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، وتطمـئن    ما تشهد به القلوب التى لم تفسد       :لحق هو ا
إليه النفوس التى لم تدنس، وتطيب به الحيـاة التـى لـم             

وأهل الحـق هـم     .. ينحرف أهلها عن الصراط المستقيم    
الذين عرفوا الحق وعملوا به فى خاصة أنفسهم، ثم دعوا          

ن خَلَقْنَا  وِمم: غيرهم إلى ما كملوا به أنفسهم، قال تعالى       
).١٨١: األعراف (وِبِه يعِدلُون ُأمةٌ يهدون ِبالْحقِّ

 

 
 مظهر القلوب المريضة التـى كفـرت،        :والباطل هو 

ت، تطيب به حياة البيئة     والنفوس األمارة بالسوء التى ضلَّ    
وأهل الباطـل   .. الفاسدة، والشهوة الجامحة، والهوى البين    

لمؤمنين بهم فى كل زمان وفى      هم الذين ابتلى اهللا عباده ا     
كل مكان، يكفرون بالحق، ويصدون عن سبيله، ويفتنـون     
الناس فيه، وربما استخدموا الحق مطية للوصـول إلـى          

.أغراضهم، ووسيلة لنيل شهواتهم

 

 
 أولئك الذين يـستغلون ديـن اهللا        وقد حذر النبى    



٤

 

 

للوصول إلى المآرب الذاتية والمصالح الشخـصية مـن         
نه حين يقصدون بما يرفعونه من الشعارات       مغبة ما يفعلو  

أن يصلوا لما يريدون، وليس إلى ما يريده اهللا ورسـوله،           
إنما األعمال بالنيات، وإنمـا     : (وذلك فى الحديث الصحيح   

لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اهللا ورسـوله           
فهجرته إلى اهللا ورسوله، ومـن كانـت هجرتـه لـدنيا            

.)١()ها فهجرته إلى ما هاجر إليهيصيبها، أو امرأة ينكح

 

 
فقد دل هذا الحديث الشريف على أن معيـار الحكـم           
الصحيح على ما يقصده الناس بأفعالهم مرجعه إلـى اهللا          
سبحانه، فهو الذى يعلم صدق الصادقين، ويكشف خـداع         
المخادعين من واقع نياتهم الحقيقية، ولـيس مـن خـالل           

ن يبدى أمام الناس    أقوالهم أو تصرفاتهم الظاهرية، وأن م     
مظهر ا طيب    اقـة ليركنـوا إليـه      ا، ويرفع لهم شعارات بر

ويطمئنوا له، وهو ال يقصد حقيقة ما يبديه لهم من تلـك            
المظاهر الطيبة أو الشعارات الجيدة، فإنه سـوف يجنـى          

                                                 

اب بدء الوحي، باب كيف كـان بـدء         رواه البخاري في صحيحه، كت    ) ١(
.١، حالوحي إلى رسول اهللا 

 

 



٥

 

 

ثمرة كذبه وخداعه للناس، وسوف يرد اهللا كيده فى نحره،          
ه، وخسران سـعيه،    ولن يستفيد من تدبيره غير تدمير نفس      

      ا علـى أولئـك     ولقد جاء ذلك التحذير النبوى الواضح رد
الذين يبدون من طيب القول ما يسترون به الـشر الـذى            

وكلما استأنفوا مرحلة جديدة من مراحل      . يضمرونه للناس 
إننا مهاجرون إلـى اهللا ورسـوله وال        : الكيد ألمتهم قالوا  

ورسوله، وهم فـى    نبتغى غير االنتصار لما أمرنا به اهللا        
حقيقة األمر إنما يريدون أن يهاجروا لحظـوظ أنفـسهم          
وإشباع رغباتهم وشهواتهم، فكان مثلهم كمثل من قال اهللا         

 وِمن النَّاِس من يعِجبك قَولُه ِفـي الحيـاِة الـدنْيا   : فيهم

وِإذَا تَـولَّى  * وهو َألَد الِخصاِم ويشِْهد اللَّه علَى ما ِفي قَلِْبِه
واللَّـه   والنَّسَل ويهِلك الحرثَ سعى ِفي اَألرِض ِليفِْسد ِفيها

ادالفَس ِحبالَ ي) ٢٠٤: البقرة 

 

- ٢٠٥.(

 

 


 



لقـد أرسلت قريش عتبة بن ربيعة ليساوم رسول اهللا         
        ك ، ويعرض عليه جميع المغريات الدنيويـة ليتـر

ا حيث قد علمـت مـن       يا ابن أخى إنك منَّ    : دعوته، فقال 



٦

 

 

الشرف فى العشيرة والمكانة فى النسب، فإن كنت تريـد          
بهذا األمر ماالً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنـا           

دناك علينا، حتى ال نقطـع      ا سو ماالً، وإن كنت تريد شرفً    
أمر     كـان   ا ملكناك علينا، وإن   لكًا دونك، وإن كنت تريد م 

 هذا الذى يأتيك  

 

  الوحى –

 

- ا تراه طلبنا لـك الطـب،        رئي
وإن كان إنما بك الباه فـاختر أى نـساء قـريش شـئت              

افلنزوجك عشر.

 

 
المـال، والـسيادة،    : لقد عرضوا كل مغريات الـدنيا     

ولكن رسـول   .. ، والطب، والنساء  )كرسى الحكم (والملك  
  أعطى الدرس الواضح ألمته أن الداعى إلى اهللا        اهللا  

ال يلتفت  ) ٤٦: األحزاب (ا ِإلَى اللَِّه ِبِإذِْنهِ   وداِعيتعالى  
 من حطام الدنيا الفانية، بل يهتم ببناء أمة يكون          يءألى ش 

كـان  .. منها أهل الصالح فى جميع المجاالت والمناصب      
لك، ثـم يـأمرهم أن       أن يقبل الم   بإمكان رسول اهللا    

ما ال يتفق ومـنهج     يدخلوا فى اإلسالم بأمر الملك، وهذا       
وقُِل الحقُّ  : اإلسالم القائم على حرية االعتقاد، قال تعالى      

: الكهـف  (ومن شَاء فَلْيكْفُـر  ِمن ربكُم فَمن شَاء فَلْيْؤِمن   



٧

 

 

٢٩ .(           الغَـي ِمـن شْـدالر نييِن قَد تَّبِفي الد اهالَ ِإكْر 
).٢٥٦: البقرة(

 

 
لـدين فـى الدعايـة االنتخابيـة،        لما كان استغالل ا   و

 لمقعد فـى الـسلطة التـشريعية، أحـد أنـواع            تحصيالً
التصرفات التى تشبه أحـوال مـن يـشترون بعهـد اهللا            

، وأن من يفعلون ذلك يمتهنون دين اهللا        ا قليالً وإيمانهم ثمنً 
 ا لقاء ما يرجونه من الثمن القليل والمقابل        ويبذلونه رخيص

 بشأن أولئك الـذين يفعلونـه       البخس، كان الوعيد الوارد   
.ا على أفعالهما عليهم، ومنطبقًصادقً

 

 
وإذا كان الوعيد على الفعل يدل على حرمته، فإن مـا           
يفعله أولئك الذين يستغلون الدين فـى تلـك األغـراض           
البعيدة عن مقاصده، ال يخرج عن حكم التحريم، ويكـون          

ى من  أولئك الذين يفعلونه من اآلثمين، السيما وأنه ليس لد        
يرفعون تلك الشعارات الدينية، أو يـستغلون الـدين فـى      
الدعاية االنتخابية ما يجعلهم متميزين عن غيـرهم بمـا          

 ألنهم لـيس لـديهم فهـم        ؛يعطيهم حق احتكار الدين لهم    
صحيح له، أو تفسير معتدل لمعانيه، بل وليس عندهم من          



٨

 

 

العلم بالدين، أو البضاعة الفقهية الجيدة، ما يـدعو إلـى           
لطمأنينة لهم أو الثقة فى أقوالهم، وذلك لما يتسمون بـه           ا

من قسوة القلب، وشدة الطبع، والغرور الذى يكاد يصور         
ـ          ا، وأن لهم أنهم أنقى من غيرهم عقيدة، وأقوى منهم إيمانً

من عداهم من البشر ال يتمتعون بما يظنون أنهم عليه من           
م مـن   كمال التدين، وصفاء العقيدة، حتى ليكاد يخيل إليه       

شدة الغرور الدينى، أن اهللا قد منحهم مفاتيح الجنة ولـن           
يدخلوا فيها إال من هو معهم، أو من يرون أنه أهـل ألن             
يدخلها، ولم ير الناس ممن رددوا تلك الشعارات الدينيـة          

ا طويلة، سوى التجاسر على إراقة الدماء، والتـدافع         عقود
لهذا خـسر   إلهدار الحياة ألدنى مبرر، وأتفه األسباب، و      

المسلمون من أفعالهم، ولم يكسبوا منها خردلة، وها هـى          
أوضاع المسلمين فى تصدع، وأحـوالهم فـى هـوان أو           
تردى، بسبب ما أفرطوا فيه من الشعارات، وعجزوا عنه         

     ا، ولـم يقيمـوا     من األفعال واإلنجازات، فلم يصدقوا وعد
د ى، وغدونا على ما نحن عليه اآلن مما يحتاج إلى جه          مبنً

جهيد وإخالص شديـد لتجاوز كبوته، والنهـوض مـن         
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.عثرته، ومما ال تجدى فيه العبارات وال تنفع الشعارات

 

 


 



وهـى  ) إن الحكم إال هللا   (رفع خوارج الماضى شعار     
         كـرم اهللا    كلمة حق يراد بها باطل كما قال اإلمام علـى 

 ـ  (ا خوارج اليوم فكثرت شعاراتهم      وجهه، أم اء إال  ال دع
وكان أخطرهـا   ) ال توسل إال باهللا   ) (ال شفاعة إال هللا   ) (هللا

الشعار الذى ترفعه جماعة اإلخوان      

 

-   ا المحظورة شـرع
 ا من أجل مكسب سياسى     وقانوني وعقالً

 

اإلسـالم  ( وهو   -
).هو الحل

 

 
وخطورة هذا الشعار أنه يرفع فى وجـه المـسلمين،          

مـصدر األول   إن اإلسالم هو ال   : (وفى بلد دستورها يقول   
 أن يرفعوا هذا الـشعار      م، كان من الواجب عليه    )للتشريع

          ت فى بالد غير المسلمين، لكن هذه الجماعة التـى سـم
تؤكد باسمها أنها الجماعة التى     ) اإلخوان المسلمون (نفسها  

تحتكر اإلسالم، وأن المجتمع الذى تعيش فيه ليس بمسلم،         
  حسن البنـا   ا فى كالم مؤسس الجماعة      ويظهر هذا واضح

ـ   إن المخالفين له قد تلب    : (حينما يقول  ن سهم الشيطان وزي
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ثم ال يلبث أن يسميهم بالخوارج ويؤكد ضرورة        ) لهم ذلك 
إن من يشق عصا الجمع فاضربوه      : (أخذهم بالحزم فيقول  

 ؛اولعلهم قد أطاعوا شيخهم كثيـر     ) ا من كان  بالسيف كائنً 
م، والخروج على   ألنه بنظرهم إمام الحل والعقد فى اإلسال      

اإلمام وعلى الجماعة هو خروج على جماعة المـسلمين،         
فقتلهم للمستشار أحمد بك    .. خروج على اإلسالم ذاته   : أى

الخازندار، والنقراشى باشا، وأحمد باشا ماهر وغيـرهم        
.إنما هو جهاد فى سبيل اهللا

 

 
ويؤد ذلك ما قاله مصطفى مشهور القيـادى البـارز          

من تسول لـه    : (م١٩٨١دعوة عام   بالجماعة فى مجلة ال   
ال تحملـوا   : نفسه الخروج عن صف اإلخـوان، أقـول       

أقول لمن  : وزركم ووزر من يتبعكم، وينهى كالمه بقوله      
يخرج من الجماعة اختاروا ألنفسكم الفتة غير الفتة ال إله          

).إال اهللا

 

 


 



ا أنشأت الوهابية جماعة اإلخوان فى مـصر كـان         لم 
بهدف الوصول إلى كرسى الحكم، ونشر الدعوى الوهابية        
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 لذلك فقد حدد اإلخوان هدفهم      ؛فى العالم عن طريق مصر    
.المال والسلطة: من البداية فى نقطتين هما

 

 
وقد تحققت النقطة األولى وهى المال عن طريق المدد         

 شـعبة مـن     ٢٠٠٠الوهابى الكبير الـذى أسـس لهـم         
اصلوا المسيرة بإنشاء بنـك     اإلسكندرية إلى أسوان، ثم و    

التقوى فى جزر البهاما، وهو يمول ما يـسمى التنظـيم           
العالمى لجماعة اإلخوان كما نشرت ذلك جريدة الـسفير         

م، وكـان مـن     ١٦/٨/١٩٩١فى عددها الصادر بتاريخ     
يوسـف القرضـاوى    . أوائل المؤسسين لهـذا البنـك د      

ـ          اة اإلخوانى البارز، ويمولون هذا البنك من أمـوال الزك
بدول الخليج، وعن طريـق سـرقة شـركات توظيـف           
األموال، والتبرعات التى يجمعونها للبوسنة وأفغانـستان       

.وفلسطين وغيرها

 

 
أما السلطة فقد وصلوا إليها عن طريق جمـال عبـد           
الناصر اإلخوانى البارز، لكنهم هم الذين انقلبـوا عليـه          

عل وأرادوا قتله، فاستأصل جذورهم لفترة من الزمان، ول       
 ألنهم ينشرون الشائعات التـى      ؛قولنالقارئ يتعجب مما    
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إن عبد الناصر هو عدوهم األول، وأنا أتعجب ممن         : تقول
يرفعون شعارات اإلسالم، ويكذبون فى كل مـا يقولونـه          
للناس، ويظهرون ما يناقض بواطنهم، والدليل على كذبهم        
هذه الوصية التى نشرتها صحيفة األنباء الكويتيـة العـدد          

م علـى   ١٩٩٤ فبراير   ١٣ الصادر يوم األحد     ٦٣٨٣قم  ر
لسان المستشار الدمرداش العقالى مسؤول الشباب والطلبة       
فى حركة اإلخوان، وزوج شقيقة الكاتب اإلخوانى سـيد         

فى حال اغتيالى   : (قطب حيث نشر وصية البنا وجاء فيها      
أو غيابى يكون المسؤول هو عبد الرحمن السندى رئـيس     

ا يصبح جمال    وإذا لم يكن السندى موجود     الجهاز الخاص، 
لكـنهم  !!) .. عبد الناصر حسين المرشد العام للجماعـة      

مروا على عبد الناصر، ولو وصلوا إلى السلطة اليـوم          آت
!!.سيتآمرون على أى حاكم ولو كان منهم

 

 


 



م كـان   ٢٠٠٥انتخابات البرلمان المصرى    معلوم أن   
المال والبلطجة والـشعارات،    : ثالثالنجاح فيها بوسائل    

ـ         ا وقد استخدم اإلخوان هذه الوسائل الثالث، وحققوا نجاح
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ا فيهم وفى شعاراتهم وإنما يرجـع ذلـك         ا ليس حب  ملحوظً
لكراهية بعض األفـراد ألداء الحكومـة، وقيـام العـوام      

ا عن حقيقة هـذه     بإعطاء صوتهم للدين دون أن تعلم شيئً      
العظمى من النـاخبين لـم تخـرج     الجماعة، لكن الغالبية    

 أصالً

 

فى أسـوأ   %) ٩٥(فى أفضل الدوائر، و   %) ٧٥ (-
 الدوائر

 

 لعدم ثقتها ال فى الحكومة وال فـى اإلخـوان،           -
%٧٥وهذه هى االنتخابـات الحقيقيـة أن        

 

مـن  % ٩٥ -
الشعب المصرى يحتاج إلى قيـادة جديـدة لـيس منهـا            

!!.وقتذاكاإلخوان أو الحزب الوطنى بأدائه 

 

 
محمـد  .  االنتخابات بجماعة اإلخوان برئاسـة د      لجنة
سـمح  ) تلميذ مدرسة سيد قطب التكفيرية الدموية     (حبيب  

لها المرشد محمد مهدى عاكف باستخدام الشباب المدربين        
خطـة حـصار    : ا لحماية الصناديق، فيمـا يـسمى      قتالي

الصناديق االنتخابية، بأن تضع القاضـى تحـت ضـغط          
وكانـت  .. ى نهاية الفـرز   عصبى من بداية التصويت حت    

التعليمات أن يبدأ اإلخوان التصويت من الـصباح حتـى          
الظهر، وبعـد الظهـر مظـاهرات وصـراخ لترويـع           
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المصوتين، كما حدث فى مدينة نصر، ويظـل القاضـى          
رهينة وسط هذه الحشود، مع بث دعايات لهيئات حقـوق          
اإلنسان والفضائيات وإرسال الفاكسات لترسيخ وتكـريس       

اح مرشـح اإلخـوان، فـإذا رسـب يـشاع أن            حالة نج 
 يـا  .. يا قـضاة  (رت، وطوال الفرز نداء     االنتخابات زو

 وفى شبرا خـرج القاضـى       ،)ال تخشون إال اهللا   .. قضاة
حرام عليكم قـضاة مـصر ال       : (وأمسك ميكرفون وقال  

).يوجد أشرف منهم

 

 
وتقوم قناة الجزيرة التى تنفق عليها الوهابية وأخواتها        

 العربية(

 

 الحرة -

 

- ART و MBC  ببـث  ..)  وروتانـا
الشائعات التى تؤكد نجاح اإلخوان، وتزوير االنتخابـات،        
وإذا لم يتدخل األمن فهو سلبى، وإن تدخل فهو يمنع سير           
االنتخابات، لخلق حالة من القلق فى المجتمع المـصرى         
لخدمة أهداف أعداء األمة المصرية، وقد تم بالتوازى مع         

نصارى فى أمريكا يطالـب بتـدخل       االنتخابات مؤتمر لل  
.أمريكى لحماية النصارى فى مصر

 

 
كان من الواجب على جماعة اإلخوان طالمـا رفعـوا       



١٥

 

 

:شعارهم الباطل اإلسالم هو الحل أن يلتزموا بما يلى

 

 
١

 

 عدم اللجوء للعنف حتى لو قام بـاقى المرشـحين    -
 ؛ ألنهم لم يعلنوا التزامهم باإلسالم، واإلسالم التـزام     ؛بذلك

ا، فالجماعة تمثـل    ن معنى العنف أن تنحى الدولة جانب      أل
اإلسالم

 

 فى نظرهم  -

 

 وتطبق شرع اهللا، فالذى ال يـسلم        -
.لها يحق أن تمارس ضده العنف حتى لو كانت الشرطة

 

 
٢

 

) الكفاءة( تقديم نماذج ذات خبرة للرقابة والتشريع        -
وتتصف بالورع، ولو تتبعنا الـسيرة الذاتيـة لمرشـحى          

دنا النسبة الكبيرة مـنهم خطبـاء مـساجد،         اإلخوان لوج 
وأعضاء مجالس إدارة فى مساجد أو جمعيـات خيريـة،          

.ليس لديهم المؤهالت الالزمة لعضو مجلس الشعب: أى

 

 
٣

 

 تقديم برنامج متميز عن باقى المرشـحين، لكـن          -
البرنامج الذى قدموه هو نفس برامج األحزاب األخـرى،         

لبرنامج، وأنهم يميزون   مما يؤكد أن الشعار ال عالقة له با       
.أنفسهم بالشعارات فقط

 

 
٤

 

 أال يجعلوا الغاية تبرر الوسيلة، فحينما نطالع رأى         -
المرأة يجـب أن    : (مفتى الجماعة محمد عبد اهللا الخطيب     
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ـ         ؛تمكث فى بيتها   ، )يء ألن خروجها لعنة تـدمر كـل ش
ونراهم لم يرشحوا إال امرأة واحدة فى مدينة نـصر، وال           

ل مكتب اإلرشاد، نجدهم فى نفس الوقـت        توجد امرأة داخ  
يخرجون بالنساء تهتف فى الشوارع بشعارات الجماعـة،        
هذا التناقض يجعلنا ال نثق فيما تقوله الجماعة أو تفعلـه،           

:بل

 

 
ما المقصود بالسيفين والمـصحف وكلمـة       : ونتساءل

هـل المـصحف للهدايـة،      .. ؟)شعار الجماعـة  (أعدوا  
!!.والسيفين لقطع الرقاب؟

 

 
إذا كانت الجماعة جماعـة دعـوة فلمـاذا         : ساءلونت

  إذا  ،ا فى الجيش والجامعات والنقابـات     يجعلون لهم تنظيم 
لم يكن الهدف هو كرسى الحكم، والدين مجـرد وسـيلة           

!!.للوصول إلى الهدف؟

 

 
 توافق الجماعة على إنشاء حـزب،       ملماذا ل : ونتساءل

ا مـع بعـض األحـزاب       فى الوقت الذى يتحالفون مؤقتً    
هل ألن مؤسس الجماعة حسن البنـا       .. ؟)تجمع الوطنى ال(

: ال يعترف باألحزاب حيث قال فـى الرسـالة الخامـسة          



١٧

 

 

، وإن كانت األحزاب مخالفـة      )األحزاب مخالفة لإلسالم  (
!!.لإلسالم فلماذا يتحالفون معها؟

 

 
٥

 

، لكن اإلخوان   ا يكون أداؤهم فى البرلمان متميز      أن -
ن بيان الحكومة، ويقدمون    فى البرلمانات السابقة، يرفضو   

االستجوابات كغيرهم من المعارضة، دون أى تميز عـن         
 مما يؤكد أن الـشعارات التـى يرفعونهـا بـال            ؛غيرهم

كما صـرح   (نريد حكومة مدنية    : مضمون، فتارة يقولون  
نريـد  : ، وتارة يقولـون   )عصام العريان فى قناة الجزيرة    

 حلمـى   كما قـال  (جمهورية برلمانية مرجعيتها اإلسالم     
وهذا هو الموجود فى مـصر      ).. الجزار فى قناة الجزيرة   

وفـى  .. اآلن، إال أن تكون المرجعية للمال المرشد العـام        
النهاية نعتقد أنهم ال يدرون ماذا يريدون، أو أنهم يتعمدون          

!!.الخلط وإيجاد حالة من االرتباك فى المجتمع

 

 
٦

 

 أن يحترموا الرأى اآلخـر فـى نقـدهم، لكـنهم            -
فيين اون العنف اإلعالمى، بالمطالبة بتكذيب الـصح  يمارس

الذين يكتبون ضدهم، كما حدث مع ميالد حنا ضد حمدى          
رزق رئيس تحرير المصرى اليوم، وكذلك تهديد عبد اهللا         
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بل .. كمال رئيس تحرير روز اليوسف وعائلته وأصدقائه      
مدير تحريـر   الدكتور عبد الحليم العزمي الحسيني     وتهديد

 لما كتب مقاالت بعنوان     م١٩٩٣ عام   م وطن مجلة اإلسال 
 ألن  ؛)البدايات تحكى النهايات لفكر اإلخوان المـسلمين      (

 ،المطلوب هو الصمت عن نقد هذه الجماعة المعـصومة        
!!.والسمع والطاعة لحضرة المال المرشد العام

 

 
 كيف نثق فى جماعة اإلخوان بعـد        :قولوا باهللا عليكم  

!!.ا لإلسالم؟ المنافية تمامكل هذه األكاذيب، واألخالقيات

 

 
 ماذا يريدون   :ونتساءلنحن جزء من المجتمع المدنى      

 ألن السؤال الذى يتردد بقوة اليـوم فـى          ؛!!؟من هذا البلد  
ما العمل؟ ونحن نرى أنه فى األفق        : الشارع المصرى هو  

!.المنظور ال عمل

 

 
!من أزمة إلى مزيد من األزمات

 

 
.ومن خلل إلى مزيد من االختالالت

 

 
وفى مثل هذه األوضاع، حينما تتعقد المواقف، وتدلهم        

وهللا األمـر  .. المشكالت، ال حل إال عند أئمة أهل البيـت     
.من قبل ومن بعد
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فـى البرلمـان    من اإلخوان المسلمين    الصورة لنائب   هذه  
 ا يقبل يد المرشد محمد مهدى عاكف المختار        ينكفئ راكع

ـ          بمجلـة صور  من اهللا تعالى، التقطها عمرو صـبيح الم
) المحظورة بحكم القانون  (حين عقدت الجماعة    ) المصور(

ا فى فندق بمدينة نصر ألعضاء البرلمـان الـذين          اجتماع
، والتـى علـق     م٢٠٠٥ديسمبر  ينتمون إليها فى منتصف     

: عليها عبد اهللا كمال رئيس تحرير روز اليوسف بقولـه         
ارفع رأسك يا سيـادة النائب، فأنت تمثل هـذه األمـة،           (
 تى لو اعترضنا علـى أفكـارك، أنـت        ح

 

  لألسـف  –

 

- 
والمتحدث باسمنا، ولكن خنوعك وركوعك ليس      .. صوتنا



٢٠

 

 

لنا، وإنما لشخص تعتبره أنت المرشد، فما هو ذنب مـن           
).اختارك، وخنت أمانته

 

 

ا فـى تقبيـل يـد    ال بأس شرع: عبد اهللا كمال لقول  نو
ـ            ا نالشريف من أهل البيت أو العالم أو الوالد أو األكبر س

أدب لكن العجيب أن تنكر جماعة اإلخوان مثل        ،اا وتواضع 
!!.هذا الفعل من أتباع الطرق الصوفية مع شيوخهم

 

 

الذين دخلوا ) ٨٨(مجموعة الـ  لولقد قدمنا نصيحة
:قلنا فيها.. من اإلخوان المسلمينمجلس الشعب 

 

 
بد أن تتحرروا من النظرة الفئوية المحدودة، التـى         ال(

ا للجماعة التى أيدته ووقفـت  جعل بعضكم أسير يمكن أن ت  
إلى جواره، فال يعمل إال لمصلحتها، وال يبدى أى نـشاط           

      ـ  تحت قبة المجلس إال إذا كان مدعم ا ا لوجودهـا أو مقوي
لتطلعاتها على حساب المصالح األخرى، فإنه إذا استولت        
عليه تلك المصالح الفئوية المحدودة واستحوذت على عقله        

 سوف يخسر ثقة أمته، ويجعـل أولئـك الـذين           ونشاطه،
اختاروه ومنحوه ثقتهم يشعرون بالندم على ما ظنوه فيـه          



٢١

 

 

من صالحية وترفع عن الصغائر، ونحذركم من استغالل        
االنتساب لتيار دينى معين فى إشعال الفتنـة بـين أبنـاء            
األمة، واعلموا أن عزة الدين إنما تكمن فيما يشيعه مـن           

يع، ويكفله من رعاية لكافة الحقوق،      عدل وأمن على الجم   
واحترام لحياة البشر وللكيان اإلنسانى بصرف النظر عن        

وإذا عملتم على إغراق السفينة     .. دينه أو جنسه أو عقيدته    
واعلموا أن الجهاد فـى     .. فلن تكونوا بمنجاة عن الهالك    

اإلسالم إنما هو حمل الفكرة اإللهية الطاهرة وعرضـها         
هم وخالص أنفسهم من الشر، وتحقيـق       على الناس لمنفعت  

فضيلتهم اإلنسانية، فالمحارب فى اإلسالم هو العقل قبـل         
السيف، والبرهان هو الفضيلة قبل القوة، والغايـة هـى           

.)فيا ليت قومى يعلمون .اإلنسانية قبل اإلنسان

 

 


 



دور اإلخوان ورؤيتهم لالنتخابات البرلمانية فـي       أما  
 في حوار صحفي أجرته     تم شموله كامالً   فقدم  ٢٠١٠عام  

م مـع   ٢٠١٠ نـوفمبر    ٢٥صحيفة المصري اليوم يـوم      
الدكتور محمد مرسى، عضو مكتب اإلرشـاد بجماعـة         



٢٢

 

 

 وقتها، بعد أن قدمت جماعة اإلخـوان        اإلخوان المسلمين 
٢٣٠ ا   مرشح»من  ١٣٠ تم قبول أوراق ترشح   ،  »اإخواني 
دة للفئـات بينمـا      سيدة على مقاعد الكوتة، وسي     ١٣بينهم  

 مرشـح أساسـى     ١٠٠جرى استبعاد مـا يقـرب مـن         
.واحتياطى

 

 
:وجاء نص الحوار كما يلي

 

 
 بداية ما رؤية الجماعة للمشاركة فى االنتخابـات         ■

رغم الدعوات الكثيرة لمقاطعتها من جانب بعض قـوى         
المعارضة؟

 

 

 

 تاريخ مصر وموقعها ومواردها البشرية والطبيعية       -
لتكـون دولـة كبـرى ومتطـورة        كلها عوامل تؤهلهـا     

ومتحضرة، وليست دولة تحاول اللحـاق بركـب الـدول       
المتأخرة، ولذلك فإننا نرى أن حـسن اإلدارة وترشـيدها          
وتوظيف المتاح من الموارد تؤدى إلى النمـو الحقيقـى          

 أن  اتالى يجب على الجميع حكومـة وشـعب       لمصر، وبال 
 حقيقيـة،   بد من إنتاج حقيقى من أجل تنمية       يدركوا أنه ال  

وإن الفساد والسرقة والقهر والتخلف والتجاوزات والعنف       



٢٣

 

 

     ا، ومـن هنـا     واإلرهاب تؤخر الوطن وتؤثر علينا جميع
        ا تأتى رؤية جماعة اإلخوان المسلمين بأنها تريد إصـالح

حقيقي   ا للدولة كلها سياسي ا واجتماعي ا، وكل ذلـك ال    ا وثقافي
 التى تكفل الحريات العامة،     يأتى إال بالديمقراطية الحقيقية،   

والنزول على رغبات المواطنين الحقيقيـة فـى اختيـار          
 ألن مصر بلد مكتمل وبـه جميـع        ؛القيادات، ومن يمثلهم  

.أركان الدولة

 

 
 بـديالً  أنفسهم يطرحون »اإلخوان« أن ذلك معنى ■

تعتقدون؟ كما السهل باألمر ليس وهذا.. القائمة للسلطة

 

 

 

هم ذلك  » اإلخوان«أن يكون    أوالً، ليس بالضرورة     -
البديل، وأؤكد أن الجماعة ليست بديالً عن النظام الحاكم،         
فنحن لسنا الدولة، وال يمكن أن نكون، لكننا نـدعو إلـى            
إصالح سياسى، وتحقيق مبدأ تـداول الـسلطة وتغييـر          
الدستور من أجل الجميع، الـذين نحـن مـنهم بـالطبع،            

ـ  لحقيقية سيستفيد منها الكل   والحرية ا  ـ  ا حاكم ا،  ومحكوم
ا، لماذا يكون التخلى عن الـسلطة صـعب       : والسؤال اآلن 

والعالم كله أصبح يقبله اآلن ويقر مبادئ الدولـة المدنيـة      



٢٤

 

 

.الحديثة، ويذهب رئيس ويأتى آخر وكل ما دونه

 

 
 فإن مصر فى السلطة تداول مبدأ تحقق ما إذا لكن ■

ـ  مـصر  فـى  الثانية القوة هم »المسلمين اإلخوان«  دبع
 أمـر  وهـو  الماضية، االنتخابات بحسب الوطنى، الحزب

كبيرة؟ مخاطر فيه

 

 

 

يجـب أن ننـزل   : ايجب تطبيق الدستور، ثاني   : أوالً -
على رغبة الناس ونترك الفرصة للمصريين الختيار مـن   

..  ثم لماذا نقهر الناس ألننا نخاف من اإلخـوان         ،يريدون
 ٨٠وان فى   خولماذا نخاف منهم أصالً، وما الذى فعله اإل       

ومـا األضـرار التـى لحقـت بـالوطن بـسبب             اعام ،
بالعكس اآلثار اإليجابية التى عـادت علـى        !.. وجودهم؟

الوطن بوجودهم كثيرة وكبيرة، وفى المقابل لماذا ال تكون         
هناك محاسبة للمفسدين، ولماذا ال يصلح النظام من نفسه         

ن ا يكون كل أعضائه من الذين يمثلـو       ا حر ويصنع برلمانً 
  ا، ولمـاذا ال تكـون هنـاك أحـزاب          الناس تمثيالً حقيقي

المطلوب هو أن نجعل الشعب يختار، وأنـا ال         .. حقيقية؟
٪ مـن تعـداد الـشعب       ١أتصور أن اإلخوان يمثلـون      
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. لذلك علينا أن نترك الناس لتختار قياداتها؛المصرى

 

 
الدستور؟ بتعديل تطالبون أنكم ذلك معنى ■

 

 

 

.. بق فسيحل مـشاكل كثيـرة      الدستور الحالى إذا ط    -
 لكـن هـذا     ،وصحيح هناك مواد به تحتاج إلـى تعـديل        

الدستور بكل ما له وما عليه ال يتم تطبيقه، وأنا أنهى هذه            
المسألة بالقول بأن اإلخوان ال يسعون إلى الحكـم لكـن           

 ألن الجماعـة ليـست      ؛يسعون إلى إصالح أداء الـوطن     
» خـوان اإل«لتفعل ذلك بمفردهـا، ولكـن       » سوبر مان «

.يتحركون ويسعون لذلك

 

 
وان فـى الحيـاة     اإلخ وجود أن يرى البعض لكن ■

         ا السياسية المصرية هو الذى جعل الدولة تـضع قيـود
كبيرة على الحريات، خشية وصولهم إلى السلطة، وعليه        

فإن الجميع مضار من وجودكم؟

 

 

 

 هذا المدخل فى الحديث والمناقشة يبدو كأننا نبحـث     -
من بطـش وجبـروت ومخالفتـه القـانون        للنظام بما له    

 ألن النظام ال يريـد أن يكـون لـه    ؛والدستور عن مبرر 
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  ر نفسه ويبذل أقل جهـد،  معارض قوى، وال يريد أن يطو
والقول بأن اإلخوان إذا لم يكونوا موجودين فـى الحيـاة           

     ا، كالم غيـر    السياسية فى مصر فسيكون النظام ديمقراطي
عارضة، ونجـح فـى تفجيـر       معقول، فالنظام يكبل أى م    

بعض األحزاب من الداخل، وأضعف البـاقى، وإذا كـان          
ذات مـرة إن عـدد      » األهـرام «النظام قال فى جريـدة      

ا، فدعنا نقل إنه إذا كـان هـذا الـرقم            ألفً ٧٥٠اإلخوان  
ا أال يستحق أن يحترم النظام إرادة هذا العدد على          صحيح

ة يـنجح بمـا     ، وإذا كان المرشح فى القاهر     !سبيل المثال؟ 
 آالف صوت، فلك أن تتصور كم يأتى        ٧ إلى   ٦يقرب من   

.هذا العدد بمقاعد فى البرلمان

 

 
 »الحل هو اإلسالم« شعار على اإلصرار هذا لماذا ■
الشعار؟ يثيرها التى الكبيرة الجدل حالة رغم

 

 

 

 رئيس اللجنة العليا لالنتخابات     أتحدى أن يقول  :  أوالً -
 يخالف الدستور والقـانون،     »اإلسالم هو الحل  «ن شعار   أ

وألن النظام يدرك ذلك، فإنه أراد أن يخـرج مـن هـذا             
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المأزق مع الحكومة، فقال إنه يخالف استخدام الـشعارات         
كالم «الدينية، وكل ما يقال عن أن هذا الشعار دينى فهو           

.»فارغ

 

 
ودعنى أحيلك إلى واقعة شهيرة فى مجلـس الـشعب          

ـ       ب اإلخـوان،   عندما سأل مصطفى محمد مصطفى، نائ
يا سيادة الـرئيس    «الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس      

أنا أقول وأنصارى فى دعايتى االنتخابية إن اإلسالم هـو          
، »وهل هذا يؤثر على الوحدة الوطنيـة      .. الحل فما رأيك؟  

 ثم لماذا يقولون عـن نـواب        ،»ال«: فقال الدكتور سرور  
طـأ،  أال ترى أن هذا خ    » المحظورة«الجماعة إنهم نواب    

فإرادة الناس فوق الدستور ألن الناس هى التـى تـصنع           
نـه  أ وعليه كيف يقال لنائب اختاره الجمهـور         ؛الدستور

، وأنا أقـول إنـه آن األوان ألن ينـزل           »نائب محظور «
النظام الحاكم على إرادة النـاس، وإن لـم يفعـل ذلـك             

ا  ألن أحد  ؛طواعية، فسوف يأتى اليوم الذى يفعله كراهية      
على الظلم والمعاناة، والتمييز إلى ما النهايـة،        لن يصبر   
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، وهو الذى يعارض    »المحظور«وأؤكد لك أن النظام هو      
.إرادة الناس

 

 
 مـن  اإلسـكندرية  فـى  ويحدث حدث ما أن ذكرتم ■
طات األمنية هـو    والسل الجماعة أنصار بين شغب أحداث

 فهل تؤيدون حديث    ،جزء من صفقة الدولة مع األحزاب     
؟ وما موقفكم منها؟..ال به البعضالصفقة الذى ق

 

 

 

ألنهـا  ؛   الحقيقة أن هذه لغة تضر أكثر ممـا تنفـع          -
 ألن  ؛ليست لغة سياسية، بل هى عمليات غيـر أخالقيـة         

كلمة صفقة تندرج فى المفهوم العام، وهو شىء يتم فـى           
الخفاء ويخالف القانون، ونحن ال نقبل ذلك ال علينـا وال           

 بين الدولـة واألحـزاب،      لغيرنا، ولو فعالً حدثت الصفقة    
. ألنه ال مبرر ألحد أن يفعله؛فإننا نلوم هذا الفعل

 

 
 الحكومـة  بـين  االئتالف من انوع يكون ربما لكن ■

جائز؟ وهذا.. والمعارضة

 

 

 

 هناك فرق بين االئتالف نتيجة انتخابات حرة، وبين         -
االتفاق قبل االنتخابات، ويعنى ذلـك أن القـوى يـساعد           
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لى مقاعد، لكن األصـل هـو أن        الضعيف، بالحصول ع  
تكون الساحة مفتوحة للجميع، والكل يناضل بحرية تامـة         
وسليمة، ويترك الحرية للناس، وأعضاء البرلمان يجب أن        
يأتوا بإرادة الناس، ولذلك فإن حديث الـصفقة يختـصر          

.مسافة كبيرة من العمل ويقزم الوطن ويفيد النظام الحاكم

 

 
 بـين  »الصفقة ديثح« عن كجماعة معلوماتكم ما ■

والدولة؟ األحزاب

 

 

 

 ليست لدينا معلومات مؤكدة فى هذا الشأن، ونحـن          -
نسمع ونقرأ ولكن ليست لدينا معلومـات مؤكـدة تجـزم           

ا بمعلومـات غيـر     ، ونحن ال نتهم أحد    »الصفقة«بوقوع  
.مؤكدة لم تثبت مصداقيتها لدينا

 

 
 محاولة وراءها اإلسكندرية أحداث أن ذكرتم لكنكم ■

 إطـار  فـى  التجمـع  لحـزب  دائرتين إخالء »طنىالو«
الصفقة؟

 

 

 

 يصعب على أى عالم متخصص فى مصر أن يفسر          -
التصرفات التى يقوم بها النظام الحاكم، وهنـاك دوائـر          



٣٠

 

 

.. حصلنا منها على ثالث دوائر عمال فقط فى الـشرقية         
نحن ال نفهم ما يفعله النظام، وكما قلت لك نحـن ليـست             

ل عن حديث الصفقة، ولذلك نحـن       لدينا معلومات عما يقا   
.ال نصدقه وال نكذبه

 

 
 أحـزاب  مـع  جـوالت  لكـم  كانت االنتخابات قبل ■

 وعـالم  .؟إليـه  التوصل تم الذى وما لماذا؟.. المعارضة
اتفقتم؟

 

 

 

-  ا نتواصل ونتحاور ونتوافق مـع القـوى         نحن دائم
الوطنية منذ أوائل الثمانينيات، وكانت لنا مع حزب الوفـد     

ة فى أواخر السبعينيات ثم نمت فـى عـام          عالقة صغير 
وحزبى العمل  » اإلخوان«، ثم حدث اختالف بين      م١٩٨٤

، ثم اتفقت قوى المعارضـة كلهـا       م١٩٨٧واألحرار عام   
، وخـرج أحـد     م١٩٩٠على عدم المشاركة فى انتخابات      

 كان هناك   م١٩٩٥األحزاب من التوافق فأضعفها، ثم عام       
لمرشحين بمن فيهم   توافق مع حزب العمل، وسقط جميع ا      

المرحوم إبراهيم شكرى والمستشار مـأمون الهـضيبى،        
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 كان هناك حديث حول التوافق والتنـسيق،        م٢٠٠٠وفى  
 تم التنسيق مع الحزب الناصرى، وعنـدما        م٢٠٠٥وفى  

أراد ضياء الدين داوود أن يترشح فى فارسـكور تنـازل           
مرشح اإلخوان فئات له، ونسقنا مع حزب التجمـع فـى           

.مكانين

 

 
ذا ه هل.. شكر كفر فى التجمع زعيم أسقطتم لكنكم ■

هو التنسيق؟

 

 

 

 لم يطلب التجمع التنسيق على مقعد األسـتاذ         : أوالً -
خالد محيى الدين فى كفر شكر لألسباب التالية، أوالً قبـل        

د محيى الـدين أم     الترشيح لم يحسم من سوف يترشح خال      
  ا كان محيى الدين وقتها ضـعيفً      :اابن أخيه، ثاني  ا  صـحي

 ـ        وسقط مغشي  أهـل  :اا عليه فى أول جولة انتخابيـة، ثالثً
، وطلبوا أن يكـون     »اإلخوان«الدائرة جاءوا بأنفسهم إلى     

 ألن هناك انتهاكـات     ؛هناك بديل من الجماعة فى الدائرة     
كثيرة موجودة بها، إضافة إلى أن ممارسات األستاذ خالد         

    ريد الخوض  ا عنها، ونحن ال ن    محيى الدين لم يكن مرضي
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.فى قيمة رجل له تاريخه

 

 
ونحن قمنا آنذاك بالتنسيق مـع التجمـع والناصـرى          

ـ  ٢٥والوفد، وجلسنا على طاولة واحدة وكنا        ا مـن    قيادي
قيادات المعارضة، ومن بينهم الـدكتور يحيـى الجمـل          
والمرحوم عزيز صدقى وحسين عبدالرازق، والـدكتور        

دكتور نعمـان   رفيق حبيب، والمهندس أبوالعال ماضى وال     
كل هؤالء كانوا شاهدين    .. جمعة، والدكتور السيد البدوى   

.على التنسيق واتفقنا على أشياء كثيرة

 

 
الحالية؟ االنتخابات فى التنسيق عن ماذا ■

 

 

 

 ذهبنا إلى كل األحزاب وتواصلنا، ذهبنا إلى التجمع         -
وجاء بعضهم إلى اإلخوان وعنـدما      .. والناصرى والوفد 
 ألن كل   ؛ق على مبدأ المشاركة من عدمه     كنا نجتمع لم نتف   

» الجبهة«فصيل قال إنه سوف يتصرف من نفسه، حزب         
قال نحن سنقاطع لكن سوف     » الكرامة«أنا سأقاطع،   : قال

يترشح حمدين صباحى وسعد عبود، وتم التنسيق معهمـا         
فى بنى سويف وكفر الشيخ، وممدوح قناوى أرسـل لنـا           
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.ق ورحبنا بذلكرسالة فهمنا منها أنه يريد التنسي

 

 
الوفد؟ حزب عن وماذا ■

 

 

 

 الوفد قال على المستوى المركزى لن ننـسق مـع           -
اإلخوان، ولكن على مستوى الالمركزى جاء إلينا بعـض         
مرشحى الوفد وطلبوا التنسيق معنا ووافقنا فقمنا بالتنسيق        
مع الدكتور محمود السقا، مرشح الوفد فى دائرة الـدقى،          

ى الفيوم، وقمنا بالتنـسيق مـع       ونسقنا مع مرشح الوفد ف    
.النائب محمد العمدة فى أسوان وأخلينا دائرة كوم إمبو له

 

 
 أمـام  كامل محمد الدكتور الوفد مرشح عن وماذا ■
.وم كمال الشاذلى؟المرح

 

 

 

 الدكتور محمد كامل شخصية محترمة ونقدره، ولـم    -
يحدث بيننا اتفاق، وقلنا إنه رمز محتـرم لحـزب الوفـد       

.ا أمامهشح أحدولذلك لم نر

 

 
الوطنى؟ الحزب مع التنسيق عن وماذا ■

 

 

 ألنه رجل لـه     ؛قمنا بالتنسيق مع الدكتور حمدى السيد     
أداء طيب، ونحن نرحب بـأى أحـد، لكـن مرشـحى            
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إذن نكلم مـين؟  .. يقولون إننا جماعة محظورة   » الوطنى«
ا ولم نفعله؟ نحن نقدر هذه األمور       وهل طلب أحد منا شيئً    

تقديرونقدر رموز الدولةاا جيد ،.

 

 
ـ « من العديد رشحتم لكنكم ■ هـذه   أمـام » واناإلخ

الرموز مثل سامح فهمى وزير البترول، والمهندس أحمد        
عز، واللواء عبدالسالم المحجوب؟

 

 

 

 أوالً المهندس أحمد عـز، نحـن قـدرناه الـدورة            -
السابقة، وسحبنا إبراهيم حجاج، مرشح اإلخـوان، مـن         

 وطريقـة حديثـه    » عز«ممارسات  ا له، لكن    أمامه تقدير
وهجومه المستمر على الجماعة لم تتـرك لنـا فرصـة،           

  الـسالم   ا لنا أمامه، وبالنـسبة لعبـد      ولذلك قدمنا مرشح
المحجوب لم يطلب منا التنسيق، أضف إلى ذلـك أن لنـا         

ـ         نائب ا ا فى الدائرة، وهو صبحى صالح، فكيف نسحب نائب
لنـسبة لـوزير   وفى مدينة نـصر با   ! عن الدائرة لصالحه  

البترول سامح فهمى لم نكن نتوقع أن يترشـح الـوزير           
فهمى وهو عضو بمجلس الشورى، ولم نتوقع أن يتـرك          
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ـ » الشورى« : ، وعليه فـإن الـسؤال     »الشعب«ويترشح ل
ماذا نفعل حيال ذلك، وكان لنـا مرشـحة للكوتـة فـى             
بورسعيد، وعندما علمنا بترشيح الدكتورة فايزة أبوالنجـا        

ا حتى ال تتوتر األجواء، والدكتور      لم نرشح أحد  سحبناها و 
       ا لنا فـى    نصر عالم وزير الرى، سحبنا من أمامه مرشح

.جهينة بسوهاج

 

 
هذا؟ أحد منكم طلب ربما ■

 

 

 

لم يحدث، نحن نقدر األمور فإننا نحترم رموز        ..  ال -
الوطن، والدليل أن الدكتور زكريا عزمى، مرشح الوطنى        

ه فهل معنى ذلك أننـا غيـر        فى الزيتون، نحترمه ونقدر   
نحن قادرون ولكننا   .. ال.. قادرين على ترشيح أحد أمامه    

.نحترمه ونقدره

 

 
 وهو النور، عبد فخرى منير مع تنسقوا لم ولماذا ■
الوفد؟ لحزب ينتمى لكن الوطن، رموز أحد

 

 

 

النور الدورة الماضـية،      نحن قمنا بالتنسيق مع عبد     -
 يطلب، وكنا نعتقد أنـه      لكن هذه المرة لم ينسق معنا، ولم      
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 لكننا فوجئنا بأنه ذهب إلى جرجـا،        ،سيترشح فى الوايلى  
وفتح منزل والده قبل فتح باب الترشح بثالثة أيام، فأوجد          
حالة من االضطراب، ولدينا مرشح هنـاك هـو محمـد           

ومنع األنصارى  » منير«األنصارى واألمن تدخل لصالح     
وف يترشح فـى    من تقديم أوراقه، ولو كان قال لنا إنه س        

    ا أمامه، على الرغم من أنه نجح       جرجا لم نكن لنرشح أحد
.قبل ذلك فى جرجا بالتنسيق مع اإلخوان

 

 
؟»الوطنى« ترشيحات فى رأيك ما ■

 

 

 

 اختيارات الحزب الحاكم تعبر عن الهيئة الحاكمـة         -
.وإفراز طبيعى لإلدارة الموجودة

 

 
 لـن  بـأنكم  المـراقبين  من كثير قول فى رأيك ما ■

الحالية؟ االنتخابات فى مقاعد على صلواتح

 

 

 

-      ا للنظام، وال يجـب      يجب على النخبة أال تجد مبرر
.أن يتم ترديد هذا الكالم

 

 
 تـشاركوا  أال األفـضل  مـن  إنكم قال البعض لكن ■

الحل؟ هى والمقاطعة
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ولكننا لنا وجهة نظر، ولدينا تفاصـيل       ..  لكلٍّ رأيه  -
ـ        لمـاذا  : ن الـسؤال  ربما ال يراها من يقولون بذلك، ولك

يستخدم النظام القمع واإلرهاب معنا فى الوقت الذى يقول         
وإذا كانـت فعـالً     .. فيه إن شعبية اإلخـوان تراجعـت      

تراجعت، فلماذا ال يترك الناس تحدد ذلك ويقـوم بـإدارة         
!انتخابات نزيهة؟

 

 
هن على أن التجـاوزات الكبيـرة       يرا كان البعض ■

اعة إلى االنـسحاب    بحق مرشحى اإلخوان قد تدفع الجم     
من هذه االنتخابات؟

 

 

 

 نحن لم ندرس فكرة االنـسحاب أصـالً، وقـرار           -
.المشاركة جاد

 

 
 انتخابـات  مـن  االنـسحاب  أعلنـتم  أن سبق لكن ■

 بــسبب ذلــك أن ذكــرتم أن بعــد المحليــة المجــالس
؟»التجاوزات«

 

 

 

..  انتخابات المجالس المحلية لم تكن انتخابات أصالً       -
ين عشرة آالف مرشح لنا لم يستطع       ولك أن تعلم أن من ب     

 آالف حكم   ٦ فقط، كان هناك     ٢٢تقدم بأوراقه سوى    يأن  



٣٨

 

 

قضائى لم ينفذ منها شىء، ولكن االنسحاب مـن مجلـس           
 ألن المجلس له خـصوصيته ونحـن        ؛الشعب غير وارد  

     ا ونتحمله  مستمرون، ونعرف تكاليف قرار المشاركة جيد
.حلضمان استمرار مسيرة مصر من أجل اإلصال

 

 
 أبناء سواء األقباط المرشحين مع تنسيق لديكم هل ■

المستقلين؟ أو الوطنى الحزب

 

 

 

 نحن ليس لدينا مانع فى التنسيق مع األقباط، وحدث          -
ذلك فى الماضى وليس لدينا أمر نفعله اليوم، ونحـن لـم            

 ا ضد منير فخرى عبدالنور فى السابق، وعندما        نرشح أحد
.ا ضدهم نرشح أحدعلمنا بترشح يوسف بطرس غالى ل

 

 
ورؤوسها؟ بالكنيسة عالقتكم وما ■

 

 

 

 الدولة تقول ال دين فى الـسياسة وال سياسـة فـى             -
الدين، وهذه مسألة خاصة بالدولة ومؤسـساتها، ونحـن         
نحرص على تهنئة األقباط فى أعيادهم ومد جسور الصلة         
بكنائسهم، لكن الكنيسة هى التى تحدد ما إذا كانت تريـد           

.غلقهفتح الباب أم 
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 أن الممكـن  مـن  التـى  المقاعـد  لعدد تقديرك ما ■
فيها؟ تنجحوا

 

 

 

 فى مثل هذه الظروف التى تمر بها مصر التوقـع           -
، ولكـن  »خشن«صعب، وأنا أرى بعينى أنه يوجد تزوير  

٪ ٧٠إذا كانت هناك انتخابات حرة ونزيهة ربمـا يـنجح     
.ا مقعد٧٥ن المرشحين، يعنى حوالى م

 

 
 كما االنتخابات قبل األمنية ةاألجهز مع جلستم هل ■
ق فـى انتخابـات     الـساب  العـام  المرشد تحدث أن سبق

؟م٢٠٠٥

 

 

 

 هناك فرق بين التعامل مع األمـن، وبـين إجـراء     -
 فنحن نتعامل ألننا مـصريون، مثـل        ،الحوار والصفقات 

طلب السفر إلى الخارج الـذى نمنـع منـه، ومـسؤولو            
ما يدور من   المكاتب اإلدارية يتحدث إليهم األمن عن كل        

فعاليات، أما التعامل مع األمن لتفعيل صفقات أو ما شابه          
 كيـف نعقـد     :ذلك فغير موجود وال نعرفه، والسؤال هو      

صفقات مع األمن وهو يعتقل كل يوم أعـضاء اإلخـوان           
!.ويحبسهم ويضيق عليهم؟

 

 



٤٠

 

 

.؟االنتخابات على الدولية الرقابة فى رأيكم ما ■

 

 

 

 رقابـة، تـأتى      رقابة الشعب المصرى هى أفضل     -
بعدها رقابة منظمات المجتمع المدنى وحقـوق اإلنـسان         
المصرية، ثم منظمات حقوق اإلنسان العالميـة الـشعبية         

 ألنها يجب أن تعطى الفرصـة حتـى         ؛وليست الحكومية 
تقول كلمة حق عن مصر، وتأتى بعدها منظمـة األمـم           
المتحدة ألنها منظمة شعبية، وهناك فـرق بـين الرقابـة           

 ألن اإلشراف يكون فى الدول غيـر كاملـة          ؛فواإلشرا
األهلية، أما مصر فهى كاملة األهلية، لـذلك نـرفض أن           
تتدخل أى دولة فى شؤون مصر، وهذا ليس مـن أجـل            
عيون النظام وال حكومته، ولكن ألنـه موقـف مبـدئى           

.لإلخوان لصالح الوطن

 

 
بالقاهرة؟ األجنبية السفارات مع عالقات لديكم هل ■

 

 

 

خوان فى البرلمان، يتصل بهم مندوب من        نواب اإل  -
السفارات، لعمل لقاء إعالمـى مـثالً، والـدكتور سـعد           

ا يجرى مثل هذه اللقـاءات داخـل مجلـس       الكتاتنى أحيانً 
ا  رسـمي  االنظام لديه علم بـذلك، لكـن حـوار        الشعب، و 



٤١

 

 

اللجماعة معهم ليس موجود.

 

 
علـى   وروبىاأل واالتحاد أمريكا دخول فى رأيك ما ■

 الرقابة الدولية فى هذا التوقيت؟خط

 

 

 

 نحن ال نوافق على التدخل فى شـؤوننا الرسـمية،           -
واالتحاد األوروبى منظمـة حكوميـة، ونرفـضها هـى       

.وأمريكا فى مراقبة االنتخابات

 

 
 مبـارك  الـرئيس  ترشيح فى رأيكم ما النهاية فى ■
؟م٢٠١١ فى جديدة رئاسة لفترة نفسه

 

 

 

صالح والعدل والحق    نحن نريد الحرية لمصر، واإل     -
والديمقراطية وتفعيل الدستور، وإذا أعطت الدولة الحرية       
ـ         ا للشعب وكانت هناك انتخابات ديمقراطية حقيقيـة طبقً

لدستور يتيح الفرصة للجميع، بمعايير موضوعية، وقتهـا        
نحن ننزل على رغبة الناس، بغض النظر عمن هو، أمـا          

فلن نوافـق   » التفاف«من يأتى بغير ذلك سواء بتزوير أو        
١(اعليه أبد(.

 

 

                                                 

)١(https://www.almasryalyoum.com/news/details/٢٨٩٥٣ 



٤٢

 

 

حزب الوفـد   ثم بعد ظهور نتائج الجولة األولى، أعلن        
ا  الجولة الثانية احتجاج   مقاطعةوجماعة اإلخوان المسلمين    

على ما وصف بانتهاكـات وعمليـات تزويـر لـصالح           
.مرشحي الحزب الوطني

 

 
 وفـاز ولم تشغل الجماعة أي مقعد في الجولة االولى         

ماعة مجدي عاشور بمقعـد العمـال       المرشح المنتمي للج  
.بدائرة النزهة في جولة اإلعادة

 

 
وكانت وزارة الداخلية المـصرية قـد اتهمـت مـن           

بالجماعة بخطـف   " التنظيم السري "وصفتهم بأعضاء في    
.مجدي عاشور لمنعه من خوض جولة اإلعادة

 

 
« أصدر مكتب إرشـاد جماعـة       ،  م٢٠١٠وفي ديسمبر   

فصل مجدي عاشور، عضو    ، قرارا ب  » اإلخوان المسلمين 
 النزهة والمرج، مـن صـفوف       مجلس الشعب عن دائرة   

 بعد نجاحه في جولـة اإلعـادة رغـم مقاطعـة       الجماعة
.الجماعة

 

 

 

 



٤٣

 

 



 





 



تطالب م  ٢٠١١ يناير   ٢٥عندما خرجت الجماهير فى     
     ا لنتائج مـا    بالتغيير، تأخر تنظيم اإلخوان كعادته، انتظار

، ولما تأكدوا من تنحى مبارك، سـارعوا بارتـداء          يجرى
عباءة الثورة، والهدف التهام النتائج والقفز على مقـدرات         

.المصريين

 

 
أعلنوا عدم الترشح على أغلبية البرلمان ثم فعلوهـا،         

  جـوا  مستغلين فترات االرتباك وعدم وضوح الرؤية، ورو
ألفكارهم واستعملوا الشعارات الدينية فى شـق الـصف         

.شر التفكك والصراعون

 

 
حصدوا أغلبية البرلمان بالخداع، مـستغلين سـذاجة        
بعض التيارات التى تـصدرت المـشهد ودفعـت نحـو           
ـ          ا المقاطعة، وتحالف اإلخوان مع أكثـر التيـارات تخلفً

وأصبح مشهد ميدان التحريـر الموحـد الـذى         . ورجعية



٤٤

 

 

تختفى فيه الفوارق الطبقية والدينية والمادية مجرد ذكرى        
.لة، حيث ساهموا فى التفتيت والحصار وشق الصفجمي

 

 
:ونرصد محطات مشاركتهم وتخريبهم للثورة كما يلي

 

 

 

 لن نشارك فى الثورة ولـن نـسير وراء دعـوات      -
.مجهولة

 

 

، جملـة واحـدة   » يناير٢٥لن نشارك فى تظاهرات     «
، لخـص بهـا     م٢٠١١ يناير   ٢٠قالها عصام العريان فى     

 نفسه الـذى أصـدرته      موقف جماعة اإلخوان عن البيان    
الجماعة، وأعلنت به عن موقفها مـن دعـوات الثـورة،          
والتى رأت فيها على لـسان عـصام العريـان دعـوات       
خرجت من الفضاء اإللكترونى، وخالل األيـام الثالثـة         
األولى من الثورة لم تشهد التظاهرات التى انـدلعت فـى           
مصر أى مشهد من مـشاهد تواجـد جماعـة اإلخـوان            

 ولكن خرجت المظاهرات العفوية من الـشعب        وقياداتها،
.المصرى أو القوى السياسية المدنية

 

 

 

. تخريب مصر في جمعة الغضب-

 

 



٤٥

 

 

عقب تصادم الشرطة مع المتظاهرين على مدار ثالثة        
 ينـاير خـارت قـوى       ٢٨ يناير وانتهـت     ٢٥أيام بدأت   

الشرطة، لتتمكن بعدها الجماعة مـن الظهـور المـنظم          
ؤسسات الدولة التي بدأت بإشعال     والعمل الممنهج لحرق م   

 والمراكز الشرطية في مصر، وسببت      النيران في األقسام  
خسائر مليارية للشرطة المصرية في المعدات والمركبات       
والمباني، باإلضافة إلى حوادث قتل وسحل وتعذيب رجال        

.الشرطة المصرية

 

 
ن من يناير وقعت أحـداث شـغب        يفي التاسع والعشر  
، الذى كان يضم    »ملحق ليمان طرة  «يوم السبت فى سجن     

مجموعة من المعتقلين السياسيين، وقامت مجموعة مـن        
 الملثمين يرتدون جالبيب  

 

تبـين فيمـا بعـد انتمـاءهم         -
 لعناصر الجماعة 

 

 قاموا بهدم بوابات السجن، مستخدمين      -
أسلحة آلية ومدافع جرينوف محملة على سيارات نـصف         

حركة حماس، وخليـة    نقل، لتهريب السجناء المنتمين إلى      
حزب اهللا، وتم تهريبهم عقـب الهجـوم المـسلح الـذى            



٤٦

 

 

تعرضت له أغلب السجون بطريقة مشابهة، حتـى فـى          
.طريقة اعتراض السجناء من خالل طفايات الحريق

 

 
خر، من بينهم سجن دمنهور     آا   سجنً ١٥كما تم اقتحام    

. وسجن وادي النطرونوالزقازيق

 

 
حامـه مـن    خرج محمد مرسي من السجن عقـب اقت       

مع قناة الجزيرة مـن     عناصر اإلخوان وحماس، فتحدث     
أحدث العـالم   : ، وقال حينها  "ثرياال"خالل جهاز االتصال    

نحن لم نفر، إذا كان هناك في مصر مـسئول يريـد أن             
يتصلوا بنا نحن موجودين، التليفون موجود، نحن بخيـر         

.وال نفر

 

 
 الـسجن فـي    ":وحدد مرسي موقعه للقناة حينها قائالً     

 ٩٧سكندرية القاهرة الصحراوي فـي الكيلـو        طريق اإل 
قريب من مدينة السادات، وأسواره تقـع علـى الطريـق      

، عنبـر   ٢الصحراوي اسمه سجن وادي النطرون، سجن       
 كيلـو، األمـر     ١٥، وهو شمال غرب القاهرة بحاولى       ٣

ا ألنصار الجماعة لتهريب باقى العناصر      حينها كان بالغً  



٤٧

 

 

.كن من تهريبهااإلرهابية التي لم تتم

 

 
كما تمكنت جماعة اإلخوان من تهريب عناصر حماس        

ن من يناير بعد اقتحام سـجن       يوإيران في التاسع والعشر   
، الذى كـان يـضم مجموعـة مـن      »ملحق ليمان طرة  «

المعتقلين السياسيين، المنتمين إلى حركة حماس، وخليـة        
حزب اهللا، وتم تهريبهم عقـب الهجـوم المـسلح الـذى            

.غلب السجون بطريقة مشابهةتعرضت له أ

 

 

 

 اإلخوان يتفاوضون مع مبارك ويتعهدون بـإخالء        -
.التحرير

 

 

، وفـى اليـوم التـالى       م٢٠١١ فبراير من عام     ٣فى  
لموقعة الجمل فوجئ المصريون الذين كانت أعينهم على        
ميدان التحرير، بحضور محمد مرسى، وسعد الكتاتنى مع        

ـ       ة فـى ذلـك     اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهوري
فى اليوم التالى ظهر الكتاتنى على شاشـة قنـاة          والوقت،  

 إن الحوار مع اللواء عمر سـليمان أثمـر      :المحور، قائالً 
عن نتائج، وبناء عليه فإن هناك عمليـة قريبـة إلخـالء        



٤٨

 

 

ميدان التحرير من المعتصمين، بل وحين سؤاله عـن إذا          
 كان  لم يستجب البعض لمسألة إخالء ميدان التحرير، فما       

من الكتاتنى إال اتهامهم بأنهم قوى لها أجنحـة يريـدون           
إعاقة المشروع اإلصالحى للرئيس مبارك ونائبـه عمـر    

.سليمان

 

 
  

 

من الصعود على   » وائل غنيم « اإلخوان يمنعون    -
.منصة التحرير

 

 

، عبر  »وائل غنيم «بدأت الثورة بدعوة وجهها المدونة      
، ألقـى   م٢٠١١ ينـاير    ١٥صفحة كلنا خالد سعيد، فـى       

القبض على وائل غنيم بعد اندالع ثورة يناير، ثم أفـرج           
عنه بجهود وساطة قادها نائب الرئيس نفـسه فـى هـذا            

فى هذا الوقـت    » غنيم«الوقت اللواء عمر سليمان، كان      
قـوة مواقـع التواصـل      «، و »تمرد الشباب «ا لفكرة   رمز

وأحد أهم رموز ثورة ينـاير، بعـد تنحـى          » اإللكترونى
سبوع واحد، اعتلـى اإلخـوان منـصة ميـدان        مبارك بأ 

التحرير فى جمعة االحتفال بانتصار الثورة، وكان علـى         



٤٩

 

 

، »يوسـف القرضـاوى   «رأس المنصة الداعية اإلخوانى     
وحين حاول وائل غنيم اعـتالء المنـصة لقـول كلمـة            
للمحتشدين فى الميدان، منعه حرس يوسـف القرضـاوى        

 من وائل غنـيم      فما كان  ،بالقوة من الصعود على المنصة    
إال أن غادر ميدان التحرير بعدما غطـى وجهـه بعلـم            

.مصر

 

 

 

تعنى » ال«تعنى اإليمان و  » نعم«..  استفتاء مارس  -
.الكفر

 

 

 كان من المفتـرض أن يعقـد        م٢٠١١ مارس   ١٩فى  
 مواد من الدستور المصرى،     ٦استفتاء على تعديالت فى     

 لكن هذا اإلجراء الدستورى تحول فجأة إلى معركة بـين         
، وتحولت ماكينة اإلخوان وحلفـائهم      »الكفر«و» اإليمان«

من السلفيين للدعاية للموافقة على التعديالت الدسـتورية        
ـ    هو دعوة إللغاء المـادة     » ال«والترويج بأن التصويت ب

الثانية من الدستور التى تنص علـى أن اإلسـالم ديـن            
 للتصويت،  الدولة، رغم أن المادة لم تكن مطروحة أصالً       



٥٠

 

 

 المناطق الشعبية بالمحافظات تجولت سيارات الدعاية       وفى
اإلخوانية تروج بأن القول بنعم إنقاذ لـدين الدولـة، أمـا     
مكبرات صوت المساجد فقد هاجمت بعضها األقباط، وفى        
ليلة إعالن النتيجة خرج الداعية السلفى المتحـالف مـع          
اإلخوان فى ذلك الوقت محمد حسين يعقوب ليقولها فـى          

بين اإليمـان   » غزوة الصناديق «ضح أننا شهدنا    فيديو وا 
والكفر، وأن من ال يعجبه نتيجة االستفتاء فليهاجر خارج         

ا إلى كنداالبالد ذاهب.

 

 

 

ـ     - بـين  » الوقيعة« اإلخوان يتهمون القوى المدنية ب
.الجيش والشعب

 

 

بدأ اإلخوان معركتهم المبكرة مع القوى المدنيـة فـى          
القوى المدنية دعوة   ، حين وجهت بعض     م٢٠١١ مايو   ٢٧

للتظاهر فى ميدان التحرير فى هذا اليوم، للتعجيل بتنفيـذ          
عدد من مطالب الثورة، إال أن جماعة اإلخوان قررت فى          

القوى المدنية أن تـتهم هـذه       » تحت حزام «ضربة منها   
القوى بأنها تحاول الوقيعة بين الجـيش والـشعب، بـل           



٥١

 

 

» يينالـشيوع «وتصف المتظاهرين بأنهم مجموعة مـن       
لتنفير الشعب المصرى مـنهم، وزعزعـة       » الملحدين«و

.الثقة بهم

 

 
 بداية من هذه النقطة بدأ اإلخوان تحركاتهم لنزع الثقة         
فى القوى المدنية وإظهارها بأنها تريد إضـعاف الجـيش       
المصرى، وهو ما رفضته القوى المدنية التى أبدت كامل         

اسـتكمال  احترامها للجيش، لكن هذا لم يمنع اإلخوان من         
عملية استنزاف ثقة الشارع المصرى فى شـباب الثـورة        
والقوى المدنية، مرة بالتشكيك فى دينهم خـالل اسـتفتاء          

. مايو٢٧مارس، وأخرى فى وطنيتهم فى مظاهرات 

 

 

 

.اإلخوان يظهرون الوجه الحقيقى..  جمعة قندهار-

 

 

 لحظة التحول األهم فى تاريخ      م٢٠١١ يوليو   ٢٩كان  
ا والـذى عـرف      ففى هذا اليوم تحديـد     الثورة المصرية، 

قرر اإلخوان المسلمون إظهار الوجـه      » قندهار«بجمعة  
الحقيقى لما يريدون، حشدوا أنـصارهم مـن الـسلفيين          

رفعـت  ووالجماعات التكفيرية من كل أنحـاء مـصر،         
باإللحـاد،  » شباب ثورة ينـاير   «الشعارات واضحة تتهم    



٥٢

 

 

سـالمية، كمـا    وتنادى بتطبيق الحدود وإعالن الخالفة اإل     
.رفعوا أعالم تنظيم القاعدة

 

 

 

ـ        - ا للقـوى    حازم صالح أبو إسماعيل ينـصب فخ
.المدنية فى التحرير

 

 

ال يعمل اإلخوان المـسلمون بمفـردهم، بـل لـديهم           
األدوار «مجموعات رديفة ومتحـالفون يقومـون بـأداء         

فى كثير من األوقات، وواحد من أشهر هـؤالء         » الخشنة
خ حازم صالح أبو إسماعيل، والـذى       هو المحامى أو الشي   

 نـوفمبر  ١٨وجه دعوة لالعتصام بدايـة مـن الجمعـة        
 فى ميدان التحرير، وبالفعل وقع فى الفخ عدد من          م٢٠١١

أفراد القوى المدنية، ولكن بحلـول الليـل انـسحب أبـو      
إسماعيل وأنصاره، وفى الصباح استيقظ الذين اسـتجابوا        

لون فى الميدان، لتندلع    لدعوة االعتصام ليجدوا أنفسهم قلي    
   والتـى عرفـت     ا كامالً بعدها اشتباكات استمرت أسبوع 

.بأحداث محمد محمود

 

 
 أما حازم صالح أبو إسماعيل نفسه فلم يظهـر فـى           
الميدان طوال اليوم، وحضر فى العاشرة مساء، ثم غادر         



٥٣

 

 

تحت حجة إجراء اتصاالت مع القوى السياسية ولم يظهر         
.مرة أخرى فى الميدان

 

 
شـباب الحركـات    «رك اإلخوان القوى المدنيـة و      ت

ن فى المواجهات، بينما انسحبوا هـم       يغارق» االحتجاجية
للتحضير النتخابات البرلمان التى كانـت سـتنعقد بعـد          
أسبوع واحد، وسيتمكنون فيها من السيطرة على غالـب         

.المقاعد وفق خطتهم

 

 

 

. معركة سرقة كراسى أول برلمان بعد الثورة-

 

 

 بدأت انتخابات البرلمان األول     م٢٠١١بر   نوفم ٢٨فى  
بعد ثورة يناير، لكن اإلخوان كـانوا قـد جهـزوا لهـذه           
المعركة خالل أشهر طويلة عبر استنزاف كـل القـوى          
المدنية األخرى مرة فى االشتباكات فى الشوارع، وأخرى        
عبر الخوض بهم فى مفاوضات استنزافية فاشلة تستهدف        

.إفشالهم

 

 
إلخوان القوى المدنية بمحاولة فرض     ففى البداية خدع ا   

الذى يجمع كـل المؤيـدين      » التحالف الديمقراطى «فكرة  
 يناير، وذلك لمواجهة خطر ضخموا منـه دون         ٢٥لثورة  
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أن يكون له صدى على أرض الواقـع، والمـسمى بــ            
، أفـشل اإلخـوان مفاوضـات       »فلول الحزب الوطنى  «

ى التحالف الديمقراطى، فخاض اإلخوان مفاوضات أخـر      
مع عدد من األحزاب، وساهموا فى اإليقاع بين األحزاب         

فـى  » فلول للحـزب الـوطنى    «وبعضها بادعاء وجود    
.صفوف تحالف الكتلة المصرية

 

 
وأثناء تالعب اإلخوان بالقوى المدنية، كان اإلخـوان        

 ا بعد آخر من حصتهم المعلنة للمنافسة علـى         يزيدون يوم
لـى المقاعـد     منافسة ع  %٢٥االنتخابات، لتتزحزح من    

 إلى أن   %٤٠، ثم   %٣٠والتى أعلنوا عنها فى مايو، إلى       
 مـن المقاعـد،     %٦٠وصلت بهم المنافسة على حوالى      

ا  منهـا، فيمـا تركـوا جـزء    %٤٩حصلوا على حوالى   
 مـن   %٢٥لحلفائهم من السلفيين الذين حـصلوا علـى         

 تحت قبة البرلمـان بقـوة       المقاعد األخرى، ليشكلوا تكتالً   
٧٥%.

 

 
 

 

خوان يجرون المتظاهرين لصدام مع الجـيش        اإل -
.فى مجلس الوزراء
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لعل الجميع يتذكر أحداث االشتباكات التى وقعت فـى         
، لكن الكثير يتناسـون الـسبب       م٢٠١١ديسمبر من عام    

الرئيس فى وقوع هذه االشتباكات، وهو جماعة اإلخوان،        
فعلى مدار أيام وقعت قبل االشتباكات بدأ اإلخوان حملـة          

ة الدكتور كمال الجنزورى، باعتبارها وزارة ال       ضد وزار 
يجب أن تكون موجودة، مطالبين بتـشكيل وزارة مـنهم،          
قيل بعدها إن خيرت الشاطر كان من المتوقع أن يكـون           
على رأسها، استخدم اإلخوان آالتهم اإلعالمية للحشد ضد        

القـوى  «الدكتور كمال الجنزورى، وبالفعـل اسـتجابت        
ستفزازات اإلخوان، الـذين تركـوهم      كالعادة ال » المدنية

 ١٦معتصمين أمام مجلس الوزراء، وفـى فجـر يـوم           
 وقعت االشتباكات بين قـوات الجـيش        م٢٠١١ديسمبر  

المكلفة بتأمين مجلس الوزراء، لتندلع االشتباكات المؤسفة       
، وكـان أول    »أحداث مجلس الوزراء  «التى عرفت باسم    

 اإلخـوان  من سارع إلدانة تلك االشتباكات هـم جماعـة      
.نفسها
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 اإلخوان يخالفون وعودهم ويقـدمون مرشـحين        -
.للرئاسة

 

 

 ثبت أن كل الوعود التى قـدمها        م٢٠١٢ أبريل   ٥فى  
اإلخوان لشباب الثورة بعدم تقديم مرشح لمنصب الرئاسة        
هى وعود كاذبة وخادعة، فى هذا اليوم حـشد اإلخـوان           

بـات،  مئات من أنصارهم أمام أبواب اللجنة العليا لالنتخا       
الستقبال خيرت الشاطر لـدى تقـديم أوراقـه كمرشـح           

.للرئاسة

 

 
 أن تتبعها فى شخص واحد هـو القيـادى           يمكن مثالً 

اإلخوانى صبحى صالح، والذى قال فى لقاء تليفزيـونى         
إن اإلخـوان ليـسوا مجـانين        «م٢٠١١أذيع فى يوليو    

، لكنه بعدها بأشهر ظهر     »لينافسوا على انتخابات الرئاسة   
للمنافـسة علـى    » كلب جربان «لو قدم اإلخوان    « :ليقول

.»االنتخابات لفاز

 

 
ا على عزم اإلخوان اختطاف المنصب، قدموا        وتأكيد

   فى سرية تامة مرشح محمـد مرسـى   «ا، هو   ا احتياطي« ،
.»ستبنالمرشح اإل«هر بسبب هذا الموقف بـوالذى اشت
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. الخدعة اإلخوانية األخيرة للثورة فى فيرمونت-

 

 

تفتت القوى المدنية، وفتت أصواتها بنفـسها،       كالعادة  
واختارت أن تقسم أصواتها على بـضعة عـشرات مـن           
المرشحين، فيما احتفظ اإلخوان المسلمين بخطابهم الموجه       

     ا عبر  للفئات الفقيرة والمهمشين واستهداف أصواتهم تحديد
فى تطور للرشـوة االنتخابيـة،   » السكر«و» الزيت«منح  

دام خطاب دينـى متطـرف، لتجـد        وكذلك الخداع باستخ  
القوى الوطنية فجأة نفسها خرجت خالية الوفـاض مـن          
المعركة االنتخابية، وليـضعهم اإلخـوان أمـام الخيـار          

واختارت أغلـب   » النظام السابق «األصعب، إما نحن أو     
القوى المدنيـة الخيـار األول، خاصـة بعـد اجتمـاع            

المدنية الذى جمع فيه اإلخوان القوى      » فيرمونت الشهير «
عبر إعطائهم ضـمانات للمـشاركة بالـسلطة واتبـاع          

.الديمقراطية

 

 
 فقط، أمـا    ١%فاز مرسى بالكاد باالنتخابات وبفارق      

» فيرمونـت «الضمانات التى أعطاها اإلخوان فى اجتماع  
        ا علـى   للقوى المدنية، فلم تكن بطبيعة الحال سوى حبـر
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ـ        وى ورق، ليستأثر اإلخوان بالسلطة وحدهم، ولتخرج الق
.»المولد بال حمص«المدنية كالعادة من 

 

 

 

 اإلخوان يكتبون دستورهم الطائفى منفردين-

 

 

أن يتم تـشكيل    » فيرمونت«كان من ضمن بنود اتفاق      
جمعية تأسيسية لكتابة الدستور بـشكل متـوازن، لكتابـة     
دستور مصرى يعبر عن كل أطياف الشعب، لكـن هـذا           

    لجنـة غيـر    ن اإلخـوان    الوعد ذهب أدراج الريح، فكو
متوازنة، استطاعت فيها استمالة بعض أطراف هذه القوى        
المدنية للمشاركة فى كتابة الدستور، على وعد بأن النتيجة         

      ستكون مرضية، لكن النتيجة النهائية كانت دستور ا ا طائفي
ا بالثغرات، وفوجئ أطراف القـوى المدنيـة بـأنهم          مليًئ

 مـنهم   ٢١ شاركوا من جديد فى لعبة إخوانيـة، فـأعلن        
 .ارانسحابه من لجنة كتابة الدستور، لكن كان الوقت متأخ
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كن تتصور قيادات التنظيم اإلخـوانى، وال حتـى         تلم  
ـ       عاما متواجدة على    ٨٤مؤسسه، أن الجماعة التى ظلت ل

األرض  

 

 بالرغم مـن محـاوالت الملـوك والرؤسـاء          -
 مرهـا يانتهـا وتآ مصريين القضاء عليها لخ   ال

 

 أن سـنة  -
.واحدة فى حكم مصر قادرة على سقوط الجماعة لألبد

 

 
فالجماعة التى ظلت تعد نفسها إلقامة الخالفة أثبتـت         
أنها عاجزة عن حكم مصر، وفهم المصريون ذلك سريعا         
وفهموا نوايا اإلخوان فى إقامة نظام ديكتاتورى، ففى عام         

، ٣٨٠٩لـين إلـى     واحد من حكم الجماعة بلغ عدد المعتق      
 حالة تعـذيب فـى األقـسام والـسجون          ٢٨٨وأكثر من   

ـ    ٩٠٠ شـهيد، وأكثـر مـن        ٢٠٠والمعتقالت، وفوق ال
 قضية بتهمة إهانة ٦٠٠مصاب، كما كانت هناك أكثر من      

 حالة تعـدى علـى الـصحافيين        ٢٠الرئيس، وأكثر من    
.والمصورين

 

 

 ةمقدم
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كانت مظاهرات الشعب المصرى، والتـى وصـفتها        ف
باء العالمية بأنها أكبر حشد ضد رئـيس فـى          وكاالت األن 

 ووصلت تقديرات عدد المـشاركين فيهـا        ،تاريخ البشرية 
  مليون مصرى  ٣٣إلى  

 

رسالة واضـحة للنظـام      كانت   -
      ا أنه جاء وقت سقوطك رسميا، ولكن العنـاد    الساقط شعبي

اإلخوانى أبى أن يستقبل هذه الرسـالة، وزادتـه كبـرا           
.وتعنتًا

 

 
، عنـدما   م٢٠١٣ثورة من شهر أبريل     بدأت دعوات ال  

) تمـرد (قامت مجموعة من الشباب بتـصميم اسـتمارة         
لسحب الثقة من الـرئيس اإلخـوانى، وتكليـف رئـيس           
المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البالد، وبدأوا فـى        

 كموعد للخـروج    م٣٠/٦/٢٠١٣توزيعها، وتم تحديد يوم     
 إلعالن سقوط   فى مظاهرات حاشدة فى كل أرجاء البالد،      

.النظام اإلخوانى

 

 
ولكن حركة المحافظين التى أعلنها الرئيس المعـزول        

 أشـعلت حركـة     م٢٠١٣فى منتـصف شـهر يونيـه        
االحتجاجات والمظاهرات قبـل الموعـد المحـدد فـى          
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.المحافظات التى تم تعيين محافظين إخوان على رأسها

 

 
وزادت وتيرة االحتجاج الشعبى، فالشعب الذى تجهـز        

سيطرة اإلخوان على كل مقدرات الدولة، توقع فى        لرفض  
هذا التوقيت وقبل االحتشاد األكبر، أن يقوم النظام باتخاذ         

ا أنة الشارع، ولكن النظام كان غبي      تعمل على طم   تقرارا
.ته، وكأن اهللا قادهم إلى الهالك بأيديهمافى قرار

 

 
.كيف كانت هذه السنة من حكم اإلخوان؟ف

 

 
التنظيم الدولى لإلخـوان فـى      وكيف أدت إلى سقوط     

.مصر؟

 

 
.كيف عزل الرئيس؟و

 

 
.وما توابع ذلك على مصر وشعبها؟
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كان للنظام اإلخوانى العديد من الخطايا التى أسـرعت        
من سقوطه، فألول مرة فى مصر يسقط نظام بعـد سـنة      
واحدة من حكمه، فالشعب المصرى بطبيعتـه صـبور،         

ا وجد الصدق واألمل فيمن يرأسه، أما       ولكنه يصبر إذا م   
الجماعة فقد عملت على محاربة مؤسسات الدولة، وفقدت        

:ثقة الشعب المصرى فيها بسبب ما يلى

 

 


 



 



منذ اليوم األول لوصول مرشح الجماعة إلى سدة حكم         
مصر، بدأ العدوان على القضاء بشكل صارخ، باعتبـار         

ى كانت تقف أمام تمكين الجماعة من       أنه أكبر العقبات الت   
.االستحواذ على مصر لألبد

 

 
ففى اليوم األول بدأ الرئيس المعزول محاوالته لعـدم         
أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا وقام        
بأداء اليمين فى ميدان التحرير ثم فى جامعة القاهرة وسط          

هام منـصبه إال    أنصاره، ثم بعد تيقنه من أنه لن يباشر م        
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     ا، ثـم أعلـن      بعد أداء اليمين أمام الدستورية أداه مضطر
وزير عدله أحمد مكى فيما بعد أن الرئيس صام ثالثة أيام           

.ارة لهذا اليمين وحنس بهكفَّ

 

 
وكان قرار الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب        
المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا عدوانًا سافرا على        

 .اءالقض

ثم كان الحصار األول فى التاريخ المصرى للمحكمـة         
الدستورية العليا للبالد لمنعها من أداء عملهـا وإصـدار          
أحكام بطالن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضـع        

.الدستور

 

 
ثم توالت محاصـرات المحـاكم وإرهـاب القـضاة          
لمحاوالتهم أجبار القضاة على الحكم بمـا يتماشـى مـع           

.صالحهمأهوائهم وم

 

 
ووصل األمر إلى إحراق بعض المحاكم لوجود قضايا        
منظورة بها ضد كبار قيادات الجماعة، فحرقوا محكمـة         

.جنوب القاهرة مرتين ومحكمة بنى مزار بالمنيا

 

 
ثم كان إقصاء النائب العام المستـشار عبـد المجيـد           
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       ن فيـه   محمود وتعيين غيره بإعالن غير دستورى حـص
.أقواله واعتبر نفسه إلها ال تردالرئيس كل قراراته، 

 

 


 



 



منعت الجماعة المحكمة الدستورية العليـا مـن حـل          
اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بالرغم مـن بطالنهـا،         
وذلك بحصار المحكمة الدستورية ألول مرة فى التاريخ،        
ثم قامت الجماعة ومن تحالف منها باالنتهاء من مناقـشة          

الدستور خالل يومين، كانت الجلسات فيهما تـصل        مواد  
 اللجنـة،   إلى الفجر، من أجل سرعة اإلنجاز قبـل حـلِّ         

بالرغم من اعتراض كافة الطوائف واألحزاب والفـصائل     
الوطنية، واستبعادهم المتعمد من قبل اإلخوان، متجـاهلين     

 أن هذا الدستور    الكفاءات الدستورية فى البالد، ومتجاهلين    
يعد موضوعا مهما وحسا للوطنا ومصيرياس .

 

 


 



 



حاولت الجماعة مرارا وتكرارا كسر هيبـة القـوات         
.المسلحة المصرية من خالل محاولة إظهارها ضعيفة

 

 



٦٥

 

 

 ١٦ فى البداية طلب الرئيس من حلفائه فى حماس قتل        
 وقت اإلفطـار،    ه١٤٣٣ فى شهر رمضان     يا مصر ياجند

لها حجة فـى عـزل قيـادات القـوات المـسلحة            ليستغ
والمخابرات والحرس الجمهورى بطرق غير دسـتورية       
بإعالنه غير الدستورى، وسحب التـشريع مـن القـوات          

.المسلحة لنفسه

 

 
ثم كانت المحاوالت المتكررة للهجوم علـى القـوات         

المسلحة فى سيناء، وكان آخرها      

 

 في عهده البـائس      –

 

- 
الجـيش، ورفـضه تـدخل       جنود من الشرطة و    ٧خطف  

الجيش، حتى يظهر وكأنه هو البطـل محـرر الجنـود،           
.بالرغم من تورط جماعته فى خطفهم

 

 


 



 



حاولت الجماعة االنتقام من ضـباط وزارة الداخليـة         
الذين قاموا بحصارهم والقبض عليهم فى عصر الـرئيس         
األسبق حسنى مبارك، فعملـوا علـى اسـتغالل بعـض           

هم النائمة داخل الوزارة، ومنهم اللواء أحمـد عبـد          خاليا
 الجواد نائب رئيس جهاز األمن الوطنى السابق      

 

 الذى تم   -
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  يونيه بأيام  ٣٠عزله من منصبه بعد ثورة      

 

 مـن أجـل     -
ين لهم وتصفيتهم، ومـنهم     وئرصد تحركات الضباط المنا   

.الضابط محمد أبو شقرة

 

 
قـر  كما قام أنصار الرئيس المعـزول بمحاصـرة الم        

.الرئيس لجهاز األمن الوطنى، ومحاولة اقتحامه

 

 
وكذلك محاولة إشعال الفتنة بين الشرطة والشعب، من        
خالل محاوالتهم المستميتة أن تقوم قوات الشرطة بحماية        
مقراتهم، لتتصدى للمتظاهرين، ويزداد االحتقان الـشعبى       

.ضدها

 

 


 



 



هـا، اختلقـت عـدوا      لكى تحافظ الجماعة على حكم    
استراتيجيا حملته كل ما يحدث فى البالد من أزمات، بـل         
وقام المرشد العام للجماعة محمد بديع بوصف الصحافيين        

".سحرة فرعون"واإلعالميين بأنهم 

 

 
وقام الرئيس نفسه بالهجوم المكثـف علـى وسـائل          
اإلعالم الخاصة، بل وتم تحويل العديد من رجال اإلعالم         

ق بسبب ممارستهم لحقوقهم الشرعية فـى حريـة         للتحقي
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التعبير، وانتقاد النظام، وتمت محاصرة مدينـة اإلنتـاج         
.اإلعالمى أكثر من مرة إلرهاب اإلعالميين

 

 
وعلى النقيض فإن أنصار الـرئيس المعـزول بمـا          
يملكونه من قنوات وصحف ومواقع إخبارية عملوا علـى         

ـ     ذى هـو  تشويه كل خصومه من خالل الكذب المحض ال
.سمة أساسية فى أعضاء الجماعة

 

 
وكذلك تم السيطرة على كل وسائل اإلعالم الخاضـعة         

 أو مرئية مـن أجـل   ، أو مسموعة  ، مقروءة :للدولة سواء 
تثبيت حكم الجماعة، وفصل اإلعالميين الذين يخرجـون        

.عن هذا المسلك

 

 
فإن حرية اإلعالم فـى     " فريدم هاوس "وحسب منظمة   

.العام مقارنة بليبيا وتونسنفس مصر شهدت تراجعا فى 

 

 
وفى خطاب الرئيس األخير قبل اندالع الثـورة         

 

– ٣٠ 
م  ٢٠١٣يونيه  

 

بأيام قام بالهجوم على اإلعالم، ورجـال        -
.األعمال الذين يملكون معظم هذه الوسائل

 

 


 



 



كانت البداية فى جامعة القاهرة، عندما جمع الـرئيس         
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 ولم يكن هنـاك كراسـى لـشيخ         أنصاره ليقسم أمامهم،  
األزهر وال لهيئة كبار العلماء، بالرغم من أن  أنـصاره           
كانوا يجلسون فى الصفوف األولى، فـى محاولـة مـن           
اإلخوان للتقليل من مكانته، فانسحب شيخ األزهـر مـن          

.االحتفال

 

 
ثم بعد ذلك التقى الرئيس بشيخ األزهر فـى احتفـال           

رفض أن يصافح شـيخ     القوات المسلحة بتسلمه السلطة، و    
.األزهر

 

 
وقد حاولت الجماعة بـشتى الطـرق الهيمنـة علـى          
األزهر، وإخضاعه لها، باعتباره المرجعية الدينية األولى       

.للمسلمين

 

 
وعندما فشلت محاوالتهم عملوا على تـسميم طـالب         
المدينة الجامعية باألزهر عدة مـرات، وخـرج صـبيان          

لدكتور أحمد الطيب   الجماعة مطالبين بإقالة شيخ األزهر ا     
ورئيس الجامعة الدكتور أسامة العبد، بل وقاموا باالعتداء        
على مقر مشيخة األزهر الشريف فى خطوة سـافرة لـم           

.تعهد من قبل
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ألول مرة فى تاريخ مصر يتم الهجـوم علـى مقـر            
الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وضربها بالقنابل المـسيلة       

لدموع وطلقات الرصاص والخرطوش، أثنـاء تـشييع        با
جنازة ضحايا الخصوص الذى قتلوا بسبب الفتنة الطائفية،        
التى عمل شيوخ الفتن الداعمين للرئيس اإلخوانى علـى         

.إشعالها

 

 


 



 



 يرى الرئيس 

 

  حسب ما أعلنه محمد حسين يعقوب      -

 

- 
 اليهود، ولـذلك عمـل      أن الشيعة أخطر على اإلسالم من     

أنصاره على الهجوم علـى الـشيعة وشـحن الجمـاهير           
.ضدهم

 

 
 من شـيعة مـصر،      ٥وكان من توابع ذلك أن تم قتل        

والتمثيل بجثثهم فى مشهد بشع، وإصابة العديد منهم فـى          
قرية أبو مسلم مركز أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة         

ة تحـدث   بعد هذا التحريض المذهبى، فى حادثة ألول مر       
.فى مصر فى العصر الحديث
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أعلن الرئيس المعزول قطع العالقـات مـع سـوريا،        
وسحب القائم باألعمال المصرى من دمـشق، وإغـالق         
سفارة سوريا فى القاهرة، فى محاولة منه لكسب تعاطف         
أمريكا وإسرائيل والدول العربية المتـآمرة معهـم علـى          

.، لكى يبقى أطول فترة ممكنة فى الحكمسوريا

 

 
ويعد ذلك خطأ فادحا، فالجيشان المصرى والـسورى        
هما فى األصل جيش واحد، الجيشان الثانى والثالث فـى          
مصر، والجيش األول هو الجيش العربى السورى، وهى        
الجيوش الميدانية الثالثة على الجبهتين الجنوبية والشمالية       

.ونىللقتال مع الكيان الصهي

 

 


 



 



كان الرئيس المعزول يبدو وكأنه الطفل يمشى خلـف         
أبيه، عندما يتعلق األمر بأمير قطر المتنحى حمد آل ثان،          
حتى أن صحيفة األخبار القومية فى أحد أعـدادها كـان           

، )ماما قطر تهدى الغـاز لمـصر     : (المانشيت الرئيس لها  
 تـم سـحب العـدد مـن      وبعد اعتراض النظام اإلخوانى   
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.األسواق

 

 
وظهر مضى مصر فى الركاب القطرى، فى العديـد         

.من القضايا على رأسها ما يتعلق بسوريا

 

 


 



 


كان الخطاب الذى أرسله الرئيس المعزول إلى  رئيس         
الكيان الصهيونى، فضيحة كبرى لمصر، وتحـول كبيـر     

الصهيونى، فأكد  فيما أعلنه اإلخوان من مناهضتهم للكيان       
الرئيس فيه أنه صديق الصهاينة المخلص الذى يتمنى لهم         

.الرغد والتقدم
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كان النظام اإلخوانى ال يفتأ عن الكذب لـيالً ونهـارا           
على الشعب المصرى، وظهر ذلك كثيرا فى كل موقـف          
وكل خطاب أو بيان تصدره الرئاسة أو الحكومة، وألول         

تخرج المظـاهرات ضـد رئـيس       مرة فى تاريخ مصر     
).ارحل يا كذاب: (بالفتات مكتوب عليها

 

 


 



 



عمل النظام منذ يومه األول على إخراج كافة رفقائـه          
اإلرهابيين من الـسجون، السـتخدامهم ضـد الـشعب          
المصرى فى حال حصول حاالت تمـرد ضـده، فقـام           

 قـرارات   ٥ مجرم، من خالل     ٨١٢المعزول بالعفو عن    
:وعف

 

 
١

 

 مجرم   ٥٦ العفو عن    -

 

 لـسنة   ١٢٢ قرار رقـم     -
.م٢٠١٢

 

 
٢

 

 مجرم   ١٢١ العفو عن    -

 

 لـسنة   ١٥٥ قرار رقـم     -
.م٢٠١٢

 

 
٣

 

 مجرم   ٢٠ العفو عن    -

 

 لـسنة   ١٥٧ قرار رقـم     -
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.م٢٠١٢

 

 
٤

 

  مجرم ٥٨٨ العفو عن    -

 

 لـسنة   ٥٧ قرار رقـم     -
.م٢٠١٣

 

 
٥

 

  مجرم ٢٧ العفو عن    -

 

 لـسنة   ٧٥ قـرار رقـم      -
.م٢٠١٣

 

 
همين بحيـازة وتجـارة الـسالح     منهم مت % ٧٥وكان  

].م٦/٧/٢٠١٣حسب ما عرضته صحيفة الوطن [

 

 
كما أعلن العديد من إرهابيي الماضى والقتلة الوقـوف   
عالنية مع شرعية المعزول، ومنهم اإلرهابى عاصم عبد        

 لسحب الثقة من    )تمرد(الماجد الذى ما فتأ أن رأى حركة        
لحفـاظ   ل )تجرد(الرئيس، فعمل على تشكيل حركة اسمها       

.على شرعيته

 

 


 



 



 يعمل بشتى الطرق على جلـب       يكان النظام اإلخوان  
األموال سواء كان ذلك بطرق مشروعة أو غير مشروعة         
للحفاظ على صورته أمام الجماهير، وترددت فـى فتـرة          
حكمه محاوالته المتكرر لبيع أصول مصر مـن خـالل          
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من مرة، وكذلك   قانون الصكوك الذى رفضه األزهر أكثر       
محاولته تأجير األماكن السياحية لدويلة قطـر، أو طـرح       
قناة السويس كإقليم منفصل يتحكم فيه بعض من يعيـنهم          

.الرئيس واستغالله لصالح أى جهة حتى ولو أجنبية

 

 


 



 



يعد االقتصاد من أبرز الملفات التى كانت سـببا فـى           
 هناك تناقضا واضحا بين ما      سقوط الحكم اإلخوانى، وكان   

.يعلنه النظام وبين ما يشعر به الشعب

 

 
فأرقام مؤسسة الرئاسة كانت تؤكد أن معـدل النمـو          

 إال أن ٢,٤ إلـى  ١,٨االقتصادى للناتج المحلى ارتفع من     
العام نفسه شهد تخفيض التصنيف االئتمانى لمصر إلـى         

.مرحلة الخطر

 

 
أن اقتـراض   وأشارت إحصائيات وزارة المالية إلـى       

ين  مليارات دوالر فى الخارج، وارتفع الد      ٨مصر وصل   
 مليارا خالل حكـم  ٣٤ مليار جنيه منها ٤٢الخارجى إلى  

   ١,٢ين اإلجمالى المحلى إلى     المجلس العسكرى، وقفز الد 
ين م، وارتفعت قيمة فوائـد الـد      ٢٠١٣تريليون جنيه فى    
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. مليار جنيه١٨٢المحلى والخارجى إلى 

 

 
برز التغيرات التى طرأت فى هذا العـام فيمـا         وكان أ 

يتعلق بسعر الجنيه مقابل العمالت األجنبية وكذلك حجـم         
.االستثمارات العربية واألجنبية

 

 
وأكدت المؤشرات أن ربع سكان مصر يعيشون تحت        

يحلِّقون فقط فوقه، وعلى الـرغم      % ٢٠خط الفقر، بينما    
م فـإن   ٢٠١٢/٢٠١٣من عدم وجود إحـصائيات لعـام        

المؤشرات تدل على أن معدالت سـوء التغذيـة حـوالى           
حـسب مـا أعلنتـه صـحيفة الدسـتور          [وتزداد  % ٣٠
].م٧/٧/٢٠١٣

 

 


 



 



شهدت مصر منذ اليوم األول لنظام المعزول أزمة فى         
الكهرباء، أدت إلى قطع الكهرباء عن محافظات بأكملهـا         

.لساعات طويلة

 

 
األخيرة من حكم المعزول أزمـة      كما شهدت األشهر    

حادة فى الوقود ظهرت بوضوح فى مشاهد الطوابير أمام         
.محطات البنزين والسوالر
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واتضحت حقيقة هذا األمر، بمجرد سـقوط النظـام،         
وتالشى األزمات، وظهور بوادرها فى غزة ثم اشتدادها،        

.بعد انقطاع التهريب اإلخوانى لها مجاملة لحركة حماس

 

 


 



 



كان هناك العديد من المخاطر التى تعرض لها األمـن         
:القومى المصرى، وسط سكوت النظام اإلخوانى

 

 

 

 يعد هذا السد أخطر ما يهـدد األمـن          : سد النهضة  -
القومى المصرى، لتأثيره على حصة مصر مـن الميـاه،          

راء آوتأثيره الكارثى على مصر فى حال انهياره بحسب         
.لمتخصصينالخبراء ا

 

 
وكان رد فعل النظام تجاه هذا الموضوع كارثى، فلـم          
يحرك ساكنًا بالرغم من أن الرؤساء الـذين كـانوا قبلـه       
هددوا أثيوبيا أكثر من مرة بضرب السد حال بنائه، بـل           

     قام النظام بتبرير بناء السد واد    ـ  إيجاب اعى أن له تـأثير اي 
ر كبير  على مصر، وعرض األمن القومى المصرى لخط      

    ى على الهواء مع بعض قيادات      عندما قام بإذاعة لقاء سر
.األحزاب الموالية له أثناء دراسة كيفية الرد على أثيوبيا
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األثيوبيــة يــوم ) نــازرت(وقــد تحدتــه صــحيفة 
م أن ينكر حصوله على مليار دوالر مقابـل         ٥/٦/٢٠١٣

.السكوت عن بناء السد

 

 

 

ت المـسلحة    حاولت القوا  :أنفاق التهريب مع غزة    -
هدمها وإغالقها أكثر من مرة، ولكن الـرئيس اإلخـوانى       
أبى ذلك، حتى يتسنى ألنصاره من غزة تهريب ما يحلـو           
لهم من مقدرات الشعب المصرى، بل وتهريـب الـسالح    

.والمخدرات واإلرهابيين أيضا

 

 

 

 فور عودة الرئيس الـسابق مـن        : حاليب وشالتين  -
ها بالتنازل عن مثلث    السودان، أعلنت السودان عن وعده ل     

حاليب وشالتين، وراوغت مؤسسة الرئاسة المصرية فى       
التعليق على ذلك، بالرغم مـن تأكيـد المـسئولين فـى            

.الخرطوم مرارا وعد الرئيس المصرى بالتنازل

 

 


 



 



كان التخبط فى السياسة المصرية فى عهـد اإلخـوان      
ـ          ر العـالم،   عامالً مؤثرا فى ضياع هيبة مصر فـى نظ

وخصوصا بسبب التصرفات غير المسؤولة من الـرئيس        
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.الذى لم يتعلم شيًئا عن قواعد البروتوكوالت الرسمية

 

 
فظهر ذلك جليا خالل زياراته للعديد من الدول العربية         
واألفريقية والغربية، من خالل االستقبال غيـر المناسـب     
من مسئولين صغار، وعدم ظهور أى غضب أو اعتراض         

ه؛ مما أدى إلى تجرؤ الكثير من الدول علـى مـصر            من
.وتطاولها عليها

 

 


 



 



خالل فترة الرئيس المعزول تم تـصفية العديـد مـن           
شباب القوى الثورية والصحافيين، وذلك خـالل أحـداث         

 قتـيالً   ٦٠م والتى راح ضحيتها     ٥/١٢/٢٠١٣االتحادية  
م والتـى   ٣٠/٣/٢٠١٣مقطـم    مصابا،، وأحداث ال   ٦٤٤و

، وما تبعهما من أحداث،     ٣٠ وإصابة   ٩أسفرت عن مقتل    
الصحفى الحسينى أبو ضـيف،     : والتى أسفرت عن مقتل   

.وغيرهم.. ومحمد الجندى، وكريستى، وجيكا

 

 
وتم تزوير نتائج تقارير الطب الشرعى فـى قـضايا          
مقتلهم، مما جعل رئيس هيئـة الطـب الـشرعى يتقـدم            

جة ضغوط وزير العدل األسبق أحمد مكـى        باالستقالة نتي 
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.عليه للتزوير

 

 
كما كان هناك تصفية من نوع آخر وهى التحقيق مـع   
القيادات الثورية بتهم إهانة الرئيس مـستغلين فـى ذلـك           

 العام   وجود نائبهم 

 

 الخاص    عفوا -

 

المستـشار طلعـت     -
.عبد اهللا، وأسفر ذلك عن وضع العديد منهم فى السجون

 

 


 



 



قام الرئيس المعزول بتعيين محـافظ لألقـصر تـابع          
للجماعة اإلسالمية التى قامت بتنفيذ مذبحة للـسياح فـى          

م، مما جعل وزير السياحة يستقيل      ١٩٩٧نفس المدينة عام    
احتجاجا على ذلك، واشتعلت المظـاهرات فـى المدينـة          

التعاقدات مع رفضا له، متزامنة مع إعالن عدة دول إنهاء         
الشركات السياحية المنظمة للرحالت فى األقصر، ونتيجة       

.الضغط الشعبى العارم اضطر المحافظ إلى االستقالة

 

 


 



 



محمد مرسى أول رئيس لمصر، يخوض االنتخابـات        
، وأول  )خيـرت الـشاطر   (باسم الجماعة بديالً عن آخر      
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، وأول  )لجماعـة أفراد التنظيم الدولى ل   (رئيس يحكم غيره    
يسقط (رئيس ينزل الشعب للهتاف ضد آخر ليسقط حكمه         

).حكم المرشد

 

 
وظهر ذلك جليا خالل فترة حكمه، الذى كـان أفـراد           
جماعـة اإلخــوان وحـزب الحريــة والعدالـة يــدلون    
بتصريحات مصيرية تتعلق بالجهات الـسيادية ومؤسـسة    
الرئاسة، وكأن مصر تحكم من أكثر من رئيس، وكان من          
ضمن هؤالء بعض اإلرهابيين السابقين فعمل ذلك علـى         

.ازدياد السخط الشعبى

 

 


 



 



عمل اإلخوان على أن يجعلوا الصراع بيـنهم وبـين          
والكفـر  ) اإلخـوان (الشعب على أنه صراع بين اإلسالم       

).بقية الشعب ومعارضيهم(

 

 
مؤتمر دعـم   وظهر ذلك جليا فى حضرة الرئيس فى        

سوريا، عندما دعى محمد عبد المقصود السلفى أن يكون         
 للكـافرين   لإلسـالم والمـسلمين وذال  ا يونيه عز  ٣٠يوم  

والمنافقين، وسكت الرئيس أمام تكفير كل شـعبه دون أى          
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.اعتراض

 

 


 



 



عملت جماعة اإلخوان منذ اليوم األول علـى أخونـة          
دف السيطرة على قطاع كبيـر مـن        مؤسسات الدولة، به  

المواطنين العاملين فى القطاع العام وتـوجيههم لـصالح         
.الجماعة

 

 
وحسب ما أعلنه حزب النور السلفى       

 

بعد أن انقضى    -
 شهر العسل بينهما  

 

 فإن عدد المناصب التى سيطر عليها       -
 ألف منـصب   ١٤٠٠٠ و ١٣٠٠٠اإلخوان تتراوح ما بين     

.قيادى فى الدولة

 

 
رئيس األخير الذى عرض فيـه كـشف   وفى خطاب ال  

حساب عـن عامـه األول، أصـدر قـرارا للـوزراء            
والمحافظين اإلخوان بإقالة كل من تسبب فى حدوث أزمة         
فى الفترة األخيرة، أو بمعنى أصح اإلطاحـة بكـل مـن          
يرفض سياسات الجماعة، وتمكين اإلخـوان مـن هـذه          

.المناصب

 

 



٨٢

 

 



 



 



ت شماعة اإلخوان الدائمة للتعليق على أى فشل هو         كان
.النظام السابق، لتبرير فشلهم المتكرر فى كافة المجاالت

 

 
وبسبب تكرار هذا التبرير، فقد معناه، واعتبره الشعب        
شماعة لعدم االعتراف باألخطاء، بل وتعاطف البعض مع        

النظام السابق   

 

 أسسوا حركة آسفين يا ريس       –

 

بسبب ما   -
.فشلهم الذى فاق فساد من قبلهمرآه من 

 

 


 



 



كان النظام طوال فترة حكمه فى غيبوبـة، ال يـسمع           
صوت شعبه إال من خالل جماعتـه، وال يـرى جمـوع            
الشعب إال أنـصاره فقـط، ومـن دون ذلـك بلطجيـة             
ومأجورين، واستمرت هذه الحالة من إنكار الواقع حتـى         

نظام، وظهر ذلك فى خطابه األخيـر       آخر يوم من أيام ال    
.الذى عمل على إشعال الثورة حتى عزله

 

 



٨٣

 

 



 




 


كان النظام يعيش حالة غيبوبة وإنكار للواقع والحقيقة،        

 ويتمسك بالشرعية 

 

  من وجهة نظره   -

 

 حتى آخر لحظة،    -
وكان الجيش قد أعطى له مهلة أسبوع قبل المظـاهرات          

دون أن يخرج بحلول لألزمة، ثم أعطى لـه         ولكنه بددها   
مهلة أخرى يومين وبعدها تم عزله، وقبل رده على مهملة          

:الجيش بلحظات حدث ما يلى

 

 

 



 



طلب الرئيس السابق إجراء أربع مكالمات قبل قـراره         
النهائى، وألن االتصاالت كانت ممنوعة عنه، فقد استخدم        

للفريق أول عبد الفتاح السيسى وكانـت       الهاتف الشخصى   
:مع

 

 
١

 

 تدخالً، يطلب   اإلدارة األمريكية ممثلة في الرئاسة     -
ا لحماية نظام حكمهعسكري.

 

 
٢

 

المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين الـدكتور        -



٨٤

 

 

شـاعة العنـف    إلإصدار توجيهـات     وطالبه ب  محمد بديع 
.والفوضي

 

 
٣

 

.العنف في سيناء حركة حماس لبدء -

 

 
٤

 

، للتوسـط   ا في تركيا  الذي كان موجود   أحمدنجله   -
مع الحكومة التركية للضغط على الجيش المصرى وبـدء         

.ظ على حكم الجماعةاتحركات دولية للحف

 

 
وتم تسجيل هذه المكالمات جميعها بأمر النيابة، ثم تـم          

واستعاد , بدءا من هذه اللحظة   , وضع الرئيس تحت التحفظ   
لذي كان قد منحـه للـرئيس       الفريق أول السيسي هاتفه ا    

حيث كانت االتصاالت قد منعت عنـه       , إلجراء اتصاالته 
منذ اللحظة التي عرض عليه فيها الفريـق أول السيـسي           

].م٢٢/٧/٢٠١٣صحيفة األهرام [التنحي أو اإلقالة 

 

 


 



كان الحوار األخير بين الرئيس المعزول محمد مرسى        
ئد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد       ووزير الدفاع القا  

:الفتاح السيسى كالتالى

 

 
 الجيش موقفه إيه من اللى بيحصل، هيفـضل         :مرسى



٨٥

 

 

 .كدا يتفرج، مش المفروض يحمى الشرعية؟

 شرعية إيه؟ الجيش كله مع إرادة الـشعب،         :السيسى
 .وأغلبية الشعب حسب تقارير موثقة مش عايزينك

 .هيسكتوا أنا أنصارى كتير ومش :مرسى

 الجيش مش هيسمح ألى حد يخـرب البلـد          :السيسى
 .مهما حدث

 .مشىا طيب لو أنا مش عايز :مرسى

 الموضوع منتهى ومعدش بمزاجك، وبعدين      :السيسى
حاول تمشى بكرامتك، وتطالب من تقول إنهم أنـصارك         

 للدماء بدالً من أن تهدد الـشعب        ابالرجوع لمنازلهم، حقنً  
 .بهم

ى انقالب عسكرى وأمريكا مـش       بس كدا يبق   :مرسى
 .هتسيبكم

حنا يهمنا الشعب مش أمريكا، وطالما أنـت    إ :السيسى
حنا معانـا أدلـة     إ.. بتتكلم كدا أنا هكلمك على المكشوف     

تدينك وتدين العديد من قيادات الحكومـة بالعمـل علـى           
اإلضرار باألمن القومى المصرى والقضاء هيقول كلمتـه     



٨٦

 

 

 .ب كلهفيها، وهتتحاكموا قدام الشع

 طيب ممكن تسمحولى أعمل شوية اتـصاالت        :مرسى
 .وبعد كدا أقرر هعمل إيه

 مش مسموح لك، بس ممكن نخليك تطمـئن         :السيسى
 .على أهلك فقط

  هو أنا محبوس وال إيه؟:مرسى

 . أنت تحت اإلقامة الجبرية من دلوقتى:السيسى

 متفتكرش إن اإلخوان هيسكتوا لو أنـا ِسـبت      :مرسى
 .عوا الدنياهيولّ.. الحكم

 خليهم بس يعملوا حاجة وهتشوف رد فعـل         :السيسى
.. اللى عايز يعيش فيهم باحترام أهـالً وسـهالً        .. الجيش

حنـا مـش هنُقـصى حـد،        او.. غير كدا مش هنسيبهم   
واإلخوان من الشعب المصرى ومتحاولش تخليهم وقـود        

لو بتحبهم بجد تنحـى عـن الحكـم         .. فى حربكم القذرة  
 .وتهموخليهم يروحوا بي

ا أنا مش همشى والناس برة مصر كلها         عموم :مرسى
 .معايا وأنصارى مش هيمشوا



٨٧

 

 

 . أنا نصحتكا عموم:السيسى

للى عينتك وزير وممكـن     إ طيب خد بالك أنا      :مرسى
 .أشيلك

 أنا مسكت وزير دفاع برغبة الجـيش كلـه          :السيسى
وبعـدين أنـت    .. ومش بمزاجك وأنت عارف كدا كويس     

 . خالص لم يعد لك أى شرعيةمتقدرش تشيلنى أنت

 طيب لو وافقت أن أتنحى ممكـن تـسيبونى          :مرسى
 .نىنوأسافر برة وتوعدنى أنكم مش هتسج

للى إ مقدرش أوعدك بأى حاجة، العدالة هى        :السيسى
 .هتقول كلمتها

 طيب طالما كدا بقى أنا هعملها حرب ونشوف         :مرسى
 .للى هينتصر فى اآلخرإمين 

 .لى هينتصرلإ ا الشعب طبع:السيسى

نـت  إ": وانتهى الحوار عند هذه الجملة بقول السيسى      
 ".من دلوقتى محبوس

وبعد هذا الحوار بساعات قليلة طلـب السيـسى مـن           
قوات الجيش والحـرس الجمهـورى أن يجـرى نقـل           



٨٨

 

 

من دار الحرس الجمهورى إلى إحـدى إدارات        » مرسى«
الجيش شديدة التأمين، وطلب عدم التعرض له بـأى أذى،          

 تقديمه لمحاكمة عادلة التهامه بارتكاب عـدد مـن          لحين
 .الجرائم

].م٦/٧/٢٠١٣صحيفة الوطن السبت [

 

 

 

 

 

 



٨٩

 

 



 




 


أصبحت اإلدارة األمريكية فى حالة تخبط فور سـقوط       

، علـى   أهم حليف لهم فى الشرق األوسـط      نظام اإلخوان   
النقيض من موقفها الواضح بالترحيب بـسقوط الـرئيس         

 :ألسبق حسنى مبارك، وذلك لعدة أسبابا

١

 

 سقوط اإلخوان يعنى القضاء على مخطط الشرق        -
. العربية واإلسالميةاألوسط الكبير وتقسيم الدول

 

 
٢

 

 سقوط اإلخوان يعنى القضاء على فكـرة إشـعال          -
.بين السنة والشيعةطائفية حرب 

 

 
٣

 

عزل مرسى بدون   ب هخد قرار المصرى أ  إن الجيش    -
. لهيبتهااكسرمما يعد ، رأى أمريكاأخذ 

 

 
٤

 

، والذى ظهـر     التقارب الروسى الشديد مع مصر     -
بعد الثورة مباشرة وعرض روسيا العديد من المساعدات        

.لمصر

 

 
٥

 

يوجـد أى   ال  ، و  %١٠٠ الثورة مصرية بنـسبة      -
تدخل ألى مخابرات غربية فيها، وال يوجد بها عمالء تم          



٩٠

 

 

ستخدامهم فى  تدريبهم فى الغرب فى الفترة السابقة يسهل ا       
.ضربها من الداخل

 

 
٦

 

  توحد الجيش والشعب والشرطة والقـضاء يعنـى      -
. فى مصرقةالقضاء على فكرة الفوضى الخالَّ

 

 
٧

 

 الخوف من تراجع التعاون بين مصر وإسـرائيل،         -
وخصوصا أن الرئيس المعزول قد وافـق علـى وضـع           

  ات للتجسس علـى األراضـى      كاميرات إسرائيلية ومجس
.ة وقف التهريب إلى غزةالمصرية، بحج

 

 
٨

 

 إحراج أوباما أمام الكونجرس، نتيجة إعطائه مـا         -
هم ميقارب الواحد ونصف مليـار دوالر لإلخـوان لـدع         

.مخططات أمريكا، ثم سقوطهم

 

 
٩

 

 مليارات دوالر مـن     ٨ قيام النظام اإلخوانى بأخذ      -
أمريكا، مقابل الموافقة على إنشاء وطن بديل ألهل غـزة          

ك باالتفاق بين الرئيس المعزول ونائـب       فى سيناء، وتم ذل   
مرشد الجماعة خيرت الشاطر، وتبدد حكـم تنفيـذ هـذا           

 االتفاق

 

  بالرغم من دفع المبلغ  -

 

 نتيجة قيام هذه الثـورة  -
 ].م٨/٧/٢٠١٣صحيفة الموجز [واإلطاحة باإلخوان 



٩١

 

 



 


 ط الجماعـة وعـزل رئيـسها، هـرع        مع قرب سقو  

يطالبون ها فى مصر وأعضاء التنظيم الدولى لها،        أعضاؤ
الغرب بالتدخل العسكرى فى مصر لتثبيت حكمهـا بعـد          
تأكدهم من انحياز الجيش والـشرطة وكافـة مؤسـسات          

مليون مصرى خرجوا فى الميادين     ) ٣٣(الشعب لمطالب   
. يونيه٣٠يوم 

 

 
وتم ذلك من خالل مراسالت من مؤسـسة الرئاسـة          

لحداد مستشار المعزول للشؤون الخارجيـة      بقيادة عصام ا  
وبين عدة دول منها أمريكا وبريطانيا وتركيـا وغيرهـا،     
ومطالبته بالتدخل العسكرى من النـاتو والـضغط علـى          
الجيش من أجل إرجاعهم للـسلطة، وتـم كـشف هـذه            
المراسالت فور دخول الرئيس المؤقت لقصر االتحاديـة        

].م٨/٧/٢٠١٣صحيفة الموجز [م ١/٧/٢٠١٣فى يوم 

 

 
وتم اكتشاف تسريبه لملفات األمن القومى إلى جهـات         

].م٨/٧/٢٠١٣صحيفة األسبوع [أجنبية ووطنية وإقليمية 

 

 
وبعد اجتماع عقده الرئيس األمريكى أوباما ومجموعة       



٩٢

 

 

من كبار مستشاريه مع عبد اهللا بن بيـه نائـب رئـيس             
االتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذى يرأسـه اإلخـوانى         

بن " القرضاوى، وبحسب النص الحرفى فقد ضغط        يوسف
التخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة اإلخوان فى مـصر        " بيه

وبحسب التقارير المنشورة فقد تعهد مدير وكالة       .. وسوريا
 جون بيرنـان بإصـدار      C.I.Aاالستخبارات األمريكية   

أوامره لوكالة المخابرات المركزية لدعم اإلخـوان فـى         
.مواصلة اعتصامهممصر ومساعدتهم على 

 

 
يأتى هذا بالتزامن مع إعالن مرشد اإلخوان تأسيس ما         

لمقاتلة الجـيش المـصرى     " الجيش المصرى الحر  "اسماه  
].م٢٢/٧/٢٠١٣صحيفة الصباح [واستعادة الحكم 

 

 
فى الوقت نفسه يسوق التنظيم الدولى للجماعة أن مـا          

، ويكثـف الحملـة     )انقالب عسكرى (حدث فى مصر هو     
ة الغربية على ذلك، حتى يتم التدخل العـسكرى         اإلعالمي

من مجلس األمن إلرجاعهم للحكم، بالرغم من أن القوات         
المسلحة المصرية تنبهت إلى ذلك مبكرا، فأثناء خطـاب         
الفريق السيسى الذى تم عزل مرسى فيـه، كـان هنـاك            



٩٣

 

 

، والبابـا تواضـروس     )شيخ األزهر (الشيخ أحمد الطيب    
ممثـل التيـار    (ور محمد البرادعى    ، والدكت )بابا األقباط (

ممثـل تيـار اإلسـالم     (، وأمين عام حزب النور      )المدنى
، )ممثـل حركـة تمـرد     (، والشاب محمود بدر     )السياسى

وظهر عزله بناء على مطلب شعبى كامل وانحـاز إليـه           
الجيش، ثم أقسم رئيس الجمهوريـة المؤقـت المستـشار          

اليمين أمام  عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا       
تكليف الـدكتور حـازم البـبالوى       تم  أعضاء المحكمة، و  

.بتشكيل الحكومة

 

 
تتحقـق نبـوءة    وانتظر البعض تدخل القوات الدولية ل     

: قال رسول اهللا    :  قال عن أبى ذر    ، ف النبى  
سيكون بمصر رجل من بني أمية     (

 

روايـة مـن     وفـى    -
قريش

 

  ثم يغلب عليه أو ينزع منـه،       ا أخنس، يلي سلطانً   -
فيفر إلى الروم فيأتي بهم إلى اإلسـكندرية فيقاتـل أهـل            

جـامع األحاديـث     [)االسالم بها، فـذلك أول المالحـم      
للسيوطى عن الرويانى وابن عـساكر، وكنـزل العمـال          

].للمتقى الهندى

 

 



٩٤

 

 

 في المستقبل  إن أتت القوات لم تتدخل، لكنها     ولكن هذه   
، ة المـسلح  ستهزم على الشواطئ المصرية على يد قواتها      

.ويقتل األخنس

 

 



٩٥

 

 



 





 





 



عمل اإلخوان منذ سقوطهم على التحريض على رجال        
الجيش والشرطة، وكافة المعارضين لهـم مـن خـالل          

، واالدعاءات الكاذبة بأن هنـاك      )انقالبيين(وصفهم بأنهم   
انشقاقات فى الجيش حتى يقتل الجيش المصرى بعـضه         

.تتحول مصر إلى المشهد السورىبعضا و

 

 
وكان أكبر تحريض حدث هـو تحـريض الـرئيس          
المعزول فى خطابه األخير قبل عزلـه بيـوم، وكـذلك           

م ضـد  ٦/٧/٢٠١٣تحريض المرشد العام محمد بديع يوم      
.الجيش والشرطة وكافة أفراد الشعب المصرى

 

 


 



ولى تم ذلك من خالل القنوات التابعـة للتنظـيم الـد          
للجماعة، والشبكات اإللكترونية والمواقع اإلخبارية التابعة      



٩٦

 

 

لهم فى مصر، وذلك بتزييف كل الحقائق من أجل حدوث          
.بلبلة حتى ال يحدث أى استقرار فى مصر

 

 
وقامت الجماعة بمحاولـة تـشويه قيـادات القـوات          
المسلحة من خـالل حملـة شـائعات مركـزة علـيهم،            

مسلحة فيها انشقاقات، خالل    وادعاءات كاذبة بأن القوات ال    
 ،٢٥ ومـصر    ، ومكملـين  ،الـشرق : قنواتهم المـشبوهة  

 والتليفزيـون   ، ومصر اآلن  ، واليرموك ، والحوار ،ورابعة
.العربي وعشرات المواقع اإلخبارية المشبوهة

 

 


 



استكماالً للمخطط الصهيونى على مصر، قامت منصة       
جمهوريـة  (وية بإعالن قيـام     اإلخوان بميدان رابعة العد   

، واالدعاء بأن الرئيس المعزول سـيأتى       )مصر اإلسالمية 
موقـع صـحيفة    [ليحكمها من جامعة القـاهرة بـالجيزة        

].م٨/٧/٢٠١٣المصرى اليوم 

 

 
وذلك مسايرة للفكر الصهيونى الذى يعتبر إسرائيل من        
النيل إلى الفرات، ومعلوم أن الجيزة غـرب النيـل، أى           

ائيل الكبرى المزعومـة، وذلـك فـى        خارج حدود إسر  
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محاولة منهم لتنفيذ المخطط وكـسب تعـاطف إسـرائيل          
.معهم، الذى وضح جليا فى تصريحات قادتها

 

 
كما توجهت عناصر اإلخوان للكونجرس األمريكـي        
ولعدة برلمانات ومنظمات دولية بغرض فرض عقوبـات        

.على مصر بعد سقوط حكمهم

 

 


 



احة بحكم اإلخوان وعزل مندوبهم مرسى فى       بعد اإلط 
رهابية إلى ارتكاب    اتجهت الجماعة اإل   م٢٠١٣ ه يوني ٣٠

ن أمر الواقع و   ولم تعترف باأل   ،األعمال اإلرهابية والعنف  
ـ      أالشعب المصري    اصيب بالغثيان منهم ولفظهـم تمام ،

يا نحكمكم  ( :فأعلنوا الحرب على المصريين رافعين شعار     
 العديد من العمليات اإلرهابية من خـالل         وشنوا )يا نقتلكم 

 : ومنهـا  ،المجموعات والتنظيمات اإلرهابية التى تتبعهـا     
 ، وكتائـب حلـوان    ، والعقاب الثـورى   ،المقاومة الشعبية 

 وكتائـب   ، ومجهولون ، وحسم ،لوتوفو وم ،وكتيبة إعدام 
خوان على نفـى أي عالقـة        كما دأبت جماعة اإل    ،حلوان

ن األجهزة األمنية كشفت    أال  إبينها وبين هذه المجموعات     
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لنا تلك الحركات التى تحمل مسميات مختلفة لكنها تتبـع          
رهابية خوان اإل ال ستار لجماعة اإل   إ وما هو    ،تنظيم واحد 
 المستـشار   سبقبرزها اغتيال النائب العام األ    أالتى كانت   

 ومحاولـة قتـل     ، وضباط الجيش والشرطة   هشام بركات 
ومفتـى   محمـد إبـراهيم،   اللـواء وزير الداخلية األسبق    

 ومحاوالت فاشلة    الدكتور علي جمعة،   بقاالجمهورية الس 
ثارة الفتن داخل المجتمع    سقاط الدولة وتفجير الكنائس إل    إل

.المصرى

 

 
ملف ضخم اسود متخم بجرائم االخوان االرهابية التي        

:لن ينساها المصريين ونعرضه فى السطور التالية

 

 

مت بها عقب اإلطاحـة     أول األحداث اإلرهابية التي قا    
بالرئيس المعزول محمد مرسى اندلعت فى محيط الحرس        

 ٨ حيث قامت مجموعات كبيرة في فجر يوم         ،الجمهوري
 بمحاولــة اقتحــام مبنــى دار الحــرس م٢٠١٣ هيوليــ

 ا أن مرسي بداخل المبنى وسيتم اإلفراج       الجمهوري زعم
دى أ وهـو مـا      ،عنه بالهجوم على قوات األمن وخروجه     

ا لتقرير مصلحة الطب الشرعى     ا وفقً  شخص ٦١تل  لى مق إ



٩٩

 

 

.خرينآ ٤٣٥كثر من أصيب أو

 

 
:حداث كرداسةأ

 

 

واشتعلت أحداث عنف في كرداسـة بـين الـشرطة          
 ٣والمتظاهرين في يوم إعالن عزل محمد مرسـي فـي           

لى وقوع مذبحة في صفوف قـوات       إدت  أ م٢٠١٣ هيولي
 مـن الـضباط   ١١قسم شرطة كرداسـة راح ضـحيتها      

.والجنود

 

 
 ١٤يوم فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في        و

 وقامت قوات الجيش المصري     م٢٠١٣أغسطس من عام    
والشرطة باقتحام كرداسة لتطهيرها من اإلرهاب والقبض       

.على مرتكبي المذبحة

 

 
:حداث سيدي جابرأ

 

 

 ٥كما شهدت منطقة سيدي جابر باإلسـكندرية فـي          
يـدي   اندالع أعمال عنـف مـن قبـل مؤ         م٢٠١٣ هيولي

 والتقطـت   ،المعزول تجاه المظاهرات المعارضـة لهـم      
الكاميرات وقتها المتهم محمد رمضان وهو يقـوم بإلقـاء     

 وذلك  ،أطفال من فوق سطح إحدى العمارات في المنطقة       
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ـ   ألن   ـ      نواألطفال كانوا يحمل  ون علـم مـصر ويعارض
.المعزول

 

 
:استهداف دور العبادة

 

 

دة والكنـائس   العمليات االرهابية دور العبا   كما طالت   
من حرق ونهب بعد فض اعتـصامي رابعـة والنهـضة       

لـى  إضافة  إل با ، كنيسة ٤٠ـيقرب من ال   والتى تعدت ما  
 ١٢٣قباط حيث تعـدت     عدد كبير من المحال ومنازل األ     

واقعة اعتداء منفصلة على ممتلكات خاصة باألقباط خالل        
 أغسطس بعد فض اعتصامي     ١٩ إلى   ١٤الفترة فقط من    
.ةرابعة والنهض

 

 
برز االعتداءات كانت بمحافظات المنيا التى سجلت       أو

أعلى خسائر لألقباط من استهدافهم وحرق كنائسهم فـى          
 وبنى مزار حيـث     ، ودير مواس  ، المنيا :ثالثة مراكز هى  

 يوليه عقب   ٤تعرضت قرية دلجا التى تمت مهاجمتها يوم        
بيان الفريق السيسى بعزل مرسى وحرق عدد من المتاجر         

ات تابع للكنيسة الكاثوليكية لهجوم من صـباح        ومبنى خدم 
 كمـا تـم   ،األربعاء وحتى العاشرة مساء من نفس اليـوم  
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حرق دير العذراء واألنبا إبرام وما بداخله من محتويـات          
نيسة العذراء األثرية وكنيسة مار جرجس ومبنى خدمات        ك

 ومهاجمة وتدمير ونهـب     ،ومقر إقامة لألسقف وحضانة   
 لألقباط، ومقتل قبطى    ا ملكً  منزالً ٢٠وحرق ما يزيد على     

يدعى إسكندر طوس بقرية دلجا بالمنيا إثر اقتحام منزلـه          
 وحرق كنيسة اإلصالح بقرية دلجا      ،وإطالق النيران عليه  

نجيلوس كـاهن كنيـسة    أ وحرق منزل القس     ،بدير مواس 
 ومهاجمة كنيسة مار مينا بمنطقـة       ،العذراء واألنبا إبرام  
يا وحرق وجهـة المـدخل ومبنـى        أبو هالل بمدينة المن   

.الخدمات وواجهة ومركز طبى تابع لها

 

 
كما تم استهداف الكنيسة اإلنجيلية وحرقها بمنطقة جاد        

 وحرق كامل كنيسة األمير تادرس بشارع الجـيش         ،السيد
 وحـرق   ، وحرق كنيسة خالص النفـوس     ،أمام صيدناوى 

 ومهاجمـة كنيـسة     ،مدرسة ودير راهبات القديس يوسف    
وسى األسود وقذفها وإلقاء زجاجات المولوتـوف       األنبا م 

عليها بمنطقة أبو هالل، وحرق كنيسة مار يوحنا بشارع         
السوق واالعتداء على كنيسة العذراء وإنزال الصلبان من        
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 وكـذلك تـم     ،أعلى مدخلها وإشعال النيران فى الصلبان     
.حرق جمعية الجزويت والفرير التابعة للكنيسة الكاثوليكية

 

 
 فقد تم حرق كنيـسة العـذراء        :افظة الفيوم ما فى مح  أ

 وحرق كنيـسة األميـر      ،بالمنزلة بمركز يوسف الصديق   
 وحـرق   ،تادرس بقرية المنزلة بمركز يوسف الـصديق      

 ،كنيسة الشهيدة دميانة بقريـة الزربـى بمركـز طاميـة      
واقتحام ونهب محتويات الكنيسة اإلنجيلية بقرية الزربـى        

.ء الكتاب المقدسبمركز طامية، وحرق جمعية أصدقا

 

 
 تم حرق كنيسة المالك ميخائيـل  :وفى محافظة الجيزة  

 واقتحام ونهب محتويات مطرانية أطفيح ديـر        ،بكرداسة
 ، ومحاصرة كنيسة الشهيدين بصول بـأطفيح      ،كرم الرسل 

.ومحاصرة كنيسة العذراء بمركز الصف

 

 
 تم حرق الكنيـسة اليونانيـة القديمـة         :وفى السويس 

 واقتحام وحرق مدرسة وكنيسة     ،وليكبشارع براديس للكاث  
. وحرق مدرسة الفرنسيسكان،الراعى الصالح

 

 
 تم حـرق كنيـسة مـار        :وفى محافظة شمال سيناء   

. بالعريشه يولي٢٣جرجس بشارع 
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 تم حرق كنيسة مـار جـرجس   :وفى محافظة سوهاج  
.مقر مطرانية سوهاج ومبنى الخدمات التابع لها

 

 
ة البطرسية بالقاهرة   كبر داخل الكنيس  وكان االنفجار األ  

" حـد الـسعف   أ" فى صباح يوم     م٢٠١٦ ديسمبر   ١١فى  
خـرين جـراء    آ ٣١ واصابة    قتيالً ٢٨الذى راح ضحيته    

 واسـتهداف  ،عمل إرهابى من قبل انتحاري داخل الكنيسة    
كنسية مارمينا بمنطقة حلوان أسفر عن استـشهاد أمـين          

 والذى سبقه   ، آخرين ٤مواطنين وإصابة   ال من   ٦شرطة و 
ام منفذ الحادث بإطالق عدد من األعيرة الناريـة تجـاه      قي

 مما أدى إلى    ؛أحد المحال التجارية بمنطقة مساكن أطلس     
.استشهاد مواطنين اثنين تواجدا داخل المحل

 

 
 في قرية تبعـد عـن       ةكما تم استهداف مسجد الروض    

 كم  ٤٠ كلم وتبعد عن بئر العبد قرابة        ٥٠العريش بمسافة   
حيث قام مجموعة من المسلحين في      بمحافظة شمال سيناء    

 بالهجوم على   م٢٠١٧ نوفمبر   ٢٤يوم الجمعة الموافق لـ     
 ٤٠٠مسجد الروضة في العريش وذلك أثناء قيام حـوالي   

 والمسجد تابع إلحدى الطـرق      ، بأداء صالة الجمعة   مصلٍّ
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الصوفية  

 

بالتحديـد الطريقـة الـصوفية الجريريـة          -

 

- 
 ثـم   ، داخل المـسجد   انفجرت في البداية عبوتان ناسفتان    

استهدفت المجموعة المهاجمة بعد ذلك المصلين من خالل        
 وعندما فر بـاقي     ،قذائف صاروخية من نوع آر بي جي      

      االمصلين خارج المسجد قامت الجماعة باستهدافهم مجدد، 
لكن هذه المرة باستعمال رشاشات وبنادق آلية من أعيـرة     

ـ  ٢٣٥ مما أسفر عـن استـشهاد        ؛مختلفة  ١٠٩وا   مواطنً
.مصاب

 

 
:نجاة وزير الداخلية

 

 

براهيم مـن محاولـة     إنجا وزير الداخلية اللواء محمد      
 ووقـع   ،اغتيال إثر انفجار سيارة مفخخة قـرب موكبـه        

الهجوم على موكب الوزير في شارع مصطفى النحـاس         
بحي مدينة نصر أثناء انتقال الوزير إلى مقر عملـه فـي     

فزيون المـصري    وبث التل  ،وزارة الداخلية بوسط القاهرة   
أول لقطات حية لوزير الداخلية عقب نجاته ووصوله إلى         

 وقال إبراهيم في تصريحات صحافية عقب       ،مقر الوزارة 
 إن مجهولين استهدفوه بعبوة ناسفة شديدة التقنية تم         :نجاته
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 وأضاف أن الهجوم على موكبه بدايـة        ،تفجيرها عن بعد  
ـ لموجة إرهاب مثلما حدث في الثمانين      ات يتـسعين ات وال ي

وأنه ال يستبعد تورط جهات خارجية بالتنسيق مع عناصر         
 وذكر أن الحادث أسفر     ،داخلية إلحداث حالة من اإلرهاب    

 ،عن عدد من اإلصابات في صفوف الحراسة الخاصة به        
فضالً عن بتر مشط قدم طفل وكذلك القدم اليمنى ألمـين           

نه تم وضع عبوة ناسـفة      ألى  إشارت المصادر   أ و ،شرطة
 من المتفجرات في    ارام ج  كيلو ١٥٠رة تزن أكثر من     كبي

 ٦٠٠حقيبة إحدى السيارات التي كانت متوقفة على بعـد          
 أن تلك الـسيارة     ا مضيفً ،من موكب الوزير   متر   ٧٠٠أو  

  وكشفت التحريـات عـن وجـود        ،ادمرت وتفحمت تمام 
سيارة مفخخة كانت متوقفة على جانب الطريق وانفجرت        

.فور اقتراب الموكب

 

 
عن أعداد المصابين في الحادث قال الدكتور أحمـد         و

 إن عدد المصابين فـي      :األنصاري رئيس هيئة اإلسعاف   
 ١٠ بيـنهم    اب مـصا  ٢١محاولة اغتيال وزير الداخليـة      

 ١١مصابين بمستشفى التأمين الصحي بمدينـة نـصر و        
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وتتنوع اإلصابات بين حـروق      ،ا بمستشفى الشرطة  مصاب 
.في حالة خطرةوكسور وبتر وبعض اإلصابات 

 

 
وجاء في بيان أولي لوزارة الداخلية أنه حوالي الساعة         

١٠:٣٠ ا انفجرت عبوة ناسفة حال مرور ركـاب         صباح
 ،وزير الداخلية بشارع مصطفى النحاس بمدينـة نـصر        

وأسفر ذلك عن وقوع عدد من اإلصابات بطاقم الحراسة         
وبعض المواطنين الذين تصادف تواجدهم بمكان الحادث،       

قلت األجهزة األمنية المعنية لمكان الواقعـة للوقـوف         وانت
.على مالبساتها

 

 
ووقع الهجوم على الوزير في حي مدينة نصر الـذي          

 قيام الشرطة بعملية فض العتـصام ضـخم         امؤخرشهد  
ألنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسـي مـن         

.أعضاء جماعة اإلخوان المسلمين وأنصارهم

 

 
المذكور وآخر في ميـدان     وسقط في فض االعتصام     

النهضة بمحافظة الجيزة قتلى ومصابون من المعتـصمين        
.والشرطة على السواء

 

 
وجاءت عملية الفض عقب إنذارات مسبقة من جانـب         
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سلطات األمن رفضت جماعة اإلخوان االسـتجابة لهـا         
.وحثت أنصارها على مواصلة االعتصام

 

 
:اغتيال النائب العام

 

 

ـ  ٢٩في صباح يـوم       وبعـد تحـرك     م٢٠١٥ ه يوني
المستشار هشام بركات النائب العام الراحل عـن طريـق       
تفجير موكبه خالل مروره بمنطقة مصر الجديدة بموكبـه     
ـ          ا الخاص من منزله بشارع عمار بن ياسر بالنزهة قاطع

ا انفجرت سيارة ملغومـة كانـت        متر ٢٠٠مسافة حوالي   
مركونة على الرصيف وأصيب بخلـع بـالكتف وجـرح        

 ،ألنف ونزيف داخلي وشظايا وتهتكات في الكبـد قطعي با 
وأجريت له عملية جراحية دقيقة فارق في أعقابها الحيـاة          

 وأعلنـت جماعـة تـسمى       ،في مستشفي النزهة الدولي   
مـسؤوليتها عـن عمليـة      " المقاومة الشعبية في الجيزة   "

 وفي وقت الحـق أزالـت الجماعـة إعـالن           ،االغتيال
يتـسن لوكالـة رويتـرز      المسؤولية من الصفحة التي لم      

.التحقق من مصداقيتها

 

 
" والية سيناء "االغتيال جاء بعد قرابة الشهر من دعوة        
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وهي ذراع تنظيم الدولة اإلسالمية في مصر أتباعها إلـى          
مهاجمة القضاة إثر تنفيذ حكم اإلعدام في ستة أفراد مـن           

.عناصرها

 

 
حال اآلالف إلى المحاكم منذ اإلطاحة      أوكان بركات قد    

 اإلرهابيـة ام الرئيس المنتمي إلى جماعـة اإلخـوان        بنظ
 وحكـم علـى المئـات       ،م٢٠١٣محمد مرسي في العام     

.باإلعدام

 

 
:محاولة اغتيال المفتى

 

 

 أنقـذت العنايـة     م٢٠١٦ اغسطس من عام     ١١وفى  
اإللهية الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق مـن         

عليه محاولة اغتيال بعد قيام مجهولين بإطالق الرصاص        
.صيبمدينة أكتوبر بينما أصيب حارسه الشخ

 

 
ن الدكتور علـي جمعـة      أكدوا  أوحسب شهود العيان    

يسكن بجوار مـسجد فاضـل بمنطقـة غـرب سـوميد            
 متـر مـن     ٢٠٠بالمجاورة السادسة بأكتوبر علي مسافة      
نـه ال يلقـي     أال  إالمسجد، وأنه دائم الصالة بهذا المسجد       

 من باب جانبي مـن      نه يدخل المسجد  أالخطبة كل جمعة و   
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 وفوجئوا قبل بداية صالة الجمعة بـدقائق        ،الناحية الشرقية 
وأثناء دخول الدكتور من ممر بحديقـة المـسجد بقيـام           

طالق الرصاص من بنادق آلية إال أن حارسـه         إمسلحين ب 
الشخصي بادلهم إطالق الرصاص مما تسبب في إصابته        

.بينما نجا الدكتور علي جمعة

 

 
 :شخاصأ ٤ن مرتكبي الحادث    أن  وضح شهود العيا  أو

 دفعات متتاليـة فـي      ٧ ىثالثة منهم أطلقوا الرصاص عل    
 بينمـا كـان     ، استهداف الدكتور جمعة   ىصرار منهم عل  إ

.الرابع يتولي تأمينهم ويراقب الطريق

 

 
 ىصر الدكتور علي جمعة عل    أورغم المحاولة الفاشلة    

  الرغم من الحادث بعد اسـتئذانه      ىإلقاء خطبة الجمعة عل   
نه يتمني الـشهادة وأنـه ال   أ وأكد خاللها    ،خطيب المسجد 

ا  وأوضح مخاطب  ،يمكن ترك رسالة الدين لهؤالء الخوارج     
ـ  أ فـشل و   ىلإفراد الجماعات االرهابية من فشل      أ  ىن عل

.ن يفرح بما وصل إليهأالشعب 

 

 
 الغتياله فقـد قـام   ىولنها ليست المحاولة األأكد  أكما  

رهابية بحرق منزله بـالفيوم     فراد عناصر تلك الخاليا اإل    أ
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ا خالل  ضاف جمعة أنه سينشر كتب    أ و ،م٢٠١٥كتوبر  أفى  
 مؤكدا  ،الفترة المقبلة تفضح عناصر تلك الخاليا االرهابية      

لـى أنـه إذا     إشار  أ و ،ن مرتكبي هذا الحادث مأجورون    أ
مات علي جمعة فهناك الماليين سيقومون مقام جمعة في         

سالم الـصحيحة التـي     الدفاع عن الحق ونشر صورة اإل     
فساد  وأنها محاولة إل   ،رهابيونإلشوهها هؤالء المخربون ا   

 وقرر  ،فرحة الشعب المصري بذكري افتتاح قناة السويس      
نهم شاهدوا الجناة   أحفاد الدكتور علي جمعة     أفراد عائلة و  أ

نهـم كـانوا ملثمـين      أل ؛مننهم من رجال األ   أواعتقدوا  
.سلحة اليةأوبحوزتهم 

 

 
:ط الجيشاستهداف ضبا

 

 

 ه يولي ٧حدث  أرهابية فى   إلخوان ا إلوشاركت جماعة ا  
 ٢٦والتى استهدفت عناصر من الجيش المصري ليستشهد        

جندي ا ويصاب العشرات من قـوات األمـن فـي          ا مصري
هجوم على نقطة تفتيش في مدينة رفح محافظـة شـمال           

 والهجوم على نقطة تفتيش لقوات األمن المـصرية         ،سيناء
 ؛الدائري بجنوب العريش بمحافظـة سـيناء   على الطريق   
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. آخرين٤مما أسفر عن استشهاد ستة مجندين وإصابة 

 

 
رهابية فـى العمـل     خوان اإل إلة ا كما تورطت جماع  

رهابى الذي شهده طريق الواحات في الجيزة وأسـفر         اإل
.ا إرهابي١٥ ضابطًا ومقتل وإصابة ١٦عن استشهاد 

 

 
:اغتيال عادل رجائى

 

 

اسعة مدرعات بالجيش المصري برتبـة      قائد الفرقة الت  
 وكان المسؤول عـن     ،عميد وهو أرفع ضابط يتم اغتياله     

تنفيذ هدم األنفاق وإغراقها بالمياه أثناء خدمته بمدينة رفح         
مـسؤوليته  " لواء الثورة " وأعلن تنظيم    ،الحدودية مع غزة  

 سنة بعد   ٥٢ عن عمر    م٢٠١٦كتوبر  أ ٢٢عن مقتله فى    
 النار عليه أمام منزله بمنطقـة       إطالق مسلحين مجهولين  

 وأوضحت المصادر أن المسلحين     ،شرق القاهرة " العبور"
كانوا يستقلون دراجة نارية وانتظروا خروجـه وأطلقـوا         

. قبل أن يلوذوا بالفرار من النيران فأردوه قتيالًعليه وابالً

 

 
وشيع الراحل في جنازة عسكرية من مسجد المـشير         

.شرق القاهرةمحمد حسين طنطاوي في شمال 

 

 
لى اغتيال عميد القـوات المـسلحة هـشام         إضافة  باإل
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شاهين قرب منزله في شارع األزهر بمدينة العريش فـي      
 واغتيال رئيس مباحث قسم المطرية      ،محافظة شمال سيناء  

السابق وائل طاحون إثر إطالق النار عليـه علـى يـد            
.مجهوالن يستقالن دراجة نارية في عين شمس بالقاهرة

 

 
افة إلى عشرات العمليات التي استهدافت القوات       باإلض
.الشرطة في سيناء وداخل المحافظاتالمسلحة و
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إن نهاية حكم الرئيس مبارك هى بداية نهاية الفرعونية         

فى مصر، ولن يحكمها فى المستقبل مستبد وال متـسلط،          

 ذ سقوطه دخلت مصر فى مرحلة انتقاليـة،        ا فمن نَّوكما بي

وحتى رئيس اإلخوان هو جزء من مرحلة انتقالية، فقـد           

 إلى أن القـائم علـى       أشار اإلمام المجدد أبو العزائم      

سوف يظهر آيات بينات أمام الفرعون الجالــس        الدعوة  

على ملك مصر، وعندها يعود عصر الهـدى والنـور،          

 لألعداء على األرض من     كب الخونة والعمالء الموالون   يو

ويحاكمون على ما اقترفته أيديهم من جرائم فى حق         الذل،  

 تعلو علـوم وأسـرار اإلمـام        شعب مصر، وبعدها    

لـتعم مشارق األرض ومغاربها رحمـة مـن الـرحيم          



١١٤

 

 

:الرحمن سبحانه، فيقول 

 

 

 

 

 

 

وبعد أن حذر اإلمام أبو العزائم مـصر الكنانـة مـن      

ود، التى زرعت الجشع والفرقـة      اتفاقيات السالم مع اليه   

بين أبناء مصر ممـا مكَّـن مـنهم غـصاب لـألرض             

وجنودهما ) أمريكا(، وسالب للحقوق المشروعة     )إسرائيل(

:بقوله

 

 

 

 
بعد هذا التحذير من اإلمام أبى العـزائم كـشف أنـه            

كما اعترف بذلك عمرو    (سيعلن عن انتهاء مرحلة السالم      

، وتأكد ذلـك     السابق بيةموسى األمين العام للجامعة العر    
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ــى  ــالفيتو األمريك ــاء ١٨/٢/٢٠١١ب ــع بن م ضــد من

وعندها ستضيق الـشعوب    ) المستوطنات بالقدس الشريف  

فتقوم ثورات شعبية تطيح بالحكومات، وبعدها سيعلن عن        

قيام دولة أهل البيت فيعم ضياؤها المشارق والمغـارب،         

: فيقول 

 

 

محنة فـى بيـت     ثم فى وقت قيام هذه الثورات واشتداد ال       
اإلخوان اإلرهـابيين   (المقدس سيعلو نجم األئمة المضلين      

 )والسلفيين الخوارج وغيـرهم   

 

 الـذين حـذرنا مـنهم       -
المصطفى  

 

 فى مصر وغيرها، وهم الذين ذكـرهم        -
   اإلمام على        وأوضح أن نهايتهم سـتكون شـبيهة ،

ويفهـر أوالد آدم    : (... ومتزامنة مع نهاية اليهود بقولـه     
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ويهود العـرب، نـاعقى     ،  )١(بالدم رؤس الخزر  يشخبون  
، فيتحول الحال، ويدنو التمحيص للجزاء، وكشف       الضالل
.الغطاء

 

 

ويبدو النجم من قبل المشرق ويشرق قمركم كمل شهر         

، وخوف  )٢(وليلة تمام، أال فاعلموا أن قبله بثق فى الفرات        

، وتبدأ حرب أو فتنة فى صفر وموت        )٣(فى النيل الرحيب  

كم من اإليمـان    بولومساجدكم يومئذ مزخرفة وق   ،  )٤(وقتل

وشر من تحت السماء قليل فقهـاء       خربة إال ما رحم اهللا،      

                                                 

 .اليهود) ١(

 .م٢٠٠٣إشارة إلى حرب العراق ) ٢(

المكائد التى تحاك ضد مصر من الغرب وإسرائيل عن طريق الضغط           ) ٣(
ادرها بسد النهضة،   على مصر من خالل دول حوض النيل، وقد ظهرت بو         

وهى التى ستعمل على إفاقة المصريين من غفوتهم سر قول اإلمـام أبـى              
:العزائم

 

 
 يـوقظ النائمين مـاء حياة         نيل مصر حياتها والمكاسب

هـ١٤٣٢إشارة إلى بداية الثورات الحالية فى صفر ) ٤(

 

.م٢٠١١ يناير -
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منهم تبدو فتن وفيهم تعود، فإذا اسـتبان ذلـك فراجعـوا            

).التوبة

 

 

وهى التوبة التى طالما أشار إليها اإلمام أبو العـزائم          

:

 

 

:دولة أهل البيت) دولة االنكسار( مفتاح قيام ها ألن

 

 

 

 

 ، الضالل سيكونون من أعداء دولة أهل البيت       ووناعق

تزحف أمـم   : ( بقوله  الذين وصفهم اإلمام على   هم  و

 الـذين   تجار الدين لبيعة المهدى بالرضا والرضوان، إال      

).يرون منه مواقع أقدامهم، منعهم اهللا البصر فى كتابه

 

 

 ما فعلوه فـى الـدين، بـل     ن اإلمام أبو العزائم     وقد بي

    وصل األمر بهم أن ضي  قوا أحكامه وتشد  قوا دوا حتى ضي

:على الناس دينهم، فيقول 
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ووصفهم اإلمام أبو العزائم بأنهم يحسنون الكـالم ولكـن          
بدون معرفة، ويقتلون المسلمين وهم منهم، موضـحا أن         
هدف إظهار ناعقى الضالل مكر من أعداء مصر لتفريق         

 فيقول فى ختم ليلة النـصف مـن شـعبان عـام             أهلها،
:هـ١٣٥٣

 

 
ِفي ِمصر ما ِمصر ِإالَّ ٱلْمكْر تَفِْرقَةً

 

 
 عدوهم يبتَِغي ِمــن غَيِر ما كَرِب

ـِن غَيِر معِرفٍَة ِللْقَـوِم َألْسنَةٌ مــ

 

 
 قَد جاهدوا َأنْفُسا ِمنْهم ِبــالَ سلِْب

بين اإلمام أبو العزائم أن ذلـك       وعن سبب ظهورهم ي   

 ليمحص األمة، حتى يتسنى معرفـة أهـل         حكمة اهللا   

الحق من أهل البغى، فناعقو الضالل لن تقام بهـم دولـة            
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اإلسالم، ولكن ظهور الدين سيكون على يد أهل الحـق،          

:هـ١٣٤٩فيقول فى ختم ليلة النصف من شعبان عام 

 

 

َأن يمحص َأمةً ِفيها ٱلقُرآن    قَدر ٱلرحمِن ِفــي ِحكْمِتِه

 

 

يظْهر ٱلدين ِبقَــوٍم ُأهلُوا

 

     انِكي اٍب َأووِد ِبالَ ِحجِللشُّه

 

 

وقد أشار اإلمام على كرم اهللا وجهه إلى هذا التحميص          

ويفهر أوالد آدم يشخبون بالدم رؤس الخزر،       (... : بقوله

 فيتحول الحـال، ويـدنو      ،ويهود العرب، ناعقى الضالل   

.)التمحيص للجزاء، وكشف الغطاء

 

 

الخائنين لهذا الوطن   بنهاية   اإلمام أبو العزائم     بشروقد  

الذين ينصرون األعـداء، وهـذا مـا بـدأ يحـدث اآلن             

:، فيقول بسقوطهم
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هــ،  ١٣٤٨رة إلى عام إمالء القصيدة      إشا) شغمح( 

ماعـة   ج أن) شعبة تبغـى الـردى    (: نالحظ قول اإلمام  و

ـ      هي اإلخوان ، )شـعب ( التى تسمى فصائلها وأفرعها بال

القتل، فهى جماعة إرهابية متعطشة لـسفك       : والردى، أى 

.دماء المصريين

 

 

حث اإلمام أهل مصر إلـى العـودة إلـى اإلسـالم           و

 ألن مصر   ؛والتوبة من جميع التشريعات التى حكموا بها      

فيقـول  ال يكون لها مكانة حقيقية إال إذا حكمت باإلسالم          

:
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ثم يبين اإلمام أن عالمة هذه العودة ظهور حاكم مسلم          

يتصف بصفات الفتوة فيوحد أهل مصر ويجمع أمرهم ثم         

:السودان فيقول 

 

 

      وهو مصداق لقول اإلمام على) :ذا فاضت اللئام   إو

 رضها غارت السماء لكنانتها؛ بعدما غار الصدق وفاض       أب

زلزل زلزالها وبعد دهـر      ف ،ا وصار العفاف عجب   ،الكذب

ما كان ملء السمع     بعد ،حس وال  ال رهج له   ،قام صاحبها 

 بالحسن موصوف؛ ينشل مصر     ،البصر؛ اسمه معروف  و

 ومن عين عين له نـداء مبغـوض        ،)١(شجرة الحنظل  من
                                                 

عربى فى مخطوطة    ذكر معناها سيدى محى الدين بن        :شجرة الحنظل ) ١(
وإذا نبتت شجرة الحنظل بالكنانة تثمـر النفـاق،         : (الشجرة النعمانية بقوله  

وتورث الشقاق، وتفرق بين الرفاق، ويسرى شوكها إلى اآلفاق، فى ذلـك            
إشارة بليغة تعلم إذا علمت أشخاص الشجرة، وفى تخصيص الحنظـل دون        
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ما صـال يهـود      بعد ،كرائحة الثوم؛ يخرج وسيده بهوان    

من هلها  أعلى الكنانة صيال كلب عقور؛ فيوقظ الصحابى        

 ولكل  ،جل كتاب أموات؛ فلكل   ويبعثهم اهللا بعث األ    ،سبات

مـر فلـق الخـرزة      األ ياب؛ يفلق صحابى مـصر    إغيبة  

).ه وليقوم بقدر، وليجمع شمله،هلهأليصدق رائد 

 

 

     وفى وصف آخر يقول اإلمام على :)   صـاحب

 قلبـه   ،مـارات أية عجب لهـا     آ ،مصر عالمة العالمات  

                                                                                

م اإلطـالق؛   غيره؛ ألنه مقصور النفع على بعض أمراض ليست على حك         
وألن الحنظل تقذره نفوس الحيوانات الناطقة والصامتة، نعم واإلشارة للـذم      

وهى واهللا أعلم كناية عن جماعة أو فرقة تسعى إلى التفريـق            ).. ال المدح 
وقد فسرها اإلمام أبو العزائم بالفرقة وبيـع الـدين          .. بين الشعب المصرى  

:والفخار باألوهام والذل والعار بقوله
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ن أن خرج فاعلم    إ ،دالجر اسم    ويغي ،سه محمد أ ور ،حسن

ليه فـي   إن يقرعها طيروا    أ فقبل   ،بوابكمأالمهدي سيطرق   

).ا على الثلجا وحبوئتوه زحفًاو أ ،قباب السحاب

 

 

بأن هنـاك كنـز عظـيم       أبو العزائم   ثم يبشرنا اإلمام    

بأرض مصر سوف يفتح مع قيام دولة أهل البيت، حتـى           

ركات أرجاء  يكثر المال كثرة عظيمة، وتعم الخيرات والب      

الكون كله، وسوف يشغل الناس بشكر اهللا وذكره فى كل          

 فيمنحون  وقت وحين، ويحسن اقتداؤهم برسول اهللا       

: فيقول القرب منه واالنتساب الحقيقى له 

 

 

 

 
فتحية لشعب مصر العظيم الذى أسقط دولة الظلم، وتحية         

لجيش مـصر   تحية   و ،مباركة طيبة ألرواح شهداء الوطن    
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ذى لم يطلق رصاصة عدوان واحدة رغم سقوط        العظيم ال 

النحيازه إلرداة الـشعب المـصرى      شهداء بين صفوفه،    

ـ         ى ورعايته للمرحلة االنتقالية، وتحية لشرطة مـصر الت

.انضمت إلى شعبها، وتحية لقضائها الشامخ
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 لحكم أكثر من دولة  هذا التنظيم الدولىبوصول

يطانى للملك عبد العزيز إن المخطط البر:  نقولإسالمية

 آل سعود

 

  بنشر الوهابية فى العالم-

 

 قد تحقق على يد -

.اإلخوان المسلمين

 

 

حقيقة هى ا هذه ا وشعوبحكام: يا أمة اإلسالمف

تديره أمريكا اإلخوانى الوهابى التنظيم الدولى لإلرهاب 

ودول أوربا سياسياا، ويديره اليهود اقتصادي ،

..تنفيذ ما يريدون مناواستخدموا أبناءنا ل

 

 

.. وإال..  فهل آن األوان لنا أن نفيق؟
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نسأل اهللا أن يجمع قلوب المسلمين على الهـدى، وأن          

يمحق جميع الكفر محق الظلَّم، وأن يمد جماعة المسلمين         

بروحانية سيد المرسلين، وأن يعجل الفرج، ويكشف الغمة        

..عن األمة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



١٢٧

 

 



 




 



 



الفصل السابع

 

 

 

 

بيع الدين في صناديق االنتخابات     

 

 ٣

 

 

الفصل الثامن

 

 

 

 

سرقة ثورة وتخريب وطن     

 

 ٤٣

 

 

 الفصل التاسع

 

 

 

 

محاولة سرقة وطن     

 

 ٥٩

 

 

خطايا النظام اإلخوانى     

 

 ٦٢

 

 

الساعات األخيرة فى حكم الجماعة     

 

 ٨٣

 

 



١٢٨

 

 

الموقف األمريكى يفضح اإلخوان     

 

 ٨٩

 

 

اإلخوان والخيانة العظمى     

 

 ٩١

 

 

الفصل العاشر

 

 

 

 

تدمير الوطن بسبب الكرسي     

 

 ٩٥

 

 

الخاتمة

 

 

 

 

رؤية أئمة أهل البيت لمصر     

 

 

 قبل وبعد حكم اإلخوان     

 

 

١١٣

 

 

     كلمة أخيرة

 

 ١٢٥

 

 

فهرس الكتاب

 

 ١٢٧

 

 

 

 
 


