالً ) وصديق الجماعة 

الشيخ قد فقد أسباب قوته، فقد بدأوا يتالعبون بـه، ففـى            

بـد   ديسمبر اتصل به ع    ٨الساعة العاشرة من مساء يوم      

ا مـا سـيحدث لتحـسين    الرحمن عمار وأكد له أن شـيئً   

واطمـأن الـشيخ وقبـع هـو     . الموقف وإنقاذ الجماعـة   

ومجموعة من أنصاره فى المركز العام ينتظرون اإلنقاذ،        

فإذا بالراديو يذيع عليهم قرار مجلـس الـوزراء بحـل           

الجماعة، بناء على مذكرة أعدها عبـد الـرحمن عمـار           

.نفسه

 

 



٣٤

 

 



 



واشتملت مذكرة عبد الرحمن عمار المرفوعـة إلـى         

:مجلس الوزراء على ثالث عشرة تهمة، نذكر منها

 

 

١

 

 أن الجماعة كانت تعد لإلطاحة بالنظام الـسياسى         -

القائم، وذلك عن طريق اإلرهاب مـستخدمة تـشكيالت         

ا هى فرق الجوالةمدربة عسكري.

 

 

٢

 

ـ      - ل أحـد خـصومها      مسئولية الجماعة عـن مقت

.فى بورسعيد) وفدى(السياسيين 

 

 

٣

 

 مسئولية الجماعـة بحيـازة أسـلحة ومفرقعـات         -

 حادث المقطم (ومتفجرات  

 

 مستودع السالح بعزبة الشيخ     -

 محمد فرغلى

 

). ضبط مصنع للمتفجرات باإلسماعيلية-

 

 

٤

 

. نسف فندق الملك جورج باإلسماعيلية-

 

 

٥

 

وكـة   نسف العديد من المنـشآت التجاريـة الممل        -

.لليهود

 

 

٦

 

. االعتداء على رجال األمن أثناء تأدية وظائفهم-

 

 



٣٥

 

 

٧

 

 إرهاب أصحاب المنـشآت التجاريـة وتهديـدهم         -

       ا بهدف الحصول على تبرعات واشتراكات مدفوعة مقـدم

.لصحيفة الجماعة

 

 

٨

 

 قتل المستشار المسلم أحمد باشا الخازندار لحكمـه     -

 على بعض أفراد الجماعة الـذين اعتـدوا علـى جنـود           

.اإلنجليز

 

 

وإذ حاول البعض الخروج من مقـر المركـز العـام           

     ا، واقتحمـه   لجماعة اإلخوان المسلمين وجدوه محاصـر

.. البوليس ليلقى القبض على كل من فيه باسـتثناء البنـا          

.)١(ا بحجة أنه لم يصدر أمر باعتقالهالذى ترك طليقً

 

 

.وكانت حريته هذه هى عذابه ونهايته

 

 

هـؤالء  .. سياسى نحو اإلخوان  ودارت ماكينة العنف ال   

الذين باركوا دورانها ضـد خـصومهم مـن الوفـديين           

                                                 

١٣٩٧الدعوة، غرة ربيع األول ) ١(

 

.م١٩٧٧ فبراير -

 

 



٣٦

 

 

والتقدميين والشيوعيين فإذا بغول الديكتاتورية يبتلعهم هم       

وحاول البنا جهد طاقته أن يوقف طوفان المحنـة        . اأيض، 

ا بالفعللكنه كان عاجز.

 

 

فالحكومة التى هادنها وهادنته كانت تـضرب بعنـف         

لى تصفية اإلخوان، ورفض النقراشى كل      وقوة مصممة ع  

محاوالت البنا لاللتقاء، والجماعة التى بناها الشيخ علـى         

  ا تنهار أمام عينيه، وجهـازه الـسرى        مدى عشرين عام

تتقطع خطوط اتصاله، فقد كانت ضربة سـيارة الجيـب          

قاصمة بالنسبة لقيادة الجهاز السرى وشبكات اتصاله، وإذ        

البنا اتصاله به، بل وفقد سيطرته      ضربت قيادة الجهاز فقد     

.عليه

 

 



 



 ٢٨فى العاشرة وخمس دقائق مـن صـباح الثالثـاء     

م وقعت الواقعة، وصعدت المأسـاة إلـى        ١٩٤٨ديسمبر  

أعلى قممها، حيث وصل النقراشـى باشـا إلـى وزارة           



٣٧

 

 

الداخلية يحيط به ضباط الشرطة يحرسونه وهـو يتجـه           

د فى طريقه إلى مكتبه بالدور الثانى، تقدم منه         إلى المصع 

الطالب الصيدلى عبد المجيد أحمد حسن يرتدى مالبـس         

شرطة برتبة مالزم أول وأطلق على ظهره رصاصـتين         

ا من صدور األمر العسكرى      بعد عشرين يوم   فسقط قتيالً 

بحل جماعة اإلخوان، لم يحاول القاتل الهرب فتم القـبض   

لمجيد أحمد حسن إلـى اعترافاتـه       عليه، ولم يضف عبد ا    

جديد    ا التالية رغم التعذيب الوحشى     ا خالل الستة عشر يوم

.الذى عاناه

 

 

ولكن القاتل العنيد فجأة عندما قدم إليه النائـب العـام           

 صـحف   م١٩٤٩ ينـاير    ١١محمود منصور صباح يوم     

كتبه الشيخ حسن البنا يقـول      ) بيان للناس (الصباح وفيها   

 نسبت إلى بعض مـن دخلـوا هـذه          وقعت أحداث : (فيه

الجماعة دون أن يتشربوا روحها، وتـال هـذا الحـادث           

المروع اغتيال دولة رئـيس الحكومـة محمـود فهمـى           



٣٨

 

 

النقراشى باشا الذى أسفت البالد لوفاته، وخـسرت بفقـده     

علم    ا من قادة حركتها، ومـثالً     ا من أعالم نهضتها، وقائد 

ضل أبنائهاا للنزاهة والوطنية والعفة من أفطيب.

 

 

ولما كانت طبيعة دعوة اإلسالم تتنافى مع العنف بـل          

تنكره، وتمقت الجريمة مهما يكن نوعها، وتسخط علـى         

.من يرتكبها، فنحن نبرأ إلى اهللا من الجرائم ومرتكبيها

 

 

ل أن يحفظ جاللة الملك المعظم ويكأله بعـين         أواهللا أس 

      ا فـى عهـده     رعايته، ويثبت خطى البالد حكومة وشـعب

).آمين.. الموفق إلى ما فيه الخير والفالح

 

 

وأدت اعترافات عبد المجيد أحمد حسن إلـى القـبض         

على خمسة من اإلخـوان المـسلمين بتهمـة االشـتراك           

 واالتفاق والتحريض والمساعدة بينهم الشيخ سيد سابق      

 

- 

 صاحب كتاب فقه السنة   

 

 الذى أخذ يقنعه بأن القتل حالل       -

اعتـدى علـى اإلسـالم بحـل        فى سبيل اهللا، فالنقراشى     

 واستشهد الشيخ سيد سابق ببعض آيات القـرآن         ،الجمعية



٣٩

 

 

.الكريم

 

 

ع أنصار الحكومـة جثمـان رئـيس وزرائهـم          وشي

رأس ) (الموت لحسن البنـا   (النقراشى هاتفين فى صراحة     

.)١()بالدم.. الدم) (البنا برأس النقراشى

 

 



 



ا للوزراء ليدير ماكينة    رئيسوأتى إبراهيم عبد الهادى     

 ولتتـسع دائـرة     ،العنف الرسمى إلـى أقـصى مـداها       

. معتقل٦٠٠٠االعتقاالت فى صفوف اإلخوان فتشمل 

 

 

وفى زنازين التعذيب الرهيبة كان أقـصى مـا يـؤلم           

ِإنَّمـا  اإلخوان قيام أجهزة األمن بتعليق اآلية الكريمـة         

   اللَّه وناِربحي الَِّذين اءزج وولَهسِض     رِفـي اَألر نوعسيو

  قَتَّلُوا َأواداً َأن يفَس ِديِهمَأي تُقَطَّع وا َأولَّبصي    ـنـم ملُهجَأرو

ولَهم  ِخالٍف َأو ينفَوا ِمن اَألرِض ذَِلك لَهم ِخزي ِفي الدنْيا         

                                                 

.م٢٣/١/١٩٥١مباحث ال) ١(

 

 



٤٠

 

 

ِظيمع ذَابِة عِفي اآلِخر) ٣٣: المائدة.(

 

 

ا كثيرة قد ساورت هـؤالء الـشبان مـن          شكوكًولعل  

أعضاء الجهاز السرى وهم يعانون من التعذيب الوحـشى     

فى جدوى عملية اإلرهاب ضد خصومهم، وفـى مـدى          

.انطباق فكرة الجهاد على ما ارتكبوه من أعمال

 

 

ومع ماكينة التعذيب كانت ماكينة الدعاية تدور لتجرم        

: فلقد صدر،ىالجماعة وشيخها ومنهجها وجهازها السر

 

 

١

 

الشيخ حسنين محمـد     فتوى مفتى الديار المصرية      -

.يدين أفعال الجماعة ويتهم القائمين بها بالكفرمخلوف 

 

 

٢

 

. بيان من هيئة كبار العلماء-

 

 

٣

 

. محمد مأمون الشناوى بيان ثالث من شيخ األزهر-

 

 

٤

 

 إدانة من مفكرين وكتاب يتمتعون باحترام جمهور        -

.الشعب

 

 

جهاز السرى وجرائمه لم يـأت مـن         لكن استنكار ال  

 بل من   ،خارج الجماعة فقط، بل لعله أتى أكثر من داخلها        



٤١

 

 

.شيخها ومنشئها ومؤسس الجهاز السرى نفسه

 

 

يقول منير الدلة عضو مكتب اإلرشاد العـام فـى          * 

شفت األسـتاذ حـسن بعـدما       : (اعترافاته أمام المحكمة  

       ا مـن  حصلت حادثة الخازندار وكان مرهق ومتعب جـد 

اإلخوان قاموا بارتكاب الحادثة دى     : الحكاية دى، وقال لى   

.)١() دى جريمة بشعة،إزاى

 

 

ونمضى لنتابع مواقف بقية قادة الجماعة من أعمال        * 

اإلرهاب، يقول حسن الهضيبى خليفة حـسن البنـا فـى           

لما جيت فى اإلخوان المسلمين     : (اعترافاته أمام المحكمة  

 اسـمه النظـام     يءش تبين لى أن عندهم      م١٩٥١فى سنة   

الخاص، فأنا سألت أيه الغرض من هـذا النظـام؟ وأيـه         

    ا بعد ما ثبت أنه ارتكب      مرماه؟ وتعملوا بيه أيه؟ خصوص

٤٦جرائم قبل ذلك فى السنوات      

 

-٤٧

 

، وكل هذه   م١٩٤٨-
                                                 

محكمة الشعب، الجزء الثانى   ) ١(

 

شهادة منيـر   " محاكمة حسن الهضيبى     -
١٢٣٦ص" الدلة

 

- ١٢٣٧.

 

 



٤٢

 

 

ـ     ا انحـراف أو خـروج عـن        الجرائم التى ارتكبت طبع

.)١()الغرض األصلى

 

 

 وقائد ثالث من اإلخوان   * 

 

د المعز محمـد     محمد عب  -

 عبد اهللا

 

: يقول فى شهادته أمام المحكمة-

 

 

قتل النقراشى حالل؟: الدفاع

 

 

.جريمة: الشاهد

 

 

وقتل الخازندار حرام؟: الدفاع

 

 

.إيوه: الشاهد

 

 

إسالم أو كفر؟: الدفاع

 

 

.كفر: الشاهد

 

 

وقاتله؟: الدفاع

 

 

.يدخل النار: الشاهد

 

 

فى عهد من قتل الخازندار والنقراشى؟: الدفاع

 

 
                                                 

محكمة الشعب، الجزء الرابع   ) ١(

 

شـهادة  ( محاكمة محمود عبد اللطيف      -
.٧٨٨ص ) حسن الهضيبى

 

 



٤٣

 

 

.فى عهد حسن البنا: هدالشا

 

 

ومن يقر القتل كافر أو مسلم؟: الدفاع

 

 

.)١(................: الشاهد

 

 

وقائد آخر من قادة الجماعة هو محمود الحـواتكى         * 

:يتكلم أمام المحكمة

 

 

هل اغتيال الخازندار من ضمن األخطاء؟: الدفاع

 

 

.نعم: الشاهد

 

 

ـ        : الدفاع ر والذين اتكبوا هذه األخطاء مـسلمين أو غي

مسلمين؟

 

 

.انخلعت عنهم ربقة اإليمان: الشاهد

 

 

هل تعتقد أن الذين يقرونهم ويوافقون على هذه        : الدفاع

الجرائم مسلمين أو غير مسلمين؟

 

 

.غير مسلمين: الشاهد

 

 

                                                 

المرجع السابق) ١(

 

 الجزء الثانى-

 

.٣٧٦ ص -

 

 



٤٤

 

 

    ا أنه فى أيام حـسن      ومضى الشاهد فى اعترافاته مؤكد

.)١(البنا كان الذى يخرج على الجهاز السرى يقتل

 

 

 وقـد أردنـا     ،إذ بإمكانه أن يطول   ونترك هذا الحديث    

فقط منه أن نثبت أن مقولة الجهاد التى قام على أساسـها            

الجهاز السرى لم تكن واضحة وال مستقرة وال مقبولة من          

 وأن الزهو عندما انطفأ، انهـار       ،كوادر الجماعة وقادتها  

 كان أخطرهـا تطـوعهم      ،الكثير مدلين باعترافات كاملة   

.ى وتكفير القائمين عليهبإدانة فكرة الجهاز السر

 

 

. ونعود إلى الشيخ حسن فى محنته القاسية،نترك ذلك

 

 



 



كان الشيخ حسن البنا يعانى أكثر ما يعانى من حريته          

 وأكثر من مرة طالـب خـصومه بـأن          ،المفروضة عليه 

يضعوه فى المعتقل ولكنهم رفضوا، فقد اختمرت لـديهم          

                                                 

.٢٥٤: المرجع السابق، ص) ١(

 

 



٤٥

 

 

.ا وبعدها يصفى جسديا أوالًخ سياسيفكرة تصفية الشي

 

 

..وقد كان

 

 

        ا مـن أتباعـه     وفى حريته كان الـشيخ أكثـر عـذاب

   ا، لقد انفرط عقـد     ا، ضعيفً المسجونين، فقد تركوه محاصر

الجماعة، والجهاز السرى تقطعـت خطوطـه، والبنـاء         

يتـساقطون  ) ورهبان الليل وفرسان النهار   (الشامخ ينهار،   

دلوا باعترافات متكاملـة تجـر إلـى        تحت آلة التعذيب لي   

.الزنازين المزيد والمزيد من اإلخوان

 

 

والشيخ الذى أصبح ملء الـسمع والبـصر، أصـبح          

   ا كل ما يـستطيع  يستجدى مقابلة مع رئيس الوزراء، مقدم

. ويأبى رئيس الوزراء أن يقابله،من تنازالت

 

 

وبالنسبة لرجل كحسن البنا، يكون وضع كهذا هو قمة         

 والصحيح أنه قـد     ،ولجأ الشيخ البنا إلى الوساطة    المأساة،  

لقد استدرجوه خطوة خطـوة،     ،  وقع فى مصيدة الوساطة   

. أثر تنازل وفى النهاية اغتالوه،ليقدم تنازالً

 

 



٤٦

 

 

عبد الهادى مقابلة الشيخ، ثم أحـال     إبراهيم  وقد رفض   

األمر إلى اثنين من أخلـص أعوانـه ليراوغـا الـشيخ            

. التصفية السياسية إلى مصيدةويستدرجاه أوالً

 

 

. ثم على المصيدة،ولنلق نظرة على الصائدين

 

 

 

.مصطفى بك مرعى، وزكى باشا على: الصائدان -

 

 

 

استدراج الشيخ إلى إصدار بيانات واتخاذ      : المصيدة -

مواقف تدمر سمعته السياسية وتظهره بمظهر الـضعيف        

أمام أتباعه وجماهيره، وتـؤدى إلـى تـدمير معنويـات      

ا بعد أن    ثم فى النهاية تصفيته جسدي     ،جزيناإلخوان المحت 

ايصفى سياسي.

 

 

لكن كيف كانت تجـرى المفاوضـات بـين الـصائد           

وكيف كان الشيخ المقصوص األجنحة يجـر        .. والصيد؟

ا إلى المصيدةجر.

 

 

لنستمع إلى شهادة أقرب المقربين إلى حـسن البنـا،          

ـ   ) أخو خديجة ( صـهره عبـد الكـريم       ،اكما أسماه يوم 



٤٧

 

 

وعـالوة  : (.. ، إنه يستخدم نفس التعبير فيقـول      منصور

على ذلك استخدمت الحكومة األستاذ مـصطفى مرعـى         

 ألن مصطفى مرعى اتصل بصالح حـرب،        ؛كأداة صيد 

أنا عاوز أفاوض اإلمام الشهيد، وأخذ األسـتاذ        : وقال له 

مصطفى مرعى بأساليب ملتوية ممقوتة يعمل على إبقـاء         

   ا بأسـلوب بهلـوانى بـأن       اإلمام الشهيد بالقاهرة، موهم

الحكومة ستلغى أمر الحل وتتصالح مع اإلخوان، وتعـود         

.)١()األمور إلى ما كانت عليه

 

 

وهكذا فعندما يتردى السياسى فى هاوية التنازالت فال        

استنكر فيـه   ) بيان للناس (ا بعنوان   ع البنا بيانً  ويوقِّ. عاصم

  ودمغها باإلرهاب والخروج   ،أعمال رجاله ورفاق طريقه   

على تعاليم اإلسالم، وكان البنا يلح على ضرورة اإلفراج         

ال يستطيع أن ينكر األخطاء     (ا أنه   عن بعض رجاله، معلنً   

                                                 

كمات الثورةمحا) ١(

 

 الكتاب األول-

 

.١٢٥:  ص-

 

 



٤٨

 

 

     ته إلى درجة أنه هـو      التى ارتكبها اإلخوان، وأنها قد هز

.)١()نفسه قد شعر بضرورة حل الجماعة

 

 

لكن عبد الهادى لم يقتنع بمنطق الـشيخ ولـم يكتـف            

ره، وأخذ مصطفى مرعى يلـح علـى        بالبيان الذى أصد  

ضرورة تسليم محطة اإلذاعة السرية لإلخوان، وكل مـا         

.)٢(بقى لدى اإلخوان من أسلحة

 

 

قبض على أحـد    ) بيان للناس (وبعد يومين من صدور     

قادة الجهاز السرى وهو يحاول نسف محكمـة اسـتئناف          

ا، وحـصلت بعـد ذلـك        شخص ٢٥مصر حيث أصيب    

صالح حرب مع الـشيخ     مفاوضات بين مصطفى مرعى و    

ـ   (البنا، واتفقوا على إصدار بيان بعنـوان         ا ليـسوا إخوانً

تكـون   وعندما يدخل الـصيد المـصيدة     ) وليسوا مسلمين 

                                                 

موسى إسحق الحسينى، اإلخوان المسلمون كبرى الحركات اإلسالمية،        ) ١(
.٣٦: ص

 

 

.١٩٩: جمال سليم، البوليس السياسى يحكم مصر، ص) ٢(

 

 



٤٩

 

 

: ولنقرأ ما خطه الشيخ البنا بيده،التصرفات غير محسوبة

 

 



 



وقع هذا الحادث الجديد، حادث محاولة نسف مكتـب         (

لعام، وذكرت الجرائد أن مرتكبه كان مـن        سعادة النائب ا  

اإلخوان المسلمين، فشعرت بأن من الواجب أن أعلـن أن          

مرتكب هذا الجرم الفظيع وأمثاله من الجرائم ال يمكن أن          

 ألن اإلسالم يحرمها    ؛يكون من اإلخوان وال من المسلمين     

.واألخوة تأباها وترفضها

 

 

ألثيمة، ولكن مصر اآلمنة لن تروعها هذه المحاوالت ا       

وسيتعاون هذا الشعب الحليم الفطرة مع حكومته الحريصة        

طمأنينته فى ظل جاللة الملك المعظم علـى        و ،على أمنه 

القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، وليعلم أولئك الصغار        

من العابثين أن خطابات التهديد التى يبعثون بها إلى كبار          

   الرجال لن تزيد أحد   ـ   ا بواج ا منهم إال شعور ا بـه وحرص

على أدائه، فليقلعوا عن هذه السفاسف ولينـصرفوا إلـى          



٥٠

 

 

.خدمة بالدهم

 

 

وإنى أعلن أننى منذ اليوم سأعتبر أى حادث من هـذه           

الحوادث يقع من أى فرد له اتـصال بجماعـة اإلخـوان       

ا إلى شخصى، وال يسعنى إزاءه إال أن أقدم نفـسى           موجه

ـ         ن للقصاص أو أطلب إلى جهات االختصاص تجريدى م

جنسيتى المصرية التى ال يستحقها إال الشرفاء األبريـاء،         

).وهللا عاقبة األمور

 

 

)حسن البنا                                          (

 

 

 امتص المفاوضـون البرتقالـة إلـى آخـر          ..وهكذا

.)١(قطرة

 

 

.لشيخ؟اوماذا يبقى من 

 

 

رجاله فى السجون يبعثون له يهددونـه، ومـن بقـى           

 د عليه، وهو يتهم أخلص خلصائه     بالخارج يتمر 

 

 الـذين   -

                                                 

رفعت السعيد، حسن البنا. د) ١(

 

 .٢٣٤ : ص-



٥١

 

 

امـة  تأقسموا له على المصحف والمسدس يمين الطاعة ال       

 فى المنشط والمكره  

 

) رهبان الليل وفرسان النهار   ( يتهم   -

بل ويتـردى إلـى     ). ا وليسوا مسلمين  ليسوا إخوانً (بأنهم  

إنها : مديح الحكومة التى تعذب رجاله أشد العذاب، ويقول       

فـى ظـل جاللـة      (الشعب وطمأنينته   حريصة على أمن    

ويحرض الشعب على التعاون مع الحكومـة       .. بل) الملك

).للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة(

 

 

أصبحوا فى آخر بيـان     ) رهبان الليل وفرسان النهار   (

وجهـادهم أصـبح    ) أولئك الصغار من العـابثين    (للشيخ  

وال يبقى للشيخ ما يقوله سوى أنـه سـيطلب           ) سفاسف(

التى ال يستحقها إال الشرفاء     (من جنسيته المصرية    تجريده  

.وقرر القتلة أن يطلقوا الرصاص على جثته) األبرياء

 

 



 



 فقـد   ،وأصبح البنا بال حارس، أو مسدس، أو سـيارة        

سحبوا مسدسه المرخص، ثم سحبوا الحراسة المحيطة به،        



٥٢

 

 

ثم سحبوا سيارته، وفوجئ ذات يوم بـأن التليفـون فقـد            

الحرارة بأمر من وزارة الداخلية، وامتنع البنا عن الصالة         

فى جامع قيسون بناء على نصائح األسـرة واألصـدقاء          

 حتى صالة الجمعـة كـان       ،وأخذ يؤدى الصالة فى بيته    

!!.يؤديها فى بيته

 

 

 وكانت جمعية الشبان المسلمين     

 

المقر الذى أسـسته    -

الوهابية

 

إذا غـادر    هى المكان الوحيد الذى يدخله البنـا         -

.بيته

 

 

..وجاءت الساعة

 

 

م  ١٩٤٩ فبراير   ١٢فى مساء السبت    

 

 يـوم ذكـرى     -

 ميالد الملك فاروق  

 

 استدرج الشيخ البنـا إلـى جلـسة         -

مفاوضات أخرى أو أخيرة فى جمعية الشبان المـسلمين،         

وبعد انتهاء المفاوضات خرج البنا ومعـه صـهره عبـد          

البنـا  الكريم منصور ليستقال التاكسى، وقبـل أن يحـدد          

ـ          ا، وجهته تقدم رجل يرتدى المالبس البلدية ويبـدو ملثم



٥٣

 

 

وفتح باب السيارة وأخذ يطلق النار علـى الـشيخ البنـا،         

 ،وجاء رجل آخر وأطلق النار على عبد الكريم منـصور         

نقل الشيخ وصهره إلى القصر العينى، ولم يتـرك فـى           و

. حبة٩٩مكان الجريمة سوى مسبحته من 

 

 

بع بعد منتصف الليل مات الشيخ      وفى الثانية عشر والر   

ا بجراحهمتأثر.

 

 

إن :  مرشد اإلخوان الثالـث    قال الشيخ عمر التلمسانى   

البنا قتل بالرصاص وبغير الرصاص، وإن الملك أمر أن         

يترك فى المستشفى بال عـالج، ليمـوت، وإن صـاحب           

!.الجاللة ذهب إلى المستشفى ليراه قتيالً

 

 

 ، تـم تـشريحه    نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم حيث     

 وأن  ، أعيـرة ناريـة    )٧(فوجد األطباء أن الجسد اخترقه      

. أعيرة)٤(الوفاة حدثت نتيجة النزيف من 

 

 

 سيارة تحرسها سـيارة     فىونقل جثمان البنا، إلى بيته      

.مملوءة بفريق من رجال البوليس المسلحين

 

 



٥٤

 

 

نهم لن يسلموا إليه جثته إال إذا وعـدهم         إ :وقيل لوالده 

 وإال سيضطرون   ،اعة التاسعة بال احتفال   بأن تدفن فى الس   

. وقد وعدهم بذلك،إلى حملها من المستشفى إلى القبر

 

 

وقام األب بنفسه بإعداد جثة ولده وتجهيزه للدفن، فإن         

ا من الرجال المختصين بذلك لم يسمح له بالدخولأحد.

 

 

وبقيت مشكلة من يحمل الجثة إلى مقرها األخير؟

 

 

  أن يحـضروا رجـاالً     طلب والده من رجال البوليس    

 ؛ليس فى البيت رجـال : يحملون النعش فرفضوا، قال لهم 

.ألن إخوته كانوا بالسجون

 

 

.فلتحملها النساء: أجابوا

 

 

 على أكتاف نـساء ثـالث       وخرج نعش الفقيد محموالً   

 زوجته وابنته، ودخلوا مسجد قيـسون فوجـدوه         نتقدمهت

فوقف والـده يـصلى عليـه        ،ا من الناس والعاملين   خالي 

مـام   ومضى النعش إلى مـدافن اإل      ،الجنازة وخلفه النساء  

القليـل إلـى   الجمـع   وعاد ،رى البنا التراب والشافعى فو 



٥٥

 

 

.البيت

 

 

ح، ر اثنتى عشرة ساعة قتل الشيخ البنا، وشُ        فى وهكذا

..، وانطوت صفحة حياتهنِفل، ودسوغُ

 

 

    ومضى النهار وجاء الليل فحم على أفـراد األسـرة      ر

.)١( وتالوة القرآنإقامة العزاء

 

 

 فلقد  ،إن كثرة المشيعين دليل الصالح والتقوى     : قولنو

 ، بيننا وبيـنكم الجنـائز     ،كان أهل البيت يقولون لبنى أمية     

.نظروا كم يمشى خلفنا وكم يمشى خلفكمأ

 

 



 



بعد مقتل الشيخ البنا ظهرت عدة تصورات لمرتكبـى         

:الجريمة

 

 

١

 

 أحد عمـالء الحكومـة       الجريمة ارتكبت على يد    -

ا الغتيال النقراشى باشاانتقام.

 

 

                                                 

.٥٤٤ حتى ٤٨٥محسن محمد، من قتل حسن البنا؟ من صفحة ) ١(

 

 



٥٦

 

 

٢

 

  : االغتيال قام به أحد أعضاء اإلخوان المـسلمين        -

إما ألن الشيخ حـسن البنـا خـذل اإلخـوان المـسلمين         

المعتقلين، وإما ألنه كان على وشك أن يعطى الـسلطات          

.معلومات متعلقة بإمدادات اإلخوان من األسلحة

 

 

٣

 

يد شخص يعمل لحساب األسـرة   االغتيال تم على    -

  ا لمقتل اإلمـام يحيـى فـى فبرايـر        المالكة اليمنية انتقام

 فى المخطط الذى قيـل إن اإلخـوان المـسلمين          م١٩٤٨

.شاركوا فيه

 

 

٤

 

 القصر هو الذى دبر مقتل الشيخ حسن البنا خشية          -

.أن يكشف البنا عن طبيعة عالقاته بالقصر

 

 

ـ       . وان أنفـسهم  وهذا االحتمال األخير كان يردده اإلخ

وفى المحاكمات التى عقدت فـى أعقـاب ثـورة يوليـو        

       ا تقـديم   لمحاكمة قتلة الشيخ حسن البنا حيث طلبوا رسمي

متهمين جدد على رأسهم الملك السابق فـاروق باعتبـاره    

ا وفاعالًمحرضا أصلي.

 

 



٥٧

 

 

وألن القاتل الحقيقـى كـان      : رفعت السعيد  .ويقول د 

 فاروق فإن الباحث يكتم دهشته    

 

 بل ما هو أكثـر مـن        -

 الدهشة

 

 إذ يجد فى سجل تشريفات قصر عابـدين يـوم       -

 أسماء عديد من قادة اإلخوان، أتـوا        م١٩٥١ نوفمبر   ١٤

 إلى أبواب قصر الملك ليعربوا    

 

  مرة أخـرى   -

 

 لقاتـل   -

شيخهم، الذى وصفوه فى مجلة اإلخوان المسلمين يوم أن         

، صورة  أعاد صورة سالفة  (شهد احتفالهم بعيد الهجرة إنه      

أتوا ) الرسول الكريم حينما طلع على أنصاره طلوع البدر       

لقاتل شيخهم ليعربوا ربما عن والئهم، وربما عن نسيانهم         

.لدم شهيدهم

 

 

:والتوقيعات ذات داللة

 

 

 

المرشد الجديد حسن إسـماعيل     ..  خليفة الشيخ البنا   -

.الهضيبى

 

 

 

شقيقه عبد الرحمن البنا وعضو     ..  أقارب الشيخ البنا   -

ب اإلرشاد، وصهره عبد الحكيم عابدين وسكرتير عام        مكت



٥٨

 

 

.الجماعة

 

 

 

: وأقرب المقربين إليه من رجاله-

 

 

 صالح عشماوى 

 

  عبد القادر عودة   -

 

  محمد الغزالـى -

 

. عبد العزيز كامل، وكلهم أعضاء مكتب اإلرشاد العام-

 

 

 

 وحتى السكرتير الخاص وكاتم أسرار البنا ورفيـق         -

وليلى أتوا به معهم ليوقع هـو       رحلته الطويلة سعد الدين ال    

أيضا عن والئه للملك فاروقا معرب.!

 

 

وطوال رحلتنا مع هذه الدراسـة تراكمـت عالمـات          

استفهام وعالمات تعجب كثيرة، وتكون عالمة التعجـب        

 حـول  وتـساؤالً .. ا لما هو أكثر من الدهشةاألخيرة مثار 

مدى وفاء الموقعين لذكرى شيخهم وإمـامهم ومرشـدهم         

وحول مدى صدق ما يصيغون مـن تراتيـل         .. هموشهيد

!!.الوفاء لشيخ نسوا ذكراه على عتبات قصر قاتله

 

 



٥٩

 

 



 




 





 



المدخل لمعرفة شخـصية حـسن الهـضيبى مرشـد          

اإلخوان بعد الشيخ البنا هو اللقاء الذى أجرته معه خيرية          

العـدد  ) س و ج  (اليوم تحت عنوان    خيرى بجريدة أخبار    

 ٢٩،  م١٩٥٤ إبريـل    ٣ السنة العاشرة فى تـاريخ       ٤٩١

.هـ١٣٧٣رجب 

 

 

:سألته عن اسمه وعمره وعمله اآلن

 

 

 حسن الهضيبى : وأجاب

 

  سنة ٦١ -

 

-  ـ   مرشـد ا ا عام

.لإلخوان المسلمين

 

 

وكيف وصلت إلى منصبك فى فترة قصيرة؟: س

 

 

.للى اختارونىاهم .. معرفش: جـ

 

 

ه عن الفضيلة وعن األهداف السياسية، وعـن        ثم سألت 



٦٠

 

 

.المرأة وهل تسمحون لها باالنتخابات والترشيح؟

 

 

نعم، ولكن بشرط أن تكون قد تعلمـت التعلـيم          : جـ

.الدينى

 

 

ا لتعرفوا إن كانت تعلمت     هل ستجرون لها امتحانً   : س

.التعليم الدينى أم ال؟

 

 

الواقع إذا كانت تعلمت التعليم الدينى فـسترفض        : جـ

..الشتغال بالسياسةا

 

 

وما هى أزياء النـساء التـى يقرهـا اإلخـوان           : س

.المسلمون؟

 

 

 إنه يشترط فقط    ،اإلسالم ال يشترط مالبس معينة    : جـ

 وبعد ذلك لها أن     ،أال تكشف المرأة إال عن وجهها وكفيها      

.ترتدى البنطلون والجبة والقفطان إذا أرادت

 

 

لكل حزب وكل جمعيـة رأس ورؤوس مفكـرة،         : س

.اإلخوان هم الرؤوس؟من  فمن

 

 

.طبيعى المرشد العام ومكتب اإلرشاد: جـ

 

 



٦١

 

 

.كم عدد أعضاء المكتب؟: س

 

 

.١٥: جـ

 

 

من أبرزهم؟: س

 

 

.كلهم دواهى: جـ

 

 

.ما أسماؤهم؟: س

 

 

.ما افتكرهمش إال لما يكونوا قدامى: جـ

 

 

مرسى أو أورفوار؟: س

 

 

.السالم عليكم ورحمة اهللا: جـ

 

 

 ألحد قادة اإلخوان وهو     ونترك التعليق على هذا اللقاء    

 فتحى العسال 

 

 الساعد األيمـن لعبـد الحكـيم عابـدين          -

 السكرتير العام للجماعة  

 

اإلخوان المـسلمون   :  فى كتابه  -

١٥٣بين عهدين، الطبعة الثانية، ص      

 

:  حيث يقول  ١٥٤ -

وتبين للقارئ الكريم من هذا الحديث كيف توصل هـذا          (

 أسـئلة   الدخيل إلى صفوف اإلخوان، وكيف أجاب علـى       

.للى اختارونىاهم ..  معرفش:الجريدة بقوله
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ا علـى الـرؤوس     ا طاغية كان مـسلطً    بيد أن سلطانً  

:سيما وأنه يقول المفكرة، وعلى الدواهى الذين سماهم ال

 

 

وذلك هو الجهل   ) ما افتكرهمش إال لما يكونوا قدامى     (

 المؤلم المرذول، فـأنى لهـذا المعتـوه         صالمفجع والخب 

لـسواد األعظـم    اى المقربين لديـه؟ ال      معرفة إخوانه حت  

.البعيدين عن القاهرة

 

 

ويتطرق بنا الحديث حول الفضيلة واألهداف السياسية       

والمرأة، وكيف سمح لها أن تدخل االنتخاب وترشح نفسها         

.للبرلمان بشرط أن تكون قد تعلمت التعليم الدينى

 

 

ثم يسحب هذا التصريح عندما تـسأله الجريـدة عـن           

:التعليم الدينى بقولهامتحانها فى 

 

 

 

 الواقع إذا كانت قد تعلمت التعليم الدينى فـسترفض          -

.االشتغال بالسياسة

 

 

ية فضيلة هذه التى ارتضاها الهضيبى للفتـاة بـأن       أ و

اإلسالم ال يشترط مالبس معينة، إنه يشترط أال تكـشف          
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 المرأة إال عن وجهها وكفيها    

 

 وهل البالج الـذى كـان       -

 الغاديات الحسان العاريات  يجلس إليه يتطلع إلى     

 

 تتكفل  -

ولها بعد ذلك أن تلبس     : للمرأة بهذا الشرط الذى يقول فيه     

.البنطلون؟

 

 

ال نجد التعليق على هذه األقـوال سـوى أن          : اوأخير

 عالمات التعجب واالستفهام حول هـذه        من نترك المزيد 

!!.األخالق من القيادات اإلخوانية

 

 



 





 



يقول عمر التلمسانى    

 

 المرشد العام الثالث لإلخوان    -

 

- 

:٨٠ص) ذكريات ال مذكرات(بالحرف الواحد فى كتابه 

 

 

إن اهللا جل شأنه هو الذى يختار لهذه الدعوة الطاهرة          (

البريئة، فلما كان األمر هو أمر تربيـة وتوجيـه وربـط       

كان األمر هـو    المسلم برباط العقيدة الذى ال يتزلزل، لما        
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تأليف رجال يحملون الدعوة، لما كان األمر هـو إيقـاظ           

قلوب وتنبيه عقول، لما كان األمر هو أمر عودة المسلمين          

إلى اإليمان وإحياء فريضة الجهاد من جديد، لمـا كـان           

األمر كذلك اختار اهللا لهذه الدعوة إمامها الـشهيد حـسن           

).البنا

 

 

مين قد ارتدوا عن    لقد افترض عمر التلمسانى أن المسل     

تعاليم اإلسالم وأن اهللا سبحانه أوحى إلى حسن البنا بدور          

ولـم يقـل    .  نشر اإلسالم بين هـؤالء     :، أى النبى  

التلمسانى كيف تم هذا االختيار؟ وما هى مـؤهالت هـذا           

 الوارث المحمدى الموجودة فى الشيخ البنا     

 

 الذى كـان    -

 ح الساعات  ا للخط، وفى اإلجازة الصيفية يصل     يعمل مدرس

كما اعترف بذلك الشيخ البنا فى كتابه مـذكرات الـدعوة           

 والداعية

 

.؟-

 

 

 على أن اهللا سبحانه وتعالى وقع اختياره        نعم نريد دليالً  

على اإلمام حسن البنا لبعث إسالمى جديد، وبـدء جهـاد           
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المسلمين لكى يعود المسلمون إلـى اإليمـان باإلسـالم،          

 الحال الذى وصل إليه     لوال: (ويضيف التلمسانى فى كتابه   

المسلمون لما قام الشهيد حسن البنا، ولوال اإلمام الـشهيد          

 ويخرج  ،حسن البنا لما استيقظ الوعى اإلسالمى من رقدته       

 ألنهم مبعوثون من خالق     ؛من هذا المناخ الرسل واألنبياء    

األحداث والمواقف، وخالق العظماء، ولقد كـان وضـع         

لها فى أشد الحاجة إلـى      المسلمين فى العشرينيات وما قب    

).من يغير لهم ما كانوا عليه

 

 

:ونطرح هذا السؤال

 

 

هل شعر الناس فى مصر أن حسن البنا له رسالة غير           

االغتيال وإلقاء القنابل ونسف المنشآت وتجميع المـسلمين        

.؟لحرب أهلية داخل مصر

 

 

     ر به حال المسلمين؟ وأين     أين فكر حسن البنا الذى غي

.إلمام؟كتبه؟ وأين فقه ا

 

 

 واتخـذت   ،لم نجد سوى جماعة مسلحة تعمل بالسياسة      
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ـ       ا للوصـول إلـى     من قتل األبرياء وترويع الوطن منهج

.الحكم

 

 

وأعجب من هذا أن عمر التلمـسانى يطـرح نفـس           

المقولة عن االختيار اإللهى للمرشد الثانى لإلخوان حسن        

  ا الوريث الشرعى إلرث النبى      الهضيبى، فهو أيض ،

ا ممن اختارهم اهللا    إن عمر التلمسانى هو أيض    وبالمنطق ف 

.لتولى هذه المسئولية

 

 

:  من نفس الكتاب السابق    ٨٠يقول عمر التلمسانى ص   

ولما كان الشأن هو شأن مواجهة الظلم والباطل، ولمـا          (

كان الشأن هو شأن إخراج تعاليم هذه الدعوة إلـى حيـز            

 التطبيق العملى ومواجهة الداعية للحاكم    

 

  جمـال عبـد    -

 الناصر اإلخوانى 

 

 فى رجولة إسالمية كاملة، ولما كـان  -

الشأن هو حفظ الدعوة تحـت قيـادة مجاهـدة مرضـية            

راضية، اختار اهللا لهذه الدعوة مرشـدها اإلمـام حـسن           

ونحن نسأل ماذا صنع المرشد األول أو الثانى        ) الهضيبى
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الحـالى  أو  أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو الـسادس،          

لقابع بالسجون ينتظر تنفيذ حكم اإلعدام فيه        محمد بديع ا  

 

-

.لإلسالم والمسلمين بعد هذا االختيار اإللهى؟

 

 

نريد منكم يا قادة اإلخوان أن تشيروا بأصـابعكم ألى          

إنسان من كوكب األرض اعتنق اإلسالم على أيـديكم، أو          

عن طائفة غير مسلمة دخلت دين التوحيد بفـضل جهـاد           

التلمسانى أو حامد أبو النصر      أو الهضيبى أو     ،حسن البنا 

محمـد   أو   مون الهضيبى أو محمد مهـدى عـاكف       أأو م 

قول اثنين أو ثالثـة مـن غيـر         نإنسان واحد وال    .. بديع

المسلمين اعتنـق اإلسـالم علـى أيـدى ورثـة النبـى             

.المزعومين؟ أى جهاد إذن يدعون إليه؟

 

 

ماذا حقق اإلخوان من فتوحات إسالمية علـى أيـدى          

ة المختارين من المولى تبـارك وتعـالى؟        بعمرشديهم الس 

ماذا حقق اإلخوان من نشر اإلسالم فـى ربـوع األرض           

.ا؟ عامواحد وتسعينعلى مدى 
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إن حسن البنا اإلمام لم يستطع إخـضاع المـصريين          

لراية اإلخوان، بل كان حزب اإلخوان المسلمين فى ذروة         

   حتـى أن    ا من حزب الوفد مـثالً     قوته أقل قوة وانتشار ،

.!!سن البنا سقط فى االنتخاباتح

 

 

أما إنجازات اإلخوان فيحدثنا عنهـا المرشـد الثالـث        

:٨١ص) ذكريات ال مذكرات(التلمسانى فيقول فى كتابه 

 

 

قد يتوهم البعض أننا قوم نظريون ولسنا عمليين على         (

        ا أو  اإلطالق، ولكن الناس أعداء ما جهلوا، ولن تجد حزب

األمور العملية الواقعيـة    هيئة أو جمعية فى مصر لها من        

ما لإلخوان المسلمين مـن إنجـازات فـى اإلسـماعيلية           

مؤسـسات  .. وشبراخيت والمحمودية والقاهرة وغيرهـا    

اقتصادية وتجارية ومصانع نسيج وشركات، ولو نظـرت        

اليوم إلى كثير من الشئون العمليـة كـالبنوك وغيرهـا           

لوجدت وراءها العديد من اإلخـوان المـسلمين، حتـى          

..).صحافة والمطابع والنشر لنا فيهم دور غير منكورال
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ا لقد حدد التلمسانى إنجازات اإلخوان وكـان صـادقً        

فهو لم يزعم أنه حرر بيت المقـدس، وال نـشر           .. بحق

اإلسالم بين أمم الكفار، ولم يزعم أنه أعاد المسلمين إلـى           

إنه لم يجد فى إنجازات اإلخـوان       .. اإليمان بعد ارتدادهم  

ختيار اإللهى لهم لبعث اإلسالم، غيـر إنجـازات         رغم اال 

!!.تجار العملة

 

 

لقد برع اإلخوان فى تجارة العملة وفى إنـشاء         .. نعم

شركات توظيف األموال التى سـرقت أمـوال اليتـامى          

       ا، وفى كل   واألرامل، وأقامت فى كل بيت فى مصر مأتم

برع اإلخوان فى استدراج الـسذج      .. موقع سرادق عزاء  

 وأنفـق أمـراء     ،واألبرياء إلى كمين االستثمار اإلسالمى    

ان هذه األموال فـى إقامـة       يان وغير الر  يالر.. اإلخوان

القصور وإقامة الشركات والفـيالت واقتنـاء الجـوارى         

.الحسان

 

 

ها وإعالمها  ووقفت جماعة اإلخوان المسلمين بصحافت    
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وبدعاتها وراء هذه الشركات، وكانت اللحى والجلباب من        

الزينات اإلسالمية التى أعدها أصحاب شركات توظيـف        

  وأصبح بعض علماء المـسلمين المـشهورين       ،األموال

 

- 

 نجوم الشاشة الصغيرة  

 

 مستشارين لدى هذه الـشركات،      -

وتمت الخديعة الكبرى فى مصر والتـى حطمـت آالف          

ا وال تزال تحطم هذه العـائالت       ا مأساوي تحطيمالعائالت  

.حتى اآلن

 

 

وقامت هذه الشركات بطبع تراث اإلرهـاب والقتـل         

أصبحت أموال الشعب أداة فـى يـد        .. واالغتياالت، نعم 

تاجر دين يوظفها فى طبع كتب تنادى باسم الـدين بهـدم            

 مثل  ،مصر بعد تكفير وتشريك وتبديع وتحقير شعبها كله       

 وسيد سابق والمودودى واأللبانى، وكتـب       كتب سيد قطب  

الفقه والعقيدة لدعاة متطرفين دمويين كابن تيميـة وابـن          

.القيم وابن عبد الوهاب وغيرهم

 

 

     ا بـين أيـدى     وتتداول هذه الكتب بالتقسيط المريح جد
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الموظفين فى شركات القطاع العـام والحكومـة بـاألمر          

كتب  ا من مرتباتهم، وكل موظف فرض عليه شراء       خصم 

ها األوالد، وبعد ذلـك     ؤالمتطرفين ليحملها إلى بيته ويقر    

.يتساءل الناس من أين جاء اإلرهاب والتطرف؟

 

 



 



وإذا كان المرشدون مختارين من اهللا تعالى، كما اختار         

 لعل الـبعض    ،أنبياءه ورسله، فأتباعهم ال شك صحابـة     

دقة فى هـذا،     بالتخريف وعدم االنضباط وتحرى ال     ايتهمن

 هذا ما حدث بالفعل، وفى هذه األيام التـى          اولكن صدقون 

 ا من جماعة األعاجيب، المعروفة بجماعة      نعيشها، وتحديد

طيل عليك أيها القارئ الكـريم،      ناإلخوان المسلمين، ولن    

    نـسيبة القـرن العـشرين     (ا عن   فقد صدر منذ أيام كتيب (

أربعة عـشر   نذ  التى توفاها اهللا م   ) زينب الغزالى (الحاجة  

محرم ) ٦٦(ا فى مجلة المنار العدد      ، ولتقرأ ذلك أيض   عاما

هـ إليمان الوزير، وتتبارك بهذه الصحابية الجليلة       ١٤٢٤



٧٢

 

 

.فى زمن المرشد العام الكريم

 

 

واألدهى من ذلك أننا وبعد أن وجدنا ضالتنا فى هـذه           

الصحابية الجليلة، سيدلك العارفون بأمور كتب الجماعـة        

ا أخرى، لصحابة آخرين جدد، إنهم شـهداء        تبأن هناك ك  

الجماعة وروادها، وكلهم ليسوا من أشـباه الـصحابة ال          

     ا إلى جنب السـم     سمح اهللا، ولكن أسماءهم موضوعة جنب

الصحابى أو الصحابية المشتركين معهـم فـى الـصفات       

   ا، فى كتاب تمت طباعته عام      واألعمال حسب رؤيتهم طبع

.م١٩٩٢

 

 

حسن الهضيبى شـبيهه الـصحابى      فالصحابى الجديد   

القديم سعد بن أبى وقاص، وسـيد قطـب شـبيهه عبـد             

الرحمن بن عوف، وعمر التلمسانى شبيهه األرقم بن أبى         

األرقم، ولم يتورع المؤلف الملهم أن يشبه صحابية جديدة         

بصحابى قديم فى سابقة جديدة من نوعهـا للـشبه بـين            

ذ بـن جبـل   الرجل والمرأة، وهما الصحابى الجليل معـا   
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.والصحابية الجديدة الست أم أحمد

 

 

ولم يقف بنا قطار المهاترات للمؤلف عند هذا الحـد،          

ولكنه واصل تشبيهاته الجبارة، عندما وصف أم عطيــة         

األنصارية بالصحابى الجديد من اإلخوان إبراهيم الطيب،       

ا الصحابى أبو لبابة بالحاجة أم أسامة، والـصحابية         وأيض

. باإلخوانى عبد الحكيم عابدينخولة بنت ثعلبة

 

 

ثم يأتينا بتحفة كبرى وهى الصحابى الجديد حسن البنا         

 وأخوه مـن    وشبيهه أبو سلمة ابن عمة رسول اهللا        

الرضاعة، ويرى المؤلف أن وجه الشبه بين االثنين هـو          

منهما أب لصحابةأن كال .

 

 

لنجد ) الصحابة الجدد (ونعود مرة أخرى إلى اإلخوان      

عكرمة بن أبى جهل وشـبيهه أو بمعنـى أدق          الصحابى  

 منه هو محمد عواد، أما الـصحابى        الصحابى الجديد بدالً  

مصعب بن الزبير فكان من نصيب شخص إخوانى يدعى         

إبراهيم عزت، والصحابى طلحة بن عبيد اهللا كـان مـن            
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.نصيب اإلخوانى محمد فرغلى

 

 

زال فيض التشبيهات بالصحابة، وأسماء الصحابة       وال

دد تتوارد على المؤلف لنجد عمرو بن عبسة وصـالح          الج

عشماوى، وثابت بن قيس ومحمد أمين الحسينى، وأبو ذر         

الغفارى وعبد القادر الحسينى، وأبو أيـوب األنـصارى         

.وإبراهيم محروس، وأسعد بن زرارة ومحمد البشر

 

 

وبعد ما عرضنا ألغلبيـة الـصحابة الجـدد أتبـاع           

عـالى فـى ظـل جماعـة        المرشدين المختارين من اهللا ت    

معصومة، تمثل شعب اهللا المختار،  نـدعو اهللا أن يغفـر       

لهم ما تصفه عقولهم وأيديهم بأمة اإلسالم، والبقية تـأتى،          

ـ           ا وما تخبئه األيام لنا من أفعال وأكاذيب يـضعونها قناع

!!.على وجوههم لكى ال نرى حقيقتهم

 

 



 



بجماعة اإلخوان المسلمين علـى     يحدثنا القيادى البارز    

عشماوى وهو من قادة الجهاز السرى للجماعة فى مجلـة    
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٢١روز اليوسف عدد    

 

م عن حقيقـة هـذه      ٢٧/٥/٢٠٠٥-

ولديهم فتوى دائمة لكل موقف يحلل لهم       : (الجماعة فيقول 

  وقد ظهر األستاذ سالم البهنساوى     يء،كل ش 

 

 وهو مـن    -

ام كبيـرة،   اإلخوان وتحيط اسمه وموقعه عالمات اسـتفه      

خاصة حول عالقاته باإلخوان فى الكويت واإلخوان فـى         

مصر، ظهر 

 

 فى تليفزيون الكويت فـى حـديث مثيـر          -

 لالهتمام

 

  خالل برنامج شبكة التليفزيون    -

 

 كشف فيه أنه    -

كان مسئوال عن التصرف فى أموال القصر واليتامى فى         

دولة الكويت عن طريـق عملـه فـى وزارة األوقـاف            

هم أفتوا أن تلك األموال ينبغـى أن تـستثمر           وأن ،الكويتية

وقاموا هـم   ،  حتى ال تأكلها أموال الزكاة سنة بعد أخرى       

 وهـذه األمـوال تقـدر       ،باستثمارها وإخراج الزكاة عنها   

 ولك أن تتصور حجم األموال التى تم تحويلها         ،بالمليارات

 فما بــالك    ، وهو سبيل واحد   ،لإلخوان عن هذا الطريق   

 وباقى األسـاليب األخـرى المتبعـة        ،جبباقى دول الخلي  
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للسيطرة على المال وإنفاقه فى سبيل تحقيق أغراضـها،         

ناهيك بجمع أموال الزكاة من جميع أغنياء المسلمين فـى          

الخليج وفى غير الخليج، حتى هنـا فـى مـصر فـإنهم             

يتقربون من كل األغنياء الذين تعـدت رؤوس أمـوالهم          

 إال مـن خاللهـم،      المليون ويحيطونه كظله حتى ال يرى     

 ويا حبذا   ، ثم يمتصون أمواله   ،ويتم السيطرة عليه لحسابهم   

،  فيكون فريـسة أسـهل     ،لو كان غير متعلم وال متحضر     

وللدين تأثير السحر على األفراد من هذا النـوع فيـسهل           

  ا حين خرج اإلخوان من الـسجون       قيادته وتوجيهه، وقديم

 بعفو من الرئيس السادات   

 

شتراك فـى    الذى كافأوه باال   -

 قتله يوم عيد النصر   

 

 حين خرج اإلخـوان وظهـر أن        -

األستاذ عمر التلمسانى هو المرشد الجديد إنهالـت عليـه          

 وتم إهداؤه خمس سـيارات      ،األموال من جميع بالد العالم    

 وال  ،ا مـن كـل هـذا       وكان مبهور  ،الستعماله الشخصى 

 المهم أن اإلخوان لهـم وسـائل        ،يدرى أى سيارة يركب   
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).فى جمع األموالكثيرة 

 

 

وهذا ما يفسر لنا مقولة المرشد محمد مهدى عـاكف          

أنفقوا إنفـاق   : (م٢٠٠٥انتخابات مجلس الشعب عام     فى  

).من ال يخشى الفقر فى المعركة االنتخابية

 

 

  ا فتوى اإلخوان بإباحة جمـع أمـوال        ويفسر لنا أيض

الزكاة لدعم مرشحيهم فـى انتخابـات مجلـس الـشعب           

عت اإلنس والجن على أن يأتوا بدليل       ، ولئن اجتم  م٢٠٠٥

.واحد على صدق هذه الفتوى لعجزوا

 

 

وقد اعتاد اإلخوان أن    : (ويواصل على عشماوى قوله   

يطلقوا الفتاوى المناسبة إلرضاء حكـام الخلـيج حتـى          

 وقـد أصـدر   ،يتركوهم ويطلقوا أيديهم ليفعلوا ما يريدون 

 للحاكم  إن: األستاذ سالم البهنساوى فى الكويت فتوى تقول      

الحق فى اختيار الرأى الذى يطبق فى البالد حتى ولو لم           

 وقد استدل بوقائع ثابتـة، والفتـوى        ،يكن الرأى الراجح  

صحيحة ولكنهم يطلقونها للبعض ويحجبونها عن البعض       
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.اآلخر

 

 

والسؤال اآلن هل يمكن السماح للحاكم فى مـصر أن          

ـ     ؟،  يتعامل مع هذه الفتوى ويـستعملها      ى أم أن الحـاكم ف

مصر له فتوى أخرى بها الكثير من التشدد، وهـذا يـدل            

على أن الجماعة تكيل بمكيالين وتفتى برأيين، وهذا هوى         

يحاسبون عليه وال يتفق مع من يدعى تحكيم اإلسالم فـى           

.كل فعله وقوله

 

 

إن سلوك الجماعة يكشف كل يوم عن مخالفات للشرع         

 يخـدم   وإهمال للرأى الفقهى إن لم يتمش مع المرحلة وال        

 واألرجـح  ، وهذا عبث بالدين يحاسبون عليـه    ،مصالحهم

أنهم قاربوا أن يتعاملوا مـع اإلسـالم علـى الطريقـة            

 ويدخلوا فى المنافسة مـع حـزب التحريـر          ،األمريكية

 وهو حزب يهتم فـى اإلسـالم        ،اإلسالمى ومقره األردن  

..بالحكم والدولة وتشريعاتها

 

 

لهـذا فـإنهم    وال يهتمون بالعبـادات والمعـامالت، و      
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 ألنهم ال يؤاخـذون     ؛يجمعون المريدين ويحشدون األتباع   

 وهم اآلن يستعملون إلحـداث      ،األفراد على أية التزامات   

ا لحساب األمريكـان     وهذا أيض  ،الفوضى فى أوزبكستان  

.الذين يستعملون اإلسالم ومنظماته فى كل مكان

 

 

إن : وقد عاشت تلك المنظمات طيلة عمرها يقولـون       

ا عن المخططات   ى العدو األكبر، ويتحدثون دائم    أمريكا ه 

 ولكن بعـد أن ظهـر       ،األمريكية ضد اإلسالم والمسلمين   

األمريكان بخططهم وأفكارهم المعادية لإلسالم والمسلمين      

 ويضعون أنفـسهم فـى      ،فإنهم يضعون أيديهم فى أيديهم    

 يـسيرون خلفهـم ويجعلـون أنفـسهم         ،خدمة أغراضهم 

وأتباعهم

 

رون ولكن يتبعون دون تفكير تحت       الذين ال يفك   -

بند السمع والطاعة  

 

 يحاربون فى صف األمريكان الذين      -

).يحاربون اإلسالم فى هذه األيام

 

 

هذه العالقة مع األمريكان قديمـة،      : لعل البعض يقول  

أما اليوم فاإلخوان يتعاملون بثوب جديد طاهر، لكن هـذا          
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م ١٩/١٢/٢٠٠٥الخبر الذى نشرته صحيفة األسبوع يوم       

: هو خير جواب على أنهم لم يتغيروا، حيث يقول الخبـر          

كشفت مصادر غربية وأمريكية عن أنه تم االتفاق علـى          (

إجراء حوار بين جماعة اإلخوان المسلمين فى مصر وكل         

من االتحاد األوربى وواشنطن دون تدخل أو إشراف من         

أن ) الشرق األوسط (الحكومة المصرية، وذكرت صحيفة     

 أن هذا االتفاق أبرم عبر وسطاء، وتم بعد         المصادر أكدت 

سلسلة من اللقاءات عقدت فى مدينة ميونخ األلمانية بـين          

مسؤول اإلخوان ومسؤولين باالتحاد األوربى ومنـدوبين       

عن الخارجية األمريكية، وستجرى حوارات بين أعضاء       

بالكونجرس وبرلمانيين باالتحاد األوربى يزورون مصر      

). الشعبونواب اإلخوان بمجلس

 

 

محمد حبيـب   . ونائب المرشد العام لجماعة اإلخوان د     

حيـث  ) الشرق األوسـط  (لم ينف هذا الخبر بل أكده لـ        

إن الجماعة وافقت بالفعل على قيـام نـواب مـن           : (قال
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الجماعة بإجراء لقاءات ومقابالت مع أعضاء الكونجرس       

األمريكى الذين يزورون مـصر، ولكـن دون حـضور          

)!!. السفارة أو اإلدارة األمريكيةممثلين رسميين من

 

 



 




 



ولم يقف األمر عند حال الحوار مع األمريكـان بـل           

م عـن خطـة     ٢٠٠٦ يناير   ٦فى عدد   ) المصور(كشفت  

علـى  ) المـصور (حـصلت   : [سرية بينهم، يقول الخبر   

صورة خطاب مهم أرسل عبر شـاب سـودانى يـدعى           

) المحظـورة (يادات جماعة اإلخـوان     إلى أحد ق  ) حسان(

، أرسله من العاصمة    )B(يرمز للحرف األول من اسمه      

ويتـضمن الخطـاب    ) H.A(األمريكية إخوانى يـدعى     

تفاصيل حوارات سرية بين بعض الشخصيات األمريكية،       

وشخصيات إخوانية، ويكشف حقيقة االتصاالت الـسرية       

رانهـا  بين اإلخوان واألمريكان والتى ظل الطرفـان ينك       
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حتى اآلن، رغم الغزل الصريح الذى تمر بـه العالقـات           

فـتح  (كما انفردت بنشر وثيقة     ) المصور(و. بين الطرفين 

، تنفرد هذا األسبوع بهذا الخطاب الـذى يفـضح          )مصر

االتصاالت بين اإلخوان واألمريكان التى تجرى منذ أمـد         

غير محدد، وإن صار مؤكدا      

 

 كما يقول الخطاب     -

 

 أنها  -

.شوطًا يساهم فى صياغة العالقة بين الطرفينقطعت 

 

 

تنشر الخطاب نصا، وبالرموز التى عمـد       ) المصور(

محرر الخطاب أن يرمز بها السمه واسم المـستلم، مـع           

مالحظة أنه يفصح عن بقية أطراف االتـصاالت علـى          

الجانبين، األمر الذى يبدو غريبا بعض الشيء لكنه لـزم          

حفية ولنترك الخطاب يتحدث    تسجيله من باب األمانة الص    

:عن نفسه وهذا هو نصه

 

 
URGENT 

۲٤/۱۱/۲۰۰٥ 

NO:۱ 

DEAR DR: B
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السالم عليكم ورحمة اهللا

 

 

:أما بعد.. تحياتى وأشواقى لجميع اإلخوة

 

 

 أثر طيبا فى Dr. Brounlyكانت للجهود التى بذلتها 

تقريب وجهات النظر إلى حد كبير إال أنه ما زالت بعض           

 .Mrوجهات النظر وقد ظهـر فـى أن   االختالفات فى 

Earlyمتعنت إال أننى أوضحت لألصدقاء اآلتى :

 

 

١

 

. لن نغير خريطة المنطقة السياسية-

 

 

٢

 

 نتعهد بالحفاظ على كل المعاهـدات واالتفاقيـات         -

أبدى األصدقاء سعادتهم بتصريحات المرشد عن إسرائيل       (

).He is arespectabky manوقالوا عنه إنه 

 

 

٣

 

إنه ينبغـى   : وقالوا( إسرائيل بالمنطقة     نقبل وجود  -

أال ننظر إلى إسرائيل كما تنظر الحكومة إلينا فـال هـى            

).محظورة وال نحن محظورون

 

 

٤

 

 أوضحت لهم إصـرارنا علـى أن تقـوم اإلدارة           -

األمريكية بدعم التحول الديمقراطى بالمنطقة، وقد ظهـر        
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لهم من نتائج المرحلة األولـى أننـا أصـحاب الرصـيد       

:هيرى، وقد أوضح األصدقاءالجما

 

 

١

 

 سعادتهم بجرأتنا فى تناول قـضية الحـوار مـع           -

أمريكا، وأن التناول كان واقعيا إال أنهم أبـدوا اسـتياءهم      

من مسألة أن الحوار ينبغى أن يتم عبر وزارة الخارجيـة           

.إننا ينبغى أن نتخلص من هذه النغمة: المصرية وقالوا

 

 

٢

 

 أمريكـا علـى    أوصوا بطرح مسألة الحوار مـع      -

أوسع نطاق حتى تصبح أمرا واقعيا، وقتها لـن يبحـث           

هـذا  (الناس عن شرعية الحوار ولكنهم سـيبحثون عـن       

).الجزء غير واضح فى الخطاب

 

 

٣

 

 يجب أن يقدم اإلخوان لحزب، وأن يكون هذا فى          -

خالل عام، وسيمارس األصدقاء ضغوطًا على الحكومـة        

.للموافقة عليه

 

 

٤

 

ع الحزب الوطنى والتنسيق معـه       تدعيم الحوار م   -

.فى القضايا الكلية، وال مانع من االختالف فى الفرعيات
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٥

 

 ضرورة الحفاظ على الكيان الحاكم وعدم خلخلته        -

دستوريا أو شعبيا، وعدم المساعدة فى أى تجمع يـسعى          

.إلى إحداث خلخلة للنظام

 

 

العريان إلى بيـروت فـى      . وينتظر األصدقاء سفر د   

ول من ديسمبر إلكمال الحوار، وإن لـم يـتم          النصف األ 

جون (سيحضر إليكم صحفى أمريكى يقدم نفسه تحت اسم         

 مطلوب أن S.O.M بوكالة John Trutter) تروتر

.يجلس مع الشاطر وعزت

 

 

١

 

. حامل الخطاب األخ حسان وهو من السودان-

 

 

٢

 

.Cairo أرجو عدم الثقة بأى شخص من -

 

 
والسالم عليك ورحمة اهللا 

 

 
H.A أخوكم

 

 



 



قبل تحليل الخطاب ال بد من إلقاء نظرة على خريطة          

اإلخوان فى أمريكا، حيث ينقـسم اإلخـوان األمريكـان          
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، وتعنـى بـشئون     Cairoاألولى  : قسمين فى مؤسستين  

الجاليات المسلمة، وهى أقرب للجاليات فى أنشطتها مـن         

 األحدث فى التأسـيس والتـى       MASالمنظمة األخرى   

سيطر عليها اإلخوان المصريون سيطرة كاملة، ويعتقـد        ي

، MASأن مرسل الخطاب يتعامل مع المنظمة الثانيـة         

خاصة أنه أورد تحذيرا شديد اللهجة فى خاتمـة خطابـه           

، Cairoلإلخوان فى مصر بعدم الثقة بأى شخص مـن          

 H.Aكما أن المعلومات التى بين أيدينا تـشير إلـى أن            

، MASى قامت على أكتـافهم      كان أحد الشخصيات الت   

وإن كان تعرض لمشاكل مع بعض منفذيها فى المجتمـع          

األمريكى وتم تجميده    

 

 وليس فصله    -

 

 لمدة عـامين لـم      -

يعهد له فيهما بأية أعمال حتى تم تفعيله أخيرا من داخـل            

 الستغالل عالقاته   MASمصر، ولربما دون العودة لـ      

ية ممن يعلمون فـى     الوثيقة باألكاديميين فى العلوم السياس    

تقديرات المواقف لإلدارة األمريكية، ولربما شـكَّل هـذا         
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 الخطاب شرخًا فى عالقة اإلخـوان فـى مـصر بــ     

MAS.

 

 

 

 كان لها دور بعد أحـداث       Cairo المنظمة األولى    -

الحادى عشر من سبتمبر والتقت الرئيس األمريكى بوش،        

 وكان لإلخوان المصريين عالقات وثيقة معها من خـالل        

طبيب تخصص نـساء    (القيادى اإلخوانى حسان حتحوت     

 Cairoأحد تالميذ حسن البنـا، لكـن إخـوان          ) ووالدة

فصلوه لقطع أى عالقة لهم باإلخوان فـى مـصر، واآلن        

.حتحوت مجرد قيادة إسالمية تعيش فى الغرب

 

 

 

 هى المنظمة التى يجرى اإلخـوان       MAS الثانية   -

H.Aخطـاب   العمل من خاللها، والغريب أن مرسل ال      

 

- 

ولدينا اسمه الكامل واسم المرسل إليه     

 

 لكننـا سنتمـسك     -

بنص الخطاب دون اجتهاد منا خاصة أن المرسـل إليـه           

Dr.B           ينطبق على ثالثة فى مكتب اإلرشاد هـم علـى 

الدكتور محمد على بشير، والدكتور محمد بديع،        : الترتيب
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والثالث الدكتور رشاد بيومى، وإذا كان بـديع لـيس لـه       

ات باألمريكان فإن بشر ورشاد كليهما لـه عالقـات      عالق

واسعة باآلخرين، والمحاوالت دءوبة لتعلية بشر ومكافأته       

على أدواره المتنوعة، ومنها عضويته فى لجنة االنتخابات        

.واللجنة السياسية

 

 



 



 لم يكتب الخطاب على الكمبيوتر ولم يرسل على         :أوالً

بل تمت كتابته بخـط اليـد وعلـى         االنترنت وال بالبريد    

أوراق منزوعة من أجندة مكتب أمريكية معروفة تحمـل         

، وجرى التسليم يدا بيد     )IDEA(عالمة تجارية واضحة    

من خالل وسيط سودانى بهدف قطع صـالت اإلخـوان          

بالخطاب، وإلخفاء مشاركة إخوان مصر في االتـصاالت     

التى قام بها مرسل الخطاب اإلخوانى       

 

تقد أنـه    الذى يع  -

يحمل جنسية أخرى غير مـصرية       

 

 وحمـل الخطـاب     -

وسيط سودانى، وكالهما    

 

 على األرجح    -

 

 ينتمى للتنظيم   -
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الدولى الذى اعترف مرشد الجماعة المحظـورة مهـدى         

عاكف أنه قائم، وأنه يتولى رئاسته من القاهرة فى حوار          

.مع المصور نشر يوم توليته منصب اإلرشاد

 

 

ا الستكمال      إن الدكتور عصا   :اثانيم العريان كان مدعو

الحوار فى بيروت، وحسب نـص الخطـاب أن ينتظـر           

سفر الدكتور العريان إلى بيـروت      ) األمريكان(األصدقاء  

فى النصف األول من ديسمبر إلكمال الحـوار، ويلفـت          

الخطاب النظر إلى محور بديل الستكمال الحوار فى حال         

حـضر إلـى    بأنه سي ) وهو ما حدث  (تعذر سفر العريان    

) جون تروتـر  (الجماعة صحفى أمريكى نفسه تحت اسم       

John Trutter بوكالة S.O.M ومطلوب أن يجلس 

خيرت الشاطر النائب الثانى للمرشد     (مع الشاطر وعزت    

ومحمود عزت عضو مكتب اإلرشاد من جناح الـصقور         

).فى الجماعة المحظورة

 

 

 يبرز مـن لغـة الخطـاب أنـه لـيس األول             :اثالثً



٩٠

 

 

رة ليس األخيـر، إال إذا كـان انكـشاف هـذا            وبالضرو

الخطاب السرى سـيعدل مـن طـرق الحـوار وسـبل            

االتصاالت وطريقة التواصل فـى الحـوار، فالخطـاب         

يتحدث عن خطوات حوارية ولقاءات جرى التفاهم عليها        

الطـرف  (من قبل، كما أن القول بـأن مـستر ايرلـى            

 معـه   ال يزال متعنتًا يعنى أنه سبق الحـديث       ) األمريكى

واالطالع على مواقفه وأنه ما زال عليها حتى كتابة هـذا         

.الخطاب

 

 

مستر بريونلى حسب المعلومات المتوافرة هـو        :ارابع 

أستاذ علوم سياسية فى إحدى الجامعات األمريكية وهـو         

أحد المستشارين السياسيين لإلدارة األمريكية وله مقاالت       

عدة منشورة فى الصحافة األمريكية      

 

يها للتقارب   يدعو ف  -

والتفاهم مع اإلخوان، وبريونلى حسب الخطاب يقوم بدور        

الوسيط األمريكى فى تقريب وجهات النظر؛ بمعنـى أن         

اللقاءات التى جرت وتجرى ليس مباشرة بين اإلخـوانى         
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العراقى وايرلى األمريكى لكن عبر بريـونلى، وبـرغم         

سعى األخير إال أن هناك خالفات عميقة بين الطـرفين،          

ن تمت إزالة بعض منها، وحديث اإلخـوانى العراقـى          وإ

يؤكد أن بريونلى شخصية أكاديمية أمريكية ويتسق هـذا         

.مع عالقات اإلخوانى العراقى

 

 

هناك طلبات أمريكية من اإلخـوان تقـضى         :اخامس 

بطرح مسألة الحوار مع أمريكا على أوسع نطـاق حتـى     

ية تصبح أمرا واقعا، وقتها لن يبحث الناس عـن شـرع          

آخر ثـالث   ... (الحوار ولكنهم سيبحثون المعلومات عن    

، وتلك  )كلمات غير واضحة فى صورة الخطاب بين أيدينا       

خطوة واضحة المعالم وقد جرى تنفيذها من قبل الدكتور         

محمد حبيب النائب األول للمرشـد، والـدكتور عـصام          

العريان المتحدث الرسمى على نطاق واسع، ويمكن رصد        

ليالً للحوارات بين اإلخوان وأمريكـا فـى         مقاالً وتح  ٢٠

صحف مصرية قومية ومانشتات وحلقات فـى صـحف         



٩٢

 

 

.خاصة وحزبية

 

 

الحظ كلمة األصدقاء   ( األصدقاء فى واشنطن     :اسادس

محمد (أبدوا سعادتهم بتصريحات المـرشد     ) فى الخطاب 

ــدى عــاكف ــه ) مه  He isعـــن إســرائيل عن

arespectabky man وقـالوا ،

 

 أى األصـدقاء  -

 

–  

ينبغى أال ننظر  

 

 كإخوان -

 

  إلى إسـرائيل كمـا تنظـر         -

). الحكومة إلينا فال هى محظورة وال نحـن محظـورون         

ولعل إسراع المرشد بلحس كالمه عن المحرقة ووصـفها      

باألكذوبة يجيء فى إطار الحفاظ على صـورته كرجـل          

.جاد وموضوعى فى نظر الوسطاء األمريكيين

 

 

اب  دعا اإلخوانى مرسل الخط  :اسابع

 

 والذى يتـولى  -

االتصاالت باألمريكان أو بتكليف من الجماعة فى مـصر       

 

 بدعم التحول الديمقراطى فى المنطقة، وقد ظهر لهـم          -

من نتائج المرحلة األولى فـى االنتخابـات         

 

 انتخابـات   –

م  ٢٠٠٥

 

 أننا أصـحاب الرصـيد الجمـاهيرى، وأكـد      -
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ار الوسيط أن األصدقاء أبدوا استياءهم من مسألة أن الحو        

: ينبغى أن يتم عبر وزارة الخارجيـة المـصرية وقـالوا          

ينبغى أن نتخلص من هذه النغمة، وواضح أن اإلخـوان          

يخاطبون العقلية األمريكية بما تفهم من االعتراف بالواقع        

بغض النظر عن كـون الجماعـة محظـورة أو غيـر            

.محظورة

 

 

 أن واشنطن متيقظة لخطـط اإلخـوان؛ ولـذا          :اثامنً

ان اإلخوان بضرورة الحفاظ على الكيـان       أوصى األمريك 

الحاكم وعدم خلخلته دستوريا أو شعبيا وعدم المساعدة فى         

أى تجمع يسعى إلى إحداث خلخلة للنظام، وهـذا يفـسر           

انسحاب اإلخوان من مظاهرات كفاية والقوى الوطنيـة،        

وتجمع األحزاب المصرية والتنسيق مع عدد من مرشحى        

ـ     ى بعـض الـدوائر، وطالـب       الحزب الوطنى الحاكم ف

األمريكان اإلخوان أيضا بتأسيس حزب من خالل إطـار         

فسره بعض الخبراء بأن يضم أقباطًـا ونـساء وأن          (عام  



٩٤

 

 

وسـتتكفل  ) يحمل الصفة المدنية وليس الـصفة الدينيـة       

واشنطن بالضغط على الحكومة المصرية بالموافقة عليه،       

 وأوصت بضرورة تدعيم الحوار مـع الحـزب الـوطنى         

والتنسيق معه فى القضايا الكلية وال مانع من االخـتالف          

فى الفرعيات، وفى المقابل تعهد اإلخـوان بعـدم تغييـر      

خريطة المنطقة السياسية، وتعهدوا أيضا بالحفاظ على كل        

.المعاهدات واالتفاقيات وقبول وجود إسرائيل

 

 

 الستكمال الحوار أوصى اإلخـوانى مرسـل     :اتاسـع 

ر الدكتور عـصام العريـان إلـى        الخطاب بضرورة سف  

.بيروت وهو ما يعنى أن العريان له دور فى الحوار

 

 

إلى القـاهرة   ) جون تروتر ( إرسال الصحفى    :اعاشر

والتوصية بأن يلقى خيرت الشاطر النائب الثانى، ومحمود        

عزت يتفق مع ما قاله مرشد اإلخوان فى حوار سابق له           

 والبـاحثين،   مع المصور بأنه ال يرفض لقاء الـصحفيين       

واشترط للقاء مسئولين أمريكان أن تـتم القـاءات عبـر           



٩٥

 

 

وزارة الخارجية المصرية، وهذا ما اعتبرتـه واشـنطن         

نغمة مرفوضة ومزايدة، خاصة أن الحـوارات الـسرية         

ساخنة، وال بد أن تظهـر للعلـن حتـى تتجنـب اإلدارة          

.األمريكية الحرج السياسى أمام الحكومة المصرية

 

 



 



ماذا جرى داخل الجماعة بشأن الخطاب والحوار؟

 

 

انقسم مكتب اإلرشاد إلى فريقين مع وصول الخطـاب         

فريـق استحـسن    : وبه بشائر الحوار مـع األمريكـان      

الحوارات وطالب بتفعيلها واالستمرار فى استخدام هـذه        

القناة وفق النتائج المشجعة التى تحصل عليها المفـاوض         

محمـود عـزت    : فريق كال مـن   اإلخوانى، وضم هذا ال   

وخيرت الشاطر والدكتور عصام العريان والدكتور محمد       

حبيب والدكتور محمد على بشر، ورفض الفريق اآلخـر         

الشيخ محمد هالل القائم بأعمال المرشد أثناء       : الذى يضم 
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خلو المنصب بعد وفاة الهضيبى، والدكتور عبد المنعم أبو         

     ا على الجماعـة     الفتوح الذى ارتأى فى األمر خطرا داهم

وليس فى مصلحتها، إال أن الفريقين اتفقا على ضـرورة          

إحاطة الموضوع برمته بسرية تامـة، إذ أنـه لـو تـم             

افتضاحه فسيؤدى إلى التأثير سلبا على الجماعـة، وتـم          

التنبيه على من يلتقى بالصحفى جون تروتر أن يؤكد على          

.انتهى] ارهأن سرية الحوار أهم لدى اإلخوان من استمر

 

 

ذا يستمر المسلسل اإلخوانى الجهنمى الذى نحـن        كوه

!!.أبطاله وضحاياه

 

 

!!لماذا؟

 

 

صاحب رسالة إال إذا كـان لـه        ألن اإلنسان ال يكون     

هدف واضح عام ال يبتغى من ورائه منفعة شخصية، بل          

يؤمن به ويدين، كمبدأ وعقيدة، ويعمل له، ويضحى فـى          

مال، وال يتنازل عنـه     سبيله بكل عزيز، حتى بالروح وال     

مهما كان الثمن، بحيث يكون هو الغاية، وكل مـا عـداه            



٩٧

 

 

وسيلة له، وأن تكون الخطة إلى تنفيذه معلومة ومحـددة           

.بكل دقة

 

 

فإذا لم يكن له هدف واضح، أو كان ولكـن أراد بـه             

نفسه، أو لم يرد إال الخير ولكن جهل الوسـيلة إليـه، أو             

لى الصدفة والقدر، إذا    عرفها ولكنه لم يعمل، بل اعتمد ع      

 من ذلك، ثم ادعاها مدع فهو كاذب، أما عظمة          يءكان ش 

الشخصية وقوتها وصالبتها التى يجـب أن يتمتـع بهـا           

صاحب الرسالة فأمر يعود إلى تنفيـذ الرسـالة، ال إلـى          

.مفهومها وحقيقتها

 

 

إن أهم خصائص صـاحب الرسـالة وعالماتـه، أو          

ـ      ـ  وظيفته ومهمته هى أن يعلم أوال وقب ، أن يءل كـل ش

العقيدة تقوم على االختيار وقوة اإلقناع، ال على اإلكـراه          

والسيف، وأن يكون مع الكتاب والعلم، وأن يـدعو إلـى           

، والموعظة الحـسنة    )ألهل األرواح (سبيل ربه بالحكمة    

، ويجادل من خالف من أهل العقول بـالتى        )ألهل القلوب (
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ذات البين،  هى أحسن، وأن يحيى الشعائر الدينية، ويصلح        

ويقف ضد الحروب والتطاحن والمشاغبات، ويعمل على       

تصفية القلوب، وبث المحبة واإلخاء، وأن يكون رحـب         

ا من كـان، ويحـب      الصدر ال يلحق األذى بمخلوق كائنً     

الخير للناس، كل الناس، حتى الذين يخالفونه فى الـرأى          

والعقيدة، ويعمل على إسعادهم، والتضحية فـى سـبيلهم،         

ا، ا زاهـد  ا ورع م الشر أينما كان، وأن يكون وديع      ويهاج

يرضى بما يجد، ال تغلبه عاطفته، وجشعه علـى دينـه،           

ا كل البعد عن التحزبات، وال يجمـع حولـه الهمـج      بعيد

الرعاع ويحرض على الفوضى والغزو باسم الجهاد، وال        

يتعاون مع أبناء الدنيا إال فيما فيه الخيـر والهدايـة، وأن            

ا أن أى سبب من أسباب التفرقة هـو         ا جازم تقاديعتقد اع 

..طعنة مسمومة فى قلب الدين واألمة

 

 

هذا هو صاحب العلم والدين، فهل جماعـة اإلخـوان          

..كذلك؟
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!!.لندع الجواب للتاريخ والواقع وحده

 

 




 



 اإلخوان المسلمين   كانت الفكرة من وراء إنشاء جماعة     

كما عرفها مؤسس الجماعة الحقيقى أحمد السكرى هو أن         

تكون ذات رسالة واضحة وهى العمل على نشر الثقافـة          

أما المخطط البريطانى الوهابى     الدينية بين أفراد الشعب،   

         ا ال  للسيطرة على مصر عن طريق اإلخوان فكـان سـر

.يعرفه إال الشيخ حسن البنا فقط

 

 

قة بين أحمد السكرى وحسن البنا وطيـدة        وكانت العال 

ة بينهما حديث الجميع، وفى مـذكرات الـدعوة         اقوالصد

:والداعية لحسن البنا يقول عن هذه العالقة

 

 

)  أولى بعاطفة حبى من صديق امتزجـت        اولم أر أحد 

روحه بروحى فأوليته محبتى وآثرته بصداقتى غير أحمد        

).السكرى
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ـ       وان المـسلمين   وحين يكتب أحمد السكرى عن اإلخ

وعن مرشدهم حسن البنا فكلماته تصبح شهادة للتـاريخ،         

فأحمد السكرى هو المؤسس الحقيقى لجماعة اإلخوان، ثم        

 ويقنـع هـو     ،تنازل عن رئاستها لحسن البنا لكبر سـنه       

 ثم وقع الخالف بينهما عندما قرر       ،بمنصب وكيل الجماعة  

ـ      ى ا للمخطـط البريطـان    حسن البنا العمل بالسياسة طبقً

 ويكتب السكرى سلسلة من المقـاالت هـزت         ..الوهابى

األوساط الحزبية فى مصر فى ذلك الوقت، يكشف فيهـا          

 وعن انحراف حسن البنا     ،عن انحرافات أعوان حسن البنا    

.نفسه عن مبادئ الجماعة

 

 

صـوت   (صـحيفة  نـشرت    م١٩٤٨ مارس   ١٢ففى  

 للـشيخ الـسكرى     اليومية لسان حزب الوفد مقاالً    ) األمة

) كيف انزلق الشيخ حسن البنا بدعوة اإلخـوان       : (نبعنوا

إن الشيخ حـسن البنـا رجـل        : (جاء فيه بالحرف الواحد   

انتهازى ويرقب الفرص كما يرقب الصياد الفريسة، لقـد         
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أصبحت جماعة اإلخوان تباع وتشترى فى األسـواق، أال         

).يخافون يوم الحساب؟

 

 

رى  وقام اإلخوان بتكييل الشتائم والسباب للشيخ السك      

 

-

وهذا هو ديدنهم مع مخالفيهم فى الرأى      

 

 ولكـن الـشيخ     -

 مـارس   ٢١السكرى الرجل المؤمن يرد على ذلك فـى         

لقد اتهمت الشيخ حـسن     : (ة صوت األمة  صحيف ب م١٩٤٨

البنا وتحريت فى ذلك وجه الحق، وليس لدى متسع للـرد           

على مثل هذا السباب، والذى تعود على منازلة األسود ال          

دام األستاذ البنا قد أعجبـه أسـلوب         وماينازل الفيران،   

  ا على ما قدمته من حجـج وبـراهين         الشتائم والسباب رد

ووثائق قاصمات، وهذا أسلوبى، ووضعت أمام كل تهمة        

     وقائعها والدليل عليها فال كنت متجني   ا له،  ا عليه وال ظالم

بل هو الذى جنى على نفسه وعلى دعوته وعلى إخوانه،          

يل على بطالن تهمة واحدة نسبتها إليـه        وإذا كان لديه دل   

.فليقدم دليله إن كان من الصادقين
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إنه خرج عن مبادئ الدعوة     : لقد قلت عن األستاذ البنا    

عندما تستر على الجرائم الخلقية التى ارتكبت باسم الدين         

ودعوة اإلخوان المسلمين، وكانت الوثـائق التـى نـشر          

..بعضها هى ألمع دليل على ذلك

 

 

 البنا على مبادئ اإلسالم نفسها حينما أفتـى         لقد خرج 

بحق ما حرم اهللا، أفتى بأن القبلة والنظرة والغمـزة مـن            

اللمم، وأن مرتكب هذه الموبقات يدخل ضمن المحـسنين،      

وكانت الوثيقة التى نشرت بخط مرتكبيها شـاهدة علـى          

.ذلك

 

 

فهل يستطيع األستاذ البنا أن يكذب ذلك؟ بـل ضـاق           

هو قد ادعى وأمر وتحـدى فـضيلة        صدر فضيلته، وها    

التى تتهم عبـد    (الحق واألخالق، فما نشرت تلك الوثائق       

حتى صـدر  ) الحكيم عابدين زوج شقيقة البنا بتهم أخالقية    

         ـ  أمر البنا بتعيين عبد الحكـيم عابـدين سـكرتير ا ا عام

وهاهى محاضر البوليس وملفات النيابة العامـة       . للجماعة



١٠٣

 

 

طيع فضيلة األسـتاذ البنـا أن       فهل يست .. والقضاء شاهدة 

.يكذب ذلك؟

 

 



 



ويتحدث فضيلته فى صحيفة اإلخوان عن آيات المنافق        

؟من الذى حدث فكذب.. الثالث

 

 

أليس البنا، الذى وعد ألف مرة بالرجوع إلى الحـق،          

وتغيير الدعوة ممن لوث سمعتها، وتنحيته عن صـفوفها،         

غلظ األيمان ليوقع له الحاضرون علـى       وأقسم على ذلك أ   

ـ          ا مـن   ورقة يبرئ بها الجانى عبد الحكيم عابـدين خوفً

الفضيحة أمام الناس، فلما أن تم له ما أراد أخلف وعـده            

وغل ) يقصد عابدين (ونقض عهده وأبقى الذئب الضارى      

.فى اإلثم وبلغ فى األعراض دون خوف من الديان

 

 

.ومن الذى أؤتمن فخان؟

 

 

سن البنا، الذى لبس مسوح الرهبان فالتف       ليس هو ح  أ

حوله اإلخوان ليجاهدوا فى سبيل اهللا حق جهاده، وإذا به          



١٠٤

 

 

 وصفقة يساوم عليها فى     ،عة فى أسواق الحزبية   ليجعلهم س 

المناورات السياسية، فال جهاد فى سـبيل اهللا وال عمـل           

 حتـى   ،لوجه الوطن، بل فرقة فى الصفوف وإشاعة الفتن       

 ثقتهم فى الدعوات اإلسالمية والنهضات      كاد الناس يفقدوا  

.الدينية

 

 

.ومن الذى عاهد فغدر أو خاصم ففجر؟

 

 

أليس هو فضيلة المرشد العام حسن البنا، الذى تعلـق          

بالوفد والوفديين أيام حكمهم وأغدق فى مدحهم وقال عنهم         

إنهم صفوة رجال هذا البلد األمناء على حقـوق         : (بلسانه

 مـن مجلـة     ١٨اسعة العـدد     الصفحة الت  :انظر) (الوطن

).اإلخوان

 

 

وعاهد الوفد على الوفاء له، وإن اإلخوان لن ينالوا من          

ـ      حتـى إذا قـوى بـأس        ،االوفد ولن يظاهروا عليه قوم 

اإلخوان وكسبت الدعوة فى ظل حكم الوفد خالل عـامين          

ما لم تكسبه فى سنوات طوال، قلب لهم ظهر المجن بعـد         



١٠٥

 

 

ـ   ..!!. (خروجهم من الحكم   الم الـشيخ أحمـد     انتهـى ك

).السكرى

 

 



 





 



 ا قطب كبير سابق من أقطاب اإلخـوان        واعترف أيض

 رأيناه فى الفصل الثانى يدافع عـن اإلخـوان          ،المسلمين

دفاع ا ويتهم رجال األزهـر والـصوفية اتهامـات         ا شديد

  تنظـيم اإلخـوان    : أى ،قاسية، اعتـرف بـأن جماعتـه      

 يقوده من خارج مـصر منظمـة الماسـونية          ،المسلمين

العالمية، هذا االعتراف الخطير يجب أن نتوقـف عنـده          

وننشره على المأل بكل وسائل اإلعالم عندنا حتى يتعرف         

جيل هذا الزمان واألجيال القادمة علـى حقيقـة الـدور           

التخريبى الذى تقوم به جماعة اإلخوان باسم الـدين فـى           

.مصر
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لقطب الكبير فهو الداعية اإلسالمى المعروف      أما هذا ا  

والذى اعتـرف بـذلك فـى كتابـه     السقا، محمد الغزالى  

) من معالم الحق فى كفاحنا اإلسـالمى الحـديث      (الخطير  

. عن دار الصحوة١٩٨٤المنشور عام 

 

 

) جذور اإلرهـاب  (يقول األستاذ على الدالى فى كتابه       

ـ        :٥٦ص ألن  ؛ا وهذا الكتاب اختفى من المكتبـات تمام 

جماعة اإلخوان 

 

 كعادتهم فى مصادرة أى كتاب يكـشف        -

عن باطلهم وضاللهم  

 

 يسارعون إلى جمع نسخه من كل       -

 ذلك ألن الـشيخ الغزالـى       ؛مكان مع رفع أضعاف ثمنه    

.يفجر أكثر من قنبلة

 

 



 



ولقد عجبت لخالف وقع بين شـباب اإلخـوان         : يقول

هل نحن جماعة المسلمين    : عضهم بتشاؤم المسلمين أثاره ب  

أو نحن جماعة من المسلمين؟

 

 

واإلجابة على هذا السؤال لها نتائج ذات بال، بل نتائج          
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ترتبط بها صيانة دماء وأموال، فإن الذين يظنون أنفـسهم          

     ا مـن   جماعة المسلمين يعتبرون مخالفيهم يرتكبون ضرب

 وبـئس   ا ممهدة إلـى النـار      وطرقً ،مخالفة اهللا ورسوله  

.القرار

 

 

ومن المضحك أو المبكى أن يخطب الجمعة فى مسجد         

الروضة عقب فصلنا من المركز العام من يؤكد أن الوالء          

يكفر السيئات، وأن الخروج    ) يقصد قيادة اإلخوان  (للقيادة  

عليها يمحق الفضائل، وأن الذين نابذوا القيادة عادوا إلـى          

. ألنهم خلعوا البيعة؛الجاهلية األولى

 

 



 




 



ا ا دقيقً ا أفراد الجماعة وصفً   يقول الشيخ الغزالى واصفً   

أنهم جماعة من العبيد ال يتحركون إال بإشارة من المرشد          

     ا، يقـول بـالحرف الواحـد       العام الذى ال يخالفون له رأي

 إن  :قال لى واحد من أقرب الرجال للمرشـد       : (٢١٢ص
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لقائد جزء من باإليمان باإلسالم، أال ترى أن اهللا         اإليمان با 

الحظ التـسوية   [) ضم اإليمان بالرسول إلى اإليمان بذاته     

.]بين اإليمان بالمرشد واإليمان بالرسول

 

 

ويصف الغزالى مرشد اإلخوان المسلمين بأنه صـنم        

شـياع ليتمـسحوا بـه       يأمر فيطاع، ويأتى إليـه األ      حى

.ويطوفوا من حوله

 

 

لغزالى الديكتاتورية المطلقة داخـل تنظـيم       ثم يصف ا  

ولـيس  .. (ا فال شـورى وال حـوار      ا دقيقً اإلخوان وصفً 

أمرهم شورى بينهم على اإلطالق، مما يؤكد أن إيمـانهم          

بالقرآن مجرد شعار علـى الـورق وللدعايـة والزينـة           

ا من الكذابيناإلسالمية، وهم جميع.(

 

 

 ويقول الشيخ الغزالى فى كتابـه الخطيـر       

 

ـ  - صف  ي

الجهال دعاة البؤس والـنحس مـن جماعـة اإلخـوان           

 وقيادتهم، فيصف القيادة اإلخوانية بالكهانة والدجل، فيقول      

 

غاية ما أبغى أن أشرح قانون السمع       : ( بالحرف الواحد  -



١٠٩

 

 

 وأن أمنع الكهان والدجالين من      ،)قانون اإلخوان (والطاعة  

كـان  لقـد   . االحتيال به على ناشئة قليلة الفقه فى اإلسالم       

الراسخون فى العلم يدعون إلى اهللا ويتجردون للدعوة، ثم         

) يقصد مرشد اإلخوان  (جاء للدعوة الراسخون فى الجهل      

يطلبون حقوق القيادة ويتحـدثون عـن قـانون الـسمع           

والطاعة، والقول بعصمة هؤالء هو عندى خرافة كبيرة،        

ومن السخف أن يطالب عاقل بتـصديق قـانون الـسمع           

).والطاعة

 

 

صل الشيخ الغزالى هجومه على فكـرة الـسمع         ويوا

والطاعة وأنها ليست من اإلسالم، وأن صاحبها لم يـأت          

بهذه النظرية من قرآن أو من سنة، فيقول بالحرف الواحد          

 إال ألن القائد قد     يءأما الطاعة العمياء ال لش    : (٢٠٣ص  

أمر وأن أمره واجب النفاذ فذلك منكـر كبيـر وجهالـة            

).ع وال عقلفاحشة ال يقرها شر

 

 

إن الشيخ الغزالى يتهم اإلخوان المـسلمين صـراحة         
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بالشرك باهللا حين تصبح الطاعة العمياء هى المبدأ السائد         

إنما اسـتكبر مـن     : ( فيقول بالحرف الواحد   ،بين صفوفهم 

استكبر من الفراعنة والجبابرة ألنهم وجدوا من الرعـاع         

 بصر  من يسارع إلى إجابة أهوائهم وإطاعة نزواتهم دون       

:  روى أنه لما نزل قوله تعالى      ،أو حذر فعثوا فى األرض    

مهارباتَّخَذُوا َأح اببَأر مانَهبهروِن اللَِّهون دا م )التوبة :

 قال عدى بن حاتم   ) ٣١

 

- ا معترض 

 

 ،إنهم لم يعبـدوهم   : -

موا علـيهم الحـالل     نهم حر أبلى  : (قال رسول اهللا    

).عوهم فتلك عبادتهم إياهموا الحرام فاتبوأحلُّ

 

 

ويغمر اليأس قلب الشيخ محمد الغزالى بعد محاوالت        

عديدة لتطهير فكر اإلخوان من الـشرك بـاهللا، أى مـن            

رأينا أن نسير وحدنا بعد     : (نظرية السمع والطاعة، فيقول   

).أن أفرغنا جهدنا

 

 



١١١

 

 



 




 



الشيخ الغزالى يفجر قنبلة لها دوى مـروع        فجأة نرى   

حين يؤكد أن الماسونية قد اخترقت صـفوف الجماعـة،          

وأكاد أوقن أن من وراء اختيـار       : (فيقول بالحرف الواحد  

ا لإلخوان المـسلمين أصـابع      ا عام يبى مرشد ٍضحسن اله 

هيئات سرية عالمية تسللت من خالل الثغرات المفتوحـة         

ا عن  ما صنعت، وسمعنا كثير    فى كيان الجماعة، وصنعت   

انتساب عدد من اإلخوان المسلمين بينهم حسن الهـضيبى         

).نفسه للماسونية العالمية

 

 

:وحقيقة أغراض الماسونية تتلخص فيما يلى

 

 

١

 

. المحافظة على اليهودية-

 

 

٢

 

. محاربة األديان عامة-

 

 

٣

 

. بث روح اإللحاد واإلباحة بين الشعوب-

 

 

اإلخوان بالعمل والتنـسيق    ويتهم الشيخ الغزالى قيادة     
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مع السفارة البريطانية فى مصر    

 

 وكان اإلنجليز فى ذلك     -

الوقت يحتلون مصر ويقاومهم الشعب بالسالح فى منطقة        

 القناة

 

 ويرى الشيخ الغزالى أن حـسن الهـضيبى قـاد           -

اإلخوان على طريق العمالة والماسونية، ويتهم اإلخـوان        

بدأ السمع والطاعـة    صراحة بالشرك باهللا ألنهم ينادون بم     

نظـر  ا.. ويركعون للصنم الحى الذى هو المرشد العـام       

.٢٠٣ص

 

 



 



الماسونية جمعية عالمية يهودية تختـرق المجتمعـات        

والجماعات والتنظيمات الدينية والـسياسية واالجتماعيـة       

ـ        ا داخـل  لفرض مخطط اليهود على نشاط هـؤالء جميع

م، ومن مبادئ الماسونية المعروفة الحكم بإعدام أى        أوطانه

عضو فى الجمعية الماسونية يفشى أسرار الجمعية، والتى        

تنشط فى كل العالم تحت ستار نـشر اإلخـاء اإلنـسانى            

!!.وذوبان العقائد الدينية من خالل هذا اإلخاء
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حقيقة التنظـيم الخـاص     (وفى كتاب محمود الصباغ     

وهو قطب إخـوانى    ) المسلمينودوره فى دعوة اإلخوان     

 إن التنظيم اإلخوانى يحكم بإعـدام أى       : (ا يقول كبير أيض

) عضو يفشى أسرار التنظيم أو يخرج من طاعة رئيـسه         

ا مثل قانون الماسونية، ونفس منهج الماسونيةتمام..

 

 

بل إن الطقوس فى التنظيم السرى لإلخوان المـسلمين         

.. عيات الماسونية هى نفسها الطقوس المعمول بها فى الجم      

فالذى كان يأخذ العهد فى المحفل الماسونى فى القـاهرة          

قبل إلغائه فى الخمسينيات كان يغطى وجهه بقناع ويقـف          

مع العضو الجديد فى حجرة مظلمة إال من ضوء خافت،          

).١٥٦: على الدالى، جذور اإلرهاب، ص(

 

 

ونقرأ فى كتاب القطب اإلخوانى محمود الصباغ عـن         

ذ البيعة المتبعة بقبول عضو جديد فى النظام        الطقوس ألخ 

كانت البيعة تـتم فـى    : (الخاص لإلخوان المسلمين فيقول   

منزل بحى الصليبة حيث يدعى العضو المرشـح للبيعـة          



١١٤

 

 

ومعه المسئول عن تكوينه واألخ عبد الـرحمن الـسندى          

.المسئول عن تكوين الجيش اإلسالمى داخل الجماعة

 

 

قبال، يدخل ثالثتهم حجرة    بعد استراحة فى حجرة االست    

البيعة فيجدونها مطفأة األنوار، ويجلسون على بساط فـى         

      ا مـن مفـرق      مواجهة أخ فى اإلسالم مغطى جسده تمام

 قدميه برداء أبيض وأمامه بطانية عليها       صرأسه إلى أخم  

 مصحف، وتبدأ البيعة بأن يقوم األخ     

 

  المقنع –

 

 ليتلقاهـا   -

 العضو الجديـد للبيعـة      نيابة عن المرشد العام، وبتذكير    

بآيات اهللا التى تحض على القتال مـع االلتـزام بالـسمع            

.والطاعة

 

 

ثم يخرج ويطلب من المبايع أن يتحـسس المـصحف          

فإن خنت العهد أو أفـشيت الـسر        : الشريف، ثم يقول له   

فسوف يؤدى ذلك إلى إخالء سبيل الجماعة منك، ويكون         

).مثواك جهنم

 

 

لـسمع والطاعـة بـنفس      وهكذا بعد أخذ البيعة على ا     



١١٥

 

 

طقوس الماسونية، يصبح العضو الجديـد فـى جماعـة          

      ا بال عقـل    اإلخوان أو التنظيم السرى الخاص بهم، جهاز

..يأمره المرشد فيطيع

 

 



 



إننا بعد استقراء تاريخ اإلخوان المسلمين وما ارتكبوه        

من جرائم قتل وتدمير وصناعة فتن نستطيع أن نكـشف          

 ويعتمدون فى دعوتهم على     ،هم يستثمرون الجهل بالدين   أن

!.ة الدينية فى تحقيق أهدافهم للوصول إلى السلطةياألم

 

 

وإذا تصادف وانضم إلى صفوفهم أفراد من خريجـى         

الجامعات فإن هؤالء ال وعى لديهم بالدين أو بعلوم الدين،          

ويضاف إلى هؤالء االنتهازيون والمرضـى بـأمراض        

المال الحرام أو من بيئـات سـفلى يـدخر          نفسية أو أكلة    

أبناؤها ما يكفى من حقد على المجتمع لمناصبته العـداء          

.ا عليها بأنه دين بل حقدويحاولون تدميره، ليس إيمانً

 

 

وإننا نعتبر جماعة اإلخوان المسلمين هى الجماعة األم        
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التى خرجت من أحشائها كافة الجماعات المعاصرة، هذا        

 الجماعات فى كافـة أنحـاء الـوطن         باإلضافة إلى تأثر  

العربى بفكر وخبرة هذه الجماعة، وسنحاول قياس صحة        

هذا الكالم على ثالث جماعات معاصرة، وهـى حـزب          

، وجماعـة   )جماعة الفنية العـسكرية   (التحرير اإلسالمى 

. ، وتنظيم الجهـاد اإلسـالمى   )التكفير والهجرة (المسلمين  

:استنادا إلى المعايير التالية

 

 



 



١

 

 استفادت هذه الجماعـات مـن خبـرة اإلخـوان           -

المسلمين فى مجال التجنيد الـسياسى، خاصـة التنظـيم          

الخاص، ونجد أن حزب التحرير اإلسالمى كان أضـعف         

هذه الجماعات من حيث القدرة على تجنيـد األعـضاء،          

درة ولعل هذا يرجع إلى سرعة اكتشافه، وسنلحظ ازدياد ق        

تنظيم الجهاد على تجنيد األعـضاء بالمقارنـة بجماعـة          

ا أكثـر   التكفير والهجرة، وذلك ألن األخير وضع شروطً      



١١٧

 

 

ا لالنضمام إليه مقارنة بتنظيم الجهـاد الـذى يـتم           تعقيد

. يةضوبأسلوب التوسع فى الع

 

 

٢

 

-  ا فى قسم البيعة بين اإلخوان المسلمين        سنجد توحيد

ع والطاعـة فـى المنـشط       والجماعات الثالث على السم   

اليسر، والكتمان وعدم إفشاء الـسر      ووالمكره وفى العسر    

       ا من أنواع   حتى ألقرب الناس إليه، األمر الذى يخلق نوع

الوالء الشخصى ألمير الجماعة من قبل العضو، وهو ما         

.يجسد القيادة الفردية فى هذه الجماعات

 

 

٣

 

 استخدمت هـذه الجماعـات عالقـات الـصداقة          -

بة والعبادة كوسائل للتجنيد، وإن اختلفت فى درجـة         والقرا

االعتماد على كل منها، فبينما اعتمدت جماعة اإلخـوان         

المسلمين على عالقات القرابة والعبادة فى ضم األعضاء        

على مستوى المحيط العام، ركزت على عالقات الصداقة        

كـذلك ركـز حـزب      ). السرى(بالنسبة للجهاز الخاص    

على عالقتى العبادة والـصداقة، أمـا       التحرير اإلسالمى   



١١٨

 

 

فقـد ركـزت علـى      ) التكفير والهجرة (جماعة المسلمين   

شكرى مصطفى  اإلخوانى  أسلوب القرابة، بل سنلحظ أن      

زعيم الجماعة قد استخدم هذا األسلوب فى بناء التنظـيم          

من خالل قيامه بعملية تزويج الرجال والنساء األعـضاء         

أنه استخدم العالقات الثالث    فى الجماعة، أما الجهاد فيبدو      

.بالتساوى

 

 

٤

 

-  يالحظ تركيز  ا على نشاط هذه الجماعات     ا واضح

       ا مـن   فى عملية التجنيد لألعضاء على منطقة الصعيد بدء

اإلخوان وانتهاء بتنظيم الجهاد، واألمر يحتاج إلى دراسة        

.متكاملة لتفسير هذه الظاهرة

 

 

٥

 

ومـا   إن أسلوب التجنيد ألعضاء هذه الجماعـات         -

يتبعه من عمليات التكوين الفكرى والبـدنى والعـسكرى،        

يؤدى إلى تبلور شخصية ذات خصائص معينـة، أهمهـا          

الثقة والطاعة واالنصياع التام ألوامر أميـر الجماعـة،         

واإلحساس بالذات والتميز على اآلخرين غيـر المنتمـين         



١١٩

 

 

إلى هذه الجماعات  

 

 وهى نفس عقدة شعب اهللا المختـار        -

عند اليهود 

 

 والقدرة على العيش فى مجتمع مغلـق هـو          -

 مجتمع الجماعة التى ينتمى إليها    

 

 وهى نفـس طبيعـة      -

اليهود الذين يعيشون فى حارات خاصة بهم أو ما يعرف          

بالجيتو  

 

-    ا للقيام ببعض أعمـال     وبذلك يكون العضو معد

العنف فى المجتمع بطريقة ال تجعله يشعر بأنه يقوم بعمل          

ونى، بل بطريقة تجعله يشعر بأن      غير شرعى أو غير قان    

ما يقوم به هو ما يجب أن يفعله، وأنه نوع مـن الجهـاد              

المقدس إلعالء كلمـة اهللا فـى األرض وإقامـة الدولـة            

ا إلى رؤية وفكر هذه الجماعاتاإلسالمية استناد.

 

 




 



١

 

ـ       - د الـشديد    تتراوح خصائص هذا البناء بين التعقي

والبساطة بين هذه الجماعات، فبينما تقدم جماعة اإلخوان        

 المسلمين نظام ا هيكلي ا معقد ا سواء بالنسبة للنظام    ا ومحكم



١٢٠

 

 

العام العلنى، أو النظام الخاص السرى، فإننا نجد جماعـة          

التكفير والهجرة، تتسم بالبساطة فى البناء التنظيمى فأمير        

ء الجماعـات ثـم أعـضاء       الجماعة فى القمة، ثم أمـرا     

 بالنسبة لجماعة الفنية العسكرية،     يءالجماعات، ونفس الش  

وهذا البناء يعنى االتصال المباشر بين األعضاء وأميـر         

الجماعة، وهو ما ال نجده فى نطـاق النظـام الخـاص            

.لإلخوان

 

 

    ا من حيث التعقيـد     ا وسطً أما تنظيم الجهاد فقدم نموذج

على األمير الـذى يـرأس      والبساطة، حيث يقوم التنظيم     

ا، ثم ثـالث لجـان       عضو ١١مجلس الشورى الذى يضم     

 اللجنة االقتـصادية،    :شرعية يرأس كل منها أمير، وهى     

ولجنة الدعوة، ولجنة اإلعداد، باإلضافة إلى ستة تشكيالت        

قنا وأسيوط والمنيـا والقـاهرة      : على مستوى محافظات  

.والجيزة

 

 

يد والبـساطة للبنـاء     والواقع أن هذا التفاوت بين التعق     



١٢١

 

 

 أهمها ظـروف تكـوين      :الهيكلى يرجع إلى عدة عوامل    

الجماعة، واألولويات التى حـددتها لنـشاطها، والمـدى         

الزمنى المتاح لها قبـل اصـطدامها بـأجهزة األمـن،            

.والخبرات التنظيمية المتاحة لها

 

 

٢

 

 على الرغم من هذا االختالف من حيـث درجـة           -

ا قـد   ذه الجماعات إال أنها جميع    تعقيد البناء الهيكلى بين ه    

اتسمت بسيطرة الفرد على جميع مستويات التنظيم، نجـد         

      ا مـن الـشيخ     هذا بوضوح فى معظم هذه الجماعات بدء

       ا حسن البنا المرشد العام األول لإلخوان المسلمين، مرور

.بصالح سرية، فشكرى مصطفى، فعبد السالم فرج

 

 

٣

 

ـ       - ات بالمرونـة    اتسم البناء الهيكلى لهـذه الجماع

والقدرة على التأقلم مع ظروف التحرك، ولعل خير مثال         

على ذلك تنظيم اإلخوان المسلمين فى الجامعة الذى جـاء          

ا وعلى درجة عالية من الكفـاءة، فـرئيس شـعبة           بسيطً

الجامعة هو المسئول مـسئولية مباشـرة عـن رؤسـاء           



١٢٢

 

 

الكليات، وتنقسم الكليات إلى أقسام يختص كل قسم منهـا          

ون إحدى السنوات الدراسية، ورؤساء أقـسام الكليـة         بشئ

مسئولون عن سلوك أعضاء جماعتهم أمام أمير الكليـة،         

وقد أتاح هذا التقسيم لتنظيم اإلخوان فى داخل الجامعة فى          

وحدات من الصغر، بالقدر الذى يـسمح لهـا بـالتجمع           

   ا بالقدر الذى يسمح لها بالتـأثير       بسرعة، ومن الكبر أيض

.خل الكلياتالفعال دا

 

 

وقد أفادت الجماعات اإلسالمية المعاصرة مـن هـذه         

الخبرة التنظيمية لإلخوان فى الجامعة، األمر الـذى أدى         

إلى زيادة فعاليتها بشكل واضح فى الجامعات المـصرية         

.فى السبعينيات والثمانينات

 

 

٤

 

 اتجهت معظم هذه الجماعات إلى األخذ بـالتنظيم         -

ساس تكوين جماعات صغيرة    العنقودى، الذى يقوم على أ    

ال يعرف بعضها البعض، وذلك من أجل تـوفير أقـصى           

درجة ممكنة من درجات السرية لنشاطها، فأقصى عـدد         



١٢٣

 

 

ممكن من األعضاء الذى كان يمكن أن يعرفهم أو يتصل          

بهم عضو النظام الخاص فى اإلخوان كان ثمانية، وتنظيم         

 كان مـن مجموعـة مـن   ) الفنية العسكرية(صالح سرية   

     بالنسبة  يءا، ونفس الش  الخاليا التى ال يعرف بعضها بعض 

.لتنظيم الجهاد

 

 

والواقع أن هذه الخصائص التى اتـسم بهـا الهيكـل           

التنظيمى لهذه الجماعات وإن كان قد جعل مـن الـسهل           

على قيادة هذه الجماعات تحريك وتوجيه أعضائها للقيـام         

 أنه قـد    ببعض األعمال واألنشطة العنيفة فى المجتمع، إال      

 أوجد أيض    ا، ويمكن أن نطلـق     ا ظاهرة أخرى أكثر تعقيد

ا من بـين ثنايـا      عليها ظاهرة توالد الجماعات األكثر عنفً     

هذه الجماعات كالناجون من النار، واألمـر بـالمعروف         

.والنهى عن المنكر، والشوقيون الحركيون وغيرها

 

 

ا من جانب أى جماعة تنشق عنها       وكان رد الفعل عنيفً   

األمر الذى يصل إلى حد التـصفية الجـسدية         . عةمجمو



١٢٤

 

 

بد لهؤالء األعـضاء     لهؤالء األعضاء المنشقين، وكان ال    

المنشقين من مواجهة العنف بالعنف، وهكذا تتسع دائـرة         

العنف حتى فى العالقات بين هـذه الجماعـات بعـضها           

.البعض، ليصيب رذاذها األبرياء من المجتمع

 

 



 



نقصد بالتكوين العضوى، نسبة الشباب إلى كبار السن        

فى هذه الجماعات، والواقع أن الدراسات تؤكد أن الغالبية         

العظمى كانت للشباب، بل إن معظم هذه الجماعات كـان          

يركز نشاطه وسعيه لتجنيد األعضاء بين الـشباب طلبـة          

ن المدارس والجامعات، وال يختلف فى هذا جماعة اإلخوا       

المسلمين أو غيرها من الجماعات، والتى أولت الجامعـة         

اهتمام ا خاص   ا بالجامعة، كمـا أن     ا، وأقامت تنظيما خاص

معظم أعضاء النظام السرى الذى قام بـبعض األعمـال          

.اإلرهابية كانوا من الشباب

 

 

وذلك ألن طغيان عنـصر الـشباب علـى التكـوين           



١٢٥

 

 

ا علـى   د مـساع  العضوى لهذه الجماعات يشكل عـامالً     

استخدام هذه الجماعة للعنف، لما يتسم به السلوك السياسى         

.)١(للشباب من خيالية ومثالية ورفض للواقع

 

 



 



 

 

                                                 

٨٥ : ص،محمد سعد. ات اإلسالم السياسى، دجماع) ١(

 

-٩٢.

 

 



١٢٦

 

 



 




 



 



تداعيات والء البنا للقصر     

 

 ٣

 

 

 فى الحكمالبنا يسخر جماعته لخدمة من     

 

 ٦

 

 

تعارض اإلخوان مع الكتاب والسنة     

 

 ٩

 

 

اإلمام أبو العزائم يكشف الحقيقة      

 

 ٨

 

 

فى الذروة اإلخوان     

 

 ١٠

 

 

الضربة القاضية للبنا بخروج زعماء     

 

 

 الجماعة منها    

 

 

 

 

١٣

 

 

الجهاد يبدأ     

 

 ١٦

 

 

الجوالة هى البداية الحقيقية     

 

 ١٩

 

 

يمى للجماعةالبناء التنظ     

 

 ٢٠

 

 

حرب فلسطين فرصة سانحة     

 

 ٢٤

 

 

تورط اإلخوان فى اليمن     

 

 ٢٦

 

 



١٢٧

 

 

جرائم الجهاز السرى لإلخوان المسلمين     

 

 ٢٨

 

 

محاوالت يائسة     

 

 ٣٢

 

 

االتهامات الموجهة لإلخوان المسلمين     

 

 ٣٤

 

 

اغتيال النقراشى على يد اإلخوان     

 

 ٣٦

 

 

انالسخط العام على اإلخو     

 

 ٣٩

 

 

الخداع والتالعب بالشيخ البنا     

 

 ٤٤

 

 

ا وليسوا مسلمينليسوا إخوانً     

 

 ٤٩

 

 

اإلذالل واالغتيال     

 

 ٥١

 

 

من قتل حسن البنا؟     

 

 ٥٥

 

 

اإلخوان بعد حسن البنا :الفصل الثالث

 

 ٥٩

 

 
الهضيبى هو بداية النهايات     

 

 ٥٩

 

 
يشبه قادة اإلخوان باألنبياء التلمسانى     

 

 
 والمرسلين    

 

 

 

 

٦٣

 

 
الشيخ أحمد السكرى المؤسس الحقيقى     

 

 
 لإلخوان يكشف حقيقة إمامهم    

 

 

 

 

٩٩

 

 



١٢٨

 

 

السكرى يتهم إمام اإلخوان بالنفاق     

 

 ١٠٣

 

 
الشيخ الغزالى يكشف حقيقة اإلمام الثانى     

 

 
 لإلخوان    

 

 

 

 

١٠٥

 

 
التشابه الكبير بين اإلخوان والماسونية     

 

 ١١٢

 

 
ان يفرخون اإلرهاباإلخو     

 

 ١١٥

 

 
أسلوب تجنيد األعضاء وإعدادهم: أوالً     

 

 ١١٦

 

 
خصائص البناء الهيكلى لجماعات: ثانيا     

 

 
 اإلسالم   

 

 

 

 

١١٩

 

 
التكوين العضوى لهذه الجماعات: اثالثً     

 

 ١٢٤

 

 

فهرس الكتاب

 

 ١٢٦

 

 

 
 


