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 أحدث التنظيمات اإلرهابية المتطرفـة تنظـيم         من إن
، والذى قام لقتل شخصيات هامة مـن        )الناجون من النار  (

أبناء مصر، هذا التنظيم ضم المكوجى والمنجد والـسائق         
والطبيب، وهو تنظيم يؤمن بفكر اإلخـوان المـسلمين أو          
بفكر أبو األعلى المودودى والذى هو أستاذ سـيد قطـب           

.ر اإلخوانمفك

 

 
وجاء تقرير األزهر الشريف عن هذا التنظيم      

 

 والذى  -
نشر فى الصحف  

 

 أن هذا التنظيم يؤمن بأن مـصر دار         -
حرب وليست دار سالم، وأن سرقة أمـوال المـصريين          

.)١(حالل، وقتلهم حالل، وتخريب ديارهم حالل

 

 
 فى الخمسينيات حيث جاءت     ولو عدنا إلى الوراء قليالً    

                                                 

ا مع فكر الوهابية الذين استحلوا ديار       حظ أن هذا الفكر يتفق تمام     ال) ١(
المسلمين فى مكة والمدينة والطائف وكربالء وغيرها، وقتلوا المسلمين         

.موالهم واستحلوا نساءهمأوسرقوا 

 

 



٤

 

 

ت مشبوهة بأمريكا لمفكر اإلخـوان      دعوة خاصة من جها   
األوحد وفيلسوفهم السيد قطـب، والـذى عـاد ليـزرع           

.ناالفوضى فى وطن

 

 
وقد قام فكر التنظيم السرى لإلخوان المـسلمين علـى     
إباحة القتل والسطو على أموال الغيـر وإقامـة دولـتهم           

 ويؤمن اإلخوان بأن مصر ليست دار سالم بل هى          ،بالقوة
.وأموال سكانهادار حرب تباح دماء 

 

 
معالم فى  (وقد حدد مفكر اإلخوان سيد قطب فى كتابه         

والذى نادى فيه بكل ما يؤمن به النـاجون مـن           ) الطريق
والجاهلية تقوم على حاكمية البشر للبـشر،       : (النار فيقول 

هذه الجاهلية التى قاومها كل رسول بالدعوة إلى اإلسـالم        
). له وحده

 

 
؟..ولكن كيف

 

 
 يحكم أى مجتمع مثل هذه النظريـة  هل من الممكن أن   

..العجيبة؟

 

 
.حاكمية اهللا وإلغاء الوجود البشرى: أى

 

 



٥

 

 

وكيف يكون اإلنسان إذن خليفة اهللا فى األرض؟

 

 
يقول الفقيه المبرمج بعد عودته مـن أمريكـا وبعـد           

وليس ألحد أن يقول بشرع يـشرعه       : (االنضمام لإلخوان 
ا هللا معلنة، وأن    هذا شرع اهللا، إال أن تكون الحاكمية العلي       

).يكون مصدر السلطات هو اهللا سبحانه

 

 
.؟!لم يقل كيف

 

 
هل يتصور الفقيه المبرمج أن اهللا سبحانه سوف ينزل         
على األرض فى صورة بشرية ليباشر السلطة بنفـسه؟ أم          

      ا عن اهللا فى تنفيـذ هـذه      أن الفقيه يريد أن يعين نفسه نائب
الحاكمية؟

 

 
 ألنـه   ؛ مؤمنين بـه   ومع ذلك فالجهال يسارعون إليه    

يرفع المصحف فوق أفكاره السوداء النابعة من قلب مظلم         
وفكرة الحاكمية ليست مـن اختـراع       . حاقد ونفس ممزقة  

   كـرم  سيد قطب بل سبقه الخوارج حينما قالوا لسيدنا على 
 يحكـم    اإلمام على   كان فهل) إن الحكم إال هللا   : (اهللا وجهه 

!!.بغير شرع اهللا؟

 

 



٦

 

 

 بالحرف الواحد فى كتابـه بالعزلـة   وينادى سيد قطب 
:عن العالم كله فيقول

 

 
كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضى المـسلم         (

فى جاهليته وحاضره فى إسالمه، نشأ عنها عزلة كاملـة          
فى صالته بالمجتمع الجـاهلى مـن حولـه وروابطـه           
االجتماعية، ونحن اليوم فـى جاهليـة كالجاهليـة التـى          

ـ    م، مـا حولنـا اليـوم جاهليـة،         عاصرها اإلسالم وأظل
تصورات الناس وعقائدهم، وعاداتهم وتقاليـدهم، مـوارد       
ثقافتهم، فنونهم وآدابهم وشرائعهم وقوانينهم، حتى الكثيـر        
مما نحسبه ثقافة إسالمية، ومراجـع إسـالمية، وفلـسفة          

 إسالمية، وتفكير ا، هو كـذلك مـن صـنع هـذه          ا إسالمي
).الجاهلية

 

 
أن الدنيا كلها ليست دار إسالم      بل إن سيد قطب يقرر      

/  الجـزء الرابـع   ) ظالل القرآن (بل دار حرب فى كتابه      
إنه ليس على وجه األرض دولة مـسلمة        : ( فيقول ٢١٢٢

وال مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هى شريعة اهللا والفقه          



٧

 

 

).اإلسالمى

 

 
ثم يرفض سيد قطب المصالحة مـع هـذا المجتمـع           

ليست مهمتنا أن   : (ن فيقول الكافر، ويرفض أى والء للوط    
نصطلح مع واقع هذا المجتمـع الجـاهلى، وال أن نـدين     

 بالوالء له فهو، بهذه الصفة    

 

  صفة الجاهلية  -

 

 غير قابل   -
).ألن نصطلح معه

 

 
ويرحل عنا سيد قطب وتبقى أفكاره لتصنيع اإلرهاب،        
ودفع جماعة اإلخوان المسلمين إلى قيادة هـذا اإلرهـاب          

.الدموى

 

 
توهمون أن اإلخوان المسلمين هم دعاة دين،       إن الذين ي  

بإرشـادها   وأأو أن التنظيمات المنبثقة من هذه الجماعـة     
هى تنظيمات إسالمية، هؤالء يساعدون اإلرهـاب ضـد         
مصر قلعة اإلسالم والتى يراد هدمها لحساب الـصهيونية         

 والصليبية العالمية اآلن، وحين تنشر الصحف     

 

 بقصد أو   -
 بغير قصد 

 

هم واجتماعاتهم وتطلـق علـيهم       عن نشاط  -
 صفة

 

  اإلسالميين -

 

 أو التيار اإلسالمى فإنها بذلك تؤكد       -



٨

 

 

.شرعية هذه المؤامرة

 

 
وعلماء اإلسالم كانوا ضد هذه الجماعة على الـدوام          

 ١٩٦٤(وكان اإلمام األكبر شـيخ اإلسـالم        

 

) م١٩٦٩ -
له حسن مأمون    المغفور  

 

 يرحمه اهللا  -

 

 من أشجع علماء    -
 ألنه بشجاعة   ؛فضل من تولوا مشيخة األزهر    الدين، ومن أ  

الغيور على اإلسالم تـصدى فـى الـستينيات لجماعـة           
اإلخوان المسلمين بالرأى السديد، وفى حديث له بإذاعـة         

إن هذه الجماعـة تريـد أن   : (القاهرة قال بالحرف الواحد 
تعيد إلى مصر فى القـرن العـشرين إرهـاب القـرون            

رية مفـاهيم الهمجيـة     الوسطى، وتنشر فى الديار المـص     
).والبربرية

 

 
إن فكرة تكفيـر المجتمـع اإلسـالمى        .. وفى الحقيقة 

وضعت بمعرفة الماسونية العالمية، والتـى قـال الـشيخ          
محمد الغزالى فى الصفحات السابقة أنها اخترقت جماعة        

 لإلخوان المسلمين،   ةولقنت هذه الفكر  . اإلخوان المسلمين 
باإلسالمية لتبرير قتـل    ولكل الجماعات األخرى المسماة     



٩

 

 

 واالستيالء  ، وهدم مدنهم  ، وتبرير نسف منشآتهم   ،المسلمين
.على أموالهم

 

 
وعة فى أرض اإلسـالم ومغلفـة       رفكرة ماسونية مز  

بالدعوة اإلسالمية حتى يمكن أن تبقـى وتنتـشر باسـم           
.القرآن

 

 
ولما كانت مصر هى المرشحة لتقوم علـى أرضـها          

انات بشرية وحضارية   أسمى الحضارات لما تملكه من إمك     
وثقافية متفوقـة، لـذلك سـارعت الماسـونية بمـساندة           
التنظيمات المسماة باإلسالمية وزودتها بالفكر الهدام النابع       
من اإلسرائيليات المشهورة، والتى تبناها تنظـيم التكفيـر         

  وزير األوقاف األسبق   والهجرة الذى اغتال الشيخ الذهبى    
لـوا كلمـة الحـق، أو       بقصد إرهاب العلماء حتى ال يقو     

يكشفوا حقيقة هذه التنظيمات، ولنقرأ ملف قضية محاكمة        
شكرى مصطفى زعيم تنظيم التكفير والهجـرة      

 

 والـذى   -
 ا بجماعة اإلخوان المسلمين وانـشق عنهـا       كان عضو

 

- 
ولنستمع إلى هذا الحوار بين شـكرى مـصطفى وهيئـة           



١٠

 

 

ية المحكمة لنفهم ونتأكد أن الماسونية العالمية، والـصهيون       
العالمية وراء هذه التنظيمات كلها ولكن من خالل قيادات         

ا  مباشر لقد سألت المحكمة شكرى مصطفى سؤاالً     .. عميلة
.عن اليهود والحرب معهم

 

 

 

إذا اقتضى األمر دخول اليهود     :  قالت المحكمة تسأله   -
إلى مصر وجيوشهم وصـلت القـاهرة، فهـل تحـارب           

اليهود؟جماعتك فى صف الجيش المصرى لرد عدوان 

 

 
لن نحارب  .. ال: قال شكرى مصطفى بالحرف الواحد    

..اليهود

 

 

 

. لماذا؟-

 

 
       ا، كالفرار  ألن خططنا هى الفرار من العدو الوافد تمام

.من العدو المحلى وليس مواجهته

 

 
وهكذا يؤكد شكرى مصطفى ما ذهبنا إليـه مـن أن           
هناك صلة وثيقة بين الجماعات المتطرفة فى مصر وبين         

إن كان سيد قطب قد نادى فـى الـستينيات          الماسونية، و 
بتكفير المجتمع المصرى واعتبـار أرض مـصر أرض         



١١

 

 

حرب تباح أموال وأرواح شعبها، فإن شكرى مصطفى قد         
تنظيم الجهاد، كما أخـذ  الرأى، كما أخذ عنه أخذ عنه هذا    

.عنه الناجون من النار

 

 
  فى أمريكا مفتى     عاشالتاريخ يعيد نفسه حيث     أعاد  و

 اإلسالمية عمر عبد الرحمن الذى كان يرسـل         الجماعات
من هناك بألوف الدوالرات يشترى بها المتطرفون السالح        
ويؤجرون بها الشقق المفروشة، وينفقـون منهـا علـى          
أصحاب السوابق من المجرمين الذين أصـبحوا أعـضاء         
وأمراء فى هذه الجماعات، كما رأينا من خـالل أحـداث         

ب التى يملكها المصريون    السطو المسلح على محالت الذه    
من المسيحيين بعد قتلهم، حيث أفتى المفتى الدموى عمـر    
عبد الرحمن باسم اإلسالم بأن قتل المسيحى حالل وسرقة         

!!.أمواله حالل

 

 
وبهذه الفتوى الشيطانية وقعت الفتنـة الطائفيـة فـى          
صعيد مصر، وراح ضحيتها أبريـاء مـن المـواطنين          

.الشرفاء

 

 



١٢

 

 

والـسماح لـه     رحمن فى أمريكا  إن وجود عمر عبد ال    
بالعمل ضد مصر ليس لـه إال معنـى واحـد وهـو أن              
الماسونية العالمية أو قوى الـسلطة المعاديـة لإلسـالم          

والمسلمين وجدت فى هذا الضرير      

 

الـذى هـو أميـر       -
 الجماعات اإلسالمية 

 

 بغيتها، كما وجدتها من قبل فـى        -
سيد قطب، ومـن قبلـه صـنعت وزارة المـستعمرات           

. لها فى نجديطانية محمد بن عبد الوهاب عميالًالبر

 

 



 



نقرأ تعـاليم   ) ملف مقتل النقراشى  (خوان  فى أوراق اإل  
حسن البنا ومنها ما يؤكد أنه كان داعية اإلرهاب الدموى،          

 كما  ،وأول من نادى بتكفير كل مناهض لجماعة اإلخوان       
 ال نتردد فـى  علينا أن : (جاء فى األوراق بالحرف الواحد    

 فى اغتيال أعدائه، وهذه     االستعانة بسنة رسول اهللا     
الجماعة يجب تأييدها على كل وطنى، وكل متخاذل عنها         
قاعد عن نصرتها فهو مقصر فى أمر اهللا، وال فرق بـين            
محاربة أعداء اإلسـالم ومحاربـة هـؤالء المناهـضين          



١٣

 

 

).لجماعة اإلخوان

 

 
:طيروفى نفس األوراق نقرأ هذا النص الخ

 

 
)  ا فى الحكم بأن مـن ينـاهض اإلخـوان          ال تردد أبد

المسلمين إنما هو خارج على المجاهدين، ويصبح مهـدر         
الدم، وإن قاتله مثاب على ما فعله بأعظم ما يثاب المجاهد           
عند اهللا، إن القتل وإن كان يعتبر جريمة فـى األحـوال            

      ا مـن ناحيـة العقيـدة،       المدنية إال أن له ما يسوغه كثير
ا على اإلنسان إن لم يقم      يصبح القتل فى هذه الحالة واجب     و

  وهذا االعتقاد اعتنقته كل     ،)ا فى حق عقيدته   به كان مجرم 
الجماعات المتطرفة، فكل فرد خارج جماعتهم كافر يحل        
قتله وسلب أمواله، وهذا ما يفسره لنا وضعهم للقنابل فى          

 وجنود  الميادين العامة والمواصالت العامة وقتلهم لضباط     
.الشرطة

 

 
فقتل ضابط الشرطة أو جندى الـشرطة الـذى يقـوم           
بمواجهة فى مطاردة اإلرهاب حالل دمه ومهدر بـنص         

.صريح من حسن البنا

 

 



١٤

 

 

هذه هى تعاليم حسن البنا، والواجـب علـى أجهـزة           
عالم المصرية أن تكشف حقيقـة هـذا الداعيـة إلـى            اإل

اإلرهاب باسم الدين، والداعية إلى قتـل كـل منـاهض           
  ا، وزعم أن ذلك من سنة النبـى        لجماعته وتصفيته جسدي

.

 

 



 



 قادة اإلخوان المسلمين ومرشدهم يـشاركون       لقد رأينا 
فى النشاط السياسى باسم الدين فـى نـدوات وأحاديـث           
صحفية واجتماعات علنية فى مقر مشبوه لهم فـى حـى           

خطب الخطبـاء   ي.. الروضة وبالتحديد فى شارع الروضة    
ويمارسون اإلثارة باسم الدين يتحدثون ال عـن فقـه وال           

.علوم وقرآن بل عن قضايا للتهييج السياسى

 

 
والخطورة هى فى تزييف الحقائق ألبنائنا مـن هـذا          
الجيل الذى ال يعرف الكثير عن حقيقة هـذه الجماعـة،           

ا للمرشد حامد أبو النصر فى أخبـار        فمثالً عندما نقرأ بيانً   
 وقد قال فيه بـالحرف الواحـد        م١٩٨٨ فى ديسمبر    اليوم



١٥

 

 

ليخدع الجيل الجديد الذى لم يعاصـر إرهـاب اإلخـوان           
لقد مضت جماعة   : (وجرائمهم فى األربعينيات وما بعدها    

   ا حيث أسسها الشهيد حـسن البنـا        اإلخوان منذ ستين عام
ومازالت تمضى على أصل من أصولها وهـو أسـلوب          

    ـ بِبيِل رِإلَى س عـةِ  ادِبالِْحكْم نَةِ    كـسِعظَـِة الحوالْمو 
وهذا هو أسلوبنا وطريقنا ندعو إليه ونأمل       ) ١٢٥: النحل(

).أن يمضى الناس عليه

 

 
ونحن قد نشرنا هذا الكتاب ليكون أبلغ رد على مقولة          
مرشد اإلخوان حامد أبو النصر عـن الـدعوة بالحكمـة           

 ألن ؛لتـه ا فـى مقو والموعظة الحسنة، فهو لم يكن صادقً  
    يكذبـه ومـا بعـدها     ا  تاريخ اإلخوان خالل الستين عام، 

وسلسلة الجرائم التى ارتكبها اإلخوان ثابتـة فـى أوراق          
المحاكم والكتب، حيث يوجد فى ملف اإلخوان المـسلمين         
الرد القاطع على مزاعم مرشد اإلخوان، بـل أن الواقـع           

ه ١٤١٤العملى يكذبه لقيامه فى عيد األضحى       

 

م ١٩٩٤ -
توزيع منشورات مناهضة للحكم بقـصد إثـارة الفتنـة          ب



١٦

 

 

.وإشاعة الفوضى، وتم القبض عليه

 

 
ونقول لحامد أبو النصر بأن جماعتـه ال تملـك مـن            
وسائل تحقيق أهدافها للوصول إلى الحكم غيـر العنـف          

ا ا أو برنامج  ا أو علم   ألن جماعته ال تملك فكر     ؛واإلرهاب
ه، لذلك كان تـاريخ  يطيعال لبعث الحضارة، وفاقد الشىء     

ا بـالعنف   اإلخوان منذ أن ظهروا على أرض مصر مليئً       
!!.واإلرهاب وقتل األبرياء وسفك الدماء

 

 
وتاريخ حامد أبو النصر نفسه شاهد على ذلك، فقد بدأ          
يومه األول فى جماعة اإلخوان يحمل المسدس، بل وأقسم         

 حسن البنا وقد انفرد به داخل حجرة        مفى بيته بمنفلوط أما   
ة، أقسم على هذا المسدس والمصحف، وكانـت أول         قمغل

!!.بيعة مسلحة فى الصعيد كما قال حسن البنا بلسانه

 

 
وهذا الكالم كتبه بخط يده حامد أبو النصر فى كتـاب           

).اإلخوان المسلمون وعبد الناصر(باسم 

 

 
 وانتقل المرشد العام  : (فيقول

 

  حسن البنا  -

 

 إلى دارى   -
 حيث هيأت له حجرة     ، أسيوط بمنفلوط بعد إلقاء خطبة فى    



١٧

 

 

ـ          ا نوم خاصة ودخلها باسم اهللا وجلس على الفراش متربع
 هيه: وقال

 

 ماذا أعجبك من خطابى؟     ، هيه يا سيد محمد    -
ا ما تجرى   إن المعانى التى ذكرتها فضيلتك كثير     : قلت له 

على ألسنة الخطباء والعلماء، وليس هـذا هـو الـسبيل           
ادهم السالفة للرجوع بالمسلمين إلى عهدهم وأمج    

 

أن :  أى -
الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ال جدوى منها      

 

 فقـال   -
إذن ماذا ترى؟: حسن البنا

 

 
 بمـسدسى الـذى ال   الحظة متوشـح وكنت فى تلك ال   (

إن الوسيلة الوحيدة للرجوع باألمة إلى      : يفارقنى وقلت له  
أمجادها السالفة هو هذا المسدس، وأشرت إلى مـسدسى،         

المرشد العام كأنما لقى بغيته وعثر على       فانبسطت أسارير   
: مطلبه، وقال لى وهو يخرج المصحف من حقيبته قـائالً         

ا إلـى المـصحف     مـشير (هل تعطى العهد على هذين؟      
).والمسدس

 

 
نعم، وقد غمرنـى الفـيض اإللهـى والـسعادة          : قلت
.األبدية

 

 



١٨

 

 

أمام المـسدس  : وبعد أن تمت البيعة بهذه الصورة، أى  
إنهـا البيعـة    .. مبروك: (اته مهنئً والمصحف، قال فضيل  

..).األولى فى صعيدكم

 

 
نفهم إذن من كالم محمد حامد أبو النصر أن الـدعوة           
بالحكمة والموعظة الحسنة ليست هـى مـنهج اإلخـوان          
المسلمين، بل المنهج الذى وضعه وحـدده حـسن البنـا           

هى المسدس المختفى   .. وحامد أبو النصر معه هى العنف     
!!.داخل المصحف

 

 



 





 



منذ أن تسربت من خلف جدران السجون خيوط خطة         
،  المـسلح   وداعية اإلسالم  ،أعدها القطب اإلخوانى البارز   

وثائق التكفير والجهاد ضـد     بعدها  سيد قطب حتى توالت     
 وكان من بـين أبرزهـا   ،الطاغوت والجاهلية ودار الكفر   

منهـاج  ) (كلمة حق ) (لماذا أعدمونى ) (الطريقمعالم فى   (
ــة) ( اإلســالمىالعمــل ــضة الغائب ــات (و) الفري مقوم



١٩

 

 

).االستمرار

 

 
ورغم أن الخيط لم يبدأ من سيد قطب، بل يمتـد إلـى       
عمليات التنظيم الخاص لجماعة اإلخوان المسلمين، إال أن        
تنظيمات الجهاد على اختالف أسمائها تنتمى بصلة وثيقـة    

..يد قطب المسلحةإلى دعوة س

 

 
 وتناثرت أشالء،   ،منذ هذا التاريخ انفجرت قنابل كثيرة     

، )الـسادات (وطارت رؤوس بينها رأس رئـيس الدولـة      
ووزير أوقـاف   ) رفت المحجوب (ورئيس مجلس الشعب    

غير رؤوس عشرات األبرياء مـن      ) الشيخ الذهبى (أسبق  
.الضحايا

 

 
وإلى مسيرة سيد قطب انضم االسـالمبولى والزمـر         

رية وشكرى مصطفى وصالح سـرية وعمـر عبـد          وس
القمرى واألسوانى وعالء محى الـدين       الرحمن وعصام 

..وعبد السالم فرج ونصحى وعشرات غيرهم

 

 
وظهرت أسماء حزب التحرير، والتكفيـر والهجـرة،        
والناجون من النار، والتوقف والتبـين، والواثقـون مـن          



٢٠

 

 

النصر، وطالئع الفـتح، وشـباب محمـد، والـشوقيون،          
.الجماعة اإلسالمية، والجهادو

 

 
فكيف بدأت الرحلة؟ وإلى أين انتهت؟

 

 



 



   مـا ذنـب    : ا ما يتردد سـؤال    عندما تنفجر قنبلة كثير
.األبرياء؟

 

 
ولكن صالح سرية، قائد عملية الفنية العـسكرية عـام          

تكفيـر مـن نطـق      ) رسالة اإليمـان  ( يقرر فى    م١٩٧٤
 وجواز إراقة دمـاء     ،ة الجهاد بالشهادتين ما لم يحمل راي    

ا عن حكومـات     ألنهم قاموا دفاع   ؛من يعملون مع النظام   
الكفر، والذى يموت منهم كفار إال إذا كانوا مكرهين فإنهم          

.يبعثون على نياتهم

 

 
وينتسب حزب التحرير اإلسالمى إلى فكـر وإمـارة         

    صالح سرية، وإن عرف أيض ا إعالمي ا باسم شباب   ا وأمني
.ظيم الفنية العسكريةمحمد وتن

 

 
     ا من حكم إعدام  فـى       وقد وفد سرية إلى مصر، هارب



٢١

 

 

العراق، وهو فلسطينى األصل، أردنى الجنسية، أتى إلـى         
مصر عن قناعة، بأن تحرير فلسطين يبدأ بإقامـة دولـة           
اإلسالم فى أكبر بلدان الطوق، وقد شده إليها أفكار سـيد           

ن، بعد أن   قطب وعالقات نسجها من بعض قيادات اإلخوا      
.تتلمذ على يد الشيخ تقى الدين النبهانى فى األردن

 

 
وفى مصر التقى بحسن الهالوى، الذى شـارك فـى          
تأسيس أول خلية للجهاد، فانضم إليه بمجموعته، ثم نجـح       
فى تجنيد كارم األناضولى طالب الفنية العسكرية، الـذى         
كان ركيزته مع باقى مجموعة الفنية فى الهجـوم علـى           

 واعتقال قيـادات الحكـم      ،واالستيالء على السالح  الكلية  
، ثم أعلـن البيـان      م١٩٧٤ أبريل   ١٣أثناء اجتماعها فى    

.١رقم

 

 
وتشير بعض الدراسات إلى حزب التحرير اإلسـالمى        
الذى كان البداية األولى لتنظيم الجهـاد، ألسـباب بينهـا           
التقييم اإليجابى لتنظيم الجهاد فى وثائقه لتجربـة صـالح          

عتماد أسلوب التغلغل فـى أجهـزة الـسيطرة         سرية، وا 



٢٢

 

 

، والصالت التى ربطت سالم الرحال الذى أفلت        )الجيش(
من ضربة الفنية مع مقدم المـدرعات عـصام القمـرى،     
مخطط الهروب الكبير من سجن طره، ومحمد عبد السالم         

المرجعية الفكريـة   ) الفريضة الغائبة (فرج صاحب كتاب    
.لتنظيم الجهاد

 

 
 هنا إلى المجموعة التى نفذت عمليـة        وتجدر اإلشارة 

  المصرى االعتداء على اللواء حسن األلفى وزير الداخلية      
 أطلقت على نفسها اسم مجموعة الـشهيد عـصام          األسبق
.القمرى

 

 
 صوت الجهـاد،    وبضربة الفنية العسكرية يخفت قليالً    

.ويرتفع صوت التكفير على يد شكرى مصطفى

 

 



 



اءة سيد قطب اتجاهات الجهـاد،      مثلما خرجت من عب   
خرجت منها اتجاهات التكفير، فالجهاد أخذ عنـه فكـرة          

 ،ا االفتراق عن المجتمع الجاهلى شـعوري      :المفاصلة، أى 
بينما أخذت عنه اتجاهات التكفيـر المفارقـة       

 

ـ  - ا،  مكاني



٢٣

 

 

وطو     ا عن دار الكفر    رها شكرى مصطفى إلى الهجرة بعيد
 للتحرير عنـدما تـصل      فى مرحلة االستضعاف والعودة   

.نيالجماعة إلى مرحلة التمك

 

 
       ا بـاإلخوان   وفى السجن الذى دخله شـكرى عـضو

عاصر الخالف الذى احتـدم بعـد أن أصـدر          المسلمين،  
) ال قـضاة  .. دعاة (همرشد الجماعة حسن الهضيبى كتاب    

وقـد زاد    ،)معالم فى الطريق  (ا على كتاب سيد قطب      رد 
خوانية بأن المرشـد العـام      الخالف حدة تأكيدات قيادات إ    

كان قد بارك كتاب سيد قطب وخطته إلعادة التنظيم بعـد           
 ثم تخلى عنه، بعد أن التف حول عنـق          ،م١٩٥٤ضربة  

ـ  ،سيد قطب حبل المشنقة    ر موقفـه تحـت ضـغط        وغي
.الظروف

 

 
وفى السجن قرر شكرى االنفصال عن اإلخوان علـى         

 )وخيـوط خطـة   ( سـيد قطـب      )معالم( هأن يكون هادي  
.خطط تكفيروم

 

 
وفى جولته فى قرى محافظة أسيوط، بعد اإلفراج عنه         



٢٤

 

 

ثر المصالحة بين السادات واإلخوان، قـال  إ، م١٩٧١عام  
، بل  )ما قبل اإلسالم  (ن الجاهلية ال ترتبط بزمان      إ :شكرى

 ،تشمل كل أنحاء األرض التى ال يطبق فيهـا شـرع اهللا           
  وجمع قرابـة ألفـين مـن        هعذر أحد لجهل  ورفض أن ي ،

..وغيرهم كفرة) جماعات المسلمين(لمريدين أسماهم ا

 

 
ثم طاف بجماعته جبال محافظات الـصعيد، يـصدر         

، فى نمط جديد من العالقـات       يرالفتاوى ويعد ليوم التحر   
 وألن حـادث الفنيـة      ؛يشمل الزواج ومـصادر الـرزق     

    ا، شد نموذج شـكرى فـى       العسكرية كان ال يزال طازج
إعالمية، كما تصدى بعض     ضجة   تالتكفير االنتباه، وثار  

رجال الدين ومن بينهم الشيخ الـذهبى وزيـر األوقـاف           
 وهنا قـرر شـكرى أن   ،األسبق لدعاوى التكفير والهجرة  

 فتم اختطافه   ،يضرب ضربته، فأمر بالقصاص من الشيخ     
واشترط األمير إلطالق سراحه دفع فدية ونشر بيان فـى          

ورفـضت الـسلطات    .. الصحف بحقيقة مؤلف الجماعة   
ا بإعـدام الـشيخ الـذهبى       حكممصطفى  صدر شكرى   أف



٢٥

 

 

 وبعد أسابيع ألقـى القـبض       ،برصاصة فى عينه اليسرى   
عليه فى عزبة النخل، وبعدها بشهور رفرفت راية سوداء         

. االستئنافنفوق سج

 

 



 



 بـين مقـدم     م١٩٧٩كانت الصدفة قد جمعـت عـام        
المخابرات عبود الزمر، مع مفكر الجهـاد محمـد عبـد           

لسالم فرج، وكان الوسيط طارق الزمر، والمكان بوالق        ا
.)معالم فى الطريق( والمرجعية ،الدكرور

 

 
أفكار الجاهليـة   فهى  أما الضرورة التى تفسر الصدفة      

، ودار الكفر والجهاد ضد الطاغوت التى أصبح لها الغلبة        
 فمن أجل هـذه الفكـرة       ،وصارت كلمة السر فى كل لقاء     

ج مساجد بوالق يـدعو إلـى       طاف محمد عبد السالم فر    
..خر سوى الجهادآا  التى لم تكن شيًئ،الفريضة الغائبة

 

 
ومن خالله التقى بالنقيب خالـد االسـالمبولى، كمـا          
ربطته صلة بمقدم المدرعات عصام القمرى الذى هـرب         

نذره مقدم المخابرات عبود الزمر أن      أمن الخدمة، بعد أن     



٢٦

 

 

 بالقمرى بعـد    أمره قد انكشف، ثم سرعان ما لحق الزمر       
 القيـادة العـسكرية     حانأن حامت حوله الشبهات، وبدأ ج     

.لجهاد فى التكوينل

 

 
ا بين السادات والجماعـات      وشيكً ان الصدام قد بد   وأل

ر، جرت اتصاالت توحيـد  اسالمية التى لها أنياب وأظف اإل
مع الجماعات اإلسالمية فى معقل نفوذها فى الصعيد عبر         

 عمر عبـد الـرحمن مفتـى        . ود ،كرم زهدى أمير المنيا   
.الجماعة

 

 
وقد أثمرت هذه العملية حـادث المنـصة الـذى راح           

. السادات الرئيسضحيته

 

 
.  بين الجهـاد والجماعـة     ولم يدم شهر العسل طويالً    

فسرعان ما دب بينهما الخالف داخل أسوار السجن حول         
.. أمورةثالث

 

 
١

 

وتشير بعض المـصادر إلـى أن       .. العذر بالجهل  -
.ا فى مسألة التكفيرت أقل تشدد كانةالجماع

 

 
٢

 

عمـر عبـد    (إمـارة الـضرير     .. إمارة الجماعة  -
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).عبود الزمر(أو األسير ) نالرحم

 

 
٣

 

.السرية فى اإلسالم -

 

 
وإلى هذا الجانب األخير ينتمى الخـالف الجـوهرى،         
فالجهاد وبحكم غلبة الجناح المخابراتى، وألنها تعتبـر أن         

ا فى   فإنها أكثر تشدد   قضية السلطة هى القضية المركزية،    
 عن  مجال السرية، حتى لو كانت ضريبة ذلك التخلى قليالً        

جهاز الدعوة فى المساجد الذى يكشف عناصر التنظـيم،         
.ضحت ببعض اللحى التى تثير شبهات األمن وحتى لو

 

 
 ا على اختراق أجهـزة  كما أن  الجهاد كان أكثر تركيز

د رموز الدولة،    مركزة ض  ةالسيطرة، والقيام بعمليات منتقا   
وإعداد بنية عسكرية عالية التـدريب والمهـارة وكثيفـة          

..التسليح

 

 
أما الجماعة فقد أولت عناية أكبـر لقـضية الدعايـة           

عن موقعها فـى كـل      للدفاع   ، ووقفت والنفوذ الجماهيرى 
.مسجد، وكانت أقرب إلى طريق الدعاية المسلحة

 

 
 م١٩٨١ اعتقاالت   ه بعد وتشير بعض المصادر إلى أن    



٢٨

 

 

نشأت للجهاد قيادة ثالثية فى السجن بزعامة عبود الزمر،         
 الـذى   أيمن الظاهرى . بزعامة د ) باكستان(وفى بيشاور   

 أصبح الرجل الثانى بعد أسامة بن الدن فى تنظيم القاعدة،         
وقيادة ميدانية كان من بين عناصرها مجموعة القمـرى         

.)١(التى نفذت عملية اللواء األلفى

 

 
 إلى تنظيم   )طالئع الفتح (انتساب  وترجح هذه المصادر    

.الجهاد

 

 



 



    هى أكبر الجماعات الجهادية عدد   ا، ا وأوسعها انتـشار
 وقد ترعرعت فـى     ،فى محافظات الصعيد   على األخص 

األصل فى جامعة أسيوط، تحت إشراف محافظها محمـد         
.عثمان

 

 
 وذلك فى إطار    ،ثم انتشرت إلى باقى جامعات الصعيد     

                                                 

نالحظ هنا ارتباط الجماعة بالتنظيم الدولى للوهابية عـن طريـق           ) ١(
بتفصيل أكبر فى الفصل السادس من اإلخوان المسلمين، وهذا ما سنبينه     

 .هذا الكتاب



٢٩

 

 

 السادات لموازنة نفوذ اليسار، بنفوذ الجماعـات        محاوالت
 وقد أشرف المحافظ بنفـسه علـى الـدورات          ،اإلسالمية

 واستضاف عدة شخصيات من بينهـا       ،التثقيفية للجماعات 
 كما جـرى  ،سبق لإلخوانعمر التلمسانى المرشد العام األ   

.ستاد أسيوطاتدريبهم على الكاراتيه فى مالعب الجامعة و

 

 
األمـر بـالمعروف    ( فى إقامة سلطة     وبدأت الجماعة 
بعمليات عنف محدودة فى البداية ضد      ) والنهى عن المنكر  

اليسار فى الجامعة واألقباط، وكان ذلك يتم عبر استخدام          
نازير، ثم مدت الجماعات نفوذها     جالمطاوى والسيوف وال  

كبـر  أإلى مدن وقرى الصعيد، من خالل السيطرة علـى          
 تنظيم  ت، وبدأ )المساجد(صرية  منبر للدعوة فى القرية الم    

ا ونشرة   سياسي  وتقدم من خاللها تحليالً    ،اتها األسبوعية وند
ت فى بسط هيمنتها كسلطة محلية تتـدخل        أأخبار، كما بد  

لفض المنازعات وضبط األسعار، وفرض نمط العالقات       
 وبالتـدريج  .تمآفى مجاالت الخدمات، وإقامة األفراح والم   

فظات الـصعيد، كمـا     اكل مح  فى   ذأصبح للجماعات نفو  
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 ،ر ومجلس شورى وجناح عسكرى    اأصبح لها أنياب وأظف   
ومع تنامى النفوذ وعنفوان المطاردة األمنية نقلت الجماعة        

من نشاطها إلى المناطق الفقيرة فى القاهرة، ومدت         اجزء 
ة لهـذا   ب واسـتجا  ،نفوذها إلى أحياء كامبابة وعين شمس     

 بنقل حسن الغرباوى،    اتخذ مجلس الشورى قرار   االتطور  
أحد زعماء الصعيد، لتولى إمارة عين شمس، كمـا تـم           
تكليف صفوت عبد الغنى، قائد الجنـاح العـسكرى فـى           

 الداخل

 

ر طلعـت ياسـين     و حيث يتولى قيادته من بيشا     -
 همام

 

 بالخطابة فى مسجد آدم، معقل نفوذ الجماعة فـى          -
.عين شمس

 

 
 ،يم ونـاجح إبـراه    ، كرم زهدى  :ومن أبرز زعمائها  

 المتحدث اإلعالمى   ،عالء محى الدين  .  ود ،وأسامة حافظ 
.للجماعة الذى اغتيل فى شارع الهرم

 

 
عبد الرحمن الذى اعتقـل     عمر  . أما مفتى  الجماعة د    

 أثر منعه المصلين    ،م١٩٧٠ أكتوبر عام    ١٣أول مرة فى    
فى مسجد كان يخطب فيه فى الفيوم، من إقامة الـصالة            



٣١

 

 

 ٢٤ أمضى فى الزنزانـة      على جمال عبد الناصر، حيث    
 ١٠بسجن القلعة قرابة ثمانية أشهر، حتى أفرج عنه فـى           

 وكان وظيفة عمر عبد الرحمن قيـاس     م١٩٧١يونيو عام   
األمور الشرعية، وقد أفتى بجواز قتـل الحـاكم المبـدل           

 ضد الطاغوت، وهـى الفتـوى   دلشرع اهللا، وجواز الجها   
العتـداء  كما أفتى بجـواز ا   .. التى راح ضحيتها السادات   

على السياح، كما صدر عن المكتب الخـارجى للجماعـة    
 الرصـاص .. (اإلسالمية فـى بيـشاور بيـان بعنـوان        

هدد فيه بأن الهدف الالحق ضرب      ) صاصق ..بالرصاص
.االستثمارات العربية واألجنبية فى مصر

 

 
وتعد الجماعة مسئولة عن معظم العمليات التى تمـت         

ـ       صعيد، والهجـوم   ضد الضباط والجنود فى محافظات ال
حـداث العنـف الطـائفى،      أعلى استراحات الـضباط، و    

        ا عمليتـى   والعمليات ضد السياح، وقد نسب إليهـا أيـض
 وصفوت  ، األسبق  رئيس مجلس الشعب   رفعت المحجوب 

، غير أن الجماعة أنكـرت       األسبق  وزير اإلعالم  الشريف



٣٢

 

 

 وترجح  .مسئوليتها عن حوادث مقهى وادى النيل والقللى      
در أن فلول هذه الجماعة وراء أحداث عـام         بعض المصا 

م باألزهر وميدان الشهيد عبـد المـنعم ريـاض،          ٢٠٠٥
.وميدان السيدة عائشة

 

 



 



لم يترك لنا هذا التنظيم وثائق تحدد منهجه، ولكن ترك          
 أبـو    حسن  محاوالت اغتيال اللواء   :لنا ثالث عمليات هى   

صحفى مكرم محمد أحمد،     والكاتب ال  ،باشا وزير الداخلية  
الخمور ونـوادى   محالت   عن بعض العمليات ضد      الًضف

 ،)الناجون مـن النـار    (ا باسم   وقد اشتهر إعالمي  ،  الفيديو
لقى القبض عليـه    أومن أبرز قادته مجدى الصفتى الذى       

بعد هروبه من الحملة التى استهدفت قيادات الجماعة فـى      
.انية بالقليوبيةققرية الحر

 

 



 



ينتسب تنظيم الشوقيون إلى شوقى الشيخ، مـن قريـة          
وقـد اختـار    . نالوكحك بالفيوم، خريج كلية تكنولوجيا ح     
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).جماعة المسلمين(لجماعته اسم 

 

 
 ،وكان جفاف بحيرة الفيوم فرصة لـصعود الجماعـة        

 ففـسر   ،حيث انتشرت البطالة وتدهورت أحوال القـرى      
ماء، واعتبر أن   تباعه بأنه عقاب الس   شوقى الشيخ األمر أل   

ن أجميع أفراد البشر، عدا أفراد الجماعة قد كفروا باهللا، و         
شرط اإليمان هو االنضمام لجماعته والكفر بالطـاغوت،        
وذلك بعد انشقاقه عن الجماعة اإلسالمية ألسباب تـرجح         

 ،ت بالصراع على إمارة الفيـوم     قنها تعل أبعض المصادر   
 بمسألة العذر   نها ارتبطت أبينما تشير مصادر أخرى إلى      

ا  حيث رفض شوقى الشيخ عذر أى مواطن حاكم        ،بالجهل
ا بجهله، وأدخله فى دائرة الكافرينأو محكوم.

 

 
 على وجه العموم من غـالة       )نوالشوقي(وتعد جماعة   

 حتـى أنهـا     ،االتجاهات التكفيرية فى الحركة الجهاديـة     
  تكفيـر  :أى) تكفير التكفيـر  : (ا حوله مسألة  عرفت انشقاقً 

لجماعة الذى ال يكفـر غيـر المنـضوين تحـت            ا عضو
.راياتها
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 وقد فسر شوقى الشيخ رفض الخليفة عمر بن الخطاب        
            لتطبيق الحدود فى عـام الرمـادة ليـصدر فتـاوى 

 وكان ذلك أساس النضمام كثيـر مـن         ،استحالل السرقة 
.العوام والخارجين على القانون إلى الحركة

 

 
 فى الفيـوم    )نوالشوقي(وقد ساعد فى نمو نفوذ جماعة       

السياسة التى اتبعها وزير الداخلية األسبق اللـواء زكـى          
 ،نيبدر، فى موازنة نفوذ الجماعة اإلسالمية بنفوذ الشوقي       

ا على االشـتباكات المـسلحة التـى دارت بـين           اعتماد
.الطرفين

 

 
ة من عمليات العنف كـان آخرهـا قيـام          لوبعد سلس 

علـى  الجماعة الشوقية بقتل جندى ومخبر فـى هجـوم          
حراس كنيسة العذراء، سبقتها أحداث توتر عنيفة فى قرية         

 دارت معركة بالغة العنف بالرصاص قتـل فيهـا          ،كحك
  شـوقى  قرابة عشرين من أعضاء الجماعة، بينهم أميرها      

حمد عـالء   أالشيخ نفسه، وقد ردت الجماعة بقتل المقدم        
عـد ذلـك عـدة      ب ثم عرفـت     ،ضابط أمن الدولة بالفيوم   
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.انشقاقات

 

 
الواثقون مـن   (نسب إلى الشوقيين أنهم أعطوا اسم       وي
. لجناحهم العسكرى)النصر

 

 
وقد ذاع صيتهم بالذات بعملية السطو علـى محـالت          

ا على فتـوى االسـتحالل مـن ناحيـة،          اعتماد ،الصاغة
.وانضمام مجرمين عاديين إلى الجماعة من ناحية أخرى

 

 
وقد شارك الشوقيون الجدد فى محاولة اغتيال نائـب         

ا مور قسم طرة، وترجح بعض المصادر مسئوليتهم أيض       مأ
عن حادث قنبلة األزبكية وحادث القللى والعمليات التـى         

ا مـع اتجـاههم      انسجام ..تستهدف مراكز تجمعات عامة   
 وضعف قدرتهم على تنفيذ عمليـات       ،التكفيرى من ناحية  

.كبرى من ناحية أخرى

 

 



 



اعادى جد..

 

 
خوان المـسلمين، وهـم يمـألون الـدنيا      أن نسمع اإل  

.باالعتراف لهم بإقامة حزبمطالبين ا صراخً
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..ومفاجأة بكل المقاييس.. غير عادى بالمرة

 

 
أن اإلخوان المسلمين هم أول من يرفض       .. أن تعرف 

 ألنهم يعلمون أن تحولهم إلى حـزب        ؛التحول إلى حزب  
..فقط، يعنى ببساطة نهايتهم

 

 
 والحركـة   ،ا حركـة  لوا دائم فاإلخوان يريدون أن يظ   

!!.ال يجدونها فى األحزاب.. عندهم بركة

 

 
 نشير إلى دراسة عن الحركات اإلسالمية فـى         ..بداية

مصر، وموقفها من التعددية السياسية، والتى نـال عنهـا          
عبد العاطى محمد درجة الدكتوراة فى كليـة        .  د صاحبها

.االقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة

 

 
مية هذه الرسالة من كونهـا مـن أنـدر          وال تأتى أه  

الدراسات التى باللغة العربية فقط، بل من كونها الدراسة         
اإلخـوان المـسلمين    ) حركة( التى قامت بدراسة     ةالوحيد

.باعتبارها حركة سياسية واجتماعية وليست دينية

 

 
كما أن هذه الدراسة تكشف زيف اإلخوان من خـالل          

لحجـة وبـالمنطق    تاريخهم وتـراثهم وممارسـاتهم، وبا     
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بداية من رفضهم التخلى عـن كـونهم     .. وباألدلة القاطعة 
..وانتهاء بموقفهم من اإلرهاب) حركة(

 

 
.. والـصبر ..  أهمية القراءة المتأنيـة    يءومن هنا تج  

.لكى نتعرف على اإلخوان من جديد.. والتفكير

 

 



 



، ؟وما الفرق بينها وبين الحـزب     ).. حركة(ما معنى   
ركة اإلخوان من التعدديـة الحزبيـة التـى         وما موقف ح  

.ا فيها؟يريدون أن يكونوا طرفً

 

 
عبد العاطى محمد على جماعـة اإلخـوان        . يركز د 

وتنظـيم  ) التكفير والهجرة (المسلمين، وجماعة المسلمين    
الجهاد، باعتبارهم أهم ثالث حركات سياسية إسالمية فى        

.مصر

 

 
ـ     : (ويعرف الحركة بأنها   رة جهد متصل لجماعـة كبي

ا من الناس يستهدف إحـداث التغييـر االجتمـاعى،          نسبي
بدرجات مختلفة، بأسلوب عنيف أو سلمى، يـنجم عنـه          
حدوث خلل فى البناء االجتماعى والنظام السياسى ونمـط         
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القيم الثقافية، ويتوافر فيه قدر من الوعى بضرورة التغيير         
 ويتسم بخلـيط مـن التنظـيم والعفويـة، أو           ،ومضمونه

ة، سريع االنتشار والتغلغل خاصة بين عامة الناس،        التلقائي
      كما يتسم بالتطور والنمو، وهو يمثل تيار ا فكري ا ا وسياسي

قد يقتصر على حدود جغرافية معينـة أو يتعـداه لمـدى            
جغرافى أوسع، وفى جميع األحوال فإن انتشاره يتعـدى         

).حدود إطاره المحلى المحدود

 

 
 مر مى، يكتشف أن كل ما      د إلى التاريخ اإلسال   ومن يع

به من ثورات أو أعمال سياسية حادة ومعارضـة، كـان           
ا يأخذ شكل الحركات بداية من الخوارج وحتى اآلندائم.

 

 
مع مالحظة أن كل هذه الحركـات أصـابها الفـشل           
واإلحباط، وعـدم القـدرة علـى االسـتمرار المنـتظم           
والمتصاعد والمقنع للمجتمع، مع مالحظة ثانية أن هـذه         

 فليس من طبيعة الحركة االندثار، إنما       ،لحركات لم تندثر  ا
.تخبو فقط، وبذا يمكن إحياؤها مرة أخرى

 

 
وعند هذا الحد يجب أن نتوقف لننبه أن ما نراه مـن            
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حركات إسالمية ال يصح ربطها باإلسالم بأى حال مـن          
 ألن الفكر اإلسالمى عريض ومتنوع ومتغيـر        ؛األحوال

د من تناول ظهور كل حركة من       ب عبر الزمن، وبالتالى ال   
هذه الحركات فى إطارها السياسى واالجتماعى الـسائد،        

جنب القدسية عنها، ونفهمها على     نوبهذا الطرح يمكن أن     
.أنها حركات سياسية وليست دينية

 

 
مع مالحظة أن كل الحركات اإلسالمية نشأت ألسباب        
سياسية محددة ليس لها صلة بالجوانـب العقيديـة، لكـن           

 الزمن الطويل وحرص هذه الحركات على التمسح        مرور
بالدين، رسب فى األذهان الجوانب العقيدية والدينية فقط،        
وجعلها تتناسى الدوافع السياسية التى تعد الدافع األسـاس         

.لها

 

 



 



وفى ضوء الملحوظات السابقة يمكننا أن نتعامل مـع         
 سياسـية   ، وحركـة  )حركة(اإلخوان المسلمين على أنهم     

.تتمسح بالدين للوصول ألهدافها
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عبد العاطى محمـد مـوقفهم مـن        . وبعد أن يشرح د   
:التعددية الحزبية قائالً

 

 
   ا بأن يكون لهم حزب سياسى      إن اإلخوان يطالبون دائم

 لو صار لهـم     تى إنه ح  :يعبر عنهم، ومع ذلك فهم يقولون     
، وهذا  )حركة(هذا الحزب، فإنهم سوف يتمسكون بكونهم       

 ،مسك يتناقض مع صدق اإليمـان بالعمـل الحزبـى          الت
!.؟..لماذا

 

 
يتيح لهم التمتع واالستفادة مـن      ) بالحركة(ألن التمسك   

 وأهمها كـسب    ،)الحركات(المزايا العديدة التى تكمن فى      
ى عامة الناس من خـالل الـشعارات        دالجاذبية والقبول ل  

القـرآن  : (الغامضة والكلمـات الكبيـرة البراقـة مثـل        
وكلها كلمات كبيرة لها مغـزى      )..  واهللا غايتنا  ..دستورنا

غامض، وغير محدد، له القدرة على التغلغل بين البسطاء         
.خاصة فى الدعايات االنتخابية

 

 
وذلك ما يتناقض مع مفهوم الحزب، الـذى يجـب أن           

إطار تنظيمـى واضـح، وأن يحتـرم القواعـد     له  يكون  
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د، برنـامج محـد   لـه   األساسية فى المجتمع، وأن يكون      
وليست له صلة بالتغيير االجتماعى الجذرى الذى ال نجده         

. بالثوراتإال فى األحزاب الشيوعية، التى ارتبطت أصالً

 

 
ولذلك فإن اإلخوان وهم يدركون بذكاء شديد مثل هذه         
الوضعية، فإنهم أول الرافضين للتحول إلى حزب، إال إذا         

دم وهى التى تسمح لهم بع    ) كحركة(ارتبط ذلك مع بقائهم     
الخضوع للضوابط والقيود التـى يخـضع لهـا العمـل           

.الحزبى

 

 



 



يؤكد ذلك أنه برغم مناداة اإلخوان الدائمة بالسماح لهم         
بإعالن حزبهم إال أنهم حتى اآلن لـم يعلنـوا برنـامجهم      

.الحزبى بشكل محدد وموثق

 

 
 ألنهم ال يريدون االلتـزام بأفكـار   ؛وهم يتعمدون ذلك  

مسبقة، على األقل حتى يحققوا أكبر قدر مـن المكاسـب           
.السياسية

 

 
وحتى ال يضعهم البرنامج فى موقف المقارنة مع بقية         
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األحزاب، مما يحتم وضعهم فى عمليات التقييم والجـدل،         
وهم يرفضون ذلك ، إذ يكشف تراثهم عن أنهم جماعـة           
شمولية يطرحون أفكارهم علـى أنهـم أفـضل القـوى           

.ديهم إحساس أصيل بالتسامى على اآلخرين ول،السياسية

 

 
مع مالحظة أنهم حينما تحالفوا مع قوى سياسية أخرى         

ا بقدرتهم علـى اسـتيعاب اآلخـر،        كان التحالف مرتهنً  
 ألنهم لـم    ؛وتسخيره ألفكارهم، ولذا فشل حلفهم مع الوفد      

 بينما نجحوا مع العمل واستمروا فـى        ،يستطيعوا استيعابه 
.ا لهما وصار بوقًوا عليه تمامالتحالف بعد أن سيطر

 

 
 ا ما أكده رفعت السعيد فى الندوة التى عقدها         هذا أيض

مع عادل حسين حول التطرف واالعتدال فـى اإلسـالم،          
:حيث قال بالحرف الواحد

 

 
)    ا لكى أتمكن من التفرقة     أقرر أننى أجهدت نفسى كثير

بين مقوالت حزب العمل وجماعة اإلخـوان المـسلمين،         
إن أتيت بجريدة الشعب ورفعت اسم األسـتاذ         ف ..وفشلت

مصطفى مشهور من على مقاله ووضعت مكانـه اسـم          
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األستاذ إبراهيم شكرى أو األستاذ عادل حسين أو األستاذ         
ا ولمـا لحـظ     ا طبيعي  األمر سير  رمجدى أحمد حسين لسا   

.)أحد االختالف

 

 



 



:عبد العاطى محمد قائالً. ويمضى د

 

 
ومن الضرورى أن نشير هنا إلى أن حركة اإلخـوان          
تعترف باآلخر، لكن هذا االعتراف عليه قيود وتحفظـات         

فهم ال يعترفون بما يسمونه بالتيـارات العلمانيـة          .شديدة
.والشيوعية وال القومية

 

 
وحتى عندما قالوا بأنهم يقبلون بوجود حزب مـسيحى         

 

مـع  وهو القول الذى أظهـرهم بمظهـر المتعـاطف           -
 المسيحيين، مما خدع بسطاء المسيحيين    

 

 حتى هذا القول    -
لم يقصد به اإلخوان سوى المزايدة والمتاجرة واالسـتفادة         

ن يقوم فى مصر حزب     لا أنه    ألنهم يعلمون جيد   ؛السياسية
 ؛سمح بذلك ت ألن طبيعة المجتمع المصرى ال       ؛امسيحى أبد 

.وألن صفوة وقيادات المسيحيين أنفسهم يرفضون ذلك

 

 



٤٤

 

 

لكنه نوع من القراءة الشديدة الذكاء لمعطيات الواقـع         
.وتحويلها لصالحهم

 

 



 



..موقف حركة اإلخوان من الديمقراطيةونصل إلى 

 

 
إن اإلخـوان يتحـدثون عـن       : يقول صاحب الرسالة  

الديمقراطية كأداة للممارسة السياسية فقط، بينما يرفضون       
.فى الفكر الليبرالى الغربىمضمونها وفلسفتها كما تعرف 

 

 
بمعنى أن اإلخوان يستفيدون من ثمرات الديمقراطيـة        

.والمناداة بأحقيتهم فى حزب، دونما تحمل تبعاتها الفكرية

 

 
 ويالحظ أن الديمقراطية  

 

  كما نعرف  -

 

ـ   - ا  تعكس قيم
 ، والعقالنيـة  ، اإلعالء من قيم حريـة الفـرد       :معينة هى 
ر شكلية إنما أسس    لخ، وهى ليست مجرد أط    إ.. والتفاوض

.من أسس الديمقراطية

 

 
  مثالً  اإلخوانى الكبير  بينما نالحظ أن مصطفى مشهور    

.ادين الديمقراطية فى كل كتاباته تقريبي

 

 
 إنه ليس هناك فـرق بـين        :ثم تأتى إصداراتهم لتقول   



٤٥

 

 

الديمقراطية والشورى 

 

 وهو قول باطل   -

 

 وأن ما يريـده     -
فـى  ، وهـم    المجتمع من ديمقراطية موجود فى الشورى     

:حقيقة األمر يقولون

 

 
إذا كانت الديمقراطية موجودة فى الـشورى، فـدعونا     
نتحدث عن الشورى وال نتحدث عن الديمقراطية، وهـو         

 وتلبيـسه  ،نوع من تعمد االلتفاف حول مفهوم الديمقراطية 
رداءا بأى شكل من األشكال إسالمي.

 

 



 



ـ          ة ويمضى صاحب الرسـالة ليـشرح موقـف حرك
:اإلخوان من الحريات قائالً

 

 
لو نظرنا لموقف اإلخوان لما تعـارف عليـه الفكـر           
المعاصر من حريات عامة مثل حرية الرأى واالجتمـاع         

 فإننا نجد ذلك يتراجع عند اإلخوان إلـى         ،لخإ.. واالعتقاد
مستوى الحريات الخاصة التى قد تتـوافر أو ال تتـوافر           

.حسب الظروف

 

 
 بحرية المـسلم فـى تطبيـق        وال يعترف اإلخوان إال   



٤٦

 

 

     ا فيها مع حركة    الشريعة، وهى النظرة التى يتطابقون تمام
إلى أفرادها  التكفير والهجرة، وتنظيم الجهاد، والتى تدعو       

  ألن هذه الحرية الوحيـدة      ؛ا وبأيديهم تطبيق الشريعة فور 
المعترف بها فى الحريات العامة التى تركز عليهـا هـذه         

 أدنى اهتمام للحريـات األخـرى       ريالحركات، التى ال تع   
.وألشكال الممارسة الديمقراطية

 

 



 



أتى إلى موقف حركة اإلخـوان مـن الجماعـات          نثم  
.اإلرهابية األخرى خاصة التكفير والهجرة وتنظيم الجهاد

 

 
:يقول صاحب الرسالة

 

 
بع تـراث وكتابـات اإلخـوان وكتابـات         اإن من يت  

ف أن هناك رغبة عامة واحـدة       شتالجماعات اإلرهابية يك  
وحـدة العمـل    (فى حرص الجميع علـى مـا يـسمونه          

).اإلسالمى

 

 
خالفات بـين اإلخـوان   بعض ال  فإنه رغم وجود     ،ولذا

وبين هذه الجماعات إال أن جميع األطراف حرصت على         



٤٧

 

 

عـة  يأال تصل خالفاتهم التنظيمية إلى حد الصدام أو القط        
.المطلقة

 

 
ـ  وتسجل الرسالة مثاالً   ا للتعـاون بـين حركـة        عملي

اإلخوان والحركات األخرى حيث ترصـد تبنـى مجلـة          
الدعوة فى السبعينيات لشباب التكفير والهجـرة، والتـى         

        دافعت عن أفكارهم، كما أن اإلخوان لعبـوا دور  ا  ا كبيـر
.فى تـأسيس الجماعات اإلسالمية داخل الجامعات

 

 
وكتابات عبود الزمر أكدت مـرات ومـرات علـى          

خـوان  حدة العمل اإلسالمى، بل وناشـدت اإل      ضرورة و 
     ا يعملـون لهـدف     االنضمام للجهاد على أساس أنهم جميع

.واحد

 

 



 



وتسجل الدراسة أن تاريخ حركـة اإلخـوان يـسير          
بوضوح إلى أن الجماعة قامت بأعمال عنف كثيرة فـى          
األربعينيات، بل وحتى بعد ثورة يوليو كحادث المنـشية          

وتنظيم سيد قطب، وما ارتـبط بـه مـن          ،  م١٩٥٦سنة  



٤٨

 

 

التخطيط ألعمال مسلحة، باإلضافة إلى جهازهم الـسرى        
.ودوره فى حركتهم

 

 
وتشير الدراسة إلى أن كل القرائن تؤكـد أن العنـف           

خوان فى تحقيق أهدافهم السياسية،     إحدى أدوات حركة اإل   
وإذا كان اإلخوان قد أعلنوا فى الوقت المعاصر رفـضهم          

نه ليس هناك ما يشير بشكل موثق وصـريح         للعنف، إال أ  
. إلى ذلكىوعملوواضح 

 

 
مع مالحظة أن اإلخوان هم أول المستفيدين من وجود         
الجماعات اإلرهابية فـى نـشاطها الـسياسى ودعوتهـا          

 ألن ذلك يؤدى لوجود مناخ      ؛للحاكمية هللا وتطبيق الشريعة   
معين يعزز وجود اإلخوان بشكل عام، وبالتـالى فهـم ال           

ن القضاء على هذه الجماعات حتـى ال يخـسروا          يريدو
ا يـرفض  سق مع دعوتهم، ومن ثـم أيـض  يتالمناخ الذى   

اإلخوان الدخول فى صدام مطلـق وعلنـى مـع هـذه            
.الجماعات

 

 



٤٩

 

 



 




 



 المسلمون عامة اإلخوان  ثمة مغالطة تاريخية يوهم بها      
 ،ن عـدوهم األول    وهى أن جمال عبد الناصر كـا       الناس

ولكن الحقيقة غير   .. ل بهم ثَّبهم وم وهو الذى نكل بهم وعذَّ    
 وكفى دليالً على ذلك     ، فعبد الناصر هو نبتة إخوانية     ..ذلك

ا ن الشيخ البنا قد أوصى بأن يخلفه عبد الناصـر مرشـد      أ
ا للجماعةعام.

 

 
ويبقى السؤال لماذا عامل عبد الناصر اإلخوان بهـذه         

القسوة؟

 

 



 



منذ أن بدأت مرحلة التنفيذ والشيخ البنا يرقب الجـيش          
 ويبذل جهده فى التقاط أكبر عدد ممكن مـن          ،باهتمام بالغ 

.الضباط وضمهم إلى صفوف تنظيم سرى فى جماعته

 

 
وبدأت كوادر الجماعة فى التقـاط مجموعـات مـن          



٥٠

 

 

  الضباط وتقديمهم واحد ا وفى سرية تامة للمرشـد     ا واحد .
وفى هذا الوقت كان الشاب جمال عبد الناصـر حـسين           
يكون أولى ارتباطاته السياسية مع شاب أزهرى يكبره فى         

عـضو  ( السن بسبع سنوات هو أحمد حـسن البـاقورى        
).جماعة اإلخوان المسلمين

 

 
 م١٩٥٠كنـت حتـى سـنة        (:ويقول مجدى حسنين  

 بميولى لإلخوان وليس بميولى فقط، بل كنت على         امعروفً
 احوم حسن البنا، وكنـت أدرب أعـداد        وثيقة بالمر  عالقة

.  ط ،جمال الشرقاوى، حريق القاهرة    ()خوانكبيرة من اإل  
 م١٩٧٦

 

.)شهادة مسجلة بصوت مجدى حسنين -

 

 
كما قمنا باالتـصال مـع   (: وكذلك يقول حسن إبراهيم   

 ،عد محمود لبيب  قااإلخوان المسلمين من خالل الصاغ المت     
روز اليوسـف   (). لتقـى بنـا   وكان المرحوم حسن البنا ي    

).م١١/٤/١٩٧٧

 

 
مـن   لفتـرة    ا خالد محى الدين كان على عالقة      وأيض

.الوقت بالشيخ حسن البنا

 

 



٥١

 

 

 ويروى خالد محى الدين   

 

. مع د  فى حديث شخصى     -
 رفعت السعيد 

 

أن الضباط كان يلحقون مباشرة بتـشكيل        -
ن مراسم انضمامهم كانت توحى بالسرية      أ و ،سرى خاص 

 ويقسم الضباط   ،م البيعة فى غرفة مظلمة    المطلقة حيث تت  
.)١(على مصحف ومسدس

 

 
أن رشاد مهنا وحسن    : ليويذكر الكاتب األمريكى ميتش   

. الشافعى كانا على عالقة باإلخوان

 

 
وإذا أردنا أن نعطى قائمة بانتماءات مجلس قيادة ثورة         

: نجدها كما يلى..م١٩٥٢

 

 

 

.إخوان مسلمون: عبد الحكيم عامر -

 

 

 

.إخوان مسلمون: ن حسينكمال الدي -

 

 

 

 الوفد: جمال عبد الناصر -

 

.اإلخوان المسلمون -

 

 

 

 مصر الفتاة: أنور السادات -

 

. اإلخوان المسلمون-

 

 
ولفترة من الوقت كان أنور السادات ذا عالقة وثيقـة          

 وقد تحدث عنها تفصيالً فى      ،بشكل خاص مع الشيخ البنا    

                                                 

.١٩٧ :ص، حسن البنا.. رفعت السعيد. د) ١(

 

 



٥٢

 

 

.)صفحات مجهولة(كتابه 

 

 
أغمضت عينيها عن نـشاط     والغريب أن السلطات قد     

ول مـرة   نور الـسادات يلتقـى أل     أ ف ،اإلخوان فى الجيش  
اء البنا إلى أحد معـسكرات الجـيش        جبالشيخ البنا عندما    

 جذب  ا وألقى خطاب  ، بذكرى المولد النبوى   ليحضر احتفاالً 
ويضيف السماح للبنا بالنشاط المكشوف     . )١(أنظار الضباط 

.ة؟فى صفوف الجيش عالمة استفهام كبير

 

 
ماذا كان يريد البنا مـن هـذا النـشاط          : والسؤال هو 

.المكثف فى صفوف الجيش؟

 

 
وقد وجه جمال عبد الناصر هذا السؤال للصاغ محمود         

:  فأجاب،حسن البناللبيب المستشار العسكرى 

 

 
علينا أن نبدأ فى تكوين مجموعات من الضباط ذوى         (

ـ        فـى  ا  اإليمان والعقيدة، وعندما يحين الحين نبرز جميع
صف واحد لنتـصدى لعـدونا ونمنعـه مـن محاربـة            

                                                 

 وهو كتيب أصدره قادة اإلخوان فـى  ،٦ ص،١٩٥٤: حتى يعلم الناس  ) ١(
 .األردن والعراق والسودان يحددون فيه موقف اإلخوان من ثورة يوليو



٥٣

 

 

.)١()دعوتنا

 

 



 



ذكرت هذه الوصية جريدة األنبـاء الكويتيـة العـدد          
 علـى   م١٩٩٤ فبرايـر  ١٣ الصادر يوم األحد     ٦٣٨٣رقم

لسان المستشار الدمرداش العقالى وهو من أوائل الـشباب        
 ،ان فى األربعينيـات   الذين انضموا للجهاز السرى لإلخو    

 وأصبح فى غـضون     ،قسم يمين الوالء أمام الشيخ البنا     أو
.. سنوات قليلة مسئول الشباب والطلبة فى حركة اإلخوان       

فضالً عن أنه زوج شقيقة الكاتب اإلخوانى سـيد قطـب           
من الثابت أن اليوزباشى جمال عبد الناصر       ( :حيث يقول 

عـام  حسين قد انخرط فى صفوف اإلخـوان المـسلمين          
ف وأبو المكارم   و مشكالً مع عبد المنعم عبد الرؤ      م١٩٤٢

عبد الحى ومحمود لبيـب الجهـاز الخـاص لإلخـوان           
.المسلمين فى الجيش

 

 
 وقد ظلت حركة اإلخوان المسلمين    

 

 حسن البنا    بقيادة -
                                                 

. والداعيةحسن البنا، مذكرات الدعوة) ١(

 

 



٥٤

 

 

 وجمـال عبـد     ،وعبد الرحمن السندى فى القطاع المدنى     
الناصر فى القطاع العسكرى   

 

ع فى   تعمل لتغيير األوضا   -
      ا لها فى عام   مصر واالستيالء على السلطة كما كان مقدر 

ـ غ ولكن حرب فلسطين هى التـى        ،م١٩٥٥ رت هـذا   ي
.التقدير

 

 
 م٨/١٢/١٩٤٨ل الحركـة فـى      حوبعد صدور قرار    

ل جميع قيادة اإلخوان ما عدا حسن البنـا، حينئـذ           اواعتق
..أيقن الرجل أنه سيبقى ليصفى

 

 
لى صالح حرب باشا    سلمها إ يفأعد وصيته وذهب بها ل    

 الشبان المسلمين فى الليلة التى قتل فيها، وهى         ةفى جمعي 
الليلة الوحيدة التى خرج فيها من بيته منذ أن أحس بأنـه            

.مستهدف من قبل الملك وأعوانه

 

 
   ا بأن يكون المسئول عن جماعـة       وقد كتب البنا موصي

و غيابـه هـو عبـد       أاإلخوان المسلمين فى حالة اغتياله      
السندى رئيس الجهاز الخـاص، وإذا لـم يكـن          الرحمن  

 ا يصبح جمال عبد الناصـر حـسين هـو          السندى موجود



٥٥

 

 

..!!المرشد العام للجماعة

 

 
ولم يكن عبد الرحمن السندى حتى ذلك الوقـت مـن           

 فقد أبقاه البنا تحت األرض منذ أن أسند         ،الوجوه المعروفة 
.. م١٩٣٨إليه قيادة التنظيم السرى عام 

 

 
ن حسن البنا قال له حـين       إ :عد الثورة وقال السندى ب  

إن الجهاز الخـاص    : اختاره لهذه المهمة السرية الخطيرة    
 التى نعد فيها قادة التغيير، أما مكتب اإلرشاد         ،"الورشة"هو

والمركز العام والهيئة التأسيسية وحديث الثالثـاء فكلهـا         
الذى نعرض فيه بضاعتنا، والصانع ال      " المعرض"بمثابة  

" ى المعرض أو زواره يرون ما يحدث فـى        يجعل مرتاد 
 فالورشة تصنع فى صمت، والمعـرض يبيـع         ،"الورشة

.بغير ضوضاء الورشة

 

 
ا بعد القبض   ولكن فى ذلك الوقت كان السندى مسجونً      

 فانصرفت األنظـار إلـى      ،عليه فى حادث سيارة الجيب    
جمال عبد الناصر ليقود اإلخوان كما جاء فـى وصـية           

صـية  صالح حرب عبد الناصر بالو    بلغ  أالمرشد العام، و  



٥٦

 

 

   على قيـادة اإلخـوان الجديـدة أن        (: االتى جاء فيها أيض
 أقرب من عام    تسارع بالتغيير وقلب نظام الحكم فى موعد      

). أصبحنا فى سباق مع الزمن، فقد١٩٥٥

 

 
ثر ذلك شرع عبد الناصر فـى بنـاء تنظـيم           أوعلى  
ظيم كثر من تن  أحرار الذى كان يضم فى الواقع       الضباط األ 

سرى وأكثر من اتجاه سياسى وعقائدى، وكان ذلك عـام          
 وهو التاريخ الصحيح لبدايـة تنظـيم الـضباط          ،م١٩٤٩

 األحرار

 

  وهو كما نرى   -

 

اسم محايد يتـسع لمختلـف       -
 ففيـه اإلخـوانى     ،االتجاهات والميول السياسية والعقائدية   

 ).الدمرداش العقالى).               (والماركسى وغيرهم

 

 
ن جمال عبد الناصر قد سئل فـى        إ: حد الكتاب يقول أ 

هل تتوقع من   " أحد االجتماعات التمهيدية للضباط األحرار    
١("نعم خير كثير": وأجاب عبد الناصر" ااإلخوان خير(.

 

 
وهذه اإلجابة من عبد الناصر ال تحتاج إلـى تعليـق           
 ،لبيان مدى العالقة القوية التى كانت تربطـه بالجماعـة         

                                                 

م ٣١/١٠/١٩٥٤ المصور) ١(

 

. قصة ثورة الجيش:حلمى سالم -

 

 



٥٧

 

 

لماذا إذن عامل عبد الناصر الجماعة بهذه        :ويبقى السؤال 
وة بعد الثورة؟سالق

 

 



 



 الـصادر  ٤٠نشرت جريدة الجمهورية فى عددها رقم  
: ما يأتىم١٩٥٤ يناير ١٥فى 

 

 
    عقد البكباشى أنور السادات مؤتمر  ا الـساعة   ا صـحفي

:الواحدة من مساء اليوم ألقى فيه البيان التالى

 

 
 م١٩٥٢ يوليو سـنة     ٢٣انت الثورة قد قامت فى      إن ك 
قدم الصفوف  تالضباط األحرار ينتظر من ي    تنظيم  فقد ظل   

ليغير المنكر الذى نعيش فيهامخلص .

 

 
ومن يوم قيام الثورة ونحن فى معركة لم تنتـه بعـد،            

وهذه المعركـة   . معركة ضد االستعمار ال ضد المواطنين     
ما نفذ االستعمار من    ال تحتمل المطامع واألهواء التى طال     

 ديحولقد بدأت الثورة فعالً بتو    . خاللها ليحطم وحدة األمة   
 إلى أن حلت األحزاب ولم تحل اإلخوان إبقـاء          ،الصفوف

ا لجهودهم وجهادهم فى معركة      فيهم وانتظار  أمالًوعليهم  



٥٨

 

 

  ا من الـصفوف األولـى فـى هيئـة          التحرير، ولكن نفر
ة لمنـافع شخـصية     اإلخوان أرادوا أن يسخروا هذه الهيئ     

 مستغلين سلطات الـدين علـى النفـوس         ،وأطماع ذاتية 
ولم يكونوا فـى هـذا      . وبراءة وحماسة الشبان المسلمين   

.مخلصين لوطن أو لدين

 

 
وأنهم استغلوا هذه الهيئة إلحداث انقالب فـى نظـام          

 ولقد سارت الحوادث بـين      ،الحكم القائم تحت ستار الدين    
:ل اآلتىالثورة وهيئة اإلخوان بالتسلس

 

 
١

 

تأييـد  رفض المرشد العام لإلخوان إصدار بيـان         -
 وطلب مقابلـة أحـد      ،للثورة إال بعد رحيل الملك فاروق     

وقد بدأ المرشد   . صررجال الثورة فقابله البكباشى عبد النا     
 فرد عليـه   .  بتطبيق أحكام القرآن فى الحال     احديثه مطالب
ـ     : عبد الناصر  ـ    إن هذه الثورة قامت حرب م ا علـى الظل

. االجتماعى واالستبداد السياسى واالسـتعمار البريطـانى      
وهى بذلك ليست إال تطبيقاً لتعاليم القرآن، فانتقل المرشد          

ن رأيه أن يكون الحـد      إ :بالحديث إلى تحديد الملكية وقال    



٥٩

 

 

إن الثـورة   :  فدان، فرد عليه عبد الناصـر      ٥٠٠األقصى  
. فدان وهى مصممة على ذلك٢٠٠رأت التحديد بـ

 

 
ن أإنه يرى لكى تؤيد اإلخوان الثـورة        :  المرشد فقال

.يعرض عليه أى تصرف للثورة قبل إقراره

 

 
الثورة لن تقبل وصاية عليهـا      : فرد عليه عبد الناصر   

. ولكن نرحب بالشورى،من أحد

 

 
٢

 

 وكان  ،سارعت الثورة فى إعادة الحق إلى نصابه       -
 حسن  خمن أول أعمالها أن أعادت التحقيق فى مقتل الشي        

ا فقبضت على المتهمين فى الوقت الـذى كـان فيـه            البن
المرشد الحالى ال يزال فى مصيفه باألسكندرية، واحتفلت        

 بالذكرى السنوية 

 

 الرابعة –

 

 ألول مرة للشيخ حسن البنا      -
 وكان المرشد الحالى  

 

 يقـصد حـسن الهـضيبى      -

 

 قـد   -
مهاحر.

 

 
 ٣

 

طالبت الثورة الرئيس السابق على ماهر بمجـرد        -
ـ  ارة أن يصدر عفـو    ه الوزا تولي ـ   عام  المعتقلـين   نا ع

.والمسجونين السياسيين وفى مقدمتهم اإلخوان
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٤

 

شراك ثالثة من اإلخوان    إ قرر مجلس قيادة الثورة      -
 على أن يكـون أحـدهم       ،فى وزارة الرئيس محمد نجيب    

رسل المرشد العام حـسن     أف. األستاذ أحمد حسن الباقورى   
 ولكنهما رفضا   ،رةالعشماوى ومنير الدلة كمرشحين للوزا    

 فقـرر اإلخـوان     ،لب ترشيح غيرهما   وطُ ،من قبل الثورة  
عدم االشتراك فى الوزارة وفصل الشيخ البـاقورى مـن          

.اإلخوان

 

 
٥

 

 ،لما علم مرشد اإلخوان بتكوين هيئـة التحريـر         -
ال لـزوم  : تقابل مع البكباشى جمال بكوبرى القبة وقال له       

.ئمينإلنشاء هيئة التحرير ما دام اإلخوان قا

 

 
إن فى البالد مـن ال يرغـب فـى          : فرد عليه جمال  
ـ  : فقال المرشد . االنضمام لإلخوان  أؤيـد هـذه    ن  إننى ل

وبدأ من ذلك اليوم فى محاربـة هيئـة التحريـر           . الهيئة
 المناسبات إليجاد   قب واختال غوإصدار أوامره بإثارة الش   

. جو من الخصومة بين أبناء الوطن الواحد

 

 
٦

 

 ثبت لرجـال الثـورة أن       م١٩٥١فى شهر مايو     -
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هناك اتصال بين بعض اإلخوان المحيطين بالمرشد وبين        
اإلنجليز عن طريق الدكتور محمد سالم الموظـف فـى           

وقد عرف البكباشى جمـال مـن       . شركة النقل والهندسة  
حديثه مع حسن العشماوى أنه حصل اتصاالً بـين منيـر           
 الدلة وصالح أبو رقيق ممثلين عن اإلخوان وبين مـستر         

.إيفانس المستشار الشرقى للسفارة البريطانية

 

 
ر والمرشد العام وأظهـر لـه       صوالتقى جمال عبد النا   

استياءه من اتصال اإلخوان مع اإلنجليز والتحدث معهـم         
 األمر الذى يدعو إلى التضارب فـى        ،فى القضية الوطنية  

.القول وإظهار البالد بمظهر االنقسام

 

 
هـب حـسن     ذ م١٩٥٤ ينـاير    ١٠وفى يوم األحـد     

العشماوى العضو العامل بجماعة اإلخوان وأخ حرم منير        
الدلة إلى منزل المستر كروزيل الوزير المفوض بالسفارة        

      ثم  ،االبريطانية ببوالق الدكرور فى الساعة السابعة صباح 
  وهـذه الحلقـة تكمـل       ،س اليوم فا فى ن  عاد لزيارته أيض 

.د سالمالحلقة األولى التى روى تفاصيلها الدكتور محم
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 ثبت إلدارة المخابرات أن     م١٩٥٣  فى أوائل يونية   -
خطة اإلخوان قد تحولت لبث نشاطها داخل قوات الجيش         

 للقيام بـانقالب    ا وعمل تنظيم تابع لها استعداد     ،والبوليس
 وقد تم إنذارهم علـى هـذا العمـل          ،ضد حكومة الثورة  

. ولكنهم ظلوا فى أحقادهم ضد الثورة

 

 
٨

 

بى فى التخلص من    يستاذ الهض عام األ  بدأ المرشد ال   -
رجال الجهاز السرى القديم أيام الشيخ البنا وتكوين جهاز         

 وفـى هـذه     ،آخر تابع له ويدين له بـالوالء والطاعـة        
الظروف قتل المرحوم المهندس فايز عبد المطلب بواسطة        
اإلخوان عن طريق صندوق من الديناميت وصل إلى بيته         

. من الحلوىةعلى أنه هدي

 

 
٩

 

سكندرية ب داخل الجامعة بالقاهرة واأل    غ إثارة الش  -
 وقـد حـدث     ،ستهان بهـا  يليثبتوا للمسئولين أنهم قوة ال      

 فهاجم اإلخوان تلـك     ،احتكاك بينهم وبين منظمات الشباب    
المنظمات بالكرابيج والعصى وأصابوا البعض بإصـابات       

.مختلفة
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 وظن المرشد وأعوانـه أن      ،حدث كل هذا فى الظالم    
 لذلك فنحن نعلن باسم هذه      ،ين غافلون عن أمرهم   المسئول

الثورة التى تحمل أمانة أهداف هـذا الـشعب أن مرشـد            
ـ       اإلخوان ومن حوله     اقد وجهوا نشاط هذه الهيئـة توجيه 

.تدى على حرمة الدينعيضر بكيان الوطن وي

 

 
ولن تسمح الثورة أن تتكرر فى مصر مأساة الرجعية          

تالعب بمصائر هذا البلد     ولن تسمح ألحد أن ي     ،باسم الدين 
يستغل الـدين   أن  وال  . لشهوات خاصة مهما كانت دعواه    

 وستكون إجراءات الثورة    ،فى خدمة األغراض والشهوات   
ـ        واهللا  ،احاسمة وفى ضوء النهار وأمام المصريين جميع 

) مجلس قيادة الثورة.                     (ولى التوفيق

 

 



 



 ، الجماعة تحكمها األهواء الشخـصية     الحقيقة أن هذه  
اإلسالم هـو   ( أو   )تطبيق الشريعة (وحينما يرفعون شعار    

ن نكون علـى يقـين أنهـا        أ فإننا يجب    ، أو غيره  )الحل
شعارات جوفاء، فهاهم قد وصلوا إلى الحكم عن طريـق          
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 ولكنهم أنفـسهم هـم الـذين        ،عبد الناصر ربيب اإلخوان   
 وفـتح لهـم   انهم أيضحاربوه، وجاء بعده السادات وهو م     

عيه ولكنهم قتلوه علـى يـد جهـازهم         االباب على مصر  
 ،السرى المسمى بجماعة الجهاد، ولوجاء غيره لحـاربوه       

 احـدهم أحتى إذا بقى اثنان فقط من هذه الجماعة لحارب          
ن يكون هو الحاكم    أ ألن كل عضو بالجماعة يريد       ؛اآلخر

.بها ولن يطبقوا الشريعة التى يتشدقون ،وليس غيره

 

 
ا على الـرغم    لقد كان رد فعل عبد الناصر عليهم عنيفً       

 ،خوانه الذين رباهم شيخ واحد هو حـسن البنـا         إنهم  أمن  
ولكن التربية الصحيحة ال تكون إال على يد إمام ربـانى           
 :كالعبد الصالح مع سيدنا موسى حين وصفه الحق بقولـه         

 ِعنِدنَا نةً ممحر نَاهآتَي  نَاهلَّمعونَّا ِعلْماِمن لَّد) الكهف :
 ،تباعه تربية صـحيحة   أن يربى   أى لمدرس الخط     فأنَّ )٦٥

.ففاقد الشيء ال يعطيه

 

 
وتظهر التربية السيئة فى سلوك المرشد العام حـسن          

حيث رفض وضع صورة    :  حسن البنا  هى مع إمام  يبالهض
البنا فى مكتبه، بل لقد بلغ الحقد والبغضاء به أن رفـض            
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وأفتى بأن زيارة اإلخـوان للقبـر       حسن البنا،   زيارة قبر   
حياء الذكرى السنوية للبنا    كما اعتبر إ  !! عودة إلى الوثنية  

بل وضع صورة الملك فاروق     احرام ،

 

 سيده الذى كـان     -
 ويوقع لـه فـى دفتـر        ،يا ولى األمر  : ى أمامه قائالَ  نينح

التشريفات

 

 باعتبـار أن    ، بدالً من صورة حـسن البنـا       -
البالد الشرعى الذى يجب أن يـدين لـه         فاروق هو حاكم    

.)١(اإلخوان

 

 
ولم تقف التربية السيئة فقط عنـد حـد العـداء بـين             
 ،اإلخوان والثورة بل وصل األمر إلى درجة االغتيـاالت        

أشهرها محاولة اغتيال جمال عبد الناصر فـى أكتـوبر          
م بميدان المنشية على يد محمود عبد اللطيف أحـد          ١٩٥٤

لإلخوان المسلمين، والذى أطلـق     أعضاء الجهاز السرى    
تسع رصاصات من مسدسه على عبد الناصـر أصـابت          

.ىنوزير خارجية السودان آنذاك ميرغنى حف

 

 
وقد اعترف محمود عبد اللطيف بأن الذى كلفه بتنفيـذ          
مأمورية اغتيال عبد الناصر هو المحامى هنداوى دويـر         

                                                 

.٢١٠:  ص،فتحى العسال، اإلخوان المسلمون بين عهدين) ١(
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الذى يعمل بمكتب األستاذ عبد القادر عودة عضو مكتـب          
 وصدرت أوامر بالقبض علـى      ،إلرشاد لجماعة اإلخوان  ا

هنداوى دوير الذى اعترف بأنه تلقى تعليمات مكتوبة من         
رئاسة التنظيم السرى بقتل البكباشى جمال عبد الناصر ثم         
التخلص من جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة باالغتيـال         

 من قـادة    ١٦٠والتخلص من عدد من ضباط الجيش يبلغ        
أن تقوم تنظيمات اإلخوان    على   ،ل والخطف وضباط بالقت 

فى كافة أنحاء القطر بحركة شعبية يعقبها تكليف األسـتاذ        
محمد حسن العشماوى ومعه األستاذ عبد الرحمن عـزام         

.ليحال محل مجلس قيادة الثورة

 

 
ويتم القبض على العشماوى والهضيبى حيث تتـوالى        

 ويتم العثور على ترسـانات مـن األسـلحة          ،االعترافات
.)١(اباألسكندرية والقاهرة وبور سعيد وغيره

 

 
ويدير عبد الناصر ماكينة العنف إلـى أوسـع مـدى           

ا على تصفية الجماعة   مصمم 

 

  وله الحـق فـى هـذا    -

 

- 

                                                 

فتحى العسال) ١(

 

٢٨٤ : ، ص المرجع السابق-

 

- ٢٩٠.
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  فهـو مـنهم أوالً     ،وينجح إلى حد كبير فى القضاء عليهم      
ا ويعرف أسرارهموأخير.

 

 
 الثورة بتصفية جماعة اإلخـوان      وقد ترتب على قيام   

المسلمين، أن قامت السعودية بإمداد اإلخوان بما يساعدهم        
على البقاء، ومحاولة القضاء على الثـورة، ممـا حـدا           
بالحكومة المصرية إلى فضح هذا األسلوب الرخيص من        
جانب حكام الوهابية، عن طريق تسخير إذاعـة صـوت          

ـ       ا لفـضح النظـام     العرب فى الستينيات لمدة ساعة يومي
الوهابى، وتقوية التيار االشتراكى فى الـسعودية بقيـادة         
ناصر السعيد، وبهذه الطريقة تأخرت سـيطرة اإلخـوان         
الوهابية على مصر، وبالتالى تأخر المشروع البريطـانى        

.الوهابى

 

 
 فى عهد البنا كان الجهـاز     :يطرح نفسه الذى  والسؤال  

 ربيب اإلخوان    وفى عهد  ،أداة للوصول إلى الحكم   السرى  
.عبد الناصر ما فائدة هذا الجهاز؟
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) جذور اإلرهـاب : (يقول األستاذ على الدالى فى كتابه 
١٣٤: ص

 

 تنبه قادة اإلرهـاب   : م١٩٩٣ طبعة   ١٣٩-

 

- 
سواء منهم الذين يتحركون داخل حدود مصر أو خـارج          

 تنبه هؤالء  ،الحدود

 

بـات الـرأى     إلى أهمية اختراق نقا    -
 لشل  ،ونقابات المهنيين التى تضم صفوة األمة من المثقفين       

حركة المثقفين واإلبقاء على سلبياتهم فى مواجهة قـضايا         
األمة، بل وتوظيف هذه النقابات المهنية نفـسها لخدمـة          
أهداف اإلرهاب من خالل السيطرة على هـذه النقابـات          

 ،ء وأطبـا  ، ومهندسـين  ، ومحامين ،فييناالهامة من صح  
. وغيرهم، وتجاريين، وزراعيين،ومدرسين

 

 
هذه الصفوة التى تقود الرأى العام بمواقفها وإيجابيـة         

ا فـى   ا مؤثر  وتجعل للتيار الثقافى فى مصر دور      ،حركتها
وليس فى مصر اآلن من أعداء      .. محاصرة أعداء الوطن  

أخطر على مـستقبله ونهـضته مـن هـؤالء          .. للوطن
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قوى من خارج الحدود ومـن       الذين تحركهم    ،اإلرهابيين
..داخل الحدود وتدربهم على تدمير الوطن

 

 
ال يوحد األمـة ضـد عـدو يهـدد          ومن المعلوم أنه    

الحضارة والنهضة وسالم الشعب وأمن البالد غير بعـث         
  وال يقوم هذا الرأى العـام      ،رأى قوى حول هذا المعنى    

 

- 
 كما قال لطفى السيد

 

. إال بوجود صحافة رأى حرة قوية-

 

 
هـى اآلن   .. ؟ذا يحدث اآلن فى الصحافة المصرية     فما

 فييناومع ذلك نرى نقابة الصح    .. حرة بحق 

 

 مثل بعض   -
نقابات أخرى مهنية  

 

ـ      -  نيد وقد اخترقها اإلرهاب باسم ال
بجهد أفراد أقل من عدد أصابع اليد الواحـدة اسـتطاعوا           

 وتوظيف مبنـى    ،السيطرة على لجنة الحريات فى النقابة     
فى خدمة شعارات تجار الدين وعمـالء       فيين  انقابة الصح 
.دول عربية

 

 
ا المبنـى    وأيـض  ،فيينالقد تحول مبنى نقابة الـصح     

 ، لصحف الحائط يكتبها أعوان اإلرهاب      للمحامين المجاور
 لـو و.. )الوهـابى (والفتات فى كل يوم لتأييد اإلرهـاب        
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فيين باسـمهم ألصـبحت     اتحدث هؤالء فى نقابة الـصح     
 وال اعتراض ألحد على أى      القضية هى قضية حرية رأى    

لكن الذين يمثلون تيار اإلرهاب باسم الدين فى        .. ..رأى  
 وال أقـول  ؛فيين ال يزيدون على ثالثة أفـراد انقابة الصح 

.أربعة

 

 
كيف إذن استطاع ثالثة أفراد داخل أهم نقابة للـرأى          
فى مصر أن يسيطروا علـى مـا يـصدر عـن نقابـة              

على أدوارهـا مـن      وما يعلق    !!.؟فيين من بيانات  االصح
الفتات للتهييج السياسى ولخدمة أهداف تجار الدين ونظم        

.أجنبية

 

 
ن خلق رأى عـام قـوى ضـد         إ :من أجل ذلك أقول   

 ولن يتحقق ذلـك  ،اإلرهاب فى مصر يساعد على تصفيته 
 ومـا دامـت     ..ما دامت الصحافة المصرية غير متوحدة     

ومـا دام اإلرهـاب قـد اختـرق         .. غائبة عن القـضية   
!!.ماإلعال

 

 
ن فى العمل السياسى باسـم      يإن منهج اإلخوان المسلم   



٧١

 

 

حسن البنا هذا المنهج للـسيطرة   لالدين ال يتغير منذ وضع  
.على مصر كلها

 

 
ن منهج السيطرة على النقابـات      وإلخوان المسلم احدد  

.. المهنية وغيرها من المؤسسات األخرى فى الخمسينيات      
كمـا تؤكـد    وليس هذا المخطط وليد الساعة بل إنه قديم         

.الوثائق

 

 
ا للسيطرة على   ا خاص ن جهاز وخوان المسلم فقد أعد اإل  

ـ  أكثر من   النقابات المهنية منذ     اا وإخـضاعه  خمسين عام 
 ونحن نرى اآلن هذا الجهاز القديم يبعث من جديـد           ،لهم

 وينجح اإلخوان فى السيطرة على      ،فيبدأ فى نشاطه بالفعل   
.ندسين والبقية تأتىنقابة المحامين ونقابة األطباء والمه

 

 
.؟! عشرات السنينذكيف نشأ هذا الجهاز الخطير من

 

 
لم يكن الجهاز السرى المسلح هو الجهاز الوحيد الذى         

 األربعينيات لقلـب نظلـم الحكـم    مع بدايةه اإلخوان  أأنش
ع مصر  إلى جانب هذا الجهاز الدموى الذى رو      بل   ،بالقوة

ات يات والخمسين كلها بحوادث النسف والقتل فى األربعيني     
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 جهاز المهـن    :كان يوجد أجهزة أخرى مساعدة منها مثالً      
الذى يحرك أعضاء جماعة اإلخـوان داخـل النقابـات          

 وعلى خريطة العمل فى الحكومة وفى القطـاع         ،المهنية
. وهو جهاز ضخم ومسئولياته خطيرة،الخاص

 

 
وراق المضبوطة فى أوكار اإلخـوان      كان من بين األ   

ثيقة التى كشفت عن أخطر جهاز أعـده        المسلمين هذه الو  
اإلخوان الختراق المصالح الحكومية والشركات والنقابات      

وتحـت يـدى اآلن    .. حتى الغرف التجارية والصحافة   

 

- 
على الدالى  الكالم لألستاذ 

 

 إلـى   تهذه الوثيقة التى ضم    -
 وتقـول   ،م١٩٥٤ملف التحقيق فى جرائم اإلخوان عـام        

أعدوه للسيطرة على النقابات    ن هذا الجهاز الذى     إ :الوثيقة
المهنية وجميع األنـشطة االقتـصادية وعلـى مـوظفى          

 وكـل قـسم     ، وقد قسم إلى عدة أقسام وفـروع       ،الحكومة
  فمـثالً ،يرأسه عضو قيادى من أعضاء اإلخوان البارزين 

 ،قسم المهندسين الذى يشرف على جميع أنشطة المهندسين       
ـ        ون ويشمل نقابـة المهندسـين وخريجـى مـدارس الفن
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والصنائع يرأسه المهندس عبد القادر السيد العضو البارز        
.فى الجماعة

 

 
 الـذى   ،ثم يأتى فرع األطباء ويشمل نقابـة األطبـاء        

.يرأسه الدكتور محمد سليمان

 

 
ثم يأتى فرع القانونيين أو المحاميين والقـضاة وكـل          

 وكان يرأسه عمر التلمـسانى المحـامى        ،منتسب للقانون 
.)المرشد الراحل(وهو 

 

 
لمين ويشرف على حركة التعليم فى مصر       عثم فرع الم  

. ويرأسه محمود عبده،وعلى كليات اآلداب

 

 
ثم فرع الزراعيين ويشرف علـى خريجـى كليـات          

. ويرأسه أحمد كامل ضو،الزراعة والمعاهد الزراعية

 

 
فيين ويـشرف علـى المـشتغلين       اثم يأتى فرع الصح   

 صالح   ويرأسه ،بالصحافة وعلى خريجى معاهد الصحافة    
.عشماوى

 

 
ثم فرع الموظفين ويشرف علـى مـوظفى الحكومـة     

. ويرأسه محمود البراوى،والشركات
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ثم فرع االجتماعيين ويشرف على خريجـى المعاهـد      
. ويرأسه أحمد كريم،االجتماعية

 

 
وفرع التجاريين ويـشرف علـى كليـات التجـارة          

. ويرأسه حسن صادق،والمهتمين باالقتصاد

 

 
اطات فى النقابـات المهنيـة      وعلى رأس كل هذه النش    

وغيرها توجد قيادة مسئولة ممثلـة فـى عـضو مكتـب      
 وكان هو المسئول عـن      ،اإلرشاد محمد فريد عبد الخالق    

..هذا الجهاز الضخم ويعاونه عبد المنعم أبو الفضل

 

 
 ،وأعد مكتب اإلرشاد المخطط الكامل لهـذا الجهـاز        

وحددوا أهدافه وهى السيطرة على أربـاب المهـن فـى           
 ومن خالل أرباب المهن يمكـن الـسيطرة علـى           ،لبالدا

ـ        ـ  أجهزة الدولة سواء كانت حكومية أو قطاع اا خاص ..
 م١٩٥٢ولعل نشاط اإلخوان المسلمين اآلن وفـى عـام          

 داخل النقابات المهنية  

 

 وخاصة نقابة األطبـاء ونقابـة       -
 لعـل هـذا النـشاط       ،ا نقابة المحامين  يرخالمهندسين ثم أ  

المكثف الواضح 

 

 يؤكد أن هذا الجهاز الخطير الذى أنشأه        -
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ن ال يزال يعمل بكل فروعـه وأقـسامه         وخوان المسلم اإل
ما معنـى   .. اخمسين عام أكثر من   حتى اليوم وعلى مدى     

؟ معنى ذلك أن جماعة اإلخوان المسلمين ال تـزال          !ذلك
.تنشط وتمارس نفس النشاط القديم

 

 
 والتى  خوانوفى الوثيقة المضبوطة فى أحد أوكار اإل      

 جاء بالحرف الواحد فى تقريـر       ،تكشف عن هذا الجهاز   
مرفوع من رئيس القسم المهنى فى الجهاز إلـى الهيئـة           

:م١٩٥٢التأسيسية لإلخوان بتاريخ أول أكتوبر عام 

 

 
حـدة التـى    ايجب نشر الدعوة بين أرباب المهنة الو      (

 على أن يكون الهدف هو تـدعيم        ،تشملهم إحدى النقابات  
نقابات بشخصيات إخوانية فهمـت الـدعوة       مجالس هذه ال  

.)وآمنت بها

 

 
وفى مصر اآلن نشاط مكثف لإلخوان المسلمين داخل        
 ،النقابات المهنية للسيطرة على الصفوة من أبنـاء مـصر   

فيين والمهندسـين واألطبـاء والمحـامين       اعلى الـصح  
 وهم الجسر   ،والمدرسين والتجاريين وكل أصحاب المهن    
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 ،عب إلـى النهـضة والرقـى      الحضارى الذى يعبره الش   
 خوان المسلمين على   اإل ةوسيطر

 

  الصفوة –

 

 معناها هدم   -
هذا الجسر الحضارى وتوظيـف الـصفوة المـصرية أو       

 وتنكـيس   ، فى عملية هدم الديمقراطية    ينالمثقفين المصري 
 أو بشغل أبنـاء الـصفوة       ،رايات التقدم والرقى اإلنسانى   

 مـن    وما تـراه   ،المصرية فى صراعات ومعارك وفتن    
انشقاق فى بعض النقابـات المهنيـة الهامـة اآلن لـيس            
مصدره العناصر الشريفة من أعضاء هذه النقابات وهـم         

 بل مصدره عناصر اإلخوان وهـم أقليـة         ،أغلبية ساحقة 
 وهـم يحـاولون     ،قليلة من دعاة الفتنة والهياج الـسياسى      

اإلعالن عن وجود قالقل وشغب فى أوسـاط المهنيـين          
.علياوأصحاب المهن ال

 

 
أقلية ال تذكر تنتمى لجماعة اإلخوان المسلمين أو إلى         

 ولكن الفراغ السياسى فى النقابات المهنية       ،أجنحة اإلخوان 
 وخاصة خـالل    ،وعدم تواجد األغلبية داخل هذه النقابات     

إجراء االنتخابات قد أعطى لألفراد القالئل من المهنيـين         
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ب بالـدين فرصـة للتحـرك حـس        السياسيين المتسترين 
المخطط الموضوع لهم من خارج النقابة للسيطرة علـى         

 وأمامنا  ،هذه النقابات المهنية وتقدم الصفوف بين المهنيين      
 فاألغلبية غابـت    ،تجربة حية واضحة فى نقابة المحامين     

.)١(عن االنتخابات وكانت النتيجة سيطرة األقلية

 

 
وال جدوى من الصراخ حتى ولو جئنا بميكروفونـات         

رى كيف يمضى   تالحقائق، و القوى السياسية   جميع  سمع  تل
ف السريع على النقابات المهنية فى مصر بمخطـط         حالز

ال  حـزاب  ألن األ  ؛واضـح ومكـشوف   ) وهابى(خوانى  إ
 داخل النقابات المهنيـة  م بدليل أن تواجده،تكلمتسمع وال   ت

 فيين على  اا يشجع ثالثة أو أربعة من الصح      أصبح معدوم
فيين فى  اة على مبنى نقابة الصح    التقدم للسيطرة بكل بساط   

                                                 

 اإلخوان إلـى عـدم       مجلس وصل الحال بنقابة المحامين فى عهد     ) ١(
 بدونالقدرة على دفع المرتبات للموظفين، وجاء النقيب سامح عاشور          

 اإلخوان، فتمكن من توفير عشرات الماليين للنقابـة، إال أنهـم            أغلبية
 أعاقمن تحقيق األغلبية فى المجلس، مما       ) م٢٠٠٥(تمكنوا فى دورة    

.كالعادة أموالها وبددعمل النقابة 
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 حتـى إذا اغتالـت      ،أى وقت يشاءون باسـم الحريـات      
  رصاصات اإلرهاب مفكر ا وكاتب ال  ،ا بسبب آرائه  ا مصري 

تسمع أى صوت أو صـورة للجنـة الحريـات            ترى وال 
. وال تعلق الفتات تدين اإلرهاب،فيةاالصح

 

 
رك هذا الموقف من تفسير إال أن اللجنة تؤيد وتبا        لليس  

 ويتصدون وهـم    ،اغتيال الكتاب الذين يناضلون بأرواحهم    
يحملون رؤوسهم على أكفهم لكشف اإلرهـاب وحمايـة         

 فهؤالء ليسوا أصحاب رأى فى نظـر لجنـة          ،الوطن منه 
هم ف أما الذين يتقاضون ثمن مواق     ،الحريات فى نقابة الرأى   

. فهؤالء هم األحرار وهم األبطال)الوهابية(من 

 

 


 



وضع الحكم 

 

 الذى أصدرته محكمة القاهرة لألمـور       -
بفـرض  ) م١٩٩٥ فبرايـر    ٢٢(المستعجلة يوم األربعاء    

الحراسة على أموال نقابة المهندسين  

 

 اإلخوان المـسلمين  -
الفساد المالى لهم فـى      بعد أن كشف عن       حاد، فى مأزق 

النقابة التى يسيطرون على مقاعد المجلس بها، وأوضحت        
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استند إلى تقارير الجهـاز     حكمة فى أسباب الحكم الذى      الم
المركزى للمحاسبات بأن الخلل المالى فى حسابات النقابة        
وإهدار أموالها يجعل من فرض الحراسة واسـتبعاد يـد          

  ا حتى ال يـزداد ويتفـاقم، وكـشفت         القائمين عليها جائز
بأن صندوق المعاشات تعرض لخطورة بالغة بعد       التقارير  
 مليون جنيه من ميزانيته، باإلضافة إلى إهدار        ١٣ضياع  

مثل .. األموال فى أمور خارجة عن نطاق النشاط النقابى       
 ماليين جنيه كمصاريف لمؤتمرات دينيـة ورحـالت         ٤

     ا من صـندوق    خارجية حزبية، ومليونى جنيه ذهبت دعم
المعاشات إلى صندوق النقابة الذى فقد السيولة الالزمـة         

ة، ومائة ألف جنيه صـرفت ألعـضاء        لتسيير أمور النقاب  
 ألف جنيه مـصاريف إعالنـات       ٨٨٠ و ،المجلس كبدالت 

.ودعاية ألعضاء المجلس

 

 
وأضافت المحكمة التى ترأسها المستـشار سـيف اهللا         

إن مجلس النقابة فقـد شـرعيته بعـد أن          : محمود كسيبة 
ف أعضائه، ومع ذلك استمروا فى      صانتهت مدة عضوية ن   



٨٠

 

 

بع، مما يخالف   ر من أ  ت سنوات بدالً  إدارة أمور النقابة لس   
 ذلك باإلضافة إلى الخالفات الناشئة بين أعـضاء         ،القانون

المجلس ونقيب المهندسين مـن جهـة، وبـين المجلـس           
وأعضاء الجمعية العمومية من جهة أخرى، ممـا يهـدد          
مصالح أعضاء النقابة ويجعلها معرضة للخطـر، وهـو         

ائية، وتعيـين   األمر الذى يجوز معه فرض الحراسة القض      
حارس قضائى يتولى رعاية تلك المصالح، وتدبير شئون        

ا للقانون، على أن يقوم هذا الحارس باإلعـداد         النقابة طبقً 
.إلجراء االنتخابات الختيار أعضاء المجلس الجديد

 

 
وكشف الحكم القضائى عن ذلك الفساد السياسى الـذى         

 بمذكرة  أدار به اإلخوان أمور النقابة بعدما أخذت المحكمة       
ت تعنت مجلس النقابة فـى عـدم        حدعاء، والتى أوض  اال

ا غير صـحيحة    إجراء االنتخابات، وذلك بإرسالها كشوفً    
بأسماء الناخبين إلى اللجنـة القـضائية المـشرفة علـى           
االنتخابات، األمر الذى جعل اللجنة تؤجل إجراءها أكثـر         
من مرة لحين تصحيح الكشوف، وتوقيع النقيـب عليهـا،          
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ا حول إدارة النقابـة، وخاصـة بعـد أن          ق نزاع مما خل 
انعدمت صفة المجلس بإنهاء عضوية نـصف أعـضائه،         
وهو ما يجعل قرارات المجلس باطلة، مما يهدد مـصالح          

.النقابة بالخطر

 

 
ولعل هذا الحكم يكشف عن أسباب معارضة اإلخـوان   

).١٠٠(فى النقابات المهنية لتعديالت القانون 

 

 
ف القضائى الكامـل علـى      والتى نصت على اإلشرا   

االنتخابات، األمر الذى يغل أيديهم عن كشوف النـاخبين         
.وأموال النقابة خالل فترة االنتخابات

 

 
وكانت لجنة المطالبة بحقوق المهندسين التى تـشكلت        
فى ذلك الوقت برئاسة الدكتور عبـد المحـسن حمـودة           
وعضوية المهندسين محمد حجازى، وفوزى مالك، وإمام       

مد عبد السالم السكرى، وإكرام لبيـب عبـد         رجب، ومح 
 وحلمى حنا الطويل، باإلضـافة      ،ىنالنور، وأحمد األهوا  

إلى عشرة آخرين، قد أقامت هذه الدعوى فـى منتـصف           
، ورفضتها محكمة أول درجة، ثـم قامـت         م١٩٩٤العام  
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خرين، آا   مهندس ٤٠اللجنة باستئناف الحكم، ثم انضم إليها       
قريـرين للجهـاز المركـزى      وأرفقوا بعريضة الدعوى ت   

للمحاسبات كشفوا من خاللهما عـن المخالفـات الماليـة          
، حيث أوضح التقرير األول أن مجلـس        ةواإلدارية بالنقاب 

 عرض تقرير الجهاز على الجمعية العمومية،       اقالنقابة أع 
باإلضافة إلى القيام بتفويض أمين عـام النقابـة بـبعض           

ع كافة عقود البيع    اختصاصات المجلس الهامة، ومنها توقي    
والشراء لألراضى والسيارات والعقارات، والذى صدر به       
قرار فى غيبة النقيب، والذى امتنع عن حضور جلـسات          
المجلس على مدى الشهور األخيرة بعد خالفه مع بـاقى          

.أعضاء المجلس

 

 
كما كشف التقرير عن تـضخم مـصروفات النقابـة          

ة هذا العجز    وتغطي ،وعجز مواردها الذاتية عن مواجهتها    
.من أموال صندوق المعاشات

 

 
ير المستندات المؤيـدة للمبـالغ      فباإلضافة إلى عدم تو   

لـى  يالمصروفة كدعم للمؤتمرات، وعدم توفير سجل تحل      
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لبدالت السفر، ومصروفات االنتقـال، وبـدل حـضور         
الجلسات، وعدم تصوير مراكز حسابات معارض الـسلع        

ذ اإلجراءات الالزمة   ليم، والتقصير فى اتخا   اقباألالمعمرة  
 ألف جنيه طـرف الـشركة       ١٣٠لتحصيل الديون بنحو    

.المنظمة للمعرض

 

 
كما كشف التقرير الثانى للجهاز المركزى عن إهـدار         

 وتبقى أهمية هذا الحكم الذى يصدر       ..كبير ألموال النقابة  
لقة األولى التى   طألول مرة فى تاريخ النقابات فى كونه ال       

النتخابات بحكم صادر من هيئة     كشفت فساد اإلخوان فى ا    
.هاديتفق الجميع على حيا

 

 
ة التى شعر بها اإلخوان إزاء هذا الحكم        رولعل الخطو 

مـن  ،  لـة فـى نقابـات أخـرى       ثنه قد تبعه طلقات مما    أ
 وأخرى من الصيادلة، إلقامة دعـوى مماثلـة         ،المحامين

.همايلفرض الحراسة على نقابت

 

 
صـة بهمـا    رير الجهاز المركزى الخا   اوخاصة أن تق  

.!!تكشف العديد من المخالفات والفساد المالى

 

 



٨٤

 

 



 



 م٩/٣/١٩٩٥ الخمـيس    )صباح الخير ( مجلة نشرت  
ا بالغ جديد أضـيف مـؤخر     : ا يقول  خبر )٢٠٤٤ :العدد(

إلى تل البالغات لدى نيابة األموال العامة ضـد ميليـشيا           
بالغ مـن شـأنه     وال.. اإلخوان المسلمين بنقابة المحامين   

ـ    أكسابقيه أن يقدم     ة والقلـوب   ئصحاب األيـدى المتوض
.الطاهرة العامرة باإليمان إلى محكمة الجنايات

 

 
  على مأسـاة حقيقيـة فـى هـذا          انبدأ بالمرور كرام 

 من نهر فساد اإلخـوان،      الموضوع قبل أن نغترف قليالً    
المأساة أن الحق عندنا ال يسترد ولو بعد حين حتـى وإن            

.ال يحظون بأى احترام أو تقدير من أحدكان ممن 

 

 
فها هى البالغات الكثيرة التى تقـدم بهـا محـامون           

 وبالتحديـد سـيف     ،همون القائمين على شئونهم بالنقابة    يت
أمين عـام    ابن مرشد اإلخوان األول و     اإلسالم حسن البنا  

 ومختار نوح أمين الصندوق بالفساد وإهدار أموال        ،النقابة
امهم هذا تقارير الجهـاز المركـزى       النقابة، ودعمت اته  
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 لكن النيابة ورغم كل هذه األدلة تجد نفـسها          ،للمحاسبات
عاجزة عن توجيه االتهام المباشر قبل اتخاذ اإلجـراءات         

 حيث يتم إخطار الجهـاز المركـزى        ،القانونية والتشكلية 
 ، ثم يتولى الجهاز التحقق منها     ،للمحاسبات بهذه المخالفات  

ثم يرسل تقريره إلـى     .. حقيقية أم ال  وكشف ما إذا كانت     
النيابة العامة، وبعد طول انتظار تتولى النيابـة التحقيـق          

 ثم التحقيـق بعـد   ،أوالً مع الموظفين اإلداريين فى النقابة     
لم يتم حتـى  الذى ذلك مع المسئولين النقابيين، وهو األمر       

 م١٩٩٣ لـسنة    ٧٥٠و ٧٤٩اآلن فى البالغـين رقمـى       
التى اتهم فيها صاحب البالغ الجديد      ال عامة، و  وحصر أم 

ممدوح تمام المحامى سيف اإلسالم حسن البنا أمين عـام          
تـسهيل  و باالستيالء   ، ومختار نوح أمين الصندوق    ،النقابة

 وهى الوقائع التـى كـشفها       ،االستيالء على أموال النقابة   
الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريـره األخيـر عـن          

.النقابة

 

 
الجزئية التى ال أملك معها إال التنويه،       توقف عند هذه    أ
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لكن الواقع يؤكد أن التباطؤ فى إجـراءات التحقيـق قـد            
.يشكك الكثير فى جدوى هذه االتهامات

 

 
ضع بين أيديكم وقائع جديـدة تجمعـت لـدينا          أواآلن  

 خيـوط   حتى تمكنا مـن لـم  ىمستنداتها ورقة تلو األخر   
 ،مـوال النقابـة    ونهبهم الـدائم أل    ،جرائم اإلخوان المالية  

.وأموال اليتامى واألرامل

 

 
ونبدأ منذ أن استولى اإلخوان على نقابـة المحـامين          

 ومنذ ذلك الحين كانت الخطة فى       ،وشكلوا أغلبية مجلسها  
:قيةن فى خطوط متالامحورين يسير

 

 

 

على حد زعمهم، وهو عبارة عن     ل هو التطهير    واأل -
  ولكـن مـن    ،أعـضاء المجلـس     من تطهير النقابة ليس  

الموظفين واإلداريين الذين قد ال ينتمون بالوالء للمجلـس         
  من اإلخوانى أو الجماعة بالخارج، ولذلك فقد تم التخلص       

ـ  م١٩٩٢الكثير من الموظفين واإلداريين منذ عام         ى وحت
 وآخر هذه الوقائع محاولة مختار نوح فصل آمـال          ،اآلن
  مـن أن والءهـا     ،للتأكد) محامية(ة الموظفة بالنقابة    بهي
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 ألحمد الخواجة 

 

  نقيـب المحـامين آنـذاك      -

 

ولـيس   -
لإلخوان، وهى المحاولة التى فشلت لموظفة ألبت عليـه         

. وانتهت إلى درجة اإلضراب عن الطعام،المحامين

 

 

 

 حيـث   ،ثم بعد التطهير يتم عملية اإلحالل والتجديد       -
 ففـى   ،يتم تعيين موظفين وإداريين وعمال جدد بالنقابـة       

ا منذ اعـتالء اإلخـوان       شخص ٦٩عيين  النقابة العامة تم ت   
 فـى النقابـات     ١٢٠ وتم تعيـين حـوالى       ،مجلس النقابة 

 كل ذلك من أجل تسهيل نهب أموال النقابة دون          ،الفرعية
. عنهيءالخوف من تسرب أى ش

 

 
لكن األخطر هو اختيـارهم لألطبـاء فـى مـشروع           

 والمهندسين فى اإلدارة الهندسية وغيرها من هذه        ،العالج
وبمرتبات  لإلخوان    فجميعها يمنحونها  ،ت الخدمية القطاعا

.فلكية سيأتى تناولها بعد ذلك

 

 
ومكمن الخطورة فى هذه المسألة األخيرة هى الجريمة        

 وتتـضمن بـالغ     ،تها تحـت أيـدينا    االتى تجمعت مستند  
 وتكشف عن تورط أمين الصندوق       ،األموال العامة األخير  
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لنقابـة فـى    ستشـارى الهـندسى ل  واألمين العــام واال  
.نهــب أموال المحـامين

 

 



 



بدأت تفاصيل الجريمة عندما فكرت النقابة العامة فـى     
سكندرية، ويأتى فى بداية هـذا      إلاتطوير نادى المحامين ب   

 التطوير إنشاء مصدات مياه   

 

 ج بالنـادى  احاجز لألمو  -

 

- 
عمـرو  وأوكلت النقابة إلى المهندس     .. على شاطئ جليم    
للنقابـة ارى الهندسى   أبو الغيط االستش  

 

ـ    - ا  ويمتلـك مكتب
والكائن  )اتمعمرانية للدراسات والتصمي  (ا باسم   استشاري ،

، اإلسـكندرية ..  لـوران ..   طريق الحـريـة  ٧٢٤فى  
 وسيأتى لهذا العنوان قصة فى غاية األهمية      

 

مهمة إنشاء   -
هذه المصدات لحجز األمـواج، وأبرمـت النقابـة مـع           

   تكفل فيه باإلشراف التـام علـى        االمهندس أبو الغيط عقد
 ،ا من تحديد ما تتكلفه     بدء ،جميع األعمال الخاصة بالعملية   

 انتهـاء  ،ومن إعداد كراسات الشروط وإجراء المناقـصة    
شراف على العملية برمتها حتى التسليم، وذلك مقابـل         باإل
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من قيمة المستخلص الختامى لألعمال، وعليـه       % ٢نسبة  
المناقصة بين شركات القطاع    تم اإلعالن فى الصحف عن      

 وتم طبع كراسات الشروط وحـدد ثمـن         ،الخاص والعام 
من قيمة  % ٢ جنيه مصحوبة بتأمين قدره      ١٠٠٠الواحدة  
ا  ميعـاد  م٣/١١/١٩٩٣ وتم تحديد يوم العطـاء       ،العطاء

ا لفتح المظاريف فى نادى المحامين باإلسكندريةنهائي.

 

 
 ودون أدنى   جهو الحال فالكالم يسير على أتم       هعلى هذ 

المناقصة علنية تم اإلعالن عنها بالصحف، ومن       . مخالفة
.حق أى شخص أن يتقدم لها

 

 
بالفعل وفى اليوم المحدد لفض المظاريف اجتمع نقيب        
محاميى اإلسكندرية ومحمد حمدون وكيل النقابة العامـة        

 وبفـتح   ،ستشارى المهندس عمرو أبو الغيط    وممثلها، واال 
،  أربع شركات تقدمت للمناقصة    ن هناك أالمظاريف وجد   

ة عالية وقدرة فائقة ومتخصصة فـى  ءاثنتان منها ذات كفا  
 وواحـدة منهـا ليـست علـى نفـس           ،مثل هذه األعمال  

.ة هى عبارة عن مقاول باسمهبع والرا،المستوى
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وهذه الشركات هى شركة القناة للموانى والمشروعات       
 الكبرى

 

  قطاع عام  -

 

فى وذات كفاءة عالية ومتخصصة      -
ا عمال، وشركة يافا للهندسة والمقاوالت وأيض     مثل هذه األ  

" الحـرم " ثـم شـركة      ،متخصصة فى مثل هذه األعمال    
للمقاوالت ويمتلكها محمد أبو الناس وهى شركة متكاملـة          

 ثـم   ،فى جميع األعمال وغير متخصصة فى هذا النشاط       
كان المقاول عبد القادر خطاب عمرو الذى اعتـذر عـن           

.صة وانسحب منهادخول المناق

 

 
 ماليين  ٣ وقد تقدمت شركة القناة بعطاء إجمالى قيمته      

 ٦٥ جنيه مشمول بخطاب ضمان بمبلغ       ٢٠٠ا و  ألفً ١١٥و
. المحددة فى كراسـة الـشروط     % ٢ ألف جنيه نسبة ال   

  آالف جنيـه   ٥٠٥ ماليين و  ٣بعطاء قيمته   " يافا" وتقدمت
يه كضمان مالى مع وعد باستكمال الـضمان  ن آالف ج ٤و
 ثم شركة الحرم التى قدمت عطاء قيمته        . ساعة ٤٨الل  خ

لـف جنيـه    أ ٣٠ ألف جنيه، وقدمت كذلك      ٤٩٥مليون و 
الضمان كما هو موجـود بكراسـة       % ٢عبارة عن نسبة    
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.الشروط

 

 
 وأن من حـق شـركة       ،وبهذه الحال فإن الوضع سليم    

، الحرم أن ترسو عليها المناقصة ألنها قدمت أقل عطـاء         
فاجآت تنزل كالصواعق والحقائق    ملولكن بعد ذلك بدأت ا    

 وأولها أن شركة الحرم شركة يمتلكهـا        ،تتضح وتتكشف 
رجل من جماعة اإلخوان مقاول يدعى محمد أبو النـاس،        

من مفاجآت يبرهن على أن كـل        ولذلك فإن كل ما سيأتى    
.ستكمال الشكل القانونىشكال لم تكن إال الهذه األ

 

 



 



ة اإلسكندرية إلى النقابة    فالفضائح تبدأ بخطاب من نقاب    
العامة يخطرها بأن المناقصة التى تم ترسيتها على شركة         
الحرم للمقاوالت جرى بها أخطاء فـى عمليـة حـساب           

 إال خطاء بالطبع لن تكون   لكن هذه األ  إجمالى العطاءات،   
ن إجمـالى الـرقم     إ :وقـال الخطـاب    فى شركة الحرم،  

لف جنيه  أ ٧٩٢ و   مليون ٢الصحيح لعطاء شركة الحرم     
 ألف جنيه كما كـان أثنـاء فـض          ٤٩٥و   اوليس مليونً 
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شـرفت علـى فـض      أف، وتعللت اللجنة التـى      يالمظار
 المظاريف

 

  جميعها من اإلخوان   -

 

بأن الصفحة األولى    -
ة ما ستنفذه الشركة كانـت      عمن الكميات الواردة فى تفري    

وبالتالى طالب   مطموسة مما تسبب فى وجود هذا الفارق،      
 من  ا ألنه أقل أيض   ؛ماد المبلغ الجديد للعملية   عتاالخطاب ب 

.عطاءات الشركات السابقة

 

 
 األخيرة أن القـائمين علـى       امرةويتضح من هذه المؤ   

ة دهشوا من الفارق الهائل الذى تقـدمت بـه       صهذه المناق 
 مما يتطلب   ،خرىشركة الحرم اإلخوانية عن الشركات األ     

ة ولصالح   وكله لصالح الجماع   ،إعادة تصويب هذه الفروق   
خطر مـن ذلـك والثابـت مـن خـالل            لكن األ  ،خوةاأل

ا كانـت   تهلة برم أن هذه المس  أالمستندات الذى يؤكد على     
  وهدفها األساس امتالء جيوب الجماعة     ،وهمية

 

 جماعة  -
 اإلخوان

 

 ،موال اليتامى واألرامل وصغار المحامين    أ من   -
ة ي للعمل ىخوانستشارى اإل حيث يشير خطاب موجه من اال     

 ٥٠س عمرو أبو الغيط إلى النقابة يطالبها بدفع مبلغ          مهند
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قل عطاء قبل البت فـى إجـراءات        أألف جنيه لصاحب    
أمر يدل بذاتـه علـى       العطاء كدفعة مقدمة للمقاول، وهو    

 وعلى النية السابقة لإلخوان فى ترسـية        ،صورية المزاد 
.على شركة الحرم اإلخوانية المناقصة

 

 
أمـوال النقابـة وكأنهـا      أنهم يتعاملون مع     ولكن يبدو 

 فهم ال يهتمون بالتغطيـة علـى هـذه          ،أموالهم الخاصة 
لة زيادة عطاء شـركة الحـرم       أ فمس ،المخالفات والجرائم 

وا إلى أن خطاب ضـمان      تالتابعة لهم جرت دون أن يلتف     
 ٣٠الشركة فى المظروف الذى تقدمت به كان عبارة عن          

ى طمعوا  ول الذ من قيمة العطاء األ    % ٢ لف جنيه بنسبة  أ
.تهدفى زيا

 

 



 



كل ذلك والمخالفات على فجاعتها تبدو ضـئيلة أمـام          
 وهى عبـارة عـن سـر العقـار          ،خيرةهذه الصاعقة األ  

  طريق الحرية  ٧٢٤رقم

 

هذا العقار   .لوران اإلسكندرية  -
انكشف سره فى هذه المناقصة فكان هـو نفـسه عنـوان      
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لدراسـات  شركة الحرم للمقـاوالت ومكتـب عمرانيـة ل    
 بنفس التليفونات والفـاكس الـذى يملكـه         ،والتصميمات

ستشارى الهندسـى للنقابـة     بو الغيط اال  أالمهندس عمرو   
.والذى تولى شئون العملية منذ بدايتها

 

 
فاجأة نعيد قـراءة الجريمـة اإلخوانيـة        مومن هذه ال  
من أن اإلخـوان وسـيطرتهم علـى      تبدأ ،بصيغة مختلفة 

طبـاء والمهندسـين    ماد علـى األ   عتالنقابة تمكنوا من اال   
لـه    ولذلك فعمرو أبو الغيط هو إخوانى أوكلت       ،اإلخوان

 فما كان منه إال أن حدد مـا         ،النقابة شئون هذه المناقصة   
قدم به الـشركات لهـذه      ت وتوقع ما ست   ،تتكلفه هذه العملية  

 وتقدموا لشركة الحرم   ،المقاولة

 

ريك ش التى يدخل فيها ك    -
غير مشهر 

 

 وهو ما   ،ا أنه هو الرابح    تمام مونل بعطاء يع  -
 ولكن عطاءات الشركات األخـرى والتـى        ،حدث بالفعل 
التوقعات جعلت اإلخوان ينـدمون علـى       من  جاءت أكبر   

ض الـشركات   و وعـر  ،الفارق المذهل بـين عرضـهم     
خيرة وهى زيادة العطاء بحجـة       فكانت اللعبة األ   ،األخرى
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 ن خطـاب  أ متناسـين    ،الخطأ فى حساب إجمالى القيمـة     
بق، وبالفعل تمكنوا من أخذ     االضمان كان على العطاء الس    

 وبفارق يصل إلى أكثـر مـن        ،المناقصة بالزيادة األخيرة  
 وكله من أجـل     ، ذهبت إلى جيوب اإلخوان    ،مليون جنيه 

.ولصالحها فى النهاية عيون الجماعة

 

 



 



إلى مسألة التطهيـر التـى اتبعهـا         نعود مرة أخرى  
 ،م١٩٩٢ن سيطروا على مجلـس النقابـة        أ اإلخوان منذ 

والتى تلخصت فى عملية استبدال مـوظفين جـدد مـن           
اإلخوان المسلمين بموظفي النقابة القدامى الذين ال يثقـون       

. للجماعةأو انتمائهم فى والئهم 

 

 
 ٦٩ بتعيين   مخوان قا وتكشف المستندات أن مجلس اإل    

١٢٠و ،دارى وعامل إ بالنقابة العامة بين موظف و     اشخص 
 ،عضاء الجماعة أالنقابات الفرعية جميعهم من     فى  آخرين  

 مـين العـام سـيف      ينهم بمعرفة األ  يا تم تع  وجميعهم أيض
مـين  أبمعرفـة مختـار نـوح         أو ،سالم حسن البنـا   اإل
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لكـن  .. د للنقابـة     أو األمين العـام المـساع      ،الصندوق
 تكشف عن تفاصيل أكثر خطورة فى هذه        االمستندات أيض 

 وتوزع فى   ،ى المرتبات وإغداق األموال عليهم    المسألة وه 
 وليس على أقدمية    ،نتماء والوالء هذه الحالة على حسب اال    

و الكادر الوظيفى، وعند قراءة هـذه المـستندات         أالتعيين  
كتشاف تعيين عصام مـصطفى محمـد       انية تم   أقراءة مت 

ـ  ٣٢٠ بمرتب   م١٩٩٣موظف بالنقابة فى سبتمبر      ا جنيه .
 بعد سنة   : أى ،م١٩٩٤فى شهر ديسمبر    وزاد هذا المرتب    

نه إذا زاد بهذا المعدل كل عام فإنه        ا : أى ،ا جنيه ٦٣٤إلى  
.عوام بسيطةأسيصل إلى آالف الجنيهات خالل 

 

 
 ،تش ويدعى عبد الرازق إبراهيم    ين موظف السو  أكما  

ـ  ٢٢٩ بمرتب   م١٩٩٣ والذى تم تعيينه فى إبريل     ا جنيه، 
 ٤٩٨إلـى   م  ١٩٩٤ ل مرتبه وفق مرتبات ديـسمبر     صو

١٢٠ بزيادة تصل إلى حوالى : أى،اجنيه.%

 

 
نوال تقارن بين مرتبـات     موهكذا إذا سرت على هذا ال     

 وتقارنهـا   م١٩٩٢منـذ عـام      الموظفين الذين تم تعيينهم   
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ـ  فإنك   ،م١٩٩٤بمرتباتهم فى ديسمبر     كـد  أن تت أستطيع  ت
       ا إلـى   بسهولة من هو اإلخوانى من غير اإلخوانى استناد

مـوال  ن هذه األ  أ وك ،نونية التى تحدث لمرتبه   القفزات الج 
.أموال الجماعة ينفقون منها على أعضائها كما يشاءون

 

 
عهودهـا   سـوأ أة تمـر ب   بهذه التجاوزات جعلت النقا   

خوان ألموال النقابة فى اإلغداق على       فاستغالل اإل  ،المالية
بد أن ينهلوا     وكأنها تركة ال   ،نصارهم يتم على قدم وساق    أ

مين الصندوق فى   أ يستطيعون، ولذلك فقد قام      منها قدر ما  
 وتم  ،سم صندوق المعاشات واإلعانات   افك وديعتين كانتا ب   

تسيير قيمتهما فى الحساب الجارى للنقابة الذى ينفقون منه         
.على أعضاء الجماعة

 

 
ولـى كانـت     األ ،وقد بلغت قيمة هـاتين الـوديعتين      

 ، ألـف جنيـه    ٢٠٠بمبلـغ   م  ١٩٩٥المستحقة فى فبراير    
ـ   ٢٥٠ومستحقة فى نفس الفترة بمبلغ       الثانيةو ، ه ألف جني
رامل والعجزة مـن    واأل موال اليتامى أنهم نهبوا من    أى  أ

مـوال النقابـة    ألف جنيه سـيلوها فـى       أ ٤٥٠المحامين  
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 ولما يدعونه من طهـارة      ، بالمخالفة لكل القوانين   ،العادية
.!!اليد

 

 
نـصارهم الـذين    أجل أن ينفقوا علـى      أكل ذلك من    

ة أ ولجنـة المـر    ،ون تحت لجنة الشريعة اإلسالمية    يتجمع
التى شكلت بغير قرار من المجلـس وترأسـها بـشرى           

 وتكشف المستندات عن فضيحة فى هذا السياق        ،عصفور
ا بعـشرة   كًيلهذه اللجنة حيث صرفت النقابة لهذه اللجنة ش       

جل عقد مـؤتمر المـرأة      أمن  ) ١٠٧٧( آالف جنيه برقم  
.ةالثانى فى محافظة الدقهلي

 

 
ـ   تبطـة فـى عقـود    رتهم الماهذا باإلضافة إلى مخالف

 والعقود الجديدة التى أبرموهـا      ،المستشفيات التى فسخوها  
يات يمتلكها عناصر منتمون لإلخوان، ولـذلك       فمع مستش 

فإن المهندسين يتم اإلتيان بهم من المهندسـين اإلخـوان          
جـل حـل   أطباء وكذلك، والموظفين حتى العمال من     واأل

.الة لديهممشكلة البط

 

 
 ،نتهت قراءتنا للمستندات  ا و ،نتهى الكالم عند هذا الحد    ا
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هديها إلى مـن يعنـيهم      ن و ،حدأولكننا ال نضن بها على      
 كما نقدمها إلى جموع المحامين ليكتـشفوا حقيقـة          ،مراأل
.ئة فى نقابتهمضيدى المتواأل

 

 



 



خوان المـسلمين   منذ فترة اختطفت عناصر جماعة اإل     
ـ    أطباء، التى   ألابة ا قورة ن المحظ ا صبحت اآلن تكون فرع
ا فى القاهرة لحركة حماس الفلسطينية     جديد 

 

 بالرغم من   -
أن مؤسس حماس الشيخ أحمد يس صرح فى لقائه بقنـاة           
 الجزيرة القطرية أنه ال ينتمى لجماعة اإلخوان المـسلمين        

 

 بالطبع لم يعد للنقابة دور أو محاوالت لعب دور حقيقى           -
فكـل  .. طبائها  أرتقاء بمستوى   واال. اذ مهنة الطب  نقإفى  

ات رنصب على خطب حماسية بدائيـة، وشـعا       ا االهتمام
 داء مترهل يحيل شارع القصر العينى     أفقدت بريقها، و  

 

- 
 مقر النقابة

 

-ا إلى علبة سردين كل يومين تقريب.

 

 
  مـا  النقابة تحولت إلى مرتع لإلخوان يفعلـون بهـا        

دوات والمؤتمرات التـى تخـدم      يعقدون فيها الن  . يشاءون
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طباء مـن متفـرج علـى       خططهم فقط، وتحول نقيب األ    
نتخابية التى  صواتهم اال أمن   اتصرفاتهم إلى مؤيد لهم خوفً    

االحتفاالت التى تشهدها النقابـة     ن  أحتى  . يحرص عليها 
حتفاالت التنظيم العالمى لجماعة اإلخوان     اقتصرت على ا  
ال بمبادئها فقط    

 

 ويـوم   ، ويوم المجاهد  ،دمثل يوم الشهي   -
 وغيرهـا  االسـتقالل،  ويوم  القدس، ويوم سقوط  ،رضاأل

من األيام التى يشهدها شـارع القـصر العينـى نتيجـة            
حتفاالت اوهى  . .حتفاالت اإلخوان المسلمين بهذه األيام    ال

 ونحن لسنا ضـد    . ا حركة حماس فى فلسطين    تقيمها أيض
اسـتقالل   ولـسنا ضـد      ،ستشهاد فى سبيل اهللا والوطن    اال

 بل كلنا نقف معها ونحرص على الـشهادة فـى           ،فلسطين
.سبيل تحريرها

 

 
 ..لكن نقابة األطباء خرجت عن الخط المعمـول لهـا         
. .وهو العمل من أجل رفعة النقابة وخدمة أبنائها األطباء        

مـن  وتفرغت لرفع الشعارات السياسية التـى لـم يكـن      
  مـن المفـروض أن     ،وضعها داخل نقابة مهنية   الواجب  
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..مجلسها مجلس خدمى

 

 



 



كما رأينا مرشد اإلخوان األسبق حامد أبو النصر وهو         
إن دعـوة اإلخـوان بالحكمـة       : (يزيف الحقائق ويقـول   

وقد فندنا هذه المزاعم فـى الفـصل        ) والموعظة الحسنة 
.الثالث من هذا الكتاب

 

 
نرى اآلن المرشد الحالى محمد مهدى عـاكف وهـو          

ييف التاريخى للحقـائق الثابتـة فـى        يواصل مسلسل التز  
       ا عار  المحاكم عن دور اإلخوان فى النقابات، ويقول كالم

ا من الصحة، نشرته صحيفة األنبـاء الدوليـة يـوم           تمام
الحكومـة  : (م، وهو بالحرف الواحد   ١٤/٦/٢٠٠٥الثالثاء  

تخشى من وجود اإلخوان فى جميـع المجـاالت، وكـل           
ا بسبب قوانين الحكومة     عام ١٢النقابات غير شرعية منذ     

التى تهدف فى األساس إلبعاد اإلخوان عنها، وهذا يؤكـد          
    ا فـى القطاعـات     تواجدنا الكبير فى الشارع، وخصوص

المثقفة والمميزة، فتواجدنا فى نقابـة المحـامين ال يقبـل     
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الجدل، بالرغم مما يواجهنا من عراقيل حكومية، وكـان         
    فدورهم ال ينسى فى    ا،  تواجد اإلخوان فى المهندسين كبير

الذى ما زال يسيطر عليها من جراء       ) تأمل(كشف الفساد   
وضعها تحت الحراسة، وعدم إجـراء انتخابـات حـرة          

 وواصل تزييفه عـن دور اإلخـوان فـى نقابـة            ،نزيهة
.األطباء

 

 
ويكفى ما سقناه فى هذا الفصل عن فـساد اإلخـوان           

.داخل النقابات لفضح هذا التزييف اإلخوانى للحقائق

 

 


 



م ٢٨/١١/٢٠٠٥يوم االثنين   ) الجزيرة نت (نشر موقع   
تصريحات عاكف لألسوشيتدبرس أن اإلخوان لن يسعون       
لتغيير السياسية الخارجية لمصر ومن ضـمنها معاهـدة         

.السالم مع إسرائيل

 

 
وأوضح أن اإلخوان ال يعترفون بإسرائيل لكنهم لـن         

ات التـى وقعتهـا     يحاربوها بل سيحترمون جميع المعاهد    
وهى عالمة استفهام نتركهـا بـال تعليـق         ..  معها رمص
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اأيض.

 

 


 



ــع  ــشر موق ــت(ن ــرة ن ــاء ) الجزي ــوم األربع ي
تـشهد الـساحة الـسياسية والــصحافية    : م١٣/٤/٢٠٠٦

) روز اليوسـف  (المصرية معركة عنيفة بـين صـحيفة        
اليومية المقربة من الحكومة، ومحمد مهدى عاكف مرشد        

بعد أن نشرت الصحيفة حـوارات      ) ن المصريين اإلخوا(
وأبو .. طز فى مصر  : (معه وردت فيه عبارات قال فيها     

، واتهم اإلخوان الصحيفة بـأن      )واللى فى مصر  .. مصر
).كالمها مفبرك(

 

 
ردت بإعالن التحـدى    ) روز اليوسف (ولكن صحيفة   

ن لديها نص الحـوار مـسجالً بـصوت         أضد الجماعة ب  
ذهاب إلى القـضاء إذا كـانوا       عاكف، ودعت الجماعة لل   

متأكدين من موقفهم، فى وقت قام فيـه رئـيس تحريـر            
يفة، الكاتب الصحفى عبد اهللا كامل، بإذاعة مقـاطع         حالص

من الحوار بصوت عاكف مساء أول من أمس فى برنامج          



١٠٤

 

 

الذى يبثه التلفزيون المصرى علـى قناتـه        ) البيت بيتك (
ا على الهواء مباشرةالثانية يومي.

 

 
الـدكتور يحـى الجمـل،      ) الشرق األوسـط  (لت  وسأ

 :المستشار القانونى لإلخوان، حول الموقف القانونى، فقال      
.إن مرشد اإلخوان لن يقاضى الصحيفة

 

 
تـصريحات  : وهذا يذكر بمواقف سابقة للجماعة مثل     

مصطفى مشهور بضرورة الحصول على الجزيـة مـن         
اعـة  األقباط، ومنعهم من دخول الجيش، والتى نفتها الجم       

ا ثم التزمت الصمت بعدما تأكد وجود الـشريط مـع           أيض
التـى نـشرتها    ) فـتح مـصر   (الصحفى، وكذلك وثيقة    

، ونفت الجماعة توقيع خيرت الشاطر عليهـا         )المصور(
      ا هـددت الجماعـة     ولم تنف الوثيقة ذاتها، ووقتها أيـض
!!.باللجوء إلى القضاء وهو ما لم يحدث

 

 
 اصحيح) اليوسفروز  (باختصار لو كان ما نشرته      

 

- 
 وهو أمر مؤكد حتى اآلن    

 

 فإن اإلخوان تلقـوا ضـربة       -
قوية تعصف بمجهود بعض قياداتهم لتحـسين وتجميـل         
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 عـام   ا فى مجلس الشعب    مقعد ٨٨الصورة بعد الفوز بـ     
، فتصبح زيارة عبد المنعم أبو الفتـوح لنجيـب          م٢٠٠٥

محفوظ بدون قيمة، وتصريحاتهم عـن الدولـة المدنيـة          
السلطات، مجرد مناورات سياسية، إال لو كانـت        وتبادل  

هذه التصريحات صادرة من فريق يؤمن بها ويتصادم مع         
 تؤد أزمة تصريحات المرشد إلى      ولألسف لم فريق آخر،   

.مراجعة داخل الجماعة؟

 

 
تبـين أن اسـترداد األرض      نومن هذه التـصريحات     

ا للجماعة، وأن مصر ال     المحتلة من يد إسرائيل ليس هدفً     
 المصريين، واسـتغالل كـل      نيهم، بل زرع الفتنة بي    تعن

 مشكلة لو ضئيلة إلثارة البلبلة وزعزعة االستقرار      

 

 كما  -
 قنواتهم الخبيثة التي تبـث مـن تركيـا         ا فى   حدث مؤخر

 وقطر

 

 باالنتقام من   الوهابيون هو هدفهم الرئيس، لينعم      -
!!.الشعب المصرى بيد المصريين أنفسهم
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أى تنظيم ليس كما تتخيله أنت أو أى شخص         .. التنظيم
أى تنظيم يجـب أن     ..  ولكن التنظيم  ،فى إدراكك لألمور  

 وأن تسبر غور أهـدافهم      ،ليه من مفهوم واضعيه   إتنظر  
 من هنا يبدو التنظيم الـدولى       ، وتطور أساليبهم  ،ومراميهم

 ثـم   ، المحلية ا، يقوم على تقوية التنظيمات     مختلفً يةهابولل
 ثم ربط كل ذلك بـشكل مـن         ،االنتشار فى أماكن جديدة   

ا  أى الممثلين المنوط بهم االجتماع عالمي      ،الصعب رصده 
. واتخاذ القرارات، وتقرير الوسائل،لوضع السياسات

 

 
        ا فى  وأول ما فعلوه أن أصبحت تلك اللقاءات تتم دوري

، أو فـى    ، وفى أحد الفنادق   هأى مكان فى العالم يتفق علي     
 وقـد   ،ضيافة إحدى المنظمات دون إلقاء الـضوء عليـه        

استفادوا فى ذلك من احتكاكهم بالعالم واستيعابهم الوسائل        
المختلفة، ودراساتهم التى قاموا بها للمنظمـات اليهوديـة         

 أخذوا هذا األسلوب من ممارسات      ، وتطويرها ،وتاريخها
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فهى نوادى  ..  الروتارى، أو الليونز   :النوادى العالمية مثل  
.عالمية تؤدى عملها دون أن يكون لها مقر ثابت

 

 
إلى جانب أن اإلمكانات المادية الضخمة التـى تحـت    

 جعلت استخدام أحـدث وسـائل العـصر مثـل           ،أيديهم
جمـع   لتساعدهم فـى     هماواستعماالتواإلنترنت  الكمبيوتر  

.حفظ المعلومات وتحليلها واتخاذ القرار بمساعدتهاو

 

 
ز عديدة لهم فـى أمريكـا وألمانيـا         وقد أنشأوا مراك  

ا فـى موسـم     ق بينها سنوي  يوالنمسا وانجلترا، ويتم التنس   
.)١(الحج

 

 



 


بدأ التنظيم الدولى بالمؤتمر السنوى الذى عقـد عـام          

 وهذا المـؤتمر    ، بجامعة أنديانا بولس فى أمريكا     م١٩٧٥
ود ضم عدد من كبار ومشاهير الدعاة، على رأسهم مـسع         

الندوى وهو مفكر هندى من جيل أبى األعلى المودودى،         

                                                 

الحظ أن ذلك يتم فى السعودية بلد الوهابية، وهنـا تتجمـع كـل               )١(
.الخيوط التى بدأنا بها هذا الكتاب
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وكذلك الشيخ يوسف القرضاوى الغنى عـن التعريـف،         
والذى كان قد فصل من تنظيم اإلخوان المـسلمين عـام           

، لكنه ظل فى الساحة يعمـل بانتظـام، وكـذلك           م١٩٥٤
 فى جامعة أنتاريو    اكتور جمال بدوى الذى يعمل أستاذً     الد

ن مندوب الطلبة فى الخمسينيات بجماعـة       بكندا، والذى كا  
اإلخوان المسلمين فرع الجيزة، وكذلك األستاذ صالح أبو        
رقيق والحاجة زينب الغزالى، والدكتور عبـد الـرحمن         
خليفة وكيل وزارة األوقاف األردنية، والـشيخ عبـد اهللا          
العقيل الكويتى الجنسية والذى يقـوم بـدور كبيـر فـى            

.التمويل

 

 
مؤتمر إحدى الوسائل التـى تـم بهـا         لقد كان ذلك ال   

 وبدأ وكأن رموز    ،يةهابوتأسيس وتدعيم التنظيم الدولى لل    
التنظيم يقومون بعمليات انتقاء وتربيـة كـوادر وبحـث          
وتمويل، وتقوية عالقات ببعض الدول مـن خـالل هـذا     

:  وقد حضره تنظيمات إسالمية متعددة منها،المؤتمر

 

 

 

جماعة أسسها فى   وهو  )) حزب التحرير اإلسالمى  (( -
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 ويعتبر أعضاء هـذا الحـزب   ،األردن تقى الدين النبهانى 
.أنفسهم أبناء أمريكا

 

 

 

مقرها الرئيس فى دكـا  )) جماعة التبليغ والدعوة  ( (-
 ويروج أصـحابها لـدعوة إسـالمية        ،شيعاصمة بنجالد 

ن ال  ومخلوطة بالهندوكية، ويصفون أنفسهم بأنهم مـسلم      
 ،د بمعنـى القتـال     وينكـرون الجهـا    ،يخاصمون الحكام 

ويستبدلونه بالخروج للدعوة فى سبيل اهللا ثالثة أشهر كل         
. وهم بهذا ينكرون المعلوم من الدين بالضرورة،عام

 

 

 

 ،ىبوهى تنظيم انقال  )) نوجماعة اإلخوان المسلم  (( -
  بـأن  فى العصر الحـديث     ف معنى الجهاد    وأول من حر

 جعله ضد المسلمين، وقد ولدت جميع قوى التطرف فـى         
. كما بينا فى الفصل الثالث من هذا الكتابكنفها

 

 

 

الواردة من السعودية تحت اسم     )) الحركة السلفية (( -
وهى جماعة شـبه حكوميـة      )) رابطة العالم اإلسالمى  ((

تروج ألفكارها من خالل أنشطة خدمية علـى مـستوى          
 مثل بناء المساجد وتوزيع المـصاحف      ،العالم

 

 لكنهـا ال    -
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ميةتهتم باألمور التنظي  

 

 وإن كانت تملك ميزانيات ضخمة      -
.لفكر الوهابىالترويج 

 

 

 

اسـتقطبته  وهـو تيـار ضـخم       )) التيار الشيعى (( -
يمكن إنكار وجوده، أو إغفال دور أفراده فى         الالوهابية،  

.التنظيم الدولى

 

 



 



١

 

 ،نشر الدعوة فى الدول التى أنشئت بها تنظيمـات         -
 علـى   ،ل أخرى لفتح مراكز بها    ومحاولة الزحف إلى دو   

 فـى   األربعينياتاألسلوب الذى اتبعه اإلخوان فى       غرار
.ب للجماعة فى جميع مدن وقرى مصرعسياسة فتح شُ

 

 
٢

 

إدارة الحركة السياسية العالمية لصالح المنظمـات        -
 والضغط على المراكز الدولية الحساسة لتساعد       ،هابيةوال

 دولية لرفع الضغط    فى تحقيق مكاسب أو االتصال بهيئات     
بات مثل هيئات   اعن أعوانهم فى أى بلد تحدث فيه اضطر       

حقوق اإلنسان، ولقد كان أبرز ما حدث سرعة وصـول          
ممثلى لجنة حقوق اإلنسان التابعة لنقابة المحامين بمناسبة        



١١١

 

 

واعتقال عدد من اإلخوان التـى      وفاة عبد الحارث مدنى،     
تخاب رئـيس   بشأن ان ) ٧٦(خرجوا للتظاهر على القانون     

فقد كان ذلك مثاالً علـى سـرعة        الجمهورية فى مضر،    
.يةهابوتحرك التنظيم الدولى لل

 

 
٣

 

ة الخاصة بالتنظيم وتنميتهـا لزيـادة       ورعاية الثر  -
 ومعرفة كيفية اسـتخدام     ،الدخل وتوظيف مزيد من المال    

.تلك األموال

 

 
٤

 

 ومنظمات إسالمية منبثقة    ،إقامة المشاريع المختلفة   -
اد المساجد العالمى برئاسـة     ح وقد أقيم ات   ، األم ميظنعن الت 

الشيخ عبد اهللا العقيل الذى يشرف على جمع األموال لبناء          
المساجد فى العالم، وهى تعتبر مراكز تجمع للمسلمين يتم         

وكـذلك أقـيم    استقطاب العناصر الصالحة منها خاللها،      
ا االتحاد العالمى لعلماء المسلمين برئاسـة يوسـف         مؤخر

 منظمـات   يةويدخل فى ذلك الدخول فى أ     ،  )١(ضاوىالقر

                                                 

الذي حاول أن ينصب نفسه بابا للمسلمين على غرار بابا الكاثوليك أو            ) ١(
.األرثوذكوس

 

 



١١٢

 

 

هـابى  وإسالمية أخرى وتوجيهها فى نفس اتجاه التنظيم ال       
 وخاصة المنظمات التى    ،الدولى وربطها بالنشاط تدريجيا   
 وكمثال لـذلك الجمعيـة      ،لها كيانات حكومية معترف بها    

.فى مصرالمحمدية  وجمعية أنصار السنة ،الشرعية

 

 
٥

 

ت التى تواجه صداما مسلحا مـن       مساعدة الحركا  -
 بالدعم المالى وتهريب األسلحة، ووقوف التنظيم       ،أى نوع 

قول، وكذلك  نفى الحرب فى أفغانستان خير دليل على ما         
الدعم المتصل لجبهة اإلنقاذ الجزائرية بالمال والـسالح،        
وإيواء الهاربين فى الخارج ليس سوى دليل آخـر علـى           

نف والقتل فى مـصر دليـل       ذلك، وتمويل اإلرهاب والع   
ـ        ى رثالث، واالتصال والتنسيق مع بعض المنظمات األخ

 وبعض المنظمات الدوليـة    ،مثل التنظيم الفلسطينى الدولى   
.. األخرى مثل الجيش األيرلندى والجيش األحمر اليابانى      

 وذلك لقصد تبـادل    ،وغيرها من منظمات المافيا اإليطالية    
 األطراف األخـرى     على  وبقصد التمويه  ،العمليات أحيانًا 
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.)١(فى أحيان ثانية

 

 



 




 



 



 بالكويـت لرجـال المـال       م١٩٨٩عقد مؤتمر عـام     
المسلمين من جميع الدول اإلسالمية لوضع القواعد المالية        
للتنظيم الدولى، وتم االكتتاب فى مبلـغ هائـل بالـدوالر           

 األمريكى

 

 دوالر مليار   -

 

ف علـى   ر ليكون نواة للـص    -
ر الـشيخ يوسـف     م وكان نجم هذا المـؤت     ،النشاط الدولى 

 خاصة بعد أن أصبح أحد المقربين من بنـك          ،القرضاوى
.فيصل اإلسالمى

 

 
وأسفر المؤتمر عن تدعيم أسامة بن الدن اإلرهـابى         

 والذى أصـبح همـزة الوصـل بـين          ،ى الشهير هابالو
 وبـين   ،فى أفغانستان  ضد روسيا المتأسلمين والمجاهدين   

 ،كومات الخليجيـة والمخـابرات األمريكيـة      حكل من ال  
روا له األسـلحة مـن جميـع    وخاصة أن رجال المال وفَّ  

                                                 

مذكرات على عشماوى) ١(

 

.٣٤٦٣ : العدد، روز اليوسف-
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 والتى وفرت فى المقابل أرباحا بـالماليين     ،أنحاء األرض 
للوسطاء بين التجار ودول الخليج والمخابرات األمريكيـة        

.والتنظيم الدولى

 

 


 




 



 

 وسـعيد رمـضان     ،إبراهيم صـالح  : فى سويسرا  -
).إخوان مسلمون(

 

 

 

رئـيس  ) إخوان مسلمون (محمد فتحى   : فى انجلترا  -
.بيااتحرير مجلة أر

 

 

 

 .عثمان تنشين، وسمير سعد الـدين، ود      : فى أمريكا  -
).إخوان مسلمون(مجدى زهدى، وعبد العزيز شرارة 

 

 

 

فتحـى  وان، وصالح غانم،    مناع قط : فى السعودية  -
 وصـالح   ،)صـحفى (محمد صـالح الـدين      والخولى،  

).نووجميعهم إخوان مسلم(ينى بالشر

 

 

 

الوقـت   وقد عاد بعض     ،سليمان الستاوى : فى قطر  -
    ا أزهريا فى بلده كوم النور أعطـاه       إلى مصر فبنى معهد

 وهى الفكرة التـى     ،شرف عليه بينما هو يرأسه    يلألزهر ل 
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إلخوان العائدون من الخليج ليضمنوا مكانة      ينفذها أغنياء ا  
. ويدعموا التحالف مع األزهر،بين الناس

 

 

 

رجاء النقاش، وعز الدين إبـراهيم،      : فى اإلمارات  -
الشيخ وعلى فودة،   وعشماوى سليمان،   ومصطفى العالم،   و

سيد سابق، ومحمد قطب شقيق سيد قطب، والدكتور على         
وجمـيعهم مـن    (ة، وأحمد عبد المجيد عبد السميع       جريش

).خوان المسلميناإل

 

 

 

محمود أبو شلوع،   وعبد القادر حلمى،    : فى الكويت  -
).إخوان  مسلمون(عشيرى عبد السالم وعلى صديق، و

 

 

 

حميـدة قطـب    والشيخ على إسماعيل،    : فى فرنسا  -
الملياردير الكويتى  والمسؤلة عن مشكلة الحجاب بفرنسا،      

.عبد اهللا العلى

 

 


 



 



يـع أنحـاء العـالم      صناديق التبرعات منتشرة فى جم    
 فقد جمعوا مبالغ ال طائل      ، السعودية ااإلسالمى وخصوص 

لها ألفغانستان، ومن بعدها جـاءت صـناديق البوسـنة،          
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وبعضها يرسل إلى جبهـات القتـال       وصناديق فلسطين،   
 أو  ،ألنشطة السرية والحسابات الخاصـة    اوأغلبها لصالح   

 وقد أسند هذا العمـل      ، أحوال أخرى  أن تسرق بكاملها فى   
فى مصر إلى لجنة اإلغاثة بنقابة األطباء التى يقوم عليها          

.اإلخوان المسلمون

 

 
كرنا بما فعله اإلخوان المسلمون أثناء حـرب     ذوهكذا ي 

 حيث جمعوا التبرعات واشتروا بها      م١٩٤٨  سنة فلسطين
.ترسانة أسلحة لتساعدهم فى االستيالء على الحكم

 

 


 



 



 ،فكرة شركات توظيف األموال مـصدرها سويـسرا       
حيث توجد جمعيات تعاونية يساهم فيها األفراد بـأموالهم         

وبهذا .. مقابل أن يشتروا منها السلع بهامش ربح ضعيف       
 وبالتـالى   ،صلون على السلع بأسـعار منافـسة      حفإنهم ي 

.. يضغطون على التجار اآلخـرين فتـنخفض األثمـان        
إنها فكرة براقة للغاية    . توازن السعرى ويحدث نوع من ال   

 أخذ اإلخوان المـسلمون   

 

سـسوا التنظـيم الـدولى      ؤ م -
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 الوهابى لإلرهاب

 

.  إطارها الخارجى ثم عبئوه بالـسموم      -
   ه، ووجدوا أنه يمكـن تقديمـه       رودرسوا هذا النظام وطو

 وعثروا فيه على فرصة لجمع مـدخرات        ،كشكل إسالمى 
 ،لة من االستفادة منهـا     ومنع الدو  ،المصريين فى الخارج  

فضالً عن أنه يسمح لهم باستثمار تلك األموال، فإذا مـا            
 ألنها فـى    ؛أرادت الحكومة ضربهم فإنها لن تقترب منهم      

 وبالتـالى ينقلبـون عليهـا       ،الواقع ضربت ثروة أبنائهـا    
 فى حين تبقى أموال التنظيم فى أمان تام خارج          ،وينقمون
وعبـد  ) هالل. م(ل من    تطبيق هذه الفكرة ك    أوبد. الحدود

 وخاصة أنهم من رجـال      ،اللطيف الشريف وأحمد الريان   
.. ولديهم خبرة متميزة، أيديهم فى السوق،المال واألعمال

 

 
أما األول فيعمل فى السعودية منذ فترة طويلة، وأمـا          

 كبيرة فى مجال تهريب أموال العـاملين        ةلريان فله سمع  ا
ثقة متميـزة بـين     فى الخليج بنظام المقاصة، وقد اكتسب       

. ألنه أسرع وأوفر من البنوك؛الناس

 

 
وأما عبد اللطيف الشريف فكان يعمل مـع الكيميـائى          
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اإلخوانى محمد خليل شرف الدين الذى كان قـد اسـتثمر     
الم الرصاص،  قبنجاح أموال اإلخوان فى مصنع إلنتاج أ      

الدين شرف  وعندما بدأ توظيف األموال عمل محمد خليل        
 ا فنيوفى حـين غـرق     . شركة الشريف للبالستيك  ا ل مدير

الناس فى وهم األرباح الزائفة الضخمة، كانت األمـوال         
تصب فى بيوت المال المتأسلمة فى الخارج، وفى بنـوك          
من نفس النوع، حيث تستخدم فى مضاربات علـى سـلع          

 وهى مضاربات   ،%٤٦راتيجية قد تصل أرباحها إلى      ستإ
مـال الدوليـة الكبـرى    ا عن بيوت اليمكن أن تتم بعيد    ال

اهما يـسيطر عليهـا     تسواء كانت أمريكية أو أوربية وكل     
وكانت أرباح هذه األموال تسخر فى خدمة التنظيم        . اليهود

.ىهابالوالدولى 

 

 



 



لزعماء الحركات  ه دعوة   وج الخومينى   بعد نجاح ثورة  
اسـته  والدعاة فى العالم أجمع لحضور مؤتمر تحـت رئ        

 وقد حـضر    ،للتفاهم على شكل العمل فى المرحلة المقبلة      
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مرشـد اإلخـوان    (هذا المؤتمر األستاذ عمر التلمـسانى       
، والـدكتور حـسن الترابـى       ) آنـذاك  المسلمون بمصر 

، وعلـى بلحـاج     )تـونس (، وراشد الغنـوش     )السودان(
، ويوسف القرضاوى، والدكتور جمال بـدوى        )الجزائر(

يق سيد قطب، وفاروق القاضى     عن كندا، ومحمد قطب شق    
زعيم اإلخوان المسلمون فى    (عن أمريكا، وعصام العطار     

.عن ألمانيا) سوريا

 

 
 فـى   اإلخـوان هؤالء كما نرى هم زعمـاء       أغلب  و

جاءوا بتعليمات من الوهابية بقصد احتواء الثورة        ،بالدهم
اإليرانية، وتسخيرها لخدمـة أهـدافهم، إال أن المطالـب          

 فى بنود كثيرة مع المصالح الوهابية،       اإليرانية، تعارضت 
 ،لكن اإلخوان ال يضيعون فرصة لالستفادة الخاصة بهـم        

 إلى  ،خرون على هيئة وفد   آوقد كان مع كل منهم أعضاء       
جانب ممثلين عن المنظمـات فـى الهنـد والباكـستان           

ا ، كان مـؤتمر    ولندن وألمانيا الغربية والنمسا    وبنجالديش
من أهم الموضـوعات التـى      ا بمعنى الكلمة وكان     ضخم
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:تىركز عليها اآل

 

 
١

 

.. تنشيط الحركة الثورية فى باقى بالد المـسلمين     -
.والدعم جاهز

 

 
٢

 

العمل السريع على إسقاط أنظمة الحكم الرجعيـة         -
، وهذا الذى حدا بدول الخليج إلى إقناع        وغيرهالخليج   فى

 وفعـالً قـام العـراق       ،صدام حسين بالهجوم على إيران    
سنين، فقد فيهـا    ثمان   فى حرب استمرت     ،يرانبمهاجمة إ 

 ودفعت فيهـا دول     ،ومعدات أكثر ا كثيرة   ن أرواح االطرف
الخليج ثروة طائلة، وفى النهاية خرج الطرفان فى حالـة          

ن باألسـلحة   ي وقد كان الغرب يمول الطرف     ،إجهاد ودمار 
.حتى تستمر الحرب أطول فترة ممكنة

 

 
٣

 

قل الدولى لتقـوم    تقوية الكوادر التى تعمل فى الح      -
بالمساندة عند اللزوم، وهى تعنى أنهم مطـالبون بإثـارة          
القالقل فى أكثر من مكان فى العالم لتغطية القيام بعمـل           

خر، أو تصفية العمالء المـارقين، أو نـسف         آفى مكان   
.ت عند اللزومآبعض المنش
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٤

 

العمل على تكوين لجان لدراسة الفقه اإلسـالمى         -
ـ       ،يق بينهما الشيعى والسنى للتوف   ى  وقد قـام الـشيخ القُم

.بزيارة مصر لهذا الغرض ولكنه لم يوفق

 

 
٥

 

ضى المقدسة الموجـودة    االعمل على تحرير األر    -
ل سعود ووضـعها تحـت      آ والمدينة من سلطان     ةفى مك 

.  إشراف مجموعة من الدول اإلسالمية

 

 



 



رة بين عمر   بعد مؤتمر الخومينى كانت اللقاءات مستم     
 وكانـت   ،التلمسانى والغنوش وعباس مدنى وعلى بلحاج     

فى نفس الوقت تحدث لقاءات بـين الغنـوش والترابـى           
وقد كان أحـد    .. للتنسيق بين الجميع فى الخطوات المقبلة     

 وبعد  ،مجاهدى أفغانستان دعم  غطاءات تلك اللقاءات هو     
 إن  :أن قررت أمريكا دعمهم بكل الوسائل، وقيل وقتهـا        

واليات المتحدة األمريكية فى النهاية يمكن استقطابها إلى        ال
. لكن العكس كـان الـصحيح     وجانب القضايا اإلسالمية،    

وفتحت معسكرات التدريب فى السودان واليمن وباكستان       
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لتدريب المتطوعين الذين يرغبـون فـى الـذهاب إلـى           
أفغانستان، ومع فتح المعسكرات وفتح اإلمداد األمريكـى        

ر الذهب السعودى على مـصراعيها لهـذا        فتحت صنابي 
.الدعم

 

 
وقد شهدت هذه الفترة والدة نجم من نجـوم التنظـيم           

 لإلرهاب وهو أسامة بن الدن الـسعودى         الوهابى الدولى
  وما ، والذى ذهب ليقود المتطوعين فى أفغانستان      ،الجنسية

.تلى ذلك من أحداث إرهابية اشترك فيها

 

 
لظاهرة فهـذا إنتـاج     وبهذه المناسبة ينبغى شرح تلك ا     

سياسة من السياسات التى اعتمدها اإلخوان المسلمون منذ        
 وهى استعمال مدرسى اإلخوان فى التركيـز  ،زمن طويل 

 وعلى األمراء الذين يتـصادف      ،على أبناء تلك العائالت   
هم بالطريقـة   ؤ حيث يتم بنـا    ،وجودهم كتالميذ بين أيديهم   
ا تم غسل مخـه     بن الدن تلميذً  االتى يريدون، وهكذا كان     

 ،وتجهيزه للقيام بالعمل المطلوب فى الوقـت المطلـوب        
وتسخير كل إمكانات عائلته ونفوذها فـى سـبيل خدمـة           

.الجماعة

 

 



١٢٣

 

 

بن الدن طبيعة شخصيته التى تميل إلـى   اوقد ساعدت   
 والتى تتسم بالدهاء الشديد والمعرفة الجيدة لكيفيـة   ،العنف

ـ     ؛استغالل جهد اآلخرين   ه للفريـق    ولذلك فطـوال قيادت
 كان جميع المحيطين به أثناء      ،العربى فى حرب أفغانستان   

 ، ولكن كل يـؤدى دوره     ، تفاصيل يةالعمليات ال يعرفون أ   
وأيمن ..  خالد االسالمبولى  :حتى األسماء التى لمعت مثل    

فقد كان كل منهم    ..  وحتى عمر عبد الرحمن    ..الظواهرى
ستعمالً  م )١(يلعب الدور الذى فرضه عليه أسامة بن الدن       

فى ذلك سيف المعز وذهبه، وهى سياسة يجيدها من نـشأ      
.)٢(نشأته

 

 



 



م، ٢٠٠٥ مـايو    ٣نشرت صحيفة عقيدتى يوم الثالثاء      
 مـايو   ٦وكذلك صحيفة صوت األزهـر يـوم الجمعـة          

٢٠٠٥ رفض مجلس البحـوث اإلسـالمية      : (ا يقول م خبر

                                                 

 .راجع ما ذكرناه فى الفصل الثالث من هذا الكتاب) ١(

.مذكرات على عشماوى، المرجع السابق) ٢(

 

 



١٢٤

 

 

سالمية تحـت   باألزهر ما يردده البعض بإلغاء الحدود اإل      
 ألن ذلك ترك لما هو معلوم من الدين         ؛دعوى أنها معطلة  

ـ        ا علـى ملـة     بالضرورة، ومن ينكر ذلك يعتبـر خارج
وسبب مناقشة هذه القضية ورود سـؤال مـن         .. اإلسالم

).المسلمين فى لندن ألخذ رأى األزهر فيها

 

 
ولكن عالمة االستفهام والتعجب، ممن وراء دعـوى        

.مية، إنه طارق سعيد رمضانإلغاء الحدود اإلسال

 

 
أتدرون من هو طارق سعيد رمضان؟ 

 

 
.إنه حفيد حسن البنا مؤسس جماعة اإلخوان المسلمين

 

 
اء عتد بجرائم اغتصاب وا   م٢٠١٨والذي اتهم في عام     

.جنسي في فرنسا تم حبسه على إثرها

 

 



 



 

 



١٢٥

 

 



 




 



 


 عميل مفكر اإلخوان رأس األفعى     

 

 
لماسونيةا     

 

 

 

 

٣

 

 
من هو مؤسس اإلرهاب؟     

 

 ١٢

 

 
تزييف الحقائق هو دين اإلخوان     

 

 ١٤

 

 
 رحلة تنظيمات الجهاد والتكفير     

 

 
سيد قطب إلى شوقى الشيخ من     

 

 

 

 

١٨

 

 
حزب التحرير اإلسالمى     

 

 ٢٠

 

 
ينجماعة المسلم     

 

 ٢٢

 

 
الجهادجماعة      

 

 ٢٥

 

 
الجماعة اإلسالمية     

 

 ٢٨

 

 
التوقف والتبينتنظيم      

 

 ٣٢

 

 
الشوقيونتنظيم      

 

 ٣٢

 

 



١٢٦

 

 

حركة ال حزباإلخوان      

 

 ٣٥

 

 
مرور الزمن     

 

 ٣٧

 

 
سياسية فقطحركة      

 

 ٣٩

 

 
؟وليس الوفد.. لماذا العمل     

 

 ٤١

 

 
!بالحزب المسيحى.. المزايدة     

 

 ٤٣

 

 
اإلخوان والديمقراطية     

 

 ٤٤

 

 
ال حريات عامة     

 

 ٤٥

 

 
وحدة العمل اإلسالمى     

 

 ٤٦

 

 
العنف واإلرهاب     

 

 ٤٧

 

 
الفصل الرابع

 

 ٤٩

 

 
اإلخوان وجمال عبد الناصر     

 

 ٤٩

 

 
انخوالجيش هو قرة عين اإل     

 

 ٤٩

 

 
 خليفتى عبد الناصر..وصية البنا     

 

 ٥٣

 

 
خوان؟لماذا حاربت الثورة اإل     

 

 ٥٧

 

 



١٢٧

 

 

اإلخوان بالء وهوان     

 

 ٦٣

 

 
الفصل الخامس

 

 ٦٨

 

 
اإلخوان والنقابات     

 

 ٦٨

 

 
فساد اإلخوان فى المهندسين     

 

 ٧٨

 

 
فساد اإلخوان فى المحامين      

 

 ٨٤

 

 
!بداية     

 

 ٨٨

 

 
!فضائح     

 

 ٩١

 

 
فاجأة الكبرىمال     

 

 ٩٣

 

 
التطهير والتمكين      

 

 ٩٥

 

 
 طباء نقابة األ     

 

 ٩٩

 

 
تزييف الحقائق     

 

 ١٠١

 

 
لن نحارب إسرائيل     

 

 ١٠٢

 

 
طز فى مصر     

 

 ١٠٣

 

 
الفصل السادس

 

 ١٠٦

 

 



١٢٨

 

 

يةابوهالتنظيم الدولى لل     

 

 ١٠٦

 

 
التنظيم الدولى بداية     

 

 ١٠٧

 

 
واجبات التنظيم الدولى     

 

 ١١١

 

 
مصادر التمويل للتنظيم الدولى     

 

 ١١٣

 

 
     ١

 

 مؤتمر الكويت-

 

 ١١٣

 

 
     ٢

 

 فى العالمخوان تمويل مليونيرات اإل-

 

 
 للتنظيم         

 

 

 

 

١١٤

 

 
     ٣

 

 سرقة أموال التبرعات-

 

 ١١٥

 

 
     ٤

 

 توظيف األموال-

 

 ١١٦

 

 
مؤتمر الخومينى وتطور التنظيم     

 

 ١١٨

 

 
ماذا بعد مؤتمر الخومينى؟      

 

 ١٢١

 

 
١٢٣ عالمة استفهام وتعجب     

 

 

فهرس الكتاب

 

 ١٢٥

 

 

 

 
 


