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بعــد؛ أمــا  اهلل،  والســام علــى رســول  والصــاة   الحمــد هلل، 
ــة  ــن جماع ــا ِم ــر موقفن ــا تغي ــتنكر علين ــض أو يس ــاءل البع ــد يتس فق
اإلخــوان، وتوصيفنــا لهــا؛ وبالتالــي طريقــة التعامــل معهــا، وأنــا أقــول:

أوًل: بالفعــل قــد تغيَّــر موقفنــا منهــم بعــد أن شــهدنا مــا لــم نكــن 
ــا  ــا كن ــم أنن ــل، رغ ــن قب ــه ِم ــن نعلم ــم نك ــا ل ــا م ــهدناه، وعلمن ــد ش ق
فــي اختــاٍف شــديٍد منــذ النفصــال بيننــا وبينهــم عــام 1979م، ونشــأة 
المدرســة الســلفية التــي اختــارت اســم: »الدعــوة الســلفية«؛ ِمــن أجــل 
تحقيــق الشــمول والتعبيــر عــن مســاحة أوســع ِمــن تفكيرنــا اإلصاحــي 
الــذي لــم يَقبــل فــي أي مرحلــٍة ِمــن مراِحِلــه فكــرة الصــدام وتخريــب 
ر  ــوَّ ــا تَص ــامي! -كم ــام إس ــة نظ ــرض إقام ــاد، بغ ــع أو الب المجتم
ــروا  ــم، أو دمَّ ــع مجتمعاته ــهم م ــروا أنفس ــوا ودمَّ ب ــك فَخرَّ ــض ذل البع
أنفســهم وحدهــم، كمــا هــو مُشــاَهد فــي البلــدان حولنــا؛ عافاهــم اهلل 

ــة-. ورزقهــم األمــن والســتقرار والهداي

ــا  ــخ كان توصيفن ــك التاري ــذ ذل ــا من ــات بينن ــدة الختاف ــم ش رغ
للجماعــة بأنهــا »خيــٌر فيــه دََخــن«، بخــاف جماعــة التكفيــر مثــًا، أو 
»التوقــف والتبيُّن«؛ فقــد كنــا نصنفهــا بأنهــا جماعــات بدعــة وضالــة، 
ولكــن تغيــر بالفعــل توصيفنــا لجماعــة اإلخــوان بعــد أن شــهدنا اآلثــار 
الفظيعــة لســيطرة التجــاه القطبــي النابــع ِمــن التنظيــم الخــاص القديــم 
علــى الجماعــة، وقــد كنــا نظــن أن قطبية بعــض اإلخــوان تختلــف كثيًرا 
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عــن قطبيــة »عبــد المجيــد الشــاذلي«، صاحــب فكــر التوقــف والتبيُّــن، 
ومؤلــف كتــاب »حــّد اإلســام« الــذي بــثَّ فيــه هــذا الفكــر المنحــرف؛ 
فضــًا عــن قطبيــة »شــكري مصطفــى« التــي لفظهــا اإلخــوان أنفســهم 
ــق  ــم أن الفري ــن نعل ــم نك ــا ل ــجون؛ إل أنن ــل الس ــا داخ ــد ظهوره عن
القطبــي الــذي تربــى علــى يــد »ســيد قطــب« وخالـَـف »الهضيبــي« بعــد 
ــى«،  ــكري مصطف ــة »ش ــن جماع ــه م ــي موقف ــب« ف ــيد قط ــوت »س م
وكانــوا يــرون عــدم التبــرؤ منهــم، وأن »شــكري« رجــل َخيِّــر وإن أخطــأ 
التعبيــر، وتولــى األســتاذ »الهضيبــي« الــرد علــى ذلــك وأصــدر كتــاب: 
ِّــف بإشــرافِه- والــذي مَثَّــل تيــاًرا معتــدًل فــي  »دَُعــاة ل قَُضــاة« -أو أُل
ــا، وكان  ــا بعده ــبعينيات وم ــي الس ــة ف ــل الجماع ــر داخ ــة التكفي قضي
بدايــة التغيُّــر الشــديد نحــو فكــر التكفيــر المســتتر هــو تولــي »مصطفــى 
ــام بـــ  ــد الهتم ــم أش ــذي اهت ــام وال ــد الع ــئولية المرش ــهور« مس مش
بَت الِفكــر الــذي يمثِّــل التنظيــم الخــاص  »األَُســر« اإلخوانيــة التــي تََشــرَّ

الــذي كان أحــد أبــرز أعضائــه: »مصطفــى مشــهور«.

ــنة 2005م  ــة س ــات الجماع ــي انتخاب ــة ف ــذه المجموع ــت ه َق حقَّ
ــا  َّ ــاد، ظنَن ــب اإلرش ــي مكت ــوان، وف ــورى اإلخ ــس ش ــي مجل ــة ف أغلبي
ــه  َّت ــذي تبَن ــامي« ال ــه »الليبروإس ــن التوجُّ ــد ِم ــوف تح ــا س ــا أنه وقتَه
ــغ مبلًغــا ل يُقبــل، ولألســف لــم يكــن  الجماعــة عبــر مــدة طويلة، وبَلَ
ظنُّنَــا فــي محلــه؛ فقــد ظــل التوجــه الُمعلَــن المخاِطــب للغــرب علــى 
ــاء  ــن كان البن ــي حي ــد-، ف ــل أش ــامية« -ب ــة »الليبروإس ــس الطريق نف
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ــة  ــم علــى الحكــم بـ«جاهلي ــي القائ ــى علــى الفكــر القطب الداخلــي يُبن
ــر  ــن التكفي ــذي تفاوتــت درجــات فهمــه؛ بي المجتمــع«، المصطلــح ال
لــكل أفــراده كمــا فعــل »شــكري مصطفــى«، وبيــن اعتبــار المجتمعــات 
اة عندهــم بالجاهليــة- دار كفــر، ينقســم فيهــا النــاس  المســِلمة -الُمَســمَّ

إلــى ثــاث طبقــات:

1- إلى مسلمين با شبهة.

2- كفار با شبهة.

3- طبقــة مُتََميِّعــه كبيــرة ل نشــغل أنفســنا بالحكــم عليهــا، كما فعل 
»محمــد قطــب« -وإن لــم يصــرِّح بلفــظ: »التوقــف والتبيــن« الــذي هــو 
ــذه:  ــد الشــاذلي« وتلمي ــد المجي ــكام- كمــا فعــل »عب ــة هــذا ال حقيق
»أســعد البيــك« فــي ســيناء؛ ممــا أدَّى إلــى نشــر الفكــر المنحــرف فــي 

هــذه المنطقــة الحدوديــة الحساســة لألســف الشــديد.

وكذلــك مجموعــة مدينــة المنصــورة التــي َســمَّت نفَســها: »الجبهة 

الســلفية« مُحاِولــة اســتغال الســم المقبــول الــذي لــه األرضيــة 

الكبيــرة، ولتشــويه الســلفية ومحاولــة إعــان انقســامها لمخاطبــة 

عواطــف طبقــة كبيــرة مَمــن التزمــوا عبــر القنــوات الفضائيــة دون فهــم 

ــاه. ــلفي وقضاي ــج الس المنه

وتبَيَّــن لنــا بعــد ذلــك أن »حــازم صــاح أبــو إســماعيل« ِمــن هــذه 

ــكندرية  ــي باإلس ــر انتخاب ــي مؤتم ــر ف ــا حض ــا، وعندم ــة أيًض الطائف
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-وبجــوار منزلــي- كان معــه علــى المنصــة »عبــد المجيــد الشــاذلي«، 

و«خالــد ســعيد« -المتحــدث باســم مــا ُســمِّي باســم: »الجبهة الســلفية« 

م عبــد المجيــد  زوًرا وبهتانـًـا-، ولمــا ســألتُه بعــد المؤتمــر: كيــف تقــدِّ

الشــاذلي صاحــب فكــر التوقــف والتبيــن؟! قــال: أنــا ل أعرفــه! فقلــت 

ــم  ــاب ول ــال: ل أعــرف الكت ــاب »حــد اإلســام«؟ ق ــه: صاحــب كت ل

ــاح  ــيخ ص ــي الش ــدي -يعن ــا لوال ــل كان صديًق ــو رج ــا ه ــرأه؛ إنم أق

ــا فــي البيــت فدعوتــه لحضــور المؤتمــر  أبــو إســماعيل-، وكان يزورن

فحَضــر!

ــكري  ــد الشــاذلي وش ــد المجي ــك أن عب ــد ذل ــاه بع ــا َعِلمن وكان م

مصطفــى كاهمــا ِمــن األســرة الخاصــة )أي المجموعــة التربويــة 

ــب! ــيد قط ــة( لس الخاص

حَصــل هــذا الفريــق علــى األغلبيــة فــي انتخابــات مكتــب اإلرشــاد 

ــن هــذا  ومجلــس الشــورى ســنة 2005م، وخــال خمــس ســنوات تََمكَّ

الفريــق ِمــن طــرد كل مَــن ل يديــن لفكرهــم مَمــن تربــى فــي الجماعــة 

ــام 1979م،  ــد انقس ــة عن ــبعينيات، وانضم للجماع ــي الس ــامية ف اإلس

ــًرا بالمنهــج  ُّ ــر تَأث ــا التكفي ــاط فــي قضاي ــه بعــض النضب ــن كان لدي مَم

ــي 76، و77،  ــامية ف ــة اإلس ــه الجماع ــت تَُدرِّس ــذي كان ــلفي ال الس

ــم  ــد المنع ــم: عب ــن كان منه ــال، والذي ــخ النفص ــى تاري و1978م، إل
ــد داود. ــم الزعفرانــي، وحامــد الدفــراوي، وخال ــو الفتــوح، وإبراهي أب
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ولمــا اخترنــا »أبــو الفتــوح« فــي المرحلــة األولــى ِمــن النتخابات؛ 
فــراًرا ِمــن التمكيــن للجماعــة إذا اخترنــا مرســي الُمبايـِـع للمرشــد -ول 

تــرى الجماعــة حــل هــذه البيعــة حتــى لــو صــار أحــد أفرادهــا رئيًســا 

ــا طرحُت  للجمهوريــة-، وواجهــُت خيــرت الشــاطر بهــذا اإلشــكال، لمَّ

عليــه في جلســة التعــارف علــى البرنامج النتخابي لمرشــحي الرئاســة: 

أن هنــاك تعارًضــا خطيــًرا ل بــد ِمــن َحلِّــه قبــل أن نقبــل بتأييــد فــرٍد ِمــن 

الجماعــة فــي الرئاســة؛ ألننــا ل نريــد ول نقبــل بيعــة المرشــد، وظــل 

»عبــد الرحمــن البـَـّر« -مفتــي الجماعــة كمــا يســمونه- يجــاِدل مجادلــة 

شــديدة فــي عــدم التعــارض، وأنهــا مثــل أن الدكتــور بديــع عضــو نقابــة 

البيطرييــن تحــت رئاســة فــرد آخــر وهــو المرشــد فــا تََعــاُرض! قلــت: 

فـَـرٌق كبيــر؛ ألن رئاســة الجمهوريــة تختلــف قطًعــا.

ومـا أنهـى المناقشـة العقيمـة إل »خيـرت الشـاطر« بنفسـه حين أقر 

بالتعـارض، وأنهـم لـم يبحثـوا هذه المسـألة ِمـن قبل وسـوف يبحثونها، 

ـح الرئاسـي بيعتَه  واقترحـت عليه أحد َحلَّين: إما أن يَُردَّ المرِشـد للمرشَّ

ـح  ر المرشَّ -وهـو مـا اختـاروه شـكليًّا ل حقيقةً لألسـف-، وإمـا أن يَُكفِّ

عـن يمينـه -ألن البيعـة الخاصـة أقصاها أن تكـون بمنزلـة اليمين؛ يكفي 

فـي التحلـل منهـا كفـارة اليميـن- فرفض ذلك أشـد الرفض؛ ألنـه كفيٌل 

بهـدم الجماعـة تمامًا؛ لكسـر أقوى رابطـة عندهم جعلوهـا بمنزلة البيعة 

السياسـية كبيعـة الخافـة؛ مَـن نََقَضها فقد خلع ربقة اإلسـام ِمـن ُعنُِقه!
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وفــي أثنــاء جلوســنا مــع فريــق »أبــو الفتــوح« أثنــاء التعــرف علــى 
ــوان  ــة لإلخ ــادة الحالي ــأن القي ــم ب ــا أحُده ــي فاَجأَن ــه النتخاب برنامج
ــى حــدِّ  ــك عل ــا ذل ــر المجتمــع والجهــاد ضــده! فأنكرن تســتبطن تكفي

ــم  ــن أجــل أنكــم ُطِردت ــا: هــل هــذا ِم ــك الوقــت، وقلن ــي ذل ــا ف علمن

مــن الجماعــة تقولــون ذلــك؟! فأكَّــُدوا علــى مــا َطرحــه الرجــل، وأنهــا 

ــة! الحقيق

ــت  ــع وتبين ــت الوقائ ــى أن وقع ــا، إل ــن داخلن ــك ِم ــع بذل ــم نقتن ل

ــدم  ــرش بال ــذي ي ــف ال ــري العني ــاب التكفي ــر الخط ــق، وظه الحقائ

ــار!  ــي الن ــة وقتاهــم ف ــي الجن ــا ف ــن رش مرســي بالمــاء، وأن قتان مَ

ــك. ــاف ذل وأضع

وبعــد مظاهــرات 30 يونيو وخــروج المايين في أنحــاء الجمهورية 

ــي  ــا ف ــن إخوانن ــا ِم ــة َعِلمناه ــذه حقيق ــوان -وه ــم اإلخ ــض حك لرف

ــاء 2013/7/1م-  ــة 2013/7/2م أي مس ــي ليل ــات ف كل المحافظ

بعــد أن جلســنا ســاعات طويلــة إلعــداد بيــان مــن »الدعــوة الســلفية« 

تُطالِــب فيــه الرئيــس بانتخابــات رئاســية مبكرة؛ لتافــي الحــرب 

األهليــة واســتجابة لرغبــة الماييــن التــي خرجــت، ُعــدُت إلــى المنــزل 

ــادة  ــأن القي ــا ب ــًا فوجــدت األخ الــذي كان قــد أخبرن بعــد الواحــدة لي

ــًرا  ــده منتظ ــاد ض ــع والجه ــر المجتم ــتبطن تكفي ــوان تس ــة لإلخ الحالي
ــت  ــي هــذا الوق ــوس ف ــي الجل ــب من ــس«، وطل ــى »محطــة األتوبي عل
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المتأخــر مــن الليــل؛ فقلــت لــه: تفضــل. ثــم قــال لــي: اإلخــوان أقــرب 
ــم  ــه: أل ــوا بجانبهــم! قلــت ل ــد؛ فــا تتركوهــم وقِف إليكــم مــن كل أََح
ــتبطن  ــوان تس ــة لإلخ ــادة الحالي ــا- أن القي ــنة تقريبً ــذ س ــي -من ــل ل تق
تكفيــر المجتمــع والجهــاد ضــده؟ قــال: لألســف هــذه هــي الحقيقــة، 
ولكنهــم أيًضــا أقــرب إليكــم مــن غيرهــم؛ قلــت: ل، بــل عامــة النــاس 
ــرى  ــر المجتمــع وي ــن يكف ــا مَم ــرب إلين ــش والشــرطة أق ومنهــم الجي

ــا ذلــك. ــا تغييــر موقفن القتــال ضــده! ولذلــك رفضن

ــب  ــة مذه ــن حقيق ــفرت ع ــي أس ــع الت ــت الوقائ ــف، وقع ولألس
القيــادة اإلخوانيــة، وِمــن هنــا كان تغيُّــر موقفنــا تغيُّــًرا مبنِيًّا علــى معرفتنا 
ــوه إل  ــول ولق ــى اآلن، ول ح ــا إل ــوا ينكرونه ــا زال ــي م ــة الت بالحقيق

بــاهلل.

وللحديث بقية -إن شاء اهلل-.
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2

بعــد؛ أمــا  اهلل،  والســام علــى رســول  والصــاة   الحمــد هلل، 
ــن  ــا مَ ــة -وإن أنكَره ــا المختلف ــر بدرجاته ــألة التكفي ــت مس ــد كان فق

ــل  ــة، نقطــة فاصلــة ل تُحتَم ــدام مــع المجتمــع والدول أنكرهــا- والصِّ

مــع جماعــة اإلخــوان ومــا تفــرع عنهــا ِمــن جماعــات العنــف والصدام، 

ــي عهــد  ــا ف ــي اإلخــوان؛ إل أنه ــت هــذه المســألة قديمــة ف ــد كان ولق

ــة  ــا التام ــي صورته ــورت ف ــد تبل ــن ق ــم تك ــا« ل ــن البن ــتاذ »حس األس
الصريحــة التــي ظهــرت فــي كتابــات األســتاذ »ســيد قطــب« و«محمــد 
قطــب«، وخاصــة فــي كتــاب: »معالــم فــي الطريــق« الــذي كانــت تعــده 

ــدام -التــي تســمي نفســها: »الجهــاد«- محــور التعليــم  جماعــات الصِّ

والتربيــة فــي مجموعاتهــا الخاصــة فــي المنــازل، كمــا أخبرنــي بذلــك 

أحــد قادتهــم الذيــن قابلناهــم فــي عنبــر )د( فــي ســجن اســتقبال ُطــَرة 

ــنة 2002م. س

لكــن كانــت البــذرة موجــودة خاصــة فــي ســنوات »البنــا« األخيــرة، 
ــالة  ــت رس ــي كان ــس الت ــر الخام ــالة المؤتم ــي رس ــك ف ــح ذل وأوض
ــن  ــٌر ِم ــاءل كثي ــث قال: »يَتس ــوان حي ــع اإلخ ــَدرَّس لجمي ُ ــة ت محوري
النــاس: هــل فــي عــزم اإلخــوان المســلمين أن يســتخدموا القــوة فــي 
ــوان  ــر اإلخ ــل يفك ــم؟ وه ــى غايته ــول إل ــم والوص ــق أغراضه تحقي
ــى النظــام السياســي أو النظــام  ــة عل ــورة عام ــي إعــداد ث المســلمون ف
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الجتماعــي فــي مصــر؟ ول أريــد أن أدع هــؤلء المتســائلين فــي حيــرة؛ 
ــام عــن الجــواب الســافر  ــز هــذه الفرصــة فأكشــف اللث ــي أنته ــل إنن ب
ــوة  ــا الق ــاء: أم ــن يش ــمع مَ ــاء؛ فليس ــي ج ــوح وف ــي وض ــذا ف ــي ه ف
ــي كل نُُظمــه وتشــريعاته؛ فاإلخــوان المســلمون ل  فشــعار اإلســام ف
ــوة، ولكــنَّ اإلخــوان  ــي ق ــوا ف ــد أن يعمل ــاء، ول ب ــوا أقوي ــد أن يكون ب
المســلمين أعمــق فكــًرا وأبعــد نظــًرا ِمــن أن تســتهويهم ســطحية 
ــة  ــون أن أول درج ــم يعلم ــال: »فه ــى أن ق ــكار... » إل ــال واألف األعم
ــوة  ــك ق ــي ذل ــم يل ــان، ث ــدة واإليم ــوة العقي ــوة: ق ــات الق ــن درج ِم
الوحــدة والرتبــاط، ثــم بعــد ذلــك قــوة الســاعد والســاح؛ ول يصــح 

ــي... ». ــذه المعان ــا ه ــر له ــى تتوف ــوة حت ــة بالق ــف جماع أن توص

وقــال: »إن اإلخــوان المســلمين سيســتخدمون القــوة العمليــة 
ــدة  ــتكملوا ُع ــد اس ــم ق ــون أنه ــث يثق ــا، وحي ــدي غيره ــث ل يج حي
ــيكونون  ــوة س ــذه الق ــتخدمون ه ــن يس ــم حي ــدة، وه ــان والوح اإليم
شــرفاء ُصلَحــاء، وســيُنِذرون أوًل وينتظــرون بعــد ذلــك، ثــم يُقِدمــون 
ــاء  ــكل رض ــذا ب ــم ه ــج موقفه ــون كل نتائ ة، ويحتمل ــزَّ ــة وِع ــي كرام ف
وارتيــاح، وأمــا الثــورة فلــم يفكــر اإلخــوان المســلمون فيهــا ول 
يعتمــدون عليهــا، ول يُؤِمنــون بنفعهــا ونتائجهــا، وإن كانــوا يصارحــون 
ــم  ــوال ول ــذا المن ــى ه ــت عل ــال إذا دام ــأن الح ــر ب ــة بمص كل حكوم
يفكــر أولــو األمــر فــي إصــاح عاجــل وعــاج ســريع لهــذه المشــاكل؛ 

فســيؤدي ذلــك حتًمــا إلــى ثــورة ليســْت ِمــن عمــل اإلخــوان المســلمين 
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ول ِمــن دعوتهــم؛ ولكــن ِمــن ضغــط الظــروف ومقتضيــات األحــوال، 

وإهمــال مرافــق اإلصــاح، وليســت هــذه المشــاكل التــي تتعقــد بمرور 

ــذر؛  ــذه الن ــن ه ــًرا ِم ــام إل نذي ــي األي ــا بمض ــتفحل أمره ــان ويس الزم

ــال«. ــذون باألعم ــرع المنق فليس

وقــد تبلــورت هــذه األفــكار فــي عــدة أعمــاٍل، اعتــرف اإلخــوان 
ــا،  ــام به ــذي ق ــو ال ــاص ه ــم الخ ــأن التنظي ــك ب ــد ذل ــلمون بع المس

ــذي كان  ــا« ال ــي باش ــال »النقراش ــم اغتي ــدار«، ث ــال »الخازن مثل: اغتي

ــة  ــة المصري القشــة التــي قصمــت ظهــر العاقــة بيــن اإلخــوان والدول

فــي ذلــك الوقــت، وأدَّى ذلــك إلــى َحــلِّ الجماعــة ثــم اغتيــال األســتاذ 

ــا«. »حســن البن

ولقــد ظهــرت بــذرة الصــدام مــع الدولــة والمجتمــع ظهــوًرا بَيِّنًــا 

فــي بيــان األســتاذ »حســن البنــا«: »رســالة القــول الفصــل« التــي ختمهــا 

بـ: »يــا حضــرات الســادة الحــكام، لــن ترضــى هــذه الجماعــة لنفســها 

أن تــدع لكــم تقريــر مصيرهــا، ولــن تســمح لكــم بــأن تقِلبــوا الحقائــق، 

وتعتــدوا علــى الحريــات، وتُصــادروا األمــوال والممتلــكات، وتظلمــوا 

لُكــم أمــام الــرأي العــام نتائــج مــا يحدث  األبريــاء بالباطــل، وإنهــا لتَُحمِّ

عــن هــذا العــدوان، وعلــى الباغــي تــدور الدوائــر«، بعــد أن ســبق فــي 
اه: »رفــع الظلــم، والنفجــار الــذي  رســالته التهديــد لانتصــار لمــا َســمَّ
ــع عــن نفســه،  ــه داف ــن علي ــن المعتدي ــن كان ِم ــج عــن الضغــط؛ فَم نت
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ومـَـن مــات دون ِعرضــه فهــو شــهيد، ومـَـن مــات دون مالــه فهو شــهيد، 
ومــن مــات دون دينــه فهــو شــهيد«.

ول شــك أن الســتدلل الخاطــئ بهــذا الحديــث فــي دفع الشــباب 
إلــى مهلكــة الفتــن ل يــزال يُســتعمل إلــى اآلن.

ويُراَجــع فــي ذلــك كتــاب المهنــدس »أحمــد الشــحات«: »العنــف 
الكامــن والتكفيــر المســتتر - دراســة حــول موقــف جماعــة اإلخــوان 

مــن التكفيــر والعنــف« وهــو كتــاب رائــع.

ــن عهــد  ــداءً ِم ــا مــع الجماعــة ابت ــة كان تعامُلُن ــي الحقيق ونحــن ف
ــن  ــة م ــن مجموع ــاج بي ــن الندم ــنوات ِم ــهد س ــذي ش ــاني، ال التلمس
ــن  ــوه م ــذي َظنُّ ــاتذة -ال ــد األس ــم أح ــج أقنعه ــلفي المنه ــباب س الش

ــأن  ــوان- ب ــن اإلخ ــره م ــة أم ــي حقيق ــنة )م.ح.( وكان ف ــار الس أنص

الندمــاج مــع »اإلخــوان« خيــٌر للدعــوة والديــن، واشــترطوا المحافَظــة 

علــى »الســلفية«، ووافــق لهــم »اإلخــوان« علــى ذلــك!

والحمــد هلل لــم أكــن ِمــن هــذه المجموعــة؛ فلم أحتــج يومـًـا لنقِض 

ــة؛  ــباب الجماع ــدى كل ش ــة ل ــية هائل ــةً نفس ــل أزم ــت تمثِّ ــٍة كان بَيع

ألنهــم حملوهــا علــى المعنــى السياســي للبيعــة التــي مـَـن خلعهــا خلــع 
ــي  ــى أن َوجــد هــؤلء الشــباب الحــل ف ــه! إل ــن ُعنق ــة اإلســام ِم ِربق
ــارة اليميــن -كمــا أفتاهــم بذلــك بعــض العلمــاء الســلفيين لمــا رأوا  َكفَّ
ــوا  ــلفي-؛ فخرج ــج الس ــى المنه ــة عل ــرط المحافظ ــزام بش ــدم اللت ع
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ــوا  ــم يدخل ــن ل ــم -الذي ــن غيره ــم وِم ــت منه نَ ــة، وتََكوَّ ــن الجماع ِم
اإلخــوان- »المدرســة الســلفية« ســنة 79، كاتجــاٍه منفصــٍل عــن 
»اإلخــوان« بعــد أن كانــت مدرســة »الجماعــة اإلســامية« التــي كانــت 
ــا  ً ــال َعلَن ــع النفص ــن َوقَ ا، لك ــرًّ ــوان« ِس ــاءة »اإلخ ــت عب ــزال تح ل ت

ــة الطــب. ســنة 79 بعــد أحــداث كلي

وكان النــزاع مــع »اإلخــوان« فــي هــذه األوقــات ليــس فــي مســائل 

ــج  ــزام منه ــرورة الت ــائل عقدية: كض ــي مس ــل ف ــدام؛ ب ــر والصِّ التكفي

الســلف فــي الصفــات، وتوحيــد األلوهيــة ومــا يتعلــق بقضايــا القبــور 

والغلــو فــي الصالحيــن، وغيرهــا، وكــذا مســائل الَقــَدر، والموقــف ِمــن 

ــي المســائل  ــات ف ــرز الخاف ــن أب ــت ِم ــي كان الشــيعة الروافــض، والت

الَعَقديــة عندمــا قامــت ثــورة »الخمينــي« فــي إيــران، ووجدنــا التســارع 

ــى  ــل إل ــذي وص ــيعية ال ــورة الش ــذه الث ــى له ــد األعم ــوج والتأيي األه

ــا للمســلمين! ــار »الخمينــي« إمامً اعتب

مَحرم،  بدون  المرأة  َعَمليَّة: كسفر  مسائل  في  الخاف  كان  وكذا 

والرسم والتماثيل، وقضية التعامل مع فقه الخاف، ونحو ذلك.

وكانــت قضيــة العنــف والتكفيــر محســومة، بل كان ِمــن ضمــن مــا 

يَدرســه طــاب المدرســة الســلفية كتــاب: »دعــاة ل قضــاة« للهضيبــي 

-تأليًفــا أو إقــراًرا-.

ــة  ــر« خاص ــة التكفي ــى »جماع ــرد عل ــن التوافق: ال ــن ضم وكان ِم
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عنــد قتلهــا الشــيخ »الذهبــي« -َرِحَمــهُ اهللُ-، وقــد كان هــذا فــي 
مرحلــة مــا قبــل النفصــال، وقــد خرجــت المســيرة باســم: »الجماعــة 
ــن المعســكر الصيفــي ســنة 1977 مــن اســتاد الجامعــة  اإلســامية« ِم
إلــى شــارع ســعد زغلــول، وميــدان محطــة الرمــل؛ لســتنكار جريمــة 
ــح  ــات لتوضي ــائل المواص ــي وس ــواف ف ــي، والط ــيخ الذهب ــل الش قت
ــد  ــاس، ولق ــوم الن ــة لعم ــذه الجريم ــة وه ــذه الجماع ــن ه ــا ِم براءتن
شــاركنا جميًعــا -الســلفيون واإلخــوان- داخــل »الجماعــة اإلســامية« 
فــي هــذه الفاعليــات، وكنــُت واحــًدا مَمــن شــارك فــي المســيرة، وفــي 
الطــواف فــي وســائل المواصــات؛ للبــراءة ِمــن فكــر جماعــة التكفيــر، 

وفعلتهــم الشــنيعة.

ــي  ــن« الت ــف والتبيُّ ــة »التوق ــن جماع ــًدا ِم ــا واح ــذا كان موقفن وك
ــه  ــرف أن ــا أع ــن وقته ــاذلي«، ولم أك ــد الش ــد المجي ــا »عب كان يقوده
ــي  ــا ف ــائد لدين ــل كان الس ــته، ب ــب« ومدرس ــيد قط ــة »س ــن جماع ِم
أســرتي -وقــد كان والــدي واحــًدا ِمــن جماعــة اإلخــوان، وكــذا 
عمــي، َرِحَمُهَمــا اهللُ، لكــن دون بيعــة- هــو تبرئــة األســتاذ »ســيد 
ــة؛  ــه فــي إطــار هــذه التبرئ ــن هــذه األفــكار، وقــراءة كل كتب قطــب« ِم
ــن  ــت م ــاه، وَعِلم ــا قرأن ــة فيم ــن صريح ــم تك ــاظ ل ــة أن األلف خاص
عمــي الدكتــور برهامــي  أنــه قــد وقــع الخــاف فــي المعتقــل 
ــب«  ــة »ســيد قط ــن جماع ــم الجماعــة وبي ــن معظ ســنة 66 و67 بي
ومَــن كانــوا معــه؛ وعندمــا حكيــت لــه فــي األحــداث األخيــرة طريقــة 
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اإلخــوان فــي التخويــن والحكــم بالنفــاق والتلويــح بالتكفيــر علــى مَــن 
ــا علــى رأســهم-، وكــذا محــاولت ضــرب الســتقرار  خالفهــم -وأن
ــع  ــة، و«َوقّ ــن األضحي ــع م ــك«، والمن ــل عربيت ــل: »َعطَّ والقتصــاد مث
ــل  ــدف إل تعطي ــف دون ه ــتمر بالهوات ــال المس ــبكة« -أي: التص ش
ــرو  ــوب المت ــي رك ــتمرار ف ــه« -أي: الس ــح بجني ــبكة-، و«اِتَفسَّ الش
ــي  ــخط ف ــداث الس ــد؛ إلح ــه واح ــرة بجني ــس التذك ــوم بنف ــوال الي ط
ــة  ــغيل كاف ــات-، وتش ــر المواص ــدم تواف ــام، وع ــى الزح ــعب عل الش
األجهــزة الكهربائيــة فــي المنــازل؛ لتعطيــل الكهربــاء بزيــادة الحمولــة 
ِــّم الــدولر«؛ لرفــع ســعره وإســقاط  ــة«، و«ل ِــّم الَفكَّ فــي الصيــف، و«ل
القتصــاد، وكذلــك محــاولت تفجيــر أبــراج الكهربــاء - لمــا حكيــُت 
لعمــي عــن هــذه األمــور قــال: »إن هــؤلء يشــبهون جماعــة قطــب التــي 

ــا!«. ــادة منه ــا القي َرتْن ــل، وَحذَّ ــي المعتق ــا ف ــت معن كان

في  الخاف  أن  األحداث-  حدثت  أن  -إلى  عندنا  المستِقر  فكان 
المسائل الفكرية، ليس منها »قضية التكفير والعنف«، بل كان الذي يُقال 
ملفقة  في 48 و54 و65  اإلخوان  إلى  نُِسبَت  التي  القضايا  كل  إن  لنا: 
ومكذوبة ِمن قِبَل النظام! ولم يكن لدينا أي اطاع على مدوناٍت تاريخيٍة 
ِمن داخل الجماعة كالتي صدرت بعد ذلك، مثل: )»اإلخوان المسلمون 
دار  طبعة   - الحليم  عبد  محمود  لألستاذ  التاريخ«  صنعت  أحداث   -
- تقديم  الصباغ  التنظيم الخاص« لألستاذ محمود  الدعوة(، و)»حقيقة 
األستاذ مصطفى مشهور عضو التنظيم الخاص(؛ ولذا كان تََعامُلنا العملي 
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وِمن  المشترك،  بالقدر  معها  والتعامل  الجماعة  مع  التنسيق  إمكانية  هو 
في  األولى  الشعب  مجلس  انتخابات  في  التنسيق  محاولت  كانت  هنا 
آخر 2011م حيث قمنا بزيارة لحزب »الحرية والعدالة« لمحاولة وضع 
نراه  لَمن  الدوائر  بعض  ترك  ومحاولة  المذموم،  التنافس  لعدم  ضوابط 
مطلوبًا وجوده في مجلس الشعب القادم ِمن اإلخوان أو السلفيين؛ فكان 
 it is too« -رئيس الحزب في ذلك الوقت-:  الدكتور مرسي  جواب 
ْقنَا مع كل األحزاب والقوى  نَسَّ لقد  ا؛  late!«، لقد جئتم متأخرين جدًّ

الليبرالية المتحالِفة معنا، ول نستطيع أن نعدكم بشيء.

وأتذكــر أننــي ســميُت فــي وســط الحــوار: المهنــدس »عبــد 
المنعــم الشــحات«، فــي أهميــة وجــوده فــي المجلــس لمصلحــة 
ــن  الجميع؛ فــكان الــرد بالموافقــة علــى ذلــك بالتأكيــد، وأنهــم هــم مَ
ــا، بــل تحالفــوا علــى  ســينتخبونه )وهــذا لألســف حــدث عكســه تمامً
ــة -التــي لــم نكــن نعلمهــا-  إســقاطه، بــل تــم التزويــر بالطــرق الَخِفيَّ

ــادة(. ــات اإلع ــي انتخاب ــاله ف إلفش

ــى  ــاق عل ــى التف ــل عل ــا أق ــي يومها: »ف ــور مرس ــُت للدكت وقل
ــرز  ــن أب ــا؛ كان ِم ــه جميًع ــزم ب ــات نلت ــاء النتخاب ــٍي أثن ــاٍق أخاق ميث
ــوز  ــة ل تج ــرًعا، وجريم ــرم ش ــر مح ــى أن التزوي ــاع عل ــوده: اإلجم بن
بحــال ول تأويــل، كذلــك تجنــب التشــويه للطــرف المخالــف وســرعة 
التواصــل فــي حالــة أي نــزاع إليقافــه، لكــن لألســف الشــديد وجدنــا 
نقًضــا لهــذا الميثــاق األخاقــي الــذي نشــرته جريــدة الفتــح، وجريــدة 
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ــن بذلــك! ــن الطرفي ــا ِم ــة التزامً ــة والعدال الحري

ــرعية  ــة الش ــن »الهيئ لَة ِم ــكَّ ــة الُمَش ــت اللجن ــف أيًضا: كان ولألس
ــه-  ــن نعلم ــم نك ــذي ل ــه ال ــة -بالتوج ه ــاح« موجَّ ــوق واإلص للحق
ــاط  ــى ارتب ــذي كان عل ــور »محمــد يســري« ال للمســئول عنهــا -الدكت
وثيــق بالســروريين، ولــم نكــن نعلــم ذلــك- إلــى التســوية بيــن الظالــم 
والمظلــوم فــي مخالفــة هــذا الميثــاق! وكان هــذا -بــا شــك- ممــا زاد 

ــن. ــن التجاهي الفجــوة بي

ثــم كانــت نتيجــة النتخابــات بعــد كل هــذا، ورغــم كل مــا حــدث، 
ــن  ــه ِم ــف مع ــن تحال ــور« ومَ ــزب الن ــول »ح ــة للجميع؛ بحص َصاِدمَ
التجاهــات اإلســامية -التــي صــح لــي أن أقــول: »لــو اســتقبلنا ِمــن 
ــا،  أمرنــا مــا اســتدبرنا لمــا قَبِلنــا هــذا التحالــف الــذي لــم يَــرَع لنــا َحقًّ
ــل كان  ــه؛ ب ــق علي ــا اتُِّف ــا فيم ــى تَوافًُق ــًا، ول حت ــا جمي ــرف لن ول ع
ــرون  ــاد الكثي ــم ع ــا، ث ــف تقريبً ــي كل المواق ــا ف ــوان علين ــا لإلخ ً َعون
إلــى منهجهــم األصلــي، وكانــت فتــرة العمــل السياســي فتــرة مؤقتــة ل 
حقيقــة لهــا فــي التغيُّــر- علــى 23% تقريبـًـا ِمــن مقاعــد مجلــس النــواب 

التــي مَثَّلَــت ثانــي أكبــر كتلــة برلمانيــة.

عندهــا حــاول »اإلخــوان« اســتغال أكثريتهــم فــي الســيطرة علــى 
كل اللجــان دون مشــاركة مــع أحــٍد غيرهــم فــي جميــع وظائــف 
ــل  ــك تواص ــد ذل ــي التباُعد-؛ عن ــة ف ــوة الثاني ــت الخط ــان -وكان اللج
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بعــض النــواب مــع أفــراد المعاَرضــة لتحقيــق الُمشــاَرَكة لجميــع 
ــه  ــوع؛ نَُطبِّق ــعار المرف ــو الش ــا ه ــة -كم ــية دون الُمَغالَب ــوى السياس الق
حقيقــةً للمصلحــة الراجحــة- وهــذا كان هدفنــا فعــًا؛ إزالــة الحواجــز 
بيــن الحركــة اإلســامية عامــة »والســلفية خاصــة«، وبيــن عامــة 
ــد اإلقصــاء  ــا ل نري ــٍب آخــر، وأنن ــن جان ــوى السياســية ِم ــاس والق الن
ــدرة  ــى عــدم ق ــة إل ــا؛ إضاف ــاد كله ــا وبالب ــذي يضــر بن والســتئثار ال
الحركــة اإلســامية علــى النفــراد بالعمــل، ول مواجهــة الجميــع فــي 
ــاون  ــى التع ــاج إل ــاد، تحت ــخ الب ــن تاري ــية ِم ــديدة الحساس ــٍة ش مرحل

ــة. ــق الزجاج ــن عن ــاد م ــروج بالب ــادق للخ الص

ولكــن لألســف كان الشــعور الزائــف بالنتصــار والتمكيــن ووهــم 
دامــي فــي  الســيطرة لــدى قيــادات »اإلخــوان« -ذات التوجــه الصِّ
الحقيقــة الــذي تربــوا عليــه- هــو المحــرِّك لهــم فيمــا صنعــوا! ومــا أن 
َعِلمــوا بهــذا التواصــل إذا بهــم يتواصلــون فــوًرا مــع المهندس »أشــرف 

ثابــت«؛ للتنســيق الــذي َســبَق أن َرفضــوه!

ــان  ــي البرلم ــودة ف ــل الموج ــراك كل الُكت ــى إش ــاق عل ــم التف وت
ــد  ــذي يزي مــن أجــل اإلصــاح التدريجــي؛ ل الســتئثار واإلقصــاء ال
ــد  ــع عن ــن المجتم ــة ع ــعور العزل ــق ش ــة، ويعمِّ ــحناء وكراهي ــو ش الج

ــامي. ــه اإلس ــاب التوج أصح

وللحديث بقية -إن شاء اهلل-.
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3

الحمد هلل، والصاة والسام على رسول اهلل، أما بعد؛

ــح  فقبــل أن نبــدأ فــي الحلقــة الثالثــة ِمــن »ذكريــات« أحــب أن أوضِّ
لقرائــي الهــدَف ِمــن هــذه المقــالت.

أوًل: ل بــد ألبنــاء الحركــة اإلســامية -والســلفية بصفــة خاصــة- 
ــي  ــام اإلخوان ــه اإلع ــذي يَُمثِّل ــي ال ــط النفس ــن الضغ ــوا ِم أن يتخلص
ــر  ــل والكف ــاق، ب ــة والنف ــام بالخيان ــي الته ــروري ف ــي والس والقطب
ــا لهــم؛ ممــا يؤثِّــر ســلبًا علــى  ًــا فــي كل موقــٍف يتخذونــه مخالًف أحيان
مشــاركتهم الحقيقيــة الجــادة فــي اإلصــاح والدعــوة إلــى اهلل، والتربيــة 
ــك  ــي ذل ــاءة فــي كل صــور العمــل اإلســامي، بمــا ف َّ والمشــاَركة البَن
ــة  ــي أزمن ــر ف ــر الخي ــر وتكثي ــل الش ــادف؛ لتقلي ــي اله ــل السياس العم
الغربــة والفتنــة، ولئــا تكــون كل محطــة عبــارة عــن أزمــٍة تحتــاج إلــى 

ــاس طريقهــم وعملهــم. ــٍة لكــي يعــرف الن جهــوٍد مضاعف

وإن كان أبنــاء »الدعــوة الســلفية« قــد تجــاوز كثيــٌر منهم هــذه العقبة 
ــكوت  ــع س ــة م ــي األزمة؛ خاص ــزال تعان ــرى ل ت ــات أخ إل أن قطاع
كثيــٍر ِمــن المشــايخ، وتأييــد بعضهــم بــا إدراك للحقيقــة لبعــض رمــوز 
ــة  ــوا الرغب ــرد أن أعلن ــرورية، لمج ــة والس ــة القطبي ــارات اإلخواني التي
ــا«، وشــعارات:  ــق الشــريعة، ورفــع شــعارات: »ســنحيا كرامً فــي تطبي
العــزة، والســتعداد للشــهادة والتضحيــة والجهــاد، دون أن يكــون لهــذه 

الشــعارات أي حقيقــة فــي أرض الواقــع!
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ــة  ــة الحقيقي ــي: المعرف ــط النفس ــن الضغ ــص ِم ــذا التخل ــى ه ومَبن
-باألدلــة- لحقيقــة مواقــف المخالِفيــن لهــم، فِمــن الواضــح: أن 
ــرون بتهــم جماعــات  ــم يعــودوا يتأث ــاء الحركــة اإلســامية ل ــة أبن عام
التكفيــر الصريــح، كمــا أنهــم ل يتأثــرون بــذمِّ الشــيعة لهــم، وكــذا غــاة 

ــن موقفهــم. ــة؛ ألنهــم نفضــوا أيديهــم ِم الصوفي

ــري  ــة الكب ــا الممثِّل ــى أنه ــة عل ــاهٌ أو جماع ــب اتج ــا أن يُحس أم
لجماعــات الدعــوة وجماعــات الُســنَّة، وأنهــم رجــال المرحلــة، ونحــو 
ــزال فــي  ــرٍة ل ت ــر علــى قطاعــاٍت كبي ــزال يؤثِّ ــذي ل ي ذلــك؛ فهــذا ال
غيبوبــة العاطفــة، وغشــاوة التعتيــم اإلعامــي؛ فــا بــد أن تُعــرف حقيقة 
الجماعــة وبالوقائــع الدامغــة التــي ل ينبغــي أن تُنســى؛ لينفــض النــاس 
ــم  ــرة تتكل ــواٌق كثي ــْت أب ــذا خرج ــم؛ وله ــم وذمه ــن مدحه ــم ِم أيديه
ــداع،  ــة والخ ــل الَعَماي ــات لتظ ــذه الذكري ــةً ه ــان مهاِجم ــس اللس بنف
مــع ســكوت مَــن ســكت، وتأييــد مَــن أيَّــد، ويبقــى مَــن َجلَّــى الحقيقــة 
منفــردًا فــي تلقــي الســهام والطعــن فــي ِعرضــه ودينــه ِمــن أهــل البــدع .

والحمد هلل أن هذا بدأ في التغير.

ــن التاريــخ  ــاء الحركــة اإلســامية أن يســتفيدوا ِم ــا: ل بــد ألبن ثانيً
ر؛ فــا يــزال غيــاب  الصحيــح -القديــم والمعاصــر- غيــر الُمــَزوَّ
ــر القــوة والضعــف، والقــدرة والعجــز،  العقــول عــن الواقــع فــي تقدي
ــي  ــة ف ــرارات الكارثي ــباب الق ــر أس ــن أكب ــدة، ِم ــة والمفس والمصلح

ــات. ــم والجماع ــاة األم حي
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ــفك  ــروج، وس ــدم الخ ــوارَج بع ــون الخ ــح الناصح ــم نص - وك
ــرِّك  ــو المح ــال ه ــم والخي ــك كان الوه ــع ذل ــر، وم ــاء، والتكفي الدم
لهــم؛ حتــى ضــرب ابــن ملجــم َعِليًّــا  ضربــة علــى رأســه يبتغــي بهــا 
عنــد اهلل رضوانـًـا! يَقتـُـل خيــَر أهــل األرض، الخليفــة الراشــد ابــن عــم 
ــع درجــات  ــك أرف ــد بذل ــت، وهــو يري رســول اهلل ، المجاهــد الثاب

الِجنان! 

ــةُ الحســيَن  بعــدم الخــروج -وخاصــة  ــح الصحاب - وكــم نََص
للعــراق-، ولكــن َســبَق الَقــَدُر وَحَدثــت المصيبــة العظيمــة بقتــل ابــن 

بنــت رســول اهلل ، ســيد شــباب أهــل الجنــة هــو وأهــل بيتــه!

وكان الخطــأ فــي تقديــر الواقــع هــو الســبب فــي ذلــك، وإن كانــت 
المســألة شــرعية محــل اجتهــاد، لكنــه مبنــيٌّ علــى الواقــع؛ أمــا إذا كان 
ــيعة؛ كان  ــف الش ــة كمواق ــة ضال ــى بدع ــا عل ــرعي مبنيًّ ــف الش الموق
اإلثــم والخــراب هــو الحاصــل، وليــس فقــط مصيبــة الدنيــا مــع أجــر 

الجتهاد.  

- وكــم نصــح النعمــاُن بــن بشــير  ابــَن مطيــع وأهــَل المدينة قبل 
ا إلــى مكــة تــارًكا هؤلء  ة«، وتوقــع لــه أن يُرِكــض دابتــه فــارًّ »وقعــة الَحرَّ
المســاكين يُقتلــون علــى أبــواب بيوتهــم ومســاجدهم وطرقاتهــم؛ وقــد 
كان، وَوقَعــت المحنــة العظيمــة فــي الَمقتَلـَـة الهائلــة ألهــل المدينــة فــي 
ة حتــى انتُِهكــت حرمــات الصحابــة والتابعيــن، وحرمــات  وقعــة الَحــرَّ
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الرجــال والنســاء واألطفــال، فــي الدمــاء واألعــراض واألمــوال! وإنــا 
هلل وإنــا إليــه راجعــون.

ــتغله  ــذي يس ــكاذب ال ر ال ــزوَّ ــادق -ل الم ــخ الص ــة التاري فدراس
ــن  ــتغال- ِم ــوأ اس ــف أس ــج العواط ــي تهيي ــدع ف ــال والب ــل الض أه
والمفاســد،  المصالــح  وإدراك ضوابــط  الحكمــة،  أســباب  أعظــم 
ــن  ــة ع ــِهد الحقيق ــن َش ــكت مَ ــح أن يَس ــز، ول يصل ــدرة والعج والق
الــكام، فيتكلــم الــكاذب أو الغائــب أو الجاهــل؛ فيســتقر الــزور علــى 

ــة! ــه الحقيق أن

ثالثًــا: إن مســألة مراعــاة المصالــح والمفاســد مســألة شــرعية 
عظيمــة األهميــة، وإن َكــِره مـَـن َكــِره وَســِخر منهــا مـَـن ســخر، وانحرف 
مَــن انحــرف حتــى زعمــوا أن مــا شــرعه اهلل -عــز وجــل- ِمــن مراعــاة 
المصالــح والمفاســد صنــم يُعبــد ِمــن دون اهلل! لجهلهــم بحقيقــة 
العبــادة، ومعنــى المصلحــة والمفســدة، بــل وفــي نفــس الوقــت الــذي 
يَتصــور فيــه البعــض فعــل الكفــر والنطــق بــه ِمــن غيــر إكــراٍه أو خطــأ، 
ــح  ــى المصال ــة معن ــي معرف ــه ف ــذي لدي ــل ال ــرة؛ للخل ــةً معتب مصلح

ــا. ــد وموازناته والمفاس

ــة  ــرع ومعرف ــق للش ــر المواف ــن التقدي ــباب لحس ــر األس ــن أكب وِم
ــخ،  ــنِّيَّة ســلفية علمية: دراســة التاري ــذ القــرارات بطريقــة ُس كيــف تُتََّخ
ومعرفــة كيــف َطبَّــق أهــُل العلــم عبــر الزمــان هــذه الموازانــات -ابتــداءً 
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ِمــن عهــد النبــي  وخلفائــه الراشــدين فَمــن بعدهــم إلى زماننــا هذا-؛ 
لتســتفيد األجيــال القادمــة »بــل والحاليــة« ِمــن هــذه الدراســة.

وليــس المقصــود أن نتحســر علــى مــا جــرى أو نتباكــى علــى مفقوٍد 
أو نتســلى بذكــر الحكايــات والحكايــات المضــادة، وخاصــة المكذوبــة 
والمغلوطــة، والتــي يحكيهــا مَــن ل يَعلــم، أو مـَـن يَعلــم، لكنــه ل يريــد 

أن يَعلــم النــاُس.

ــاس فيســب ويشــتم،  ــارة هــذه الدراســة لبعــض الن أمــا مَفســدة إث
ــم تتوقــف  ــن قَبل، ل ــر ويَطعــن؛ فهــي مفســدة معلومــة ِم ويلعــن ويكفِّ
ــق  ــلوك وخل ــا س ــكام؛ ألن منبعه ــع ال ــر م ــن تتغي ــكوت، ول ــع الس م
صاحبهــا، وحــال قلبــه ولســانه؛ فــا يصــح أن نتــرك المصلحــة المتأكَّدة 
لدفــع مثــل هــذا اللــوم والــذم ِمــن أهــل الفســاد، والــذي هــو حاصــل 

حاصــل.

نعود لما قصدنا ِمن الذكريات...

ــن  ــا بي ــا وافتراقً ــهدت اختافً ــي ش ــائل الت ــم المس ــن أه ــت ِم كان
الســلفية واإلخوان: الموقــف ِمــن الشــيعة الروافــض، وجــذور المســألة 
قديمــة فــي ســلوك حســن البنــا -غفــر اهلل لــه- فــي »األصول العشــرين« 

ثــم المواقــف العمليــة.

ــنة واضــح تمــام الوضــوح مَمــن َســبَّ الصحابــةَ  فموقــف أهــل السُّ
ــي  ــاوي« ف ــال »الطح ــا ق ــم-، كم َره ــن َكفَّ ــًا عم ــم -فض ــن فيه وَطَع
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عقيدتــه: »ونبغــض مَــن يبغضهــم وبغيــر الخيــر يذكرهــم«، وكمــا نــص 
ــان فضــل  ــي بي ــدة الواســطية« ف ــي »العقي ــة ف ــن تيمي شــيخ اإلســام اب
الصحابــة  خاصــةً الخلفــاء الراشــدين وإثبــات خافتهــم، وأن مَــن 
َطَعــن فــي خافــة أحــٍد منهــم فهــو أََضــلُّ ِمــن ِحمــار أهلــه، ثــم بعــد 
هــذا التقريــر لفضــل الصحابــة َصــرَّح باإلمســاك عمــا َشــَجر بينهــم ِمــن 
خــاٍف؛ ألن كثيــًرا منــه َكــِذب، ومنــه مــا ِزيْــَد فيــه ونُِقــص منــه وُغيِّــَر 
ــن مجتهــٍد  ــه معــذورون بي ــن ذلــك فهــم في ــا َصــحَّ ِم عــن وجهــه، وم

مصيــٍب لــه أجــران، ومجتهــد مخطــئ لــه أجــر واحــد.

ــا« فــي »األصــول العشــرين« ليحــاول  وجــاء األســتاذ »حســن البن
تجــاوز حقيقــة الخــاف بيــن الُســنَّة والشــيعة بــأن ينــص علــى أن: »كل 
مســألة ل ينبنــي عليهــا عمــل، فالخــوض فيهــا ِمــن التَكلُّــف الــذي نُِهينــا 
ــم تقــع،  ــي ل ــرة التفريعــات لألحــكام الت ــك: كث ــن ذل ــه شــرًعا، وِم عن
والخــوض فــي معانــي اآليــات القرآنيــة الكريمــة التــي لــم يصــل إليهــا 
العلــم، والــكام فــي الُمَفاَضلـَـة بيــن األصحــاب  ومــا شــجر بينهــم 
ِمــن خــاٍف، وُكلٌّ منهــم لــه فضــل صحبتــه وجــزاء نيتــه، وفــي التأويــل 

مندوحــة!«.

فهــذا التأصيــل دون نـَـصٍّ علــى خافة األربعــة الراشــدين، وتفضيل 
أبــي بكــر وعمــر ، هــو الــذي فتــح البــاب للمواقــف العمليــة التــي 
َّــَرت فــي مواقــف الجماعــة عبــر  اتخذهــا فــي الموقــف ِمــن الشــيعة، وأَث
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ــة اهلل كاشــاني فــي  ــل آي ــا قــد قاب ــا هــذا؛ فحســن البن الزمــان إلــى وقتن
حجــة ســنة 48، وكان حســن البنــا ضمــن المشــاِركين فــي دار التقريــب 
ــت  ــث كان ــي؛ حي ــي الُقمِّ ــد تق ــو ومحم ــامية ه ــب اإلس ــن المذاه بي
ــد زار  ــن، ولق ــن الطرفي ــتقبلية بي ــات المس ــًا للعاق ــاركتهم مدخ مش

القمــي المركــز العــام.

قــال األســتاذ عمــر التلمســاني فــي  كتابــه: »ذكريــات ل مذكــرات« 
ــى  ــات عل ــي األربعيني ــام، ص 249  -250(: »وف ــة دار العتص )طبع
مــا أذكــر، كان الســيد القمــي وهــو شــيعي المذهــب ينــزل ضيًفــا علــى 
اإلخــوان فــي المركــز العــام، ووقتهــا كان اإلمــام الشــهيد يعمــل جــادًّا 
علــى التقريــب بيــن المذاهــب حتى ل يتخــذ أعــداء اإلســام الفرقة بين 
المذاهــب منفــًذا يعملــون مــن خالــه علــى تمزيــق الوحــدة اإلســامية، 
ــا  ــا عــن مــدى الخــاف بيــن أهــل الُســنَّة والشــيعة؛ فنهان وســألناه يومً
عــن الدخــول فــي مثل هــذه المســائل الشــائكة التــي ل يليق بالمســلمين 
أن يشــغلوا أنفســهم بهــا، والمســلمون علــى مــا نــرى ِمــن تنابــذ يعمــل 
أعــداء اإلســام علــى إشــعال نــاره؛ قلنــا لفضيلتــه: نحــن ل نســأل عــن 
هــذا لتعصــب أو توســيع لهــوة الخــاف بيــن المســلمين، ولكــن نســأل 
ــر  ــاٍت ل حص ــي مؤلف ــور ف ــيعة مذك ــنة والش ــن الس ــا بي ــم؛ ألن م للعل
ننـَـا مــن البحــث فــي تلــك  لهــا، وليــس لدينــا مــن ســعة الوقــت مــا يَمكَّ
ــيعة  ــنَّة والش ــل الُس ــوا أن أه ــه: اعلم ــوان اهلل علي ــال رض ــع. فق المراج
ــول اهلل«،  ــًدا رس ــه إل اهلل، وأن محم ــة: »ل إل ــم كلم ــلمون تجمعه مس
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وهــذا أصــل العقيــدة؛ والُســنَّة والشــيعة فيــه ســواء وعلــى التقــاء، أمــا 
الخــاف بينهمــا فهــو فــي أمــوٍر ِمــن الممكــن التقريــب فيهــا بينهمــا!«.

اإلخــوان  مفكــري  -أحــد  البهنســاوي  ســالم  األســتاذ  وقــال 
ــت  ن ــذ أن تكوَّ ــرى عليها«: »من ــنَّة المفت ــه: »الُس ــي كتاب ــلمين- ف المس
جماعــة التقريــب بيــن المذاهــب اإلســامية، والتــي ســاهم فيهــا 
اإلمــام البنــا واإلمــام القمــي، والتعــاون قائــم بيــن اإلخــوان المســلمين 
والشــيعة، وقــد أدَّى ذلــك إلــى زيــارة اإلمــام نــواب صفوي ســنة 1945 
للقاهــرة... ثــم قــال: ول َغــرو فــي ذلــك؛ فمناهــج الجماعتيــن تــؤدي 

ــاون!«. ــى هــذا التع إل

وقــال األســتاذ عمــر التلمســاني -المرشــد العــام الثالث-: »وبَلَــغ 

ِمــن حــرص حســن البنــا علــى توحيــد كلمــة المســلمين أنــه كان يرمــي 

إلــى مؤتمــر يجمــع الفــرق اإلســامية؛ لعــل اهلل يهديهــم إلــى اإلجمــاع 

ــةً وأن قرآننــا واحد،  علــى أمــٍر يَُحــول بينهــم وبيــن تكفير بعضهــم، خاصَّ

وديننــا واحــد، ورســولنا واحــد، وإلهنــا واحــد؛ ولقــد اســتضاف لهــذا 

الغــرض الشــيخ محمــد القمــي أحــد كبــار علمــاء الشــيعة وزعمائهــم 

فــي المركــز العــام فتــرة ليســت بالقصيــرة.

كمــا أنــه ِمــن المعــروف أن اإلمــام البنــا قــد قابــل المرجــع الشــيعي 
ــير  ــم يش ــا تفاه ــدث بينهم ــنة 48، وح ــج س ــي الح ــاني ف ــة اهلل كاش آي
إليــه أحــد شــخصيات اإلخــوان المســليمن اليــوم وأحــد تامــذة اإلمــام 
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ــل  ــاذا اغتي ــه: »لم ــي كتاب ــري ف ــال الجب ــد المتع ــتاذ عب ــهيد األس الش
حســن البنــا؟!«، ينقــل عــن روبيــر جاكســون قولــه: ولــو طــال عمــر هذا 
الرجــل -يقصــد حســن البنــا-؛ لــكان يمكــن أن يتحقــق الكثيــر لهــذه 
البــاد، خاصــة لــو اتفــق حســن البنــا وآيــة اهلل كاشــاني الزعيــم اإليرانــي 
علــى أن يزيــل الخــاف بيــن الشــيعة والُســنَّة، وقــد التقــى الرجــان فــي 
الحجــاز عــام 48، ويبــدو أنهمــا اتََّفقــا ووصــا إلــى نقطــة رئيســية لــول 
أن عوِجــل حســن البنــا بالغتيــال. ويَعلَّــق األســتاذ الجبــري قائــًا: لقــد 
ــتِه السياســية جهــد اإلمــام فــي التقريــب بيــن  َصــَدق روبيــر، وَشــمَّ بحاسَّ
المذاهــب اإلســامية؛ فمــا لــه لــو أدرك عــن قــرٍب دوره الضخــم فــي 

هــذا المجــال ممــا ل يتســع لذكــره المقــال؟!«.

 ولقــد كان لهــذا التاريــخ وهــذه الطريقــة أثرهــا فــي التفكيــر 
ــن  ــة ِم ــف الجماع ــن موق ــداءً ِم ــة ابت ــة المختلف ــي األزمن ــي ف اإلخوان
الثــورة اإليرانيــة، وقــد كان التأييــد الجــارف هــو الســمة الواضحــة لــكل 
قيــادات الجماعــة فــي تأييــد الخمينــي الــذي َعــزَّى فيــه »محمــد حامــد 
ــام  ــد اإلس ــه: »فقي ــه بقول ــد موت ــع- عن ــد الراب ــر« -المرش ــو النص أب

ــي!«. ــام الخمين اإلم

وموقــف جماعــة »حمــاس« ِمــن إيــران عبــر العقــود التــي ظهــرت 
ــة  ــن القضي ــة م ــف اإليراني ــى المواق ــاء عل ــي الثن ــة ف ــا، والُمبَالََغ فيه

ــع. ــى متابِ ــى عل ــطينية ل يَخف الفلس

ولقــد كانــت هــذه المســألة ِمــن أكبــر المســائل التــي نخــاف منهــا 
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فــي مســألة انتخــاب أي مرشــح إخوانــي للرئاســة؛ ولــذا شــهدت 

ــن  ــى م ــة األول ــي الجول ــف ف ــد الموق ــل تحدي ــتماع قب ــاتنا لاس جلس

ــاطر  ــرت الش ــي« -وكان خي ــور »مرس ــع الدكت ــة م ــات الرئاس انتخاب

ــن  ــا الشــديد ِم فَن ــا تََخوُّ ــا حــول هــذه المســألة، وأبدين حاضــًرا- تَباُحثً

موقــف الجماعــة ِمــن الشــيعة، وأنــه ل يُحتمــل أن يكــون هــو موقــف 

مصــر كدولــة لــو انتُِخــب عضــٌو مــن »اإلخــوان« رئيًســا للبــاد؛ ولقــد 

ــدِرك  ــه يُ ــيعة، وأن ــى الش ــوم عل ــا للهج ــي يومه ــور مرس ــرى الدكت انب

ــا خطَرهــم وُكفَرهــم، وأنــه ل يمكــن أن يكــون لــه موقــف مؤيــد  تمامً
ــاد. ــراق الب ــم باخت ــمح له ــم أو أن يس له

ة مُهاَجَمــة الدكتــور »مرســي« للشــيعة  وِمــن الطريــف: أنــه ِمــن ِشــدَّ

وتكفيرهــم تعرضــُت لبيــان أن الشــيعة ثاثــة أقســام ِمــن جهــة التكفيــر:

والَعلَوييــن  -كالــدروز  اهلل  غيــر  ِّهــون  يؤل الذيــن  فالغــاة   -

وعينًــا. نوًعــا  الكفــار  هــم  والباطنيــة-  واإلســماعيلية 

ــي  ــاف ف ــم خ ــرية، ففيه ــا عش ــة الثن ــض اإلمامي ــا الرواف - وأم

ــر  ــدم تكفي ــوم وع ــم بالعم ــدم تكفيره ــى ع ــور عل ــم؛ والجمه تكفيره

ــد  ــن ل ب ــة، لك ــم كفري ــن أقواله ــرة ِم ــوال كثي ــت أق ــن، وإن كان الُمَعيَّ

ــر  ــل تكفي ــة قب ــة الُحجَّ ــع، وإقام ــاء الموان ــروط وانتف ــتيفاء الش ــن اس ِم

ــن. الُمَعيَّ

لَة فا يَُكفَّرون، مع التفاق على تبديعهم. - وأما الزيدية الُمَفضِّ
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ــر  ــة التكفي ــن درج ــدِّئ ِم ــلفي أَُه ــا الس ــوَن أن ــا أن أك ــكان َعَجبً ف
ــذا  ــة! ول ــوان للرئاس ــح اإلخ ــى« مرش ــور »مرس ــدى الدكت ــيعة ل للش
شــعرنا جميًعــا بــأن هــذا الــكام هــو لطمأنتنــا والحصــول علــى تأييدنــا 
ــة  ــن حقيق ــًرا ع ــة معبِّ ــي الحقيق ــس ف ــية، ولي ــات الرئاس ــي النتخاب ف

ــف! الموق

ــور  ــا بالدكت ــدى لقائن ــًا ل ــا حاص ــوف أيًض ــذا التخ ــد كان ه ولق
ــه  ــران وزيارات ــدة بإي ــه الوطي ــن عاقت ــِرف م ــا ُع ــّوا«؛ لم ــليم الع »س
ــر  ــم أنك ــم وعقائده ــه أقواله ــا ل ــا ذكرن ــا لم ــب أنن ــه؛ والغري وصداقات
أنــه يعــرف ذلــك، وقـَـرر أن مَــن قــال ذلــك منهــم عــن الصحابــة ومَــن 
غالــى فــي آل البيــت ل يمكــن أن يكــون مقبــوًل معــه التقــارب، ول بــد 

ــه. ــن الحــذر من ِم

الساســة مواقفهــم دون دراســة  بعــُض  يَتَِّخــذ  كيــف  فتعجبنــا 
ــي  ــة ف ــذه اللوث ــة أن ه ــه، والحقيق ــون مع ــن يجلس ــب مَ ــة مذه لحقيق
ــدة الصحيحــة  ــة التقــارب مــع الشــيعة ســبببها عــدم دراســة العقي قضي

والتاريــخ، والواقــع المشــهود.

وقــد كان للدكتــور »كمــال الهلبــاوي« -عندمــا كان ممثــًا للتنظيــم 
الدولــي لإلخــوان المســلمين وبعــد أن تركــه- نفــس المواقــف العجيبة، 
! وأزواجه  والمــودة الكبيــرة للطاعنيــن فــي أصحــاب رســول اهلل

بيـن مصـر  الرئاسـة، وهـي التفـاق  وجـاءت محطـة أخـرى بعـد 
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وإيـران علـى اسـتقدام السـياح اإليرانييـن لمصـر بعـدد 5 مليـون سـائح 
عبـر خمـس سـنوات، وكانـت زيـارة »نجـاد« الرئيـس اإليرانـي ورفعـه 
لعامـة النصـر؛ مما يؤكـد مخاوفنا فـي اختراقاتهم للمجتمـع المصري، 
وكان هـذا التفـاق بالنسـبة لنـا نقًضـا لاتفـاق الـذي أُبـِرم بيننـا وبيـن 
»اإلخـوان« قبـل تأييـد الدكتور »مرسـي« فـي انتخابـات الجولـة الثانية، 
ومُناقًِضـا تمامًـا لـروح الجلسـة التـي جلسـنا فيهـا، وكان هـو مسـارًعا 
ة  لتكفيرهـم؛ فكيـف تأتي بـكل هذا العدد فـي ظل ضعف الدولـة، والهزَّ

اإلجتماعيـة والقتصاديـة التـي أحدثتهـا الثـورة؟!

وبيــان  التفــاق  هــذا  عــن  اإلثنــاء  محــاولت  كل  وفشــلت 
ــوان،  ــر وأس ــياحي زار األقص ــوج س ــذه بف ــل تنفي ــدأ بالفع مََخاِطِره، وب
ووزعــوا أقامًــا عليهــا أســماء األئمــة الثنــى عشــر علــى األطفــال فــي 
األماكــن التــي زاروهــا -كمــا أخبرنــا اإلخــوة هنــاك- رغــم الحراســة 
المشــددة التــي مارســتها أجهــزة األمــن والمخابــرات لالتــزام بالبرنامج 

ــل! ــدم التواص وع

وأضيــف إلــى هــذا الخطــر: أن بعــَض الطــرق الصوفيــة فــي 
ــن آل  ــم ِم ــع أنه ــيع؛ بجام ــو التش ــه نح ــي التوجُّ ــدأت ف ــد« ب »الصعي

ــة. ــم« للدراس ــى »قُ ــم إل ــافر بعضه ــل وس ــت، ب البي

وكان موقفنــا ِمــن هــذا الخطــر الداهــم هو: القيــام بحملــٍة واســعة 
ــيعة،  ــر الش ــن خط ــر ِم ــة؛ للتحذي ــتوى الجمهوري ــى مس ــار عل النتش
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وعقدنــا النــدوات والمحاضــرات، وقمنــا بتوزيــع الكتــب والملصقــات 
والكتيبــات علــى النــاس؛ للتحذيــر مــن هــذا الفكــر الضــال المنحــرف.

ــر واقعــة أخــرى ِمــن األمــور المهمــة تبيِّــن لنــا مــا كان يَُعــدُّ  وأتذكَّ

لبادنــا فــي ظــل الحكــم اإلخوانــي مــع التقــارب اإليرانــي واختراقهــا 

فــي المجــال اإلقتصــادي مــن الشــيعة:

ــد  ــتاذ »أحم ــل األس ــد تواص ــة؛ فق ــة مهم ــة ذات دلل ــي واقع وه

الوكيــل« -رئيــس الغرفــة التجاريــة المصريــة- وطلــب موعــًدا يلتقــى 

فيــه مــع إدارة »الدعــوة الســلفية«، وَكلََّفنــي مجلــس اإلدارة بالجلــوس 

مــع األســتاذ الوكيــل؛ وجــاء -حفظــه اهلل- وعــرض علينــا أمــًرا، قــال: 

»ل بــد أن أبيِّنــه لكــم قبــل أن أتخــذ موقًفــا. وذكــر أنــه كان فــي زيــارة 

لتركيــا بصفتــه ممثــًا لتحــاد الغــرف األفروأوروبيــة، فجــاء إليــه 

ــذ  ــه- وأخ ــق ل ــه وصدي ــو يعرف ــة -وه ــة التركي ــة التجاري ــس الغرف رئي

فـَـه برئيــس الغرفــة  بيــده وقــال: تعــاَل َســأَُعرِّفك علــى رجــل مهــم؛ فَعرَّ

ــم معــه فــي أنهــم يرغبــون فــي أن يســتثمروا  التجاريــة اإليرانيــة، وتََكلَّ

ــي مصــر. ــة ف ــة وتجاري ــار اســتثمارات صناعي 30 ملي

وقــال: إذا كنتــم ســتعملون حملــة مماثلــة لحملــة الســياح، فأنــا لــن 
أوافــق علــى ذلــك؛ ألن الجــو ل يســمح، بــأن يكــون هنــاك عمــل هادئ 
ــر  ــة لخط ــة منتبه ــت الدول ــو كان ــه: ل ــا ل ــراع؛ فقلن ــن الص ــوٍّ ِم ــي ج ف
الختــراق الشــيعي، وأجهزتهــا الرئاســية تعــرف هــذه المخاطــر لقلنــا: 



33

إن البيــع والشــراء مــع أي دولــة -مســلمة أو كافــرة أو مبتدعــة- ل يمثِّل 
ــة«  ــي الرئاس ــة ف ــة »ممثل ــة: أن الدول ــة الحقيقي ــن األزم ــكلة؛ ولك مش
ــك ل  ــواب! ولذل ــا األب ــح له ــل تفت ــة، ب ــذه القضي ــا له ــه إطاقً ل تنتب
يمكــن أن نوافــق علــى ذلــك؛ ألن كل هــذه الســتثمارات ســوف يتبعهــا 
ــب  ــاك عمــال يســافرون للتدري تواصــل مجتمعــي، وســوف يكــون هن
وخبــراء يأتــون للمتابعــة؛ ويحــدث التواصــل الكبيــر ِمــن خــال هــذه 
ــة  ــنقوم بحمل ــذا س ــة؛ ول ــة والصناعي ــة والتجاري ــات القتصادي التعام

أشــد ِمــن حملــة الســياح اإليرانييــن.

فقــال: إذًا أنــا لــن أوافــق علــى ذلك، وقــد نصحنــي أيًضــا ناصحون 
ِمــن جهــاٍت أخــرى بعــدم الســتمرار فــي هــذا العــرض الــذي َعَرَضــه 

رئيــس الغرفــة التجاريــة اإليرانيــة«.

كل هــذا كان يؤكِّــد الفتــراق والختــاف فــي فهمنــا لهــذه القضية، 
ــم  ــران، بزع ــم إلي ــون تأييده ــوان يعلن ــزال- اإلخ ــوم -ل ي ــى الي وإل
أنهــم ضــد أمريــكا! والــُكلُّ يَعلــم أن التفــاق الــذي أُِكلَــت بــه العــراق 

وأُِكلـَـت بــه ســوريا كان مــع األمريــكان!  

نسأل اهلل أن يعافي بادنا ِمن كل سوٍء.
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 الحمــد هلل، والصــاة والســام علــى رســول اهلل، أمــا بعــد؛    
ــراق  ــة اخت ــة محاول ــن الشــيعة ومقاوم ــف ِم ــت مســألة الموق ــد كان فق

المجتمــع المصــري أحــد أهــم نقــاط الختــاف مــع جماعــة اإلخوان، 

ــم  ــي«، ورغ ــد مرس ــور »محم ــة الدكت ــل رئاس ــي ظ ــة ف ــع الرئاس وم

ــرِّح  ــل وكان يَُص ــا بإدراكــه لمــدى خطــر الشــيعة، ب ــه قــد تكلــم معن أن

ــرض  ــابق-؛ إل أن ف ــال الس ــي المق ــا ف ــبق أن ذكرن ــا س ــم -كم بكفره

ــهيل  ــة تس ــوان بمحاول ــه اإلخ ــد حاول ــك ق ــاف ذل ــع خ ــر الواق األم

ــٍة. ــٍة هائل ــى مصــر بكثاف ــن إل حضــور الســياح اإليرانيي

ــم  ــان تقدي ــذا الطوف ــع ه ــة من ــي محاول ــا ف ــن جهودن ــد كان م ولق
ــذي كان  ــورى -ال ــس الش ــي مجل ــياحة ف ــر الس ــة لوزي ــب إحاط طل

يمثِّــل الغرفــة الباقيــة ِمــن البرلمــان فــي ذلــك الوقــت- لمناقشــة هــذا 

الموضــوع، والســؤال عــن التنســيق بيــن الــوزارة وبيــن أجهــزة الدولــة 

ــي،  ــن الوطن ــي، واألم ــن القوم ــاز األم ــرات، وجه ــرى -كالمخاب األخ

ــل  ــور الهائ ــذا الحض ــر ه ــدرك خط ــي ت ــات- الت ــن الجه ــا ِم وغيره

لهــؤلء الســياح؛ ألن هــذا الموضــوع يمثِّــل خطــًرا علــى األمــن القومي 

ــري. المص

-رئيــس الكتلــة  وقــد أخبرنــي األخ الفاضــل عبــداهلل بــدران 

ــب  ــن العج ــذاك- ع ــورى آن ــس الش ــور بمجل ــزب الن ــة لح البرلماني
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الــذي أَْظَهــَره طلــب اإلحاطــة هــذا، حيــث قال: »إنــه قــد تلــكأ مجلــس 
ــزب  ــة الح ــن كتل م ِم ــدَّ ــة -الُمَق ــب اإلحاط ــة طل ــي مناقش ــورى ف الش
ــة-  ــياحة اإليراني ــول الس ــل بروتوك ــي عم ــياحة ف ــر الس ــة وزي لمناقش
ألكثــر ِمــن ثاثــة أشــهر، وتحــت الضغــط واإللحــاح منــا تــم حضــور 
أول جلســة ِمــن نائــب الوزيــر دون حضــور الوزيــر، ولــم يتــم إبــاغ ول 
حضــور الجهــات المعنيــة األخــرى حســب طلبنــا فــي طلــب اإلحاطــة 
-األمــن القومــي والمخابــرات العامــة والداخليــة-، وبعــد أول جلســة 
رفضنــا اســتكمال المناقشــة إل بحضــور الوزيــر ومناديــب ِمــن الجهات 

ــورة. المذك

انفــردت بــي -والــكام لــألخ عبــد اهلل بــدران- نائــب وزيــر 
لَهــا  الســياحة بصفتــي مَُقــدِّم طلــب اإلحاطــة، وأبلغتنــي أن الوزيــر َحمَّ
رســالة لــي بــأن الــوزارة ل تعلــم عــن هــذا البروتوكــول شــيئًا! وأنــه قــد 
جــاء بتعليمــات مــن مكتــب الرئاســة مباشــرة، وبتعليمــاٍت منــه للتنفيــذ، 
وقــد تــم التعاقــد مــع شــركة طيــران خاصــة -مملوكــة لألســتاذ »رامــي 
ــا  ــاق؛ وعنده ــذ التف ــياح وتنفي ــؤلء الس ــل ه ــكار نق ــح«- لحت لََك
ــة،  ــة المختص ــات األمني ــتطاع رأي الجه ــرورة اس ــى ض ــا عل أصررن

ــن إتمــام ذلــك. ــذ لحي وإيقــاف التنفي

ثــم اســتدعاني الدكتــور هشــام قنديــل -رئيــس الــوزراء- لمكتبــه 
فــي مناقشــة حــول زيارتــه التــي تمــت للعــراق ومقابلتــه المدعــو عمــار 
الحكيــم قائــد فيلــق بــدر بالعــراق، وقلــت لــه: كيــف تجلــس مــع زعيــم 
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ــنة؟ فقــال: إنــه  ميليشــيات إجراميــة تهــدف إلــى القضــاء علــى أهــل السُّ
ل يعــرف أي شــيء عــن ذلــك! وَطلَــب التفاصيــل.

ــم  ــه ل ــيات قال: إن ــذه الميليش ــورة ه ــه خط ــُت ل ــا أوضح وعندم
ــق لهــذه الزيــارة هــو األســتاذ  يكــن علــى علــم بــأي شــيء! وأن المنسِّ
ــة  ــع الخارجي ــيق م ــة دون التنس ــب الرئاس ــن مكت اد« ِم ــدَّ ــام َح »عص
المصريــة! وأنــه أبلــغ بــأن هــذه القــوات اتفقــت معهــا الدولــة لحمايــة 
الشــركات المصريــة التــي تعمــل فــي العــراق، فــرددُت: حتــى ولــو كان 
ــرة  ــام شــخصية مســئولة كبي ــة فــا يصــح قي ــم أجهــزة الدول ذلــك بعل
ــيات  ــع ميليش ــر م ــل المباش ــة بالتواص ــة المصري ــس الحكوم ــل رئي مث
ــروف  ــذا مع ــاك، وه ــنة هن ــل الس ــى أه ــاء عل ــا القض ــة مهمته طائفي

ــه(. ــى كام ــم كله« )انته ــاَهد للعال ومَُش

ولقــد كانــت محاولــة إيجــاد بديــل عــن المؤسســة الرســمية 
ــذي  ــوري -وال ــة الرئيــس بمــا يشــبه الحــرس الث المســئولة عــن حماي
ـن أنــه كان توجيًهــا ِمــن القيــادة اإليرانيــة إذ ذاك- لهــا قرائنهــا  تبيَـّ
ــام  ــتاذ »عص ــًا األس ــرةً لي ــي م ــل ب ــد اتص ــا أنه: ق ــر منه ــي أتذك الت
دربالــة« -أيــام مظاهــرات المعارضيــن للرئاســة أمــام قصــر التحاديــة 
ــر  ــام القص ــات أن اقتح ــا معلوم ــال: إن لدين ــاك-، وق ــم هن واعتصامه
ــزم  ــه يل ــدَّد! وأن ــد تََح ــه ق ــاعات وأن ــال س ــيكون خ ــوري س الجمه
حضــور جميــع اإلخــوة الليلــة أو غــًدا علــى األكثــر حتــى نكــون جميًعا 
أمــام القصــر لكــي نحمــي الرئيــس! مــع ضــرورة توفيــر مــكان بديــل لــه 
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لتأمينــه! وأنــه يلــزم أن تكــون األعــداد حــول القصــر تصــل إلــى مليــون 
شــخص لــردع أي محاولــة لاقتحــام، وَطلـَـب حضورنــا بقــوة -كأبنــاء 

ــاعات! ــال س ــوًرا، وخ ــزب- ف ــوة والح الدع

ــل  ــي توصي ــر، وف ــي التفكي ــة ف ــن هــذه الطريق ــُت ســاعتها ِم ب تََعجَّ
ــت-، وكيــف يتولــى عصــام دربالــة  المعلومــة -لــو ُوِجــَدت ولــو َصحَّ

التنســيق والطلــب؟!

وكان جوابــي: أن هنــاك جهــات مســئولة -كالمخابــرات والحــرس 
الجمهــوري وقــوات الجيــش-؛ حتــى لــو َحــَدث تقصيــٌر ِمــن الداخلية، 
ــة الرئيــس  ــة، وهــي المســئولة عــن حماي فهــذه القــوات الرســمية كافي
والقصــر الجمهــوري، ثــم إن الرئاســة لــم تطلــب منــا ذلــك، وأنــا فــي 
الحقيقــة أســتبعد صحــة المعلومــة التــي ذكرتهــا، ول أســتطيع أن أطلب 
مــن اإلخــوة التحــرك بهــذه الســرعة فــي هــذا الوقــت مــن الليــل وبهــذه 
األعــداد لمجــرد احتمــال ل نــدري مــدى صحتــه، ول نــدري عواقــب 
هــذا األمــر، ورفضــُت المشــاركة، وتواصلــت مــع إخوانــي فــي مجلــس 
اإلدارة وقتهــا، واتفقنــا علــى صحــة الرفــض الــذي بلغــُت بــه »عصــام 

دربالــة«.

ولألســف: كانت هــذه الفكــرة قــد بــدأت فــي التبلــور، بــل وكانــت 
نقطــة البدايــة فــي فكــرة »اعتصــام رابعــة« -مأســاة الحركــة اإلســامية 
ة- مــع  فــي عصرنــا الحديــث، بــل ومأســاة بلدنــا كلــه خــال هــذه الُمــدَّ
ــات،  ــذاجة الُمواَزن ــدادات، وس ــطحية اإلع ــابات، وس ــطحية الحس س
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ــذي  ــى النحــراف العقــدي والمنهجــي ال ــدال عل ــل الخطــاب ال وخل
أوا منــه  لــم يســتجيبوا إلصاحــه بــأي درجــٍة ِمــن الدرجــات، بــل تبــرَّ
ونََســبُوه لغيرهــم -ول حــول ول قــوة إل بــاهلل-، كمــا ســنُبَيِّنه فــي مقــال 

آٍت -إن شــاء اهلل-.
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5

بعــد؛ أمــا  اهلل،  والســام علــى رســول  والصــاة   الحمــد هلل، 
فقــد كان لقــاء مجلــس إدارة »الدعــوة الســلفية« مــع وفــٍد ِمــن قيــادات 
ــي  ــي ح ــكندرية -ف ــوة باإلس ــر إدارة الدع ــي مق ــاد« ف ــب اإلرش »مكت
ــة  ــة مهم ــوم 2013/6/16م- عام ــرا ي ــة كليوبات ــر منطق ــيدي جاب س

ــن  ــا ع ــا مختلًف ــا موقًف ــرورة اتخاذن ــت ض ــارزة مَثَّلَ ــة ب ــة، ونقط للغاي

ــة. ــف الجماع مواق

ــي  ــاد« ف ــب اإلرش ــادات »مكت ــع قي ــاء م ــاء أول لق ــذا اللق وكان ه

مقــر الدعــوة باإلســكندرية؛ فقد كانــت اللقــاءات الســابقة تتــم فــي مقــر 

الجماعــة بالقاهــرة، وكنــا نطالبهــم كثيــًرا بـِـَردِّ الزيــارة، وطلبــوا منــا قبــل 

هــذا اللقــاء الحضــور لهــم لاجتمــاع؛ فرفضنــا، وقلنــا: ل بــد أن تـَـُردُّوا 

الزيــارة وتحضــروا أنتــم، وبالفعــل قَبِلــوا األمــر هــذه المــرة، وأخبرونــا 
بقــدوم وفــٍد كبيــر مــن »مكتــب اإلرشــاد« للقــاء مجلــس اإلدارة.

وكانــت األمــور -علــى األرض- فــي البــاد تتطــور كل يــوم ِمــن 

َســيٍِّئ إلــى أســوأ، بعــد أن حققــت تحــركات »حركة تمــرد« تفاعــًا كبيًرا 

ــاع  ــاكل النقط ــنا، وتفاقمْت مش ــنَاهُ بأنفس ــري لََمس ــارع المص ــي الش ف

اليومــي للكهربــاء -ولســاعات طويلــة-، وأصبــح ِمــن األمــور المعتــادة 

أن تطــول طوابيــر انتظــار الســيارات علــى محطــات الوقــود إلــى أكثــر 

ِمــن كيلومتــر تنتظــر نحــو عــدة ســاعات؛ وذلــك لنقــص الوقــود، وقــد 
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تضاعــف الســخط الشــعبي علــى الجماعــة والرئاســة التابعــة لهــا.

وحضــر الوفــد في الموعــد المقــرر، وحضــر فيه: األســتاذ »محمود 
ــزلن«،  ــود غ ــتاذ »محم ــين«، واألس ــود حس ــتاذ »محم ــزت«، واألس ع
ــة لحــزب  ــة البرلماني ــس الكتل ــم حســين« رئي ومعهــم األســتاذ »إبراهي
ــن  ــم بَم ــد أتيناك ــا: »لق ــال لن ــد ق ــان، وق ــي البرلم ــة ف ــة والعدال الحري
يتخــذون القــرار داخــل مكتــب اإلرشــاد؛ فقولــوا لهــم مــا تشــاءون«، 
وحضــر اللقــاء منــا: الشــيخ محمــد عبــد الفتــاح »أبــو إدريــس«، وأنــا، 

وعــدد ِمــن أعضــاء مجلــس اإلدارة.

وبــدأ الــكام األســتاذ »محمــود عــزت«، فقال: »نحــن لــم نحضــر 
ِمــن أجــل 6/30 ول غيرهــا، ول التطــورات السياســية، ولكــن َحَضرنــا 
ة فــي اهلل! وكانــت البدايــة صادمــة لنــا؛ ألن هــذا  ِمــن أجــل تأكيــد األُُخــوَّ
األمــر ليــس قطًعــا مقصــود الزيــارة، فــكان جوابنــا: نحــن أيًضــا نحرص 
ة فــي اهلل، ولكــن الوضــع السياســي فــي البــاد يحتــاج إلــى  علــى األُُخــوَّ
ــٍف  ــة بتكلي ــددُت ورق ــد أع ــت ق ــة«، وكن ــة ومُنَاَصح ــة ومُناقَش مُراَجع
ــي  ــه لهــا، تتضمــن النقــاط األساســية الت ــن مجلــس اإلدارة ومراجعت ِم
ل بــد ِمــن مراعاتهــا؛ لتجنــب الزلــزال المتوقــع فــي 2013/6/30م، 
ــع أو ضــد  ــي المظاهــرات -م ــا كان عــدم المشــاركة ف رغــم أن موقفن
اإلخــوان- خوفـًـا مــن ســفك الدمــاء وحصــول الضطــراب والفوضــى 
فــي البــاد، ولــم يكــن صــدر ِمــن القــوات المســلحة وقتهــا أي بيانــات 

نتأكــد منهــا حقيقــة موقفهــم.
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ــارة؛ إل  ــر عــن حقيقــة الزي ــة التــي رأيناهــا ل تعبِّ ومــع هــذه البداي
أننــا أصررنــا علــى طــرح ورقــة العمــل التــي تضمنــت عناصرهــا اآلتي:

1- ضــرورة تغييــر الخطــاب التكفيــري العنيــف الــذي صــار 
مُســتَعَمًا فــي معظــم فاعليــات الجماعــة ومؤيديهــا، واللقــاءات 
اإلعاميــة لقياداتهــا وممثليهــا، وأن هــذه الخطــاب يــؤدي إلى الســقوط 

ــقوط. ــدم الس ــاف ع أضع

وكان جــواب األســتاذ »محمــود عــزت« علــى ذلك: »هــذا الخطاب 
ليــس خطابنــا؛ فمحمــد عبــد المقصــود ســلفي مثلكــم؛ َكلِّمــوه أنتــم! 
وعاصــم عبــد الماجــد ِمــن الجماعــة اإلســامية وليــس مــن اإلخــوان، 
وصفــوت حجــازي ليــس مــن اإلخــوان وإنمــا هــو تبــع مجلــس أمنــاء 
الثــورة، فقلــت لــه: ومحمــد البلتاجــي؟ فقــال: »البلتاجــي )غيــر ملتزم( 

ول يســمع الــكام!«.

ــا أن  ــم جميًع ــا نعل ــا كذلك؛ ألنن ــا لن ــواب صاِدمً ــذا الج وكان ه
منصــات »اإلخــوان« والقنــوات التــي يديرونهــا هــم الذيــن يتحكمــون 
ــا، ول يتكلــم أحــٌد إل بمــا يريــدون؛ ولــو أرادوا مَنْــع ذلــك  فيهــا تمامً

ــوه. لََمنَُع

ــة؛  ــر الحكوم ــرورة تغيي ــا فيه: ض ــا تكلمن ــن م ــن ضم 2- وكان ِم
ــة. ــى إدارة األزم ــوزراء- عل ــس ال ــدرة رئي ــا -وق ــدم قدرته لع

ــأن  ــا ب ــن عــدم الســتئثار بالســلطة، ونََصحن ــد ِم ــك ل ب 3- وكذل
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ــن  ــظ م ــن أي محاف ــدم تعيي ــح بع ــة، وننص ــن قادم ــة المحافظي حرك
ــك  ــر ذل ــي آخ ــف ف ــعبي، ولألس ــخط الش ــي الس ــوان«؛ لتاف »اإلخ
اليــوم كانــت قــد صــدرت حركــة المحافظيــن وأُعِلنَــت، وكان جميــع 
ة مــدى  المحافظيــن الُجــُدد مــن »اإلخــوان« كأنهــم ل يُدرِكــون  بالَمــرَّ
الســخط الشــعبي -بــل ومــن كل مؤسســات الدولــة- علــى هــذا 

ــلوب. األس

4- وكان ِمــن أهــم النقــاط التــي نصحنــا فيهــا: أن مَــن يتظاهــرون 

ــر النــاس  ــا يحاربــون اإلســام، بــل أكث ضــد »اإلخــوان« ليســوا جميًع

ــا،  ــن، وغيره ــولر والبنزي ــاء، والس ــي الكهرب ــة ف ــب عادل ــم مََطالِ له

ــَل المســئولية. ــن تََحمَّ ــى مَ وهــذه حقوقهــم عل

وكان الجــواب مــن األســتاذ »محمــود عزت«: »إنهــم واهلل يحاربون 

اإلســام!«، فقلــت لــه: »ل شــك أن هنــاك مـَـن يَكــره اإلســام، وهنــاك 

ــن  ــن يحاربــون اإلســام، ولكــن ليــس ُكلُّ مَ فــي الخــارج والداخــل مَ

خــرج يطالـِـب بمطالــب اقتصاديــة وحياتيــة يحــارب اإلســام«.

ــي  ــك ف ــد ذل ــا بع ــتَمرَّت فيم ــرة اس ــاف خطي ــة اخت ــت نقط وكان

»اعتصــام رابعــة« ومــا بعدهــا، ونَالَنــا ِمــن ذلك الخطــاب وهــذه الطريقة 

الشــريحة األكبــر ِمــن التَُّهــم بالنفــاق -بــل والُكفــر- ِمــن البعــض، وأمــا 
ــي نفــوس عامــة أتباعهــم؛ بســبب  ــة فَوصــٌف اســتقر ف ــا بالخيان وصفن

هــذا الخطــاب، وهــذه الطريقــة مــن التفكيــر.
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وكذلــك مـَـن يقول: إنهــم ل تُقبــل لهــم توبــة إل بالحضــور لمنصــة 
رابعــة، وإعــان التوبــة ِمــن هناك!

-: )فـَـِإْن يَتُوبـُـوا يـَـُك َخيـْـًرا  وكذلــك مَــن يتلــو قــول اهلل -َعــزَّ َوَجلَّ
نْيـَـا َواآْلِخــَرِة َومـَـا لَُهــْم  ُ َعَذابـًـا أَلِيًمــا فـِـي الدُّ بُْهــُم اهللَّ َّــْوا يَُعذِّ لَُهــْم َوإِْن يَتََول
فـِـي اأْلَْرِض ِمــْن َولـِـيٍّ َوَل نَِصيٍر( )التوبــة:74(، ويُســِقطه علينــا وعلــى 
غيرنــا ِمــن مَُخالِِفيهــم، ومــع أن أول اآليــة قولــه -تعالــى-: )يَْحِلُفــوَن 
ــوا  ِ مـَـا قَالـُـوا َولََقــْد قَالـُـوا َكِلَمــةَ الُْكْفــِر َوَكَفــُروا بَْعــَد إِْســَاِمِهْم َوَهمُّ بـِـاهللَّ
ــِه(،  ــْن فَْضِل ــولُهُ ِم ُ َوَرُس ــُم اهللَّ ــوا إِلَّ أَْن أَْغنَاُه ــا نََقُم ــوا َومَ ُ ــْم يَنَال َ ــا ل بَِم
اآليــة نََزلـَـت فــي منافقيــن نََطُقــوا بكلمــة الُكفــر والطعــن فــي اإلســام، 
أَنـَـا اهللُ مــن ذلــك، ولألســف كان هــذا طريًقــا مســتمًرا  والحمــد هلل قــد بَرَّ
ــا فــي المخالـِـف  بإنــزال اآليــات التــي نزلــت فــي الكفــار صراحــةً ونَصًّ

سياســيًّا، ول شــك أن هــذا كان خطــًرا عظيًمــا.

5- وكان ِمــن ضمــن عناصــر مــا طرحنــاه عليهــم: أن العــداوة مــع 
ــن  ــع ل يمك ــي المجتم ــودة ف ــوى الموج ــة والق ــزة الدول ــع أجه جمي
ــاء،  ــاز القض ــع جه ــارْت م ــداوة ص ــزاع والع ــا؛ فالن ــق نجاًح أن يحق
والشــرطة، والمخابــرات، ورجــال المــال واألعمــال والدولــة العميقــة، 
والقــوى السياســية المخالِفــة، »ولــم يكــن َظَهــر لنــا أن النــزاع قــد طــال 
أيًضــا القــوات المســلحة، بــل كنــا نعتمــد علــى مــا قالــه الدكتــور محمد 
مرســي فــي لقــاٍء ســابٍق ِمــن أن العاقــة مــع القــوات المســلحة ممتــازة 
ــي  ــرٍة ف ــت العــداوة مــع قطاعــاٍت كبي ــك كان ــازة«، وكذل ــوق الممت وف
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المجتمــع، وهــذا لــم يفعلــه الرســول  قـَـّط فــي ســيرته.

فــكان الجواب: »نحــن نتــوكل علــى اهلل، وننتظــر المــدد ِمــن 
الســماء!«، فقلــت: »والتــوكل علــى اهلل ل يُنَافـِـي األخــذ باألســباب، ول 

ــه! ــن في ــد نعــادي كلَّ مَ ــادة بل ــن قي يمكــن أن نتمكــن ِم

6- وأوصينــا بضــرورة حــل مشــكلة »النائــب العــام« للتفاهــم مــع 
الهيئــات القضائيــة، ولألســف كانــت كل هــذه النصائــح ل تَلقــى آذانـًـا 

صاغيــة.

ة فــي اهلل؛ إل أننــا لــن نشــارك فــي  وانتهــى اللقــاء علــى بقــاء األُُخــوَّ
أي فاعليــات جماهيريــة مــع أو ضــد اإلخــوان.

ــة  ــوة لمليوني ــت الدع ــاع تم ــذا الجتم ــي له ــبوع التال ــي األس وف
ــى  ــذي أَدَّى إل ــاوي ال ــام المأس ــدأ العتص ــة«، وب ــة العدوي ــي »رابع ف
ضــرب الحركــة اإلســامية بجــراٍح غائــرٍة َحاَولْنــا مَنَْعَهــا بجهــوٍد كثيــرٍة 
ومســتمرٍة، ولكــن ســبق القــدر ِمــن اهلل بهــذه الجــراح، وإنــا هلل وإنــا إليــه 

راجعــون.
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6

الحمد هلل، والصاة والسام على رسول اهلل، أما بعد؛  

ــي كل  ــا ف ــًا أمامن ــًرا ماث ــاء َخَط ــفك الدم ــة س ــت قضي ــد كان فق
مراحــل دعوتنــا، وزاد حذرنــا ِمــن هــذا الخطــر بعــد الثــورة، ول تــزال 
  ُّــم النبــي ــا تُراِعــي هــذا األمــر؛ كيــف ل وقــد َعظَّ ــا ومواقُفن قراراتن
أمــر الدمــاء أيمــا تعظيــم، فقــال فــي خطبــة عرفــة -أول مــا قــال بعــد 
ــَرامٌ  ــْم َح ــْم َوأَمَْوالَُك -: )إِنَّ ِدمَاءَُك ــلَّ ــزَّ َوَج ــى اهلل َع ــاء عل ــد والثن الحم
َعلَيُْكــْم َكُحْرمَــِة يَْوِمُكــْم َهــَذا فـِـي َشــْهِرُكْم َهــَذا فـِـي بَلَِدُكــْم َهــَذا( )رواه 

ــَد هــذا المعنــى فــي يــوم النحــر. مســلم(، وأَكَّ

ــأن األصــل فــي أهلــه اإلســام،  ــا علــى المجتمــع -ب وكان ُحْكُمن
وأن غيــر المســلمين فيــه مَُعاهــدون أو مُســتَأمنون- يُلِْزمنــا بــان ل نباِشــر 

أو نأمــر أو نبيــح أو نتســبب أو نرضــى بســفك دمــاء معصومــة؛ بخــاف 

توجهــاٍت أَُخــر منتســبة إلــى العمــل اإلســامي تـَـرى ُكفــر النــاس أصًا، 

ــٍر ول  ــم بُكف ــم عليه ــراِده ل يُحك ــُر أف ــا؛ أكث ــع جاهليًّ ــرى المجتم أو ت

إســام، بــل فــي الطبقــة المتميعــة التــي ل يَشــغلون أنفَســهم بالُحكــم 

عليهــا مــع وجــود طبقــٍة كافــرٍة مَُحاِربـَـة للديــن؛ فلهــذا ل يــرون ُحرمــةً 

لدمــاء هــؤلء وهــؤلء وأموالِهــم.

وقــد َظَهــر هــذا األمــر فــي بدايــة الثــورة؛ حيــث كان البعــض يـَـرى 

ــرورة  ــك ض ــرى ذل ــِعلها! وي ــاء لتُش ــراق الدم ــد أن تُ ــورات ل ب أن الث
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لوجودهــا واســتمرارها! ونحــن نــرى أن زوال الســماوات واألرض 

  ــي ــر النب ــا أَْخبَ ــلم كم ــرئ مس ــفك دم ام ــن س ــى اهلل ِم ــون عل أه

ــن  ــاء م ــفك الدم ــة س ــي درء فتن ــة ف ــن البداي ــعيُنا م ــكان َس بذلك؛ ف

خــال الســتفزاز للقتــل ثــم الُمَطالَبـَـة بالقصــاص! فندخــل فــي الدائــرة 

المفرغــة التــي ل تنتهــي إل بخــراب البــاد وتدميرهــا وتحصيــل 

الفوضــى فيهــا، وهــو مــا كان يــراه البعــض هدفـًـا لكــي يعيــد بناءهــا ِمــن 

ــذا  ــؤلء أن ه ــا دََرى ه ــون!-، ومَ ــا يزعم ــف« كم ــى نظي ــد -«عل جدي

عبــر التاريــخ لــم يحــدث، وبالموازيــن الشــرعية ل يجــوز؛ ألن مفســدة 
الصبــر علــى الفســاد أقــل ِمــن مفســدة الفوضــى وتخريــب البــاد التــي 

ــى،  ــى تُبن ــا- حت ً ــا قرون ــان -وربم ــن الزم ــودًا م ــت ُعُق ــارت بَِقيَ إذا انه

وربمــا لــم تُبـْـَن أصــًا، بــل انقســمت وضاعــت، وصــارت حديثـًـا ِمــن 

التاريــخ!

ولقــد ســعينا ِمــن البدايــة فــي حــل مشــكلة مَــن ســقطوا فــي بدايــة 

يَة؛ خاصــةً أن القاتـِـل  المظاهــرات ِمــن خــال الَحــلِّ الشــرعي بدفــع الدِّ

مجهــول العيــن، ول يمكــن مــع هــذا الجهــل القصــاص، والصحابــة في 

قتــال الفتنــة لــم يُطالبــوا بالقصــاص، وقــد أُجِهَضــت هــذه المحــاولت 

يـَـة بيــٌع لــدم ابنهم  بعــد أن أوهــم الُمغِرضــون أوليــاء القتلــى أن قبــول الدِّ

ــن قَبِــل الديــة فهــو مضيــٌع لَِحــقِّ الشــهداء،  أو ابنتهــم ل يجــوز! وأن مَ

عميــٌل للســلطة الظالِمــة أو الكافـِـرة -علــى حــد توصيفهــم!-.
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الديــات؛ إل أن  الكثيــرون مــا عرضنــاه مــن أمــر  قَبِــل  وقــد 
ــوا عــن  ــا تراجع ــغ فســرعان م ــَرٍج بالِ ــي َح ــم ف ــة جعلته ــة الرافِض الِقلَّ
قبولهم، علــى الرغــم ِمــن أن القــرآن نـَـصَّ علــى قبــول الديــة فــي القتــل 
العمــد المعلــوم فيــه َعيــن القاتــل المســتوفي شــروط القصــاص، فقــال 
َِّذيــَن آمَنـُـوا ُكتـِـَب َعلَيُْكــُم الِْقَصــاُص فـِـي الَْقتْلَــى  -تعالــى-: )يـَـا أَيَُّهــا ال
الُْحــرُّ بِالُْحــرِّ َوالَْعبـْـُد بِالَْعبـْـِد َواأْلُنْثـَـى بِاأْلُنْثـَـى فََمــْن ُعِفــَي لـَـهُ ِمــْن أَِخيــِه 
ُِّكــْم  ِّبـَـاٌع بِالَْمْعــُروِف َوأَدَاءٌ إِلَيـْـِه بِِإْحَســاٍن ذَلـِـَك تَْخِفيــٌف ِمــْن َرب َشــْيءٌ فَات
ــرة:178(،  ــَذاٌب أَلِيٌم( )البق ــهُ َع ــَك فَلَ ــَد ذَلِ ــَدى بَْع ــِن اْعتَ ــةٌ فََم َوَرْحَم
ةً  ــوَّ ــانًا وأُُخ ــا، وإحس ــًوا ومعروفً ــا عف ــة وأداءه ــول الدي ــمَّى اهللُ قب فَس
ــر  ــم يصــف هــذا األم ــة، ول بَ ــا أوصــاف مَُرغِّ ــا ورحمــةً، وكله وتخفيًف
بخيانــة أو بيــع للــدم أو تضييــع للمبــادئ! أو غيــر ذلــك ممــا اســتعمله 

ــاهلل. ــوة إل ب هــؤلء الُمْغِرضــون، ول حــول ول ق

وكانــت جهودنــا بعــد ذلــك فــي أحــداث »محمــد محمــود« 
ــي  ــذل كل جهــد ف ــن األطــراف المتنازعــة، وب ومحــاولت الفصــل بي
ــد  ــا بع ــت مبادرتن ــم األمر، وكان ــع تفاق ــام ومن ــاء العتص ــة إنه محاول
ــد أن  ــنة 2012م بع ــة س ــات الرئاس ــة انتخاب ــان نتيج ــل إع ــك قب ذل
ــه إذا لــم يتــم إعــان  بــدأ اإلخــوان النــزول فــي الشــوارع مهدديــن بأن
فــوز الدكتــور »مرســي«؛ فلــن يمــر األمــر بســام، ولحــت فــي األُفـُـق 
ــي فــي المســتقبل شــرح  ــه أن يأت ــة، ولعل مخاطــر ســفك الدمــاء بكثاف
هــذه المواقــف بتفاصيلهــا، وكان موقفنــا الرافــض للمشــاركة فــي 
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المظاهــرات التــي دعــت إليهــا »تمــرد« فــي »6/30« والُمَطالَبــة بالتغيير 
ــية. ــات السياس ــلمية والتواص ــرق الس بالط

ــة منــع ســفك الدمــاء؛  ــن قضي ــا ِم كان هــذا الموقــف منبعــه أساًس
ــا فــي ذلــك الوقــت وقبلــه وبعــده. كن فهــذا الــذي كان يَُحرِّ

ثــم تأتــي مأســاة »رابعة« عامــة مميــزة وفَاِرقــة بيننا وبيــن اتجاهاٍت 
كثيــرٍة مُنتَِســبة للعمــل اإلســامي، ورغــم جهودنــا التــي بذلناهــا لمنــع 
ــا نعلــم ِمــن آثــاره الســلبية علــى البــاد  تكويــن العتصــام ابتــداءً -لَِم
كلِّهــا وعلــى الحركــة اإلســامية خصوًصــا-، ثــم فــي محــاولت 
ــلمي دون إراقــة الدمــاء؛ رغــم ذلــك فــإن التَُّهــم إلــى يومنــا  الَفــضِّ السِّ
ــة  ــا ملوث ــا، وأن أيدين ــأن الدمــاء فــي ِرقابن ــا ب ــزال تنهمــر علين هــذا ل ت
بدمــاء الشــهداء! وأننــا قَتَلــةٌ مُشــاِركون فــي القتــل! وكــذا تَُهــم الخيانــة 

ــن يُلِْقيهــا-. والنِّفــاق والكفــر -حســب درجــات النحــراف عنــد مَ

ــًا،  َــم يُباِشــر قت ــن ل ــم بذلــك مَ والعجــب كل العجــب؛ كيــف يُتََّه
ولــم يَأمــر بــه، ولــم يَتََســبَّب فيــه، ولـَـم يـَـرَض بــه؛ بــل نهــى عــن ذلــك 
أ مــن ســفك الدمــاء بغيــر حق؟! ولكنهــا »اللطِميَّــة«  كل األطــراف وتَبـَـرَّ
التــي يَُحــاِول البعــض إِبقاءَهــا وإِحياءَهــا، كمــا فََعل »الشــيعة« مع مأســاة 
ــا شــهيًدا، وإحيــاء عاطفــة »المظلوميــة« عبــر  قتــل الُحَســين  مظلومً
األجيــال، مــع إلقــاء التَُّهــم علــى »أهــل الُســنَّة« وتحميلهــم دم الحســين 
ــروج  ــن الخ ــه ِم ــوا مَنَْع ــن حاَول ــه حي ــاء من ــم أبري ــهد اهلل أنه ؛ ويش
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ــن  ــاء ِم ــم، وأبري ــر األلي ــذا المصي ــن ه ــه ِم ــا علي ــه، وخوفً ــا علي حرًص
ــاء  ــه، وأبري ــاَرَكة والرضــا بَقتِل ــة والُمَش َ ــل بعــدم الُمَعاَون ــن قُتِ ــه حي قَتِل
ــال  ــبُّبًا- كمــا ق ــَرةً أو تََس ــه -مُبَاَش ــن قَتَل ــَذمِّ مَ ــل بِ ــه بعــد أن قُتِ ــن قَتِل ِم
ابــن عمــر  لَِمــن ســأله ِمــن أهــل العــرق عــن دم البعــوض: »انُظــروا 
إلــى أهــل العــراق، يَقتلــون ابــن بنــت رســول اهلل  ثــم يَســألون عــن 
ــن  ــم الذي ــم ه ــين ؛ ألنه ــل الحس ــم قَت ــب إليه ــوض!«؛ فنََس دم البع
ــلموه  ــم أس ــِذب، ث ــل والَك ــُدوه بالباِط ــروج، وَوَع ــى الخ ــوه عل ُض َحرَّ

لَقاتِِليــه الُمبَاِشــرين لقتلــه.

ــاد  ــدم الب ــاَر َه ــنَّة خي ــةُ وأهــُل الُس ــل الصحاب َــم يَقب ــك ل ــع ذل وم
ــا  ــين  ظلًم ــل الحس ــد قت ــٍن بع ــة وفِتَ ــرب أهلي ــى ح ــا إل وتحويله
وُعدوانًــا؛ ألن فــي ذلــك مزيــَد الفســاد، وتضاعــف الضــرر علــى 

المســلمين.

وســنذكر بالتفصيــل جهودنــا فــي محاولــة منــع ســفك الدمــاء فــي 
»رابعــة« -التــي نســأل اهلل تعالــى أن يجعلهــا فــي ميــزان حســناتنا- فــي 

المقــال القــادم -إن شــاء اهلل-. 
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7

الحمد هلل، والصاة والسام على رسول اهلل، أما بعد؛

فقــد جاءنــي فــي يــوم الثاثــاء الموافــق 22 رمضــان 1434 هجريــة 
ــام  ــاء »اعتص ــدين وأثن ــاء الراش ــجد الخلف ــي مس ــكاف ف ــاء العت -أثن
ثــون فــي منصتــه الحاضريــن فيــه بأنــه  رابعــة« الــذي كان يُفتــي المتحدِّ
أفضــل مــن العتــكاف فــي المســجد الحــرام- أحــد الزمــاء األطبــاء 
ــن اإلخــوان  ــة -وبعــد حــدوث النقســام بي ــا فــي الكلي ــن كان معن مَم
ــن اســتمر علــى انضمامــه  والســلفيين ســنة 1979 م كان ِمــن ضمــن مَ
لجماعــة »اإلخــوان« رغــم مَُحافََظتــه علــى الســمت الســلفي ِمــن إعفــاء 
اللحيــة، وغيــر ذلــك، وظــل كذلــك مُحافًِظــا علــى عاقــات جيــدة مــع 

الســلفيين بُحســن ُخلُقــه وأدبــه- وَطلَــب منــي المحادثــة.

فتحــدث معــي أنهــم -أي »اإلخــوان«- قــد أَدَركــوا أنه ِمــن الصعب 
ا عــودة الدكتــور »مرســي« وعــودة الدســتور، وأنهــم يبحثــون عــن  جــدًّ
ــاِهموا  ــزال لكــم تَواُصــات؛ فَس ــإن كان ل ي ــة؛ ف حــلٍّ سياســي لألزم

فــي ذلــك.

ــلوك  ــد«، وأن س ــح والمفاس ــة »المصال ــي قضي ــًرا ف ــه كثي وَكلَّمتُ
»اإلخــوان« هــذه المــرة ليــس كســلوكهم طيلــة عــدة عقــوٍد ِمــن الزمــان 
منــذ خرجــوا مــن ســجون عبــد الناصــر، وحيــن تواجــدوا فــي المشــهد 
السياســي؛ فقــد ُســِجن المرشــد الحالــي الدكتــور »بديــع« قبــل ذلــك 
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ـة، وُســِجن المهنــدس  ُروا الدخــول فــي معركــة ِصفِريَـّ يَُقــرِّ ولــم 
ـة، والدكتــور  »خيــرت الشــاطر« ولــم يَدخلــوا فــي معركــة ِصفِريَـّ
»مرســي« نفســه كان مســجونًا أثنــاء قيــام الثــورة فــي ينايــر2011م؛ فمــا 
ة حتــى قــرروا الدخــول فــي معركــة  الــذي قَلَــب موازينهــم هــذه الَمــرَّ
ِصفِريَّــة يَخُرجــون منهــا هــم الخاســرين -عنــد كل العقــاء- خاصــة أن 
المســئولين قــد َعَرضــوا قبــل ذلــك حلــوًل لعــدم الوصــول إلــى هــذه 

ة؟! ــوَّ ــضِّ بالُق ــر الَف ــة، وَخَط األزم

وتكلمــُت معــه عــن األدلــة الكثيــرة ِمن الكتــاب والُســنَّة فــي مراعاة 
المصالــح والمفاســد، ومُواَزنــات القــدرة والعجــز؛ حتــى قــال لي: لــَم 

ــة رابعة«؟. ل تأتــي لتقــول هاتيــن الكلمتيــن »الِحلِْويــن« علــى »منَصَّ

ــي العتصــام  ــن ف ــر مَ ــًرا أو أكث ــل؟ إن كثي ــد أن أُقتَ ــت له: أتري فقل
ــة. ــيَّ بالنِّفــاق والخيان ــي أو يحكمــون َعلَ يَُكفِّرونن

فقال: الحقيقة أن األكثر يرونك كذلك!  

ــر  ــدأ بتغيي ــن فاب ــن الكلمتي ــول هاتي ــد أن أق ــت تري ــت: إذا كن فقل
ــة بــدًل ِمــن التكفيــر والتخويــن، َكلِّــم  الخطــاب الُمســتَعَمل علــى المنَصَّ
النــاس أن المســألة اجتهاديــة وأن الُمخالـِـف -أعنــي نحــن- مجتِهــدون 
مخِطئــون، وعندمــا يســتقر فــي نفــوس النــاس ذلــك أحضــر أنــا هنــاك 
ــواب  ــو الص ــادي ه ــأن اجته ــم ب ــري وأُقنِعه ــة نظ ــن وجه ــع ع ألُدَافِ
َجــة بــكام أمثــال:  وليــس الخطــأ؛ لكــن مــع اســتعمال العاطفــة الُمَؤجَّ
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عاصــم عبــد الماجــد، ومحمــد عبــد المقصــود، وفــوزي الســعيد؛ فــا 
يمكــن أن يســمع كامــي أحــٌد!

فقال: وهــل تظــن أننــا لــو أَمَرنــا النــاس بالنصــراف ســينصرفون؟! 
لــن يَنصرفــوا أبــًدا لمجــرد الطلَب!

فقلــت لــه: إن الســبب فــي ذلــك هــو طريقــة الخطــاب الُمســتَعَمل 
أيًضــا؛ فــإذا َغيَّرتـُـم الخطــاب تََغيَّــَرت المواقــف، ولكــن علــى أي حال؛ 

مــا هــو الحل السياســي الذي تــراه؟   

ا«، وكان الدكتــور »ســليم  فقال: مُبَــادََرة الدكتــور »ســليم الَعــوَّ
ــور  ــأن يخــرج الدكت ــة ب ــن األزم ــادََرة للخــروج ِم ــد طــَرح مُبَ ا« ق ــوَّ الَع
»مرســي«، ويعلــن تفويضــه لشــخصية يُتََّفــق عليهــا لصاحيــات رئيــس 
ــا للدســتور الــذي  ــدة وفًق ــات رئاســية جدي ــم انتخاب ــة إلــى أن تت الدول

ــه. تــم إيقــاف العمــل ب

ــك  ــاه أن ــتور معن ــاء الدس ــل بق ــي ظ ــب ف ــذا الَمطلَ ــت له: ه فقل
تطلــب ِمــن النــاس أن يُســلموا أنفســهم ألعــواد المشــانق أو الســجن؛ 
ــه إلغــاؤه فــي أي  ــي التفويــض فــي ظــل الدســتور يمكن ــن يُعِط ــإن مَ ف
ــن؛ هــل تتصــور أن يَقبــل الطــرُف اآلخــر -بعــد  لحظــة بمجــرد أن يَتََمكَّ
مــا تمكــن واســتقر لــه األمــر- أن تعيــده إلــى نقطــة البدايــة، وأن يكــون 

تحــت رحمــة تفويــض يمكــن إلغــاؤه فــي أي لحظــة؟!

فقال: فماذا ترى من حل؟
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قلت: لـو تـم التفـاق علـى شـخصية يتـم منـح التفويض لهـا يكون 

ذلـك مقترنًـا بإعـان السـتقالة مـن الدكتور »مرسـي« فا يصبح رئيًسـا 

بعـد التفويـض، فـا يمكنـه إلغـاؤه؛ فتُعِطـي للطـرف اآلخـر احتماليـة 

التفكيـر فـي األمـر؛ فَسـَكَت وقـال: أعطنـي فرصـة حتـى نسـأل »مكتب 

اإلرشـاد«: هـل يوافِقـون علـى هـذا التعديـل أم ل؟

ول زلـت أنـا إلـى يومنـا هـذا أتعجـب مـن التوقـف عـن قبـول هذا 

القتـراح! وكأن األمـر كان عندهـم يَُعـدُّ لترتيـٍب آخر، هـل كان متصوًرا 

فـي مبـادرٍة كهـذه أن تكـون مقبولة دون هـذا التفكيـر البديهـي؟ أم أنهم 

يتصـورون أن الطـرف اآلخـر سـيَقبل بغباٍء بهذه الشـروط التي يشـترطها 

مَـن هـو فـي موقف الضعـف ل فـي موقـف القوة؟!

ول زلــت أقــول فــي نفســي إلــى يومنــا هــذا: إذا كان هذا مــا وصلوا 

ــور  ــودة الدكت ــة ع ــدم إمكاني ــن ع ــة« م ــام رابع ــاء »اعتص ــي أثن ــه ف إلي

»مرســي« والوضــع الســابق علــى أحــداث 6/30 و2013/7/3؛ 

ــي  ــر الوهم ــى التفكي ــرار عل ــذا واإلص ــا ه ــى يومن ــَرة إل َ ــاذا الُمَكاب فلم
والخيالــي الــذي كان يُْقِســمون عليــه علــى »منصــة رابعــة« ويجعلــون 
ــَدة للعــودة ووجــود  ــون علــى النــاس المنامــات المؤكِّ المتحدثيــن يَُقصُّ
»جبريــل« بينهــم فــي العتصــام، وصــاة النبي  خلــف »مرســي«!، 
والحلــف بالطــاق بالثاثــة -بــل باأللــف- أن الدكتــور مرســي راجــع 
َهــات  القصــر! بــل وتحديــد موعــد لذلــك؟! إلــى غيــر ذلــك ِمــن التُرَّ
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ــوا  ــف، أو َخَدع ــوع لألس ــا الُجم ــون به ــون يَخَدع ث ــي كان المتحدِّ الت
ًل، بــل وصــل األمــر إلــى ادِّعــاء أن مـَـن يَُشــّك فــي ذلــك  أنفســهم بهــا أَوَّ

ــه راجعــون. ــا إلي ــا هلل وإن -، وإن ــزَّ َوَجلَّ ــي اهلل -َع يشــك ف

ــة  ــه أدل ــن أجل ــل ِم ــرعيًّا تُهَم ــًا ش ــات دلي ــت المنام ــى كان ومت
الشــريعة وأحــوال الواقــع؟!

ــة؛ إل أن  ــذه القناع ــى ه ــنوات عل ــن 6 س ــر م ــرور أكث ــم م ورغ
القــرار الجــريء بالتراُجــع وتخطئــة النفــس -الــذي هــو النقطــة األولــى 
ــا أو  ــزال صعبً ــع- ل ي ــر الواق ــي تغيي ــر ف ــي يُنظ ــة لك ــة البداي وحرك
مســتحيًا علــى القيــادات الحاليــة التــي فقــدت بوصلتهــا بســبب غيــاب 
ــداء  ــة أع ــة، وخديع ــع الحقيقي ــن الواق ــاب موازي ــرعي وغي ــم الش العل
ــا هلل  ــم! وإن ــن يتركوه ــم ول ــن ورائه ــم ِم ــرب بأنه ــي الغ ــم ف ــة له األُمَّ

ــه راجعــون. ــا إلي وإن

وانتهــت الُمقابَلَــة علــى أنــي انتظــر منــه َردًّا لطــرح المحاولــة 
للوصــول إلــى حــلٍّ لألزمــة.

َهــت إلينــا دعــوة لمقابَلـَـة القيــادة السياســية؛  وفــي اليــوم التالــي ُوجِّ
ــفك  ــع س ــة من َ ــة لمحاَول ــا وليل ــكاف يومً ــن العت ــروج ِم ــررت الخ فق
الدمــاء وتعريــض البــاد لمخاطــر الحتــراب األهلــي والفوضــى 

ــر. ــث آخ ــذا حدي ــة، وله المحتمل

واهلل المستعان. 
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8

الحمد هلل، والصاة والسام على رسول اهلل، أما بعد؛  

فقد جاءتنا دعوة يوم 23 رمضان سـنة 1434 هجرية لمقابلة القيادة 
السياسـية؛ فوجدنـا فيهـا فرصـة لعـرض فكرتنـا فـي الحـل السياسـي، 
وواَزنْـُت بيـن مُواَصلـة العتـكاف فـي العشـر األواخـر وبيـن الخـروج 
لهـذا اللقـاء بنفسـي؛ وقـررُت الخـروج؛ ألن إصـاح ذات البيـن ومنـع 
سـفك الدمـاء أولـى بـا شـك مـن العتـكاف؛ فذهبـت مـع المهنـدس 

ة، والمهنـدس أشـرف ثابـت، والدكتـور بسـام الزرقا. جـال مُـرَّ

وتـَـمَّ اللقــاء... واســتعرضنا الوضع السياســي والمجتمعــي، ونَقلَت 
القيــادة السياســية شــكوى ســكان منطقــة »رابعــة« مــن العتصــام ومــا 
ــة،  ــم اليومي ــي حياته ــتمرار ف ــة الس ــدم إمكاني ــن ع ــه م ــون ل يتعرض
تمــارس  اآللف  هــذه  أن  وذكــروا  والنتقــال،  الحركــة  وصعوبــة 
حياتهــا اليوميــة مــن الطعــام والشــراب وقضــاء الحاجــة فــي الميــدان، 
ــن  ــرَّ ِمــن هنــاك ووجــد مَ ــَد ذلــك أحــُد إخواننــا الحاضريــن أنــه مَ وأَكَّ
يعترضــون النــاس بتشــنج لمطالعــة بطاقاتهــم، وأنهــم فــي قلــٍق شــديٍد 
وتوتــٍر واضــح، كمــا أن الشــرطة تراقـِـب بطاقــات النــاس؛ فالنــاس فــي 

ٍة فــي هــذه المنطقــة. ِشــدَّ

وقلنــا: إنــه ل بــد مــن حــل لهــذه المشــكلة، وأمامنــا ثــاث 
الحضــور: علــى  بوضــوح:  عرضناهــا  ســيناريوهات 
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األول: الَفّض باستعمال القوة الخشنة وإطاق النار:

ــاء  ــن ســفك الدم ــه أوًل ِم ــول؛ لمــا يتضمن وقلنا: هــذا أســوأ الحل
ُكنــا أوًل-، وثانيًا: لآلثــار الخطيرة  المعصومــة شــرًعا -وهــذا الــذي يَُحرِّ
ــا ول  ــن إهماله ــه -ل يمك ــرة من ــٍة كبي ــود فئ ــن وج ــع م ــى المجتم عل
ــم  ــة، ث ــرِّس المظلومي ــه، وتَُك ــع نفس ــاِدي المجتم ــا- تَُع ــاء عليه القض
ــدة  ــة، وأن مشــكلتنا اآلن هــي ولي ــر المجتمــع والدول تصــل إلــى تكفي
ــخصيات  ــر«، فالش ــد الناص ــجون »عب ــي س ــتينيات ف ــة الس ــاج أزم ونت
القياديــة الحاليــة فــي »اإلخــوان« تتعامــل مــع المجتمــع بخلفيــة مــا لقوه 
ــة  وهــم شــباب -فــي نحــو العشــرين مــن عمرهــم أو أقــل-؛ باإلضاف
بوه بــا علــٍم ِمــن القيــادات القطبيــة  إلــى الفكــر المنحــرف الــذي تََشــرَّ

فــي ذلــك الوقــت داخــل الســجن.

ــر  ــة تتفج ــة الحالي ــل األزم ــد ح ــى بع ــه حت ــى أن ــا نخش وقلنا: إنن
أزمــات مماثلــة بعــد 40 أو 50 ســنة مــن اآلن بســبب هــذه النوعيــات 

ــاء. ــع ســفك للدم ــو دخلــت الســجون، ووق ل

ثــم إن هــؤلء الشــباب المعتصميــن فــي النهايــة هــم أبناؤنــا 
ــد  ــذا البل ــون له ــون ينتم ــري -مصري ــعب المص ــاء الش ــم وأبن وأبناؤك
علــى أي حــال وإن أخطــأوا، وبــأي درجــة كان خطؤهــم-؛ فالمطلــوب 
التصحيــح لألخطــاء ل النتقــام؛ وكان الجــواب: نحــن معكــم أن هــذا 

ــول. هــو أســوأ الحل
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- الســيناريو الثانــي: اســتعمال القــوة الناعمــة فــي إنهــاء العتصــام 
ِمــن الغــازات المســيلة للدمــوع، والهــراوات، ونحــو ذلــك:

ــد  ــه ول ب ــا يترتــب علي ــه أيًض ــا شــك، ولكن وهــذا أقــل ضــرًرا ب
إصابــات ِمــن قتلــى وجرحــى بنســبة أقــل، ولكــن ل بــد أن تكــون لــه 

ــار ســيئة علــى المجتمــع فــي الجملــة. آث

فكان الجواب: معكم على ذلك أيًضا.

- الســيناريو الثالــث: »الحــل السياســي«، وقلنــا: هــذا أفضــل 
الحلــول وأقلهــا خســارة علــى البــاد والمجتمــع:

فــكان الجــواب الفوري: أيدينــا مــع أيديكــم علــى الحل السياســي، 
ولكــن كيــف هــذا الحل السياســي؟!

ــا  ــادرة عرضه ــاك مب ــا: هن ــل وقلن ــذا الح ــة ه ــن إمكاني ــا ع فتكلمن
ــادرة  ــذه المب ــي ه ــا ف ــرح فكرتن ــل أن نش ا. وقب ــوَّ ــليم الَع ــور س الدكت
بتعديلهــا وعــدم قبولهــا كمــا هــي بــا شــك، قاَطَعنــا المتحــدث بحــدة 
وَحســم -خــاف ســائر الجلســة-: »هنــاك خارطــة طريــق تــم إعانهــا 
وتــم التفــاق عليهــا، ومَــن أراد الســير فيهــا فأهــًا وســهًا، وإل فغيــر 
مقبــول أي شــيٍء آخــر«. قلنــا: نحن لــم نكمل كامنــا -وما كنــت أدري 
ا يــؤدي إلــى كل هــذه الحــدة والحســم-،  أن ِذكــر اســم الدكتــور الَعــوَّ
قلنــا: ومــا ســنعرضه ل يتعــارض مــع خارطــة الطريــق ول يمثِّــل مســاًرا 
آخــر، بــل يمثــل حســن تطبيــق لهــا بأقــل قــدر مــن الخســائر، ونحــن ل 
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نقصــد مبــادرة العــوا كمــا هــي؛ بــل مــع تعديــل جوهــري أساســي لهــا؛ 
ألن خطــاب التفويــض مــن الدكتــور مرســي الــذي كان قــد َعَرضــه فــي 
المبــادرة لشــخصية يتفــق عليهــا الطرفــان ل بــد أن يتضمــن اســتقالته، 
ــب  ــن منص ــتقالة م ــادرة؛ الس ــن المب ــري ع ــرق الجوه ــو الف ــذا ه وه
ــية  ــات رئاس ــد انتخاب ــي تعق ــا، وبالتال ــح خاليً ــي يصب ــس، وبالتال الرئي
ــق المعلــن عنهــا فــي  ــه فــي خارطــة الطري مبكــرة كمــا هــو متفــق علي
ــات  ــة واتهام ــوط الدولي ــاء والضغ ــفك الدم ــب س ــذا نتجن 7/3، وبه
انتهــاك حقــوق اإلنســان؛ وكل هــذا قــد يعــرض البــاد لمخاطــر نحــن 
ــَرة بالنســبة لنــا: إننــا لــن نرفــض  فــي غنــى عنهــا؛ فكانــت اإلجابــة الُمبَشِّ
ــذا الحــل  ــول: اِعِرضــوا ه ــا؛ ولكــن نق ــه أيًض ــن نقبل ــم، ول ــا َعَرضت م
ــون علــى مــا  ــه فنحــن موافِق ــم علي ــإن اتفقت علــى القــوى السياســية؛ ف

اتفقتــم عليــه مســبًقا وبــا شــروط.

ــه  ــى مصراعي ــم يكــن عل ــوح، وإن ل ــاب مفت ــا: إذًا الب ــا لبعضن فقلن
ــاكل ل  ــا مش ــا ومجتمعن ــب بادن ــا تجني ــا، ويمكنن ــس مغلًق ــه لي إل أن

ــى. تُحص

وانصرفنــا علــى وعــد بالتواصــل، واتصلنــا بالدكتــور يونــس 
َر حضــوره هــذا الجتمــاع لعــذر عنــده-، وقلنــا لــه يتصــل  -الــذي تََعــذَّ
باألحــزاب والقــوى السياســية لعقــد اجتمــاع للنظــر فــي مســتقبل البــاد 

وحــل األزمــة.
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ــدوي  ــيد الب ــور س ــع الدكت ــس م ــور يون ــل الدكت ــل تواَص وبالفع
-رئيــس حــزب الوفــد آنــذاك- واتفقــوا علــى دعــوة األحــزاب والقــوى 
ــث  ــد- لبح ــي الغ ــس -أي ف ــوم الخمي ــل ي ــاع عاج ــية لجتم السياس

ــاع. األوض

وبالفعــل تــم الجتمــاع، وحضــر الدكتــور يونــس وعــرض وجهــة 
ــل  ــنة، وأن أفض ــوة الخش ــل الق ــو ح ــول ه ــوأ الحل ــي أن أس ــر ف النظ
الحلــول هــو الحــل السياســي، وكانــت المفاجــأة لنــا أن نصــف 

ــوا! ــا رفض ــا أيًض ــم تقريبً ــك، ونصفه ــى ذل ــوا عل ــن وافق الحاضري

ــي  ا ف ــدًّ ــرة ج ــت كبي ــض كان ــبة الرف ــي أن نس ــأة ف ــت المفاج كان
تصورنــا!

قــال الرافضون: »اإلخــوان« لــن ينزلــوا ولــن يســتجيبوا إل بالــدم! 
ــاع  ــي إقن ــاع ف ــاعات الجتم ــوال س ــتمرة ط ــاولت مس ــت المح وَظلَّ
ــة، ول  ــع والدول ــى المجتم ــون عل ــا يك ــوأ م ــدم أس ــأن ال ــن ب الرافضي
يصــح أن نحــل أزمــة وقتيــة ونصــدر ألولدنــا وأحفادنــا بعــد 40 أو 50 

ســنة أزمــة أعنــف منهــا!

ولــم يُســفر الجتمــاع عــن شــيٍء مُتََّفــٍق عليــه، ولكــن فتــح البــاب 
لجتمــاع آخــر يــوم األحــد الــذي يليــه؛ لمحاولــة إقنــاع الرافضيــن.

وفــي مســاء يــوم الخميــس 24 رمضــان كان »جــون ماكيــن« 
ــي  ــي- ف ــواب األمريك ــس الن ــي مجل ــة ف ــة الجمهوري ــس األغلبي -رئي
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زيــارة التقــى فيهــا بقيــادات مــن كل التجاهــات، وفوجئــت بتصريحات 
مَُخيِّبَــة لآلمــال بشــكل عنيــف؛ إذ أعلَــن أننــا ل بــد أن نســمي األشــياء 
ــة فــا بــد أن نقــول عــن النقــاب  ــة بَطَّ بأســمائها؛ فكمــا نســمي البَطَّ

ــا! ــة علــى حمامــات دم قريبً ــه انقــاب، وأن مصــر مقبل أن

ا فــي هــذه األيــام وأنــا فــي العتــكاف وقلــت:  ِضقــت جــدًّ
ــط  ــى الحائ ــم إل ــم ويَدفعه ــا يَُورِّطه ــل قطًع ــوان، ب ــازل اإلخ ــو يغ ه
ليصطدمــوا بــه صدمــة عنيفــة فظيعــة -ربمــا مَُحطِّمــة-، وهــو يوهمهــم 

أن األمريــكان معهــم.

دعــوُت اهلل فــي اعتكافــي بالســتر، وأن يجنــب اهلل المســلمين 
والبــاد شــرهم.

وفــي صبــاح يــوم الجمعــة أرســلت رســالة لزميلنــا الدكتــور الــذي 
كان قــد حضــر يــوم الثاثــاء وأخبرنــي أن نتدخــل فــي الحــل السياســي؛ 
ألنهــم -أي اإلخــوان- اقتنعــوا بــأن عــودة الدكتــور مرســي والبرلمــان 
والدســتور شــبه مســتحيلة، وأنهــم يريــدون حــاًّ سياســيًّا ســلميًّا، 
فأرســلُت لــه رســالة؛ أطلــب ســرعة الــرد علــى اقتراحنــا بتعديــل مبادرة 
ــض  ــع تفوي ــتقالته م ــي اس ــور مرس م الدكت ــدِّ ــأن يَُق ــوا« ب ــور »الع الدكت
شــخصية يتفــق عليهــا جميــع األطــراف فــي صاحياتــه، وفــي صــاة 
ــور  ــذا الدكت ــق له ــو صدي ــب -وه ــق طبي ــي صدي ــر مع ــة حض الجمع
أيًضــا، زميــل لنــا، لكنــه أقــرب للســلفية ول أظــن أنــه ينتمــي لإلخــوان، 
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ــعيد،  ــن بورس ــه م ــق ل ــه صدي ــوان- ومع ــاءه لإلخ ــرف انتم أو ل أع
ــي  ــون إقناع ــم يحاول ــاة؛ وإذا به ــد الص ــي بع ــوس مع ــب الجل وطل
لتغييــر موقفنــا لُمَوافََقــة »اإلخــوان« والذهــاب إلــى »رابعــة«! وأن هــذا 

ــة الموازيــن! ــر كاف ــل بتغيي كفي

ــور،  ــي وزن األم ــذاجة ف ــر، والس ــي التفكي ــة ف ــت للغيبوب فتعجب
وتأكــدُت فــي نفســي أن األمريــكان والغــرب قــد أوَهموهــم بالتأييــد؛ 
فيحتاجــون التأييــد الشــعبي للدعــوة الســلفية لحســم األمــر فــي ظنهــم!

ــدود! -فبعــد خمــس  ــُدوٍّ ل ــي َع ــوا ف ــا وثق ــُروا، وعجبً ــا فَكَّ وعجبً
ــادة  ــض ق ــات لبع ــرأت تصريح ــخ ق ــذا التاري ــن ه ــف م ــنوات ونص س
»اإلخــوان« أن »جــون ماكيــن« خدعهــم بالتأييــد وألبســهم فــي الحائط! 
وهــو مــا كنــت اســتنبطتُّه مــن تصريحاتــه ليلــة الجمعــة يــوم الخميــس؛ 
ــل السياســي  ــادرة للح ــى مب ــار ردٍّ عل ــي انتظ ــا ف ــت للرســولين: أن فقل

ِمــن قِبَــل »اإلخــوان«، وانصرفــا.

وبعــد العصــر جاءنــي الــرد الصــادم الُمحبِــط مــن زميلنــا الدكتــور 
-بموقــف عكــس موقفــه الثاثــاء 180 درجــة- برســالة علــى »الواتس« 
هــا: )الــكل هنــا مجمعــون علــى ســقوط النقــاب وعــودة الرئيــس  نَصُّ
ــى  ــا عل ــارك هن ــي انتظ ــن ف ــان؛ ونح ــودة البرلم ــتور وع ــودة الدس وع
ــى  ــك عل ــن نحمل ــادك؛ ونح ــح اجته ــن تصحي ــة« لتعل ــة »رابع منص

ــا إليــه راجعــون. ــا هلل وإن األعنــاق!(، وإن
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أكتفــي اآلن بهــذا القــدر ِمــن الذكريــات، وقد مــرت ذكــرى »رابعة« 
ــن تكديرهــا؛ فكتبــت هــذه الذكريــات لعــل  بســام، وكنــت أخشــى ِم
ــة  ــون حقيق ــة يدِرك ــامية المختلف ــات اإلس ــباب التجاه ــبابنا وش ش

موقفنــا وحقيقــة ســعينا فــي ذلــك الوقــت.

ــة،  ونحمــد اهلل علــى ســداد القــرار فــي وقــت عصيــٍب وفتنــة مُدلَِهمَّ
ل زالــت آثارهــا إلــى اليــوم.

ل باقي الذكريات في كتاٍب -إن شاء اهلل-. على أن نَُسجِّ


