سلسلة مقالات
ذكر يات

د ياسر برهامي
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الحمــد هلل ،والصــاة والســام علــى رســول اهلل ،أمــا بعــد؛
فقــد يتســاءل البعــض أو يســتنكر علينــا تغيــر موقفنــا ِمــن جماعــة
اإلخــوان ،وتوصيفنــا لهــا؛ وبالتالــي طريقــة التعامــل معهــا ،وأنــا أقــول:
ً
أول :بالفعــل قــد تغيَّــر موقفنــا منهــم بعــد أن شــهدنا مــا لــم نكــن
قــد شــهدناه ،وعلمنــا مــا لــم نكــن نعلمــه ِمــن قبــل ،رغــم أننــا كنــا
فــي اختـ ٍ
ـاف شــدي ٍد منــذ االنفصــال بيننــا وبينهــم عــام 1979م ،ونشــأة
المدرســة الســلفية التــي اختــارت اســم« :الدعــوة الســلفية»؛ ِمــن أجــل
تحقيــق الشــمول والتعبيــر عــن مســاحة أوســع ِمــن تفكيرنــا اإلصالحــي
ِ
مراح ِلــه فكــرة الصــدام وتخريــب
الــذي لــم يَقبــل فــي أي مرحلـ ٍة ِمــن
المجتمــع أو البــاد ،بغــرض إقامــة نظــام إســامي! -كمــا تَصــ َّور
البعــض ذلــك ف َ
خ َّربــوا ود َّمــروا أنفســهم مــع مجتمعاتهــم ،أو د َّمــروا
أنفســهم وحدهــم ،كمــا هــو ُمشــاهَد فــي البلــدان حولنــا؛ عافاهــم اهلل
ورزقهــم األمــن واالســتقرار والهدايــة.-
رغــم شــدة االختالفــات بيننــا منــذ ذلــك التاريــخ كان توصيفنــا
ـر فيــه دَ َخــن» ،بخــاف جماعــة التكفيــر مثـ ً
ـا ،أو
للجماعــة بأنهــا «خيـ ٌ
«التوقــف والتبيُّن»؛ فقــد كنــا نصنفهــا بأنهــا جماعــات بدعــة وضاللــة،
ولكــن تغيــر بالفعــل توصيفنــا لجماعــة اإلخــوان بعــد أن شــهدنا اآلثــار
الفظيعــة لســيطرة االتجــاه القطبــي النابــع ِمــن التنظيــم الخــاص القديــم
كثيرا
علــى الجماعــة ،وقــد كنــا نظــن أن قطبية بعــض اإلخــوان تختلــف ً
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عــن قطبيــة «عبــد المجيــد الشــاذلي» ،صاحــب فكــر التوقــف والتبيُّــن،
ومؤلــف كتــاب «حـ ّد اإلســام» الــذي بـ َّ
ـث فيــه هــذا الفكــر المنحــرف؛
فضـ ً
ـا عــن قطبيــة «شــكري مصطفــى» التــي لفظهــا اإلخــوان أنفســهم
عنــد ظهورهــا داخــل الســجون؛ إال أننــا لــم نكــن نعلــم أن الفريــق
القطبــي الــذي تربــى علــى يــد «ســيد قطــب» وخالَــف «الهضيبــي» بعــد
مــوت «ســيد قطــب» فــي موقفــه مــن جماعــة «شــكري مصطفــى»،
وكانــوا يــرون عــدم التبــرؤ منهــم ،وأن «شــكري» رجــل َخيِّــر وإن أخطــأ
التعبيــر ،وتولــى األســتاذ «الهضيبــي» الــرد علــى ذلــك وأصــدر كتــاب:
ضــاة» -أو أُلِّــف بإشــرافِه -والــذي مَثَّــل تيــا ًرا معتـ ً
«دُ َعــاة ال ق ُ َ
ـدل فــي
قضيــة التكفيــر داخــل الجماعــة فــي الســبعينيات ومــا بعدهــا ،وكان
بدايــة التغيُّــر الشــديد نحــو فكــر التكفيــر المســتتر هــو تولــي «مصطفــى
مشــهور» مســئولية المرشــد العــام والــذي اهتــم أشــد االهتمــام بـــ
ُ
ـربَت ال ِفكــر الــذي يمثِّــل التنظيــم الخــاص
«األ َســر» اإلخوانيــة التــي ت َ َشـ َّ
الــذي كان أحــد أبــرز أعضائــه« :مصطفــى مشــهور».
ح َّق َقــت هــذه المجموعــة فــي انتخابــات الجماعــة ســنة 2005م
أغلبيــة فــي مجلــس شــورى اإلخــوان ،وفــي مكتــب اإلرشــاد ،ظنَنَّــا
وقتَهــا أنهــا ســوف تحــد ِمــن التو ُّجــه «الليبروإســامي» الــذي تبَنَّتــه
الجماعــة عبــر مــدة طويلة ،وبَلَــغ مبل ًغــا ال يُقبــل ،ولألســف لــم يكــن

ظنُّنَــا فــي محلــه؛ فقــد ظــل التوجــه ال ُمعلَــن المخا ِطــب للغــرب علــى
نفــس الطريقــة «الليبروإســامية» -بــل أشــد ،-فــي حيــن كان البنــاء
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الداخلــي يُبنــى علــى الفكــر القطبــي القائــم علــى الحكــم بـ»جاهليــة
المجتمــع» ،المصطلــح الــذي تفاوتــت درجــات فهمــه؛ بيــن التكفيــر
لــكل أفــراده كمــا فعــل «شــكري مصطفــى» ،وبيــن اعتبــار المجتمعــات
المسـ ِلمة -ال ُم َسـ َّماة عندهــم بالجاهليــة -دار كفــر ،ينقســم فيهــا النــاس
إلــى ثــاث طبقــات:
 -1إلى مسلمين بال شبهة.
 -2كفار بال شبهة.
 -3طبقــة ُمتَ َميِّعــه كبيــرة ال نشــغل أنفســنا بالحكــم عليهــا ،كما فعل
ـرح بلفــظ« :التوقــف والتبيــن» الــذي هــو
«محمــد قطــب» -وإن لــم يصـ ِّ
حقيقــة هــذا الــكالم -كمــا فعــل «عبــد المجيــد الشــاذلي» وتلميــذه:
«أســعد البيــك» فــي ســيناء؛ ممــا أدَّى إلــى نشــر الفكــر المنحــرف فــي
هــذه المنطقــة الحدوديــة الحساســة لألســف الشــديد.
نفســها« :الجبهة
وكذلــك مجموعــة مدينــة المنصــورة التــي َسـ َّمت َ
الســلفية» مُحا ِولــة اســتغالل االســم المقبــول الــذي لــه األرضيــة
الكبيــرة ،ولتشــويه الســلفية ومحاولــة إعــان انقســامها لمخاطبــة
عواطــف طبقــة كبيــرة م َمــن التزمــوا عبــر القنــوات الفضائيــة دون فهــم
المنهــج الســلفي وقضايــاه.
وتبَيَّــن لنــا بعــد ذلــك أن «حــازم صــاح أبــو إســماعيل» ِمــن هــذه
الطائفــة ً
أيضــا ،وعندمــا حضــر فــي مؤتمــر انتخابــي باإلســكندرية
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وبجــوار منزلــي -كان معــه علــى المنصــة «عبــد المجيــد الشــاذلي»،و»خالــد ســعيد» -المتحــدث باســم مــا ُسـ ِّمي باســم« :الجبهة الســلفية»
زو ًرا وبهتانًــا ،-ولمــا ســألتُه بعــد المؤتمــر :كيــف تق ـدِّم عبــد المجيــد
الشــاذلي صاحــب فكــر التوقــف والتبيــن؟! قــال :أنــا ال أعرفــه! فقلــت
لــه :صاحــب كتــاب «حــد اإلســام»؟ قــال :ال أعــرف الكتــاب ولــم
أقــرأه؛ إنمــا هــو رجــل كان صدي ًقــا لوالــدي -يعنــي الشــيخ صــاح
أبــو إســماعيل ،-وكان يزورنــا فــي البيــت فدعوتــه لحضــور المؤتمــر
َ
فحضــر!
وكان مــا َع ِلمنــاه بعــد ذلــك أن عبــد المجيــد الشــاذلي وشــكري
مصطفــى كالهمــا ِمــن األســرة الخاصــة (أي المجموعــة التربويــة
الخاصــة) لســيد قطــب!
حصــل هــذا الفريــق علــى األغلبيــة فــي انتخابــات مكتــب اإلرشــاد
َ
ومجلــس الشــورى ســنة 2005م ،وخــال خمــس ســنوات ت َ َم َّكــن هــذا
الفريــق ِمــن طــرد كل َمــن ال يديــن لفكرهــم م َمــن تربــى فــي الجماعــة
اإلســامية فــي الســبعينيات ،وانضم للجماعــة عنــد انقســام 1979م،
ـرا بالمنهــج
م َمــن كان لديــه بعــض االنضبــاط فــي قضايــا التكفيــر تَأثُّـ ً
الســلفي الــذي كانــت ت ُ َد ِّرســه الجماعــة اإلســامية فــي  ،76و،77
و1978م ،إلــى تاريــخ االنفصــال ،والذيــن كان منهــم :عبــد المنعــم
أبــو الفتــوح ،وإبراهيــم الزعفرانــي ،وحامــد الدفــراوي ،وخالــد داود.
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ولمــا اخترنــا «أبــو الفتــوح» فــي المرحلــة األولــى ِمــن االنتخابات؛
فــرا ًرا ِمــن التمكيــن للجماعــة إذا اخترنــا مرســي ال ُمبايِــع للمرشــد -وال
رئيســا
تــرى الجماعــة حــل هــذه البيعــة حتــى لــو صــار أحــد أفرادهــا ً
طرحت
ُ
ـت خيــرت الشــاطر بهــذا اإلشــكال ،ل َّمــا
للجمهوريــة ،-وواجهـ ُ
عليــه في جلســة التعــارف علــى البرنامج االنتخابي لمرشــحي الرئاســة:
ً
ـرا ال بــد ِمــن َحلِّــه قبــل أن نقبــل بتأييــد فــر ٍد ِمــن
أن هنــاك
تعارضــا خطيـ ً
الجماعــة فــي الرئاســة؛ ألننــا ال نريــد وال نقبــل بيعــة المرشــد ،وظــل
ـر» -مفتــي الجماعــة كمــا يســمونه -يجــا ِدل مجادلــة
«عبــد الرحمــن البَـ ّ
شــديدة فــي عــدم التعــارض ،وأنهــا مثــل أن الدكتــور بديــع عضــو نقابــة
البيطرييــن تحــت رئاســة فــرد آخــر وهــو المرشــد فــا ت َ َعــا ُرض! قلــت:
فَــر ٌ
ق كبيــر؛ ألن رئاســة الجمهوريــة تختلــف قط ًعــا.
ومـا أنهـى المناقشـة العقيمـة إال «خيـرت الشـاطر» بنفسـه حين أقر
بالتعـارض ،وأنهـم لـم يبحثـوا هذه المسـألة ِمـن قبل وسـوف يبحثونها،
َّ
ِ
للمرشـح الرئاسـي بيعتَه
المرشـد
واقترحـت عليه أحد َحلَّين :إما أن يَ ُردَّ

َّ
المرشـح
وهـو مـا اختـاروه شـكليًّا ال حقيقةً لألسـف ،-وإمـا أن يُ َك ِّفرعـن يمينـه -ألن البيعـة الخاصـة أقصاها أن تكـون بمنزلـة اليمين؛ يكفي
فـي التحلـل منهـا كفـارة اليميـن -فرفض ذلك أشـد الرفض؛ ألنـه كفي ٌل
بهـدم الجماعـة تما ًما؛ لكسـر أقوى رابطـة عندهم جعلوهـا بمنزلة البيعة
السياسـية كبيعـة الخالفـة؛ مَـن ن َ َق َ
ضها فقد خلع ربقة اإلسلام ِمـن ُعن ُ ِقه!
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وفــي أثنــاء جلوســنا مــع فريــق «أبــو الفتــوح» أثنــاء التعــرف علــى
برنامجــه االنتخابــي فا َجأَنــا أحدُهــم بــأن القيــادة الحاليــة لإلخــوان
تســتبطن تكفيــر المجتمــع والجهــاد ضــده! فأنكرنــا ذلــك علــى ح ـ ِّد
علمنــا فــي ذلــك الوقــت ،وقلنــا :هــل هــذا ِمــن أجــل أنكــم ُط ِردتــم
مــن الجماعــة تقولــون ذلــك؟! فأ َّكـدُوا علــى مــا َطرحــه الرجــل ،وأنهــا
الحقيقــة!
لــم نقتنــع بذلــك ِمــن داخلنــا ،إلــى أن وقعــت الوقائــع وتبينــت
الحقائــق ،وظهــر الخطــاب التكفيــري العنيــف الــذي يــرش بالــدم
َمــن رش مرســي بالمــاء ،وأن قتالنــا فــي الجنــة وقتالهــم فــي النــار!
وأضعــاف ذلــك.
وبعــد مظاهــرات  30يونيو وخــروج الماليين في أنحــاء الجمهورية
لرفــض حكــم اإلخــوان -وهــذه حقيقــة َع ِلمناهــا ِمــن إخواننــا فــي
كل المحافظــات فــي ليلــة 2013/7/2م أي مســاء 2013/7/1م-
بعــد أن جلســنا ســاعات طويلــة إلعــداد بيــان مــن «الدعــوة الســلفية»
تُطالِــب فيــه الرئيــس بانتخابــات رئاســية مبكرة؛ لتالفــي الحــرب
ـدت إلــى المنــزل
األهليــة واســتجابة لرغبــة المالييــن التــي خرجــتُ ،عـ ُ
بعــد الواحــدة ليـ ً
ـا فوجــدت األخ الــذي كان قــد أخبرنــا بــأن القيــادة
منتظــرا
الحاليــة لإلخــوان تســتبطن تكفيــر المجتمــع والجهــاد ضــده
ً
علــى «محطــة األتوبيــس» ،وطلــب منــي الجلــوس فــي هــذا الوقــت
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المتأخــر مــن الليــل؛ فقلــت لــه :تفضــل .ثــم قــال لــي :اإلخــوان أقــرب
إليكــم مــن كل أ َ َحــد؛ فــا تتركوهــم وقِفــوا بجانبهــم! قلــت لــه :ألــم
تقــل لــي -منــذ ســنة تقريبًــا -أن القيــادة الحاليــة لإلخــوان تســتبطن
تكفيــر المجتمــع والجهــاد ضــده؟ قــال :لألســف هــذه هــي الحقيقــة،
ولكنهــم ً
أيضــا أقــرب إليكــم مــن غيرهــم؛ قلــت :ال ،بــل عامــة النــاس
ومنهــم الجيــش والشــرطة أقــرب إلينــا م َمــن يكفــر المجتمــع ويــرى
القتــال ضــده! ولذلــك رفضنــا تغييــر موقفنــا ذلــك.
ولألســف ،وقعــت الوقائــع التــي أســفرت عــن حقيقــة مذهــب
ـرا مبنِيًّا علــى معرفتنا
القيــادة اإلخوانيــة ،و ِمــن هنــا كان تغيُّــر موقفنــا تغيُّـ ً
بالحقيقــة التــي مــا زالــوا ينكرونهــا إلــى اآلن ،وال حــول والقــوه إال
بــاهلل.
وللحديث بقية -إن شاء اهلل.-
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2
الحمــد هلل ،والصــاة والســام علــى رســول اهلل ،أمــا بعــد؛
أنكرهــا مَــن
فقــد كانــت مســألة التكفيــر بدرجاتهــا المختلفــة -وإن َ
والصــدام مــع المجتمــع والدولــة ،نقطــة فاصلــة ال تُحتَمــل
أنكرهــا-
ِّ
مــع جماعــة اإلخــوان ومــا تفــرع عنهــا ِمــن جماعــات العنــف والصدام،
ولقــد كانــت هــذه المســألة قديمــة فــي اإلخــوان؛ إال أنهــا فــي عهــد
األســتاذ «حســن البنــا» لــم تكــن قــد تبلــورت فــي صورتهــا التامــة
الصريحــة التــي ظهــرت فــي كتابــات األســتاذ «ســيد قطــب» و»محمــد
قطــب» ،وخاصــة فــي كتــاب« :معالــم فــي الطريــق» الــذي كانــت تعــده
الصــدام -التــي تســمي نفســها« :الجهــاد» -محــور التعليــم
جماعــات ِّ
والتربيــة فــي مجموعاتهــا الخاصــة فــي المنــازل ،كمــا أخبرنــي بذلــك
ـرة
أحــد قادتهــم الذيــن قابلناهــم فــي عنبــر (د) فــي ســجن اســتقبال ُطـ َ
ســنة 2002م.
لكــن كانــت البــذرة موجــودة خاصــة فــي ســنوات «البنــا» األخيــرة،
وأوضــح ذلــك فــي رســالة المؤتمــر الخامــس التــي كانــت رســالة
كثيــر ِمــن
محوريــة تُــ َد َّرس لجميــع اإلخــوان حيــث قال« :يَتســاءل
ٌ
النــاس :هــل فــي عــزم اإلخــوان المســلمين أن يســتخدموا القــوة فــي
تحقيــق أغراضهــم والوصــول إلــى غايتهــم؟ وهــل يفكــر اإلخــوان
المســلمون فــي إعــداد ثــورة عامــة علــى النظــام السياســي أو النظــام
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االجتماعــي فــي مصــر؟ وال أريــد أن أدع هــؤالء المتســائلين فــي حيــرة؛
بــل إننــي أنتهــز هــذه الفرصــة فأكشــف اللثــام عــن الجــواب الســافر
فــي هــذا فــي وضــوح وفــي جــاء؛ فليســمع مَــن يشــاء :أمــا القــوة
فشــعار اإلســام فــي كل ن ُ ُظمــه وتشــريعاته؛ فاإلخــوان المســلمون ال
بــد أن يكونــوا أقويــاء ،وال بــد أن يعملــوا فــي قــوة ،ولك ـ َّن اإلخــوان
نظــرا ِمــن أن تســتهويهم ســطحية
فكــرا وأبعــد
المســلمين أعمــق
ً
ً
األعمــال واألفــكار « ...إلــى أن قــال« :فهــم يعلمــون أن أول درجــة
ِمــن درجــات القــوة :قــوة العقيــدة واإليمــان ،ثــم يلــي ذلــك قــوة
الوحــدة واالرتبــاط ،ثــم بعــد ذلــك قــوة الســاعد والســاح؛ وال يصــح
أن توصــف جماعــة بالقــوة حتــى تتوفــر لهــا هــذه المعانــي.« ...
وقــال« :إن اإلخــوان المســلمين سيســتخدمون القــوة العمليــة
حيــث ال يجــدي غيرهــا ،وحيــث يثقــون أنهــم قــد اســتكملوا عُــدة
اإليمــان والوحــدة ،وهــم حيــن يســتخدمون هــذه القــوة ســيكونون
صلَحــاء ،وس ـيُن ِذرون ً
أول وينتظــرون بعــد ذلــك ،ثــم يُق ِدمــون
شــرفاء ُ
فــي كرامــة و ِعــزَّة ،ويحتملــون كل نتائــج موقفهــم هــذا بــكل رضــاء
وارتيــاح ،وأمــا الثــورة فلــم يفكــر اإلخــوان المســلمون فيهــا وال
يعتمــدون عليهــا ،وال يُؤ ِمنــون بنفعهــا ونتائجهــا ،وإن كانــوا يصارحــون
كل حكومــة بمصــر بــأن الحــال إذا دامــت علــى هــذا المنــوال ولــم
يفكــر أولــو األمــر فــي إصــاح عاجــل وعــاج ســريع لهــذه المشــاكل؛
ـت ِمــن عمــل اإلخــوان المســلمين
فســيؤدي ذلــك حت ًمــا إلــى ثــورة ليسـ ْ
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وال ِمــن دعوتهــم؛ ولكــن ِمــن ضغــط الظــروف ومقتضيــات األحــوال،
وإهمــال مرافــق اإلصــاح ،وليســت هــذه المشــاكل التــي تتعقــد بمرور
نذيــرا ِمــن هــذه النــذر؛
الزمــان ويســتفحل أمرهــا بمضــي األيــام إال
ً
فليســرع المنقــذون باألعمــال».
وقــد تبلــورت هــذه األفــكار فــي عــدة أعمـ ٍ
ـال ،اعتــرف اإلخــوان
المســلمون بعــد ذلــك بــأن التنظيــم الخــاص هــو الــذي قــام بهــا،
مثل :اغتيــال «الخازنــدار» ،ثــم اغتيــال «النقراشــي باشــا» الــذي كان
القشــة التــي قصمــت ظهــر العالقــة بيــن اإلخــوان والدولــة المصريــة
فــي ذلــك الوقــت ،وأدَّى ذلــك إلــى َحـ ِّل الجماعــة ثــم اغتيــال األســتاذ
«حســن البنــا».
ولقــد ظهــرت بــذرة الصــدام مــع الدولــة والمجتمــع ظهــو ًرا 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 تق ِلبــوا الحقائــق،
وتعتــدوا علــى الحريــات ،وتُصــادروا األمــوال والممتلــكات ،وتظلمــوا
ح ِّملُكــم أمــام الــرأي العــام نتائــج مــا يحدث
األبريــاء بالباطــل ،وإنهــا لتُ َ
عــن هــذا العــدوان ،وعلــى الباغــي تــدور الدوائــر» ،بعــد أن ســبق فــي
رســالته التهديــد لالنتصــار لمــا َسـ َّماه« :رفــع الظلــم ،واالنفجــار الــذي
نتــج عــن الضغــط؛ ف َمــن كان ِمــن المعتديــن عليــه دافــع عــن نفســه،
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ومَــن مــات دون ِعرضــه فهــو شــهيد ،ومَــن مــات دون مالــه فهو شــهيد،
ومــن مــات دون دينــه فهــو شــهيد».
وال شــك أن االســتدالل الخاطــئ بهــذا الحديــث فــي دفع الشــباب
إلــى مهلكــة الفتــن ال يــزال يُســتعمل إلــى اآلن.
ويُرا َجــع فــي ذلــك كتــاب المهنــدس «أحمــد الشــحات»« :العنــف
الكامــن والتكفيــر المســتتر  -دراســة حــول موقــف جماعــة اإلخــوان
مــن التكفيــر والعنــف» وهــو كتــاب رائــع.
ونحــن فــي الحقيقــة كان تعا ُملُنــا مــع الجماعــة ابتــداءً ِمــن عهــد
التلمســاني ،الــذي شــهد ســنوات ِمــن االندمــاج بيــن مجموعــة مــن
الشــباب ســلفي المنهــج أقنعهــم أحــد األســاتذة -الــذي َظنُّــوه مــن
أنصــار الســنة (م.ح ).وكان فــي حقيقــة أمــره مــن اإلخــوان -بــأن
ـر للدعــوة والديــن ،واشــترطوا المحافَظــة
االندمــاج مــع «اإلخــوان» خيـ ٌ
علــى «الســلفية» ،ووافــق لهــم «اإلخــوان» علــى ذلــك!
لنقض
والحمــد هلل لــم أكــن ِمــن هــذه المجموعــة؛ فلم أحتــج يو ًمــا
ِ
بَيعــ ٍة كانــت تمثِّــل أزمــةً نفســية هائلــة لــدى كل شــباب الجماعــة؛
ألنهــم حملوهــا علــى المعنــى السياســي للبيعــة التــي مَــن خلعهــا خلــع
ِربقــة اإلســام ِمــن عُنقــه! إلــى أن َوجــد هــؤالء الشــباب الحــل فــي
َك َّفــارة اليميــن -كمــا أفتاهــم بذلــك بعــض العلمــاء الســلفيين لمــا رأوا
عــدم االلتــزام بشــرط المحافظــة علــى المنهــج الســلفي-؛ فخرجــوا
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ِمــن الجماعــة ،وت َ َك َّونَــت منهــم و ِمــن غيرهــم -الذيــن لــم يدخلــوا
منفصــل عــن
اإلخــوان« -المدرســة الســلفية» ســنة  ،79كاتجــا ٍه
ٍ
«اإلخــوان» بعــد أن كانــت مدرســة «الجماعــة اإلســامية» التــي كانــت
ــرا ،لكــن َوقَــع االنفصــال عَلَنًــا
ال تــزال تحــت عبــاءة «اإلخــوان» ِس ًّ
ســنة  79بعــد أحــداث كليــة الطــب.
وكان النــزاع مــع «اإلخــوان» فــي هــذه األوقــات ليــس فــي مســائل
والصــدام؛ بــل فــي مســائل عقدية :كضــرورة التــزام منهــج
التكفيــر
ِّ
الســلف فــي الصفــات ،وتوحيــد األلوهيــة ومــا يتعلــق بقضايــا القبــور
والغلــو فــي الصالحيــن ،وغيرهــا ،وكــذا مســائل ال َقـدَر ،والموقــف ِمــن
الشــيعة الروافــض ،والتــي كانــت ِمــن أبــرز الخالفــات فــي المســائل
ال َع َقديــة عندمــا قامــت ثــورة «الخمينــي» فــي إيــران ،ووجدنــا التســارع
األهــوج والتأييــد األعمــى لهــذه الثــورة الشــيعية الــذي وصــل إلــى
اعتبــار «الخمينــي» إما ًمــا للمســلمين!
وكذا كان الخالف في مسائل َع َمليَّة :كسفر المرأة بدون َمحرم،
والرسم والتماثيل ،وقضية التعامل مع فقه الخالف ،ونحو ذلك.
وكانــت قضيــة العنــف والتكفيــر محســومة ،بل كان ِمــن ضمــن مــا
يَدرســه طــاب المدرســة الســلفية كتــاب« :دعــاة ال قضــاة» للهضيبــي
تألي ًفــا أو إقــرا ًرا.-وكان ِمــن ضمــن التوافق :الــرد علــى «جماعــة التكفيــر» خاصــة
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عنــد قتلهــا الشــيخ «الذهبــي» َ -ر ِح َمــهُ اهللُ ،-وقــد كان هــذا فــي
مرحلــة مــا قبــل االنفصــال ،وقــد خرجــت المســيرة باســم« :الجماعــة
اإلســامية» ِمــن المعســكر الصيفــي ســنة  1977مــن اســتاد الجامعــة
إلــى شــارع ســعد زغلــول ،وميــدان محطــة الرمــل؛ الســتنكار جريمــة
قتــل الشــيخ الذهبــي ،والطــواف فــي وســائل المواصــات لتوضيــح
براءتنــا ِمــن هــذه الجماعــة وهــذه الجريمــة لعمــوم النــاس ،ولقــد
شــاركنا جمي ًعــا -الســلفيون واإلخــوان -داخــل «الجماعــة اإلســامية»
ـت واحـدًا م َمــن شــارك فــي المســيرة ،وفــي
فــي هــذه الفاعليــات ،وكنـ ُ
الطــواف فــي وســائل المواصــات؛ للبــراءة ِمــن فكــر جماعــة التكفيــر،
وفعلتهــم الشــنيعة.
وكــذا كان موقفنــا واحــدًا ِمــن جماعــة «التوقــف والتبيُّــن» التــي
كان يقودهــا «عبــد المجيــد الشــاذلي» ،ولم أكــن وقتهــا أعــرف أنــه
ِمــن جماعــة «ســيد قطــب» ومدرســته ،بــل كان الســائد لدينــا فــي
أســرتي -وقــد كان والــدي واحــدًا ِمــن جماعــة اإلخــوان ،وكــذا
عمــيَ ،ر ِح َم ُه َمــا اهللُ ،لكــن دون بيعــة -هــو تبرئــة األســتاذ «ســيد

قطــب» ِمــن هــذه األفــكار ،وقــراءة كل كتبــه فــي إطــار هــذه التبرئــة؛
خاصــة أن األلفــاظ لــم تكــن صريحــة فيمــا قرأنــاه ،و َع ِلمــت مــن

عمــي الدكتــور برهامــي  أنــه قــد وقــع الخــاف فــي المعتقــل
ســنة  66و 67بيــن معظــم الجماعــة وبيــن جماعــة «ســيد قطــب»
ومَــن كانــوا معــه؛ وعندمــا حكيــت لــه فــي األحــداث األخيــرة طريقــة
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اإلخــوان فــي التخويــن والحكــم بالنفــاق والتلويــح بالتكفيــر علــى مَــن
خالفهــم -وأنــا علــى رأســهم ،-وكــذا محــاوالت ضــرب االســتقرار
واالقتصــاد مثــلَ « :ع َّطــل عربيتــك» ،والمنــع مــن األضحيــة ،و» َوقّــع
شــبكة» -أي :االتصــال المســتمر بالهواتــف دون هــدف إال تعطيــل
الشــبكة ،-و»اِت َف َّســح بجنيــه» -أي :االســتمرار فــي ركــوب المتــرو
طــوال اليــوم بنفــس التذكــرة بجنيــه واحــد؛ إلحــداث الســخط فــي
الشــعب علــى الزحــام ،وعــدم توافــر المواصــات ،-وتشــغيل كافــة
األجهــزة الكهربائيــة فــي المنــازل؛ لتعطيــل الكهربــاء بزيــادة الحمولــة
فــي الصيــف ،و»ل ِـ ّم ال َف َّكــة» ،و»ل ِـ ّم الــدوالر»؛ لرفــع ســعره وإســقاط
ـت
االقتصــاد ،وكذلــك محــاوالت تفجيــر أبــراج الكهربــاء  -لمــا حكيـ ُ
لعمــي عــن هــذه األمــور قــال« :إن هــؤالء يشــبهون جماعــة قطــب التــي
كانــت معنــا فــي المعتقــل ،و َح َّذ َرتْنــا القيــادة منهــا!».
فكان المست ِقر عندنا -إلى أن حدثت األحداث -أن الخالف في
المسائل الفكرية ،ليس منها «قضية التكفير والعنف» ،بل كان الذي يُقال
لنا :إن كل القضايا التي ن ُ ِسبَت إلى اإلخوان في  48و 54و 65ملفقة
ٍ
مدونات تاريخي ٍة
ومكذوبة ِمن قِبَل النظام! ولم يكن لدينا أي اطالع على
ِمن داخل الجماعة كالتي صدرت بعد ذلك ،مثل«( :اإلخوان المسلمون
 أحداث صنعت التاريخ» لألستاذ محمود عبد الحليم  -طبعة دارالدعوة) ،و(«حقيقة التنظيم الخاص» لألستاذ محمود الصباغ  -تقديم
األستاذ مصطفى مشهور عضو التنظيم الخاص)؛ ولذا كان تَعَا ُملنا العملي
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هو إمكانية التنسيق مع الجماعة والتعامل معها بالقدر المشترك ،و ِمن
هنا كانت محاوالت التنسيق في انتخابات مجلس الشعب األولى في
آخر 2011م حيث قمنا بزيارة لحزب «الحرية والعدالة» لمحاولة وضع
ضوابط لعدم التنافس المذموم ،ومحاولة ترك بعض الدوائر ل َمن نراه
مطلوبًا وجوده في مجلس الشعب القادم ِمن اإلخوان أو السلفيين؛ فكان
جواب الدكتور مرسي -رئيس الحزب في ذلك الوقتit is too« :-
 ،»!lateلقد جئتم متأخرين جدًّا؛ لقد ن َ َّس ْقنَا مع كل األحزاب والقوى
الليبرالية المتحالِفة معنا ،وال نستطيع أن نعدكم بشيء.
ســميت فــي وســط الحــوار :المهنــدس «عبــد
ُ
وأتذكــر أننــي
المنعــم الشــحات» ،فــي أهميــة وجــوده فــي المجلــس لمصلحــة
الجميع؛ فــكان الــرد بالموافقــة علــى ذلــك بالتأكيــد ،وأنهــم هــم مَــن
ســينتخبونه (وهــذا لألســف حــدث عكســه تمامًــا ،بــل تحالفــوا علــى
إســقاطه ،بــل تــم التزويــر بالطــرق ال َ
خ ِفيَّــة -التــي لــم نكــن نعلمهــا-
إلفشــاله فــي انتخابــات اإلعــادة).
وقلــت للدكتــور مرســي يومها« :فــا أقــل علــى االتفــاق علــى
ُ
أخالقــي أثنــاء االنتخابــات نلتــزم بــه جميعًــا؛ كان ِمــن أبــرز
ميثــاقٍ
ٍ
بنــوده :اإلجمــاع علــى أن التزويــر محــرم شــرعًا ،وجريمــة ال تجــوز
بحــال وال تأويــل ،كذلــك تجنــب التشــويه للطــرف المخالــف وســرعة
التواصــل فــي حالــة أي نــزاع إليقافــه ،لكــن لألســف الشــديد وجدنــا
ً
نقضــا لهــذا الميثــاق األخالقــي الــذي نشــرته جريــدة الفتــح ،وجريــدة
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الحريــة والعدالــة التزامًــا ِمــن الطرفيــن بذلــك!
ولألســف ً
أيضا :كانــت اللجنــة ال ُم َشــ َّكلَة ِمــن «الهيئــة الشــرعية
للحقــوق واإلصــاح» مو َّجهــة -بالتوجــه الــذي لــم نكــن نعلمــه-
للمســئول عنهــا -الدكتــور «محمــد يســري» الــذي كان علــى ارتبــاط
وثيــق بالســروريين ،ولــم نكــن نعلــم ذلــك -إلــى التســوية بيــن الظالــم
والمظلــوم فــي مخالفــة هــذا الميثــاق! وكان هــذا -بــا شــك -ممــا زاد
الفجــوة بيــن االتجاهيــن.
ثــم كانــت نتيجــة االنتخابــات بعــد كل هــذا ،ورغــم كل مــا حــدث،
صا ِدمَــة للجميع؛ بحصــول «حــزب النــور» ومَــن تحالــف معــه ِمــن
َ
االتجاهــات اإلســامية -التــي صــح لــي أن أقــول« :لــو اســتقبلنا ِمــن
أمرنــا مــا اســتدبرنا لمــا قَبِلنــا هــذا التحالــف الــذي لــم يَــر َع لنــا َح ًّقــا،
ً
جميــا ،وال حتــى تَواف ُ ًقــا فيمــا ات ُّ ِفــق عليــه؛ بــل كان
وال عــرف لنــا
عَونًــا لإلخــوان علينــا فــي كل المواقــف تقريبًــا ،ثــم عــاد الكثيــرون
إلــى منهجهــم األصلــي ،وكانــت فتــرة العمــل السياســي فتــرة مؤقتــة ال
حقيقــة لهــا فــي التغيُّــر -علــى  %23تقريبًــا ِمــن مقاعــد مجلــس النــواب
التــي َمثَّلَــت ثانــي أكبــر كتلــة برلمانيــة.
عندهــا حــاول «اإلخــوان» اســتغالل أكثريتهــم فــي الســيطرة علــى
كل اللجــان دون مشــاركة مــع أحــ ٍد غيرهــم فــي جميــع وظائــف
اللجــان -وكانــت الخطــوة الثانيــة فــي التباعُد-؛ عنــد ذلــك تواصــل
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بعــض النــواب مــع أفــراد المعا َرضــة لتحقيــق ال ُمشــا َر َكة لجميــع
القــوى السياســية دون ال ُم َغالَبــة -كمــا هــو الشــعار المرفــوع؛ ن ُ َطبِّقــه
حقيقـةً للمصلحــة الراجحــة -وهــذا كان هدفنــا فعـ ً
ـا؛ إزالــة الحواجــز
بيــن الحركــة اإلســامية عامــة «والســلفية خاصــة» ،وبيــن عامــة
ـب آخــر ،وأننــا ال نريــد اإلقصــاء
النــاس والقــوى السياســية ِمــن جانـ ٍ
واالســتئثار الــذي يضــر بنــا وبالبــاد كلهــا؛ إضافــة إلــى عــدم قــدرة
الحركــة اإلســامية علــى االنفــراد بالعمــل ،وال مواجهــة الجميــع فــي
مرحلــ ٍة شــديدة الحساســية ِمــن تاريــخ البــاد ،تحتــاج إلــى التعــاون
الصــادق للخــروج بالبــاد مــن عنــق الزجاجــة.
ولكــن لألســف كان الشــعور الزائــف باالنتصــار والتمكيــن ووهــم
الصدامــي فــي
الســيطرة لــدى قيــادات «اإلخــوان» -ذات التوجــه ِّ
ـرك لهــم فيمــا صنعــوا! ومــا أن
الحقيقــة الــذي تربــوا عليــه -هــو المحـ ِّ

َع ِلمــوا بهــذا التواصــل إذا بهــم يتواصلــون فــو ًرا مــع المهندس «أشــرف
ثابــت»؛ للتنســيق الــذي َس ـبَق أن َرفضــوه!
وتــم االتفــاق علــى إشــراك كل ال ُكتــل الموجــودة فــي البرلمــان
مــن أجــل اإلصــاح التدريجــي؛ ال االســتئثار واإلقصــاء الــذي يزيــد
الجــو شــحناء وكراهيــة ،ويع ِّمــق شــعور العزلــة عــن المجتمــع عنــد
أصحــاب التوجــه اإلســامي.
وللحديث بقية -إن شاء اهلل.-
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3
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،أما بعد؛
فقبــل أن نبــدأ فــي الحلقــة الثالثــة ِمــن «ذكريــات» أحــب أن ِّ
أوضــح
لقرائــي الهــدفَ ِمــن هــذه المقــاالت.
ً
أول :ال بــد ألبنــاء الحركــة اإلســامية -والســلفية بصفــة خاصــة-
أن يتخلصــوا ِمــن الضغــط النفســي الــذي يُ َمثِّلــه اإلعــام اإلخوانــي
والقطبــي والســروري فــي االتهــام بالخيانــة والنفــاق ،بــل والكفــر
أحيانًــا فــي كل موقـ ٍ
ـف يتخذونــه مخال ًفــا لهــم؛ ممــا يؤثِّــر ســلبًا علــى
مشــاركتهم الحقيقيــة الجــادة فــي اإلصــاح والدعــوة إلــى اهلل ،والتربيــة
والمشــا َركة البَنَّــاءة فــي كل صــور العمــل اإلســامي ،بمــا فــي ذلــك
العمــل السياســي الهــادف؛ لتقليــل الشــر وتكثيــر الخيــر فــي أزمنــة
الغربــة والفتنــة ،ولئــا تكــون كل محطــة عبــارة عــن أزمـ ٍة تحتــاج إلــى
جهــو ٍد مضاعف ـ ٍة لكــي يعــرف النــاس طريقهــم وعملهــم.
ـر منهم هــذه العقبة
وإن كان أبنــاء «الدعــوة الســلفية» قــد تجــاوز كثيـ ٌ
إال أن قطاعــات أخــرى ال تــزال تعانــي األزمة؛ خاصــة مــع ســكوت
كثيـ ٍر ِمــن المشــايخ ،وتأييــد بعضهــم بــا إدراك للحقيقــة لبعــض رمــوز
التيــارات اإلخوانيــة القطبيــة والســرورية ،لمجــرد أن أعلنــوا الرغبــة
فــي تطبيــق الشــريعة ،ورفــع شــعارات« :ســنحيا كرامًــا» ،وشــعارات:
العــزة ،واالســتعداد للشــهادة والتضحيــة والجهــاد ،دون أن يكــون لهــذه
الشــعارات أي حقيقــة فــي أرض الواقــع!
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ومَبنــى هــذا التخلــص ِمــن الضغــط النفســي :المعرفــة الحقيقيــة
باألدلــة -لحقيقــة مواقــف المخالِفيــن لهــم ،ف ِمــن الواضــح :أنعامــة أبنــاء الحركــة اإلســامية لــم يعــودوا يتأثــرون بتهــم جماعــات
التكفيــر الصريــح ،كمــا أنهــم ال يتأثــرون بــذ ِّم الشــيعة لهــم ،وكــذا غــاة
الصوفيــة؛ ألنهــم نفضــوا أيديهــم ِمــن موقفهــم.
أمــا أن يُحســب اتجــاهٌ أو جماعــة علــى أنهــا الممثِّلــة الكبــري
السـنَّة ،وأنهــم رجــال المرحلــة ،ونحــو
لجماعــات الدعــوة وجماعــات ُ
ذلــك؛ فهــذا الــذي ال يــزال يؤثِّــر علــى قطاعـ ٍ
ـات كبيــر ٍة ال تــزال فــي
غيبوبــة العاطفــة ،وغشــاوة التعتيــم اإلعالمــي؛ فــا بــد أن تُعــرف حقيقة
الجماعــة وبالوقائــع الدامغــة التــي ال ينبغــي أن تُنســى؛ لينفــض النــاس
خرجــت أبــوا ٌ
ق كثيــرة تتكلــم
ْ
أيديهــم ِمــن مدحهــم وذمهــم؛ ولهــذا
بنفــس اللســان مهاجِ مــةً هــذه الذكريــات لتظــل ال َع َمايــة والخــداع،
مــع ســكوت َمــن ســكت ،وتأييــد َمــن أيَّــد ،ويبقــى َمــن َجلَّــى الحقيقــة
منفــردًا فــي تلقــي الســهام والطعــن فــي ِعرضــه ودينــه ِمــن أهــل البــدع .
والحمد هلل أن هذا بدأ في التغير.
ثانيًــا :ال بــد ألبنــاء الحركــة اإلســامية أن يســتفيدوا ِمــن التاريــخ
الصحيــح -القديــم والمعاصــر -غيــر ال ُمــ َز َّور؛ فــا يــزال غيــاب
العقــول عــن الواقــع فــي تقديــر القــوة والضعــف ،والقــدرة والعجــز،
والمصلحــة والمفســدةِ ،مــن أكبــر أســباب القــرارات الكارثيــة فــي
حيــاة األمــم والجماعــات.
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الخــوارج بعــدم الخــروج ،وســفك
 وكــم نصــح الناصحــونَ
المحــرك
الدمــاء ،والتكفيــر ،ومــع ذلــك كان الوهــم والخيــال هــو
ِّ

لهــم؛ حتــى ضــرب ابــن ملجــم َع ِليًّــا  ضربــة علــى رأســه يبتغــي بهــا
ـر أهــل األرض ،الخليفــة الراشــد ابــن عــم
عنــد اهلل رضوانًــا! يَقتُــل خيـ َ
رســول اهلل  ،المجاهــد الثابــت ،وهــو يريــد بذلــك أرفــع درجــات
الجِ نان!
صــح الصحاب ـةُ الحســي َن  بعــدم الخــروج -وخاصــة
 وكــم ن َ َللعــراق ،-ولكــن َس ـبَق ال َق ـ َد ُر و َحدَثــت 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
ـي علــى الواقــع؛ أمــا إذا كان
المســألة شــرعية محــل اجتهــاد ،لكنــه مبنـ ٌّ
الموقــف الشــرعي مبنيًّــا علــى بدعــة ضاللــة كمواقــف الشــيعة؛ كان
اإلثــم والخــراب هــو الحاصــل ،وليــس فقــط مصيبــة الدنيــا مــع أجــر
االجتهاد.
 وكــم نصــح النعمــا ُن بــن بشــير  ابـ َن مطيــع وأهـ َل المدينة قبلح َّرة» ،وتوقــع لــه أن يُر ِكــض دابتــه فــا ًّرا إلــى مكــة تــار ًكا هؤالء
«وقعــة ال َ
المســاكين يُقتلــون علــى أبــواب بيوتهــم ومســاجدهم وطرقاتهــم؛ وقــد
كان ،و َوقَعــت المحنــة العظيمــة فــي ال َمقتَلَــة الهائلــة ألهــل المدينــة فــي
ـرة حتــى انتُ ِهكــت حرمــات الصحابــة والتابعيــن ،وحرمــات
وقعــة ال َ
حـ َّ
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الرجــال والنســاء واألطفــال ،فــي الدمــاء واألعــراض واألمــوال! وإنــا
هلل وإنــا إليــه راجعــون.
فدراســة التاريــخ الصــادق -ال المــز َّور الــكاذب الــذي يســتغله
أهــل الضــال والبــدع فــي تهييــج العواطــف أســوأ اســتغاللِ -مــن
أعظــم أســباب الحكمــة ،وإدراك ضوابــط المصالــح والمفاســد،
والقــدرة والعجــز ،وال يصلــح أن يَســكت َمــن َشــ ِهد الحقيقــة عــن
الــكالم ،فيتكلــم الــكاذب أو الغائــب أو الجاهــل؛ فيســتقر الــزور علــى
أنــه الحقيقــة!
ثالثًــا :إن مســألة مراعــاة المصالــح والمفاســد مســألة شــرعية
وسـ ِ
ـخر منهــا َمــن ســخر ،وانحرف
عظيمــة األهميــة ،وإن َكـ ِره َمــن َكـ ِره َ
مَــن انحــرف حتــى زعمــوا أن مــا شــرعه اهلل -عــز وجــلِ -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 إكــرا ٍه أو خطــأ،
مصلحــةً معتبــرة؛ للخلــل الــذي لديــه فــي معرفــة معنــى المصالــح
والمفاســد وموازناتهــا.
و ِمــن أكبــر األســباب لحســن التقديــر الموافــق للشــرع ومعرفــة
كيــف تُتَّ َ
خــذ القــرارات بطريقــة ُس ـنِّيَّة ســلفية علمية :دراســة التاريــخ،
ومعرفــة كيــف َطبَّــق أهـ ُل العلــم عبــر الزمــان هــذه الموازانــات -ابتــداءً
23

ِمــن عهــد النبــي  وخلفائــه الراشــدين ف َمــن بعدهــم إلى زماننــا هذا-؛
لتســتفيد األجيــال القادمــة «بــل والحاليــة» ِمــن هــذه الدراســة.
وليــس المقصــود أن نتحســر علــى مــا جــرى أو نتباكــى علــى مفقو ٍد
أو نتســلى بذكــر الحكايــات والحكايــات المضــادة ،وخاصــة المكذوبــة
والمغلوطــة ،والتــي يحكيهــا مَــن ال يَعلــم ،أو مَــن يَعلــم ،لكنــه ال يريــد
ـاس.
أن يَعلــم النـ ُ
أمــا مَفســدة إثــارة هــذه الدراســة لبعــض النــاس فيســب ويشــتم،
ويلعــن ويك ِّفــر ويَطعــن؛ فهــي مفســدة معلومــة ِمــن قَبل ،لــم تتوقــف
مــع الســكوت ،ولــن تتغيــر مــع الــكالم؛ ألن منبعهــا ســلوك وخلــق
صاحبهــا ،وحــال قلبــه ولســانه؛ فــا يصــح أن نتــرك المصلحــة المتأ َّكدة
لدفــع مثــل هــذا اللــوم والــذم ِمــن أهــل الفســاد ،والــذي هــو حاصــل
حاصــل.
نعود لما قصدنا ِمن الذكريات...
كانــت ِمــن أهــم المســائل التــي شــهدت اختالفًــا وافتراقًــا بيــن
الســلفية واإلخوان :الموقــف ِمــن الشــيعة الروافــض ،وجــذور المســألة
قديمــة فــي ســلوك حســن البنــا -غفــر اهلل لــه -فــي «األصول العشــرين»
ثــم المواقــف العمليــة.
ـب الصحابـةَ
فموقــف أهــل ُّ
الســنة واضــح تمــام الوضــوح م َمــن َسـ َّ

ً
فضــا عمــن َك َّف َرهــم ،-كمــا قــال «الطحــاوي» فــيو َطعَــن فيهــم
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عقيدتــه« :ونبغــض مَــن يبغضهــم وبغيــر الخيــر يذكرهــم» ،وكمــا نــص
شــيخ اإلســام ابــن تيميــة فــي «العقيــدة الواســطية» فــي بيــان فضــل
الصحابــة  خاصـةً الخلفــاء الراشــدين وإثبــات خالفتهــم ،وأن مَــن
َط َعــن فــي خالفــة أح ـ ٍد منهــم فهــو أ َ َ
ض ـ ُّل ِمــن ِحمــار أهلــه ،ثــم بعــد
جر بينهــم ِمــن
ـرح باإلمســاك عمــا َشـ َ
هــذا التقريــر لفضــل الصحابــة َ
صـ َّ
خـ ٍ
ـر
ـرا منــه َك ـ ِذب ،ومنــه مــا ِزيْـ َد فيــه ون ُ ِقــص منــه و ُغيِّـ َ
ـاف؛ ألن كثيـ ً

ـح ِمــن ذلــك فهــم فيــه معــذورون بيــن مجته ـ ٍد
صـ َّ
عــن وجهــه ،ومــا َ
ـب لــه أجــران ،ومجتهــد مخطــئ لــه أجــر واحــد.
مصيـ ٍ
وجــاء األســتاذ «حســن البنــا» فــي «األصــول العشــرين» ليحــاول
السـنَّة والشــيعة بــأن ينــص علــى أن« :كل
تجــاوز حقيقــة الخــاف بيــن ُ
مســألة ال ينبنــي عليهــا عمــل ،فالخــوض فيهــا ِمــن الت َكلُّــف الــذي ن ُ ِهينــا
عنــه شــرعًا ،و ِمــن ذلــك :كثــرة التفريعــات لألحــكام التــي لــم تقــع،
والخــوض فــي معانــي اآليــات القرآنيــة الكريمــة التــي لــم يصــل إليهــا
العلــم ،والــكالم فــي ال ُم َف َ
اضلَــة بيــن األصحــاب  ومــا شــجر بينهــم
ِمــن خـ ٍ
ـاف ،و ُك ٌّل منهــم لــه فضــل صحبتــه وجــزاء نيتــه ،وفــي التأويــل
مندوحــة!».
ـص علــى خالفة األربعــة الراشــدين ،وتفضيل
فهــذا التأصيــل دون نَـ ٍّ
أبــي بكــر وعمــر  ،هــو الــذي فتــح البــاب للمواقــف العمليــة التــي
َ
ـرت فــي مواقــف الجماعــة عبــر
اتخذهــا فــي الموقــف ِمــن الشــيعة ،وأثَّـ َ
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الزمــان إلــى وقتنــا هــذا؛ فحســن البنــا قــد قابــل آيــة اهلل كاشــاني فــي
حجــة ســنة  ،48وكان حســن البنــا ضمــن المشــا ِركين فــي دار التقريــب
بيــن المذاهــب اإلســامية هــو ومحمــد تقــي ال ُق ِّمــي؛ حيــث كانــت
ً
مدخــا للعالقــات المســتقبلية بيــن الطرفيــن ،ولقــد زار
مشــاركتهم
القمــي المركــز العــام.
قــال األســتاذ عمــر التلمســاني فــي كتابــه« :ذكريــات ال مذكــرات»
(طبعــة دار االعتصــام ،ص « :)250- 249وفــي األربعينيــات علــى
مــا أذكــر ،كان الســيد القمــي وهــو شــيعي المذهــب ينــزل ضي ًفــا علــى
اإلخــوان فــي المركــز العــام ،ووقتهــا كان اإلمــام الشــهيد يعمــل جــادًّا
علــى التقريــب بيــن المذاهــب حتى ال يتخــذ أعــداء اإلســام الفرقة بين
المذاهــب منفـ ًذا يعملــون مــن خاللــه علــى تمزيــق الوحــدة اإلســامية،
الس ـنَّة والشــيعة؛ فنهانــا
وســألناه يو ًمــا عــن مــدى الخــاف بيــن أهــل ُ
عــن الدخــول فــي مثل هــذه المســائل الشــائكة التــي ال يليق بالمســلمين
أن يشــغلوا أنفســهم بهــا ،والمســلمون علــى مــا نــرى ِمــن تنابــذ يعمــل
أعــداء اإلســام علــى إشــعال نــاره؛ قلنــا لفضيلتــه :نحــن ال نســأل عــن
هــذا لتعصــب أو توســيع لهــوة الخــاف بيــن المســلمين ،ولكــن نســأل
ٍ
مؤلفــات ال حصــر
للعلــم؛ ألن مــا بيــن الســنة والشــيعة مذكــور فــي
لهــا ،وليــس لدينــا مــن ســعة الوقــت مــا ي َم َّكننَــا مــن البحــث فــي تلــك
الســنَّة والشــيعة
المراجــع .فقــال رضــوان اهلل عليــه :اعلمــوا أن أهــل ُ
مســلمون تجمعهــم كلمــة« :ال إلــه إال اهلل ،وأن محمــدًا رســول اهلل»،
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والس ـنَّة والشــيعة فيــه ســواء وعلــى التقــاء ،أمــا
وهــذا أصــل العقيــدة؛ ُ
الخــاف بينهمــا فهــو فــي أمــو ٍر ِمــن الممكــن التقريــب فيهــا بينهمــا!».
وقــال األســتاذ ســالم البهنســاوي -أحــد مفكــري اإلخــوان
«الســنَّة المفتــرى عليها»« :منــذ أن تك َّونــت
المســلمين -فــي كتابــهُ :
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 :وال َغــرو فــي ذلــك؛ فمناهــج الجماعتيــن تــؤدي
إلــى هــذا التعــاون!».
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
خاصـةً وأن قرآننــا واحد،
علــى أمـ ٍر يَ ُ
حــول بينهــم وبيــن تكفير بعضهــمَّ ،
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
آيــة اهلل كاشــاني فــي الحــج ســنة  ،48وحــدث بينهمــا تفاهــم يشــير
إليــه أحــد شــخصيات اإلخــوان المســليمن اليــوم وأحــد تالمــذة اإلمــام
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الشــهيد األســتاذ عبــد المتعــال الجبــري فــي كتابــه« :لمــاذا اغتيــل
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
والسـنَّة ،وقــد التقــى الرجــان فــي
علــى أن يزيــل الخــاف بيــن الشــيعة ُ
الحجــاز عــام  ،48ويبــدو أنهمــا ات َّ َفقــا ووصــا إلــى نقطــة رئيســية لــوال
أن عوجِ ــل حســن البنــا باالغتيــال .ويعَلَّــق األســتاذ الجبــري قائـ ً
ـا :لقــد
صـدَق روبيــرَ ،
بحاسـتِه السياســية جهــد اإلمــام فــي التقريــب بيــن
وشـ َّم
َ
َّ
ـرب دوره الضخــم فــي
المذاهــب اإلســامية؛ فمــا لــه لــو أدرك عــن قـ ٍ
هــذا المجــال ممــا ال يتســع لذكــره المقــال؟!».
ولقــد كان لهــذا التاريــخ وهــذه الطريقــة أثرهــا فــي التفكيــر
اإلخوانــي فــي األزمنــة المختلفــة ابتــداءً ِمــن موقــف الجماعــة ِمــن
الثــورة اإليرانيــة ،وقــد كان التأييــد الجــارف هــو الســمة الواضحــة لــكل
قيــادات الجماعــة فــي تأييــد الخمينــي الــذي َعـزَّى فيــه «محمــد حامــد
أبــو النصــر» -المرشــد الرابــع -عنــد موتــه بقولــه« :فقيــد اإلســام
اإلمــام الخمينــي!».
وموقــف جماعــة «حمــاس» ِمــن إيــران عبــر العقــود التــي ظهــرت
فيهــا ،وال ُمبَال َ َغــة فــي الثنــاء علــى المواقــف اإليرانيــة مــن القضيــة
الفلســطينية ال يَخفــى علــى متابِــع.
ولقــد كانــت هــذه المســألة ِمــن أكبــر المســائل التــي نخــاف منهــا
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فــي مســألة انتخــاب أي مرشــح إخوانــي للرئاســة؛ ولــذا شــهدت
جلســاتنا لالســتماع قبــل تحديــد الموقــف فــي الجولــة األولــى مــن
انتخابــات الرئاســة مــع الدكتــور «مرســي» -وكان خيــرت الشــاطر
ـرا -تَبا ُحثًــا حــول هــذه المســألة ،وأبدينــا ت َ َ
خ ُّوفَنــا الشــديد ِمــن
حاضـ ً
موقــف الجماعــة ِمــن الشــيعة ،وأنــه ال يُحتمــل أن يكــون هــو موقــف
رئيســا للبــاد؛ ولقــد
مصــر كدولــة لــو انت ُِخــب عضـ ٌو مــن «اإلخــوان» ً
انبــرى الدكتــور مرســي يومهــا للهجــوم علــى الشــيعة ،وأنــه يُــد ِرك
فرهــم ،وأنــه ال يمكــن أن يكــون لــه موقــف مؤيــد
تمامًــا
خطرهــم و ُك َ
َ
لهــم أو أن يســمح لهــم باختــراق البــاد.
و ِمــن الطريــف :أنــه ِمــن ِشـدَّة مُها َج َمــة الدكتــور «مرســي» للشــيعة
ـت لبيــان أن الشــيعة ثالثــة أقســام ِمــن جهــة التكفيــر:
وتكفيرهــم تعرضـ ُ
 فالغــاة الذيــن يؤلِّهــون غيــر اهلل -كالــدروز والعَلَوييــنواإلســماعيلية والباطنيــة -هــم الكفــار نوعًــا وعينًــا.
 وأمــا الروافــض اإلماميــة االثنــا عشــرية ،ففيهــم خــاف فــيتكفيرهــم؛ والجمهــور علــى عــدم تكفيرهــم بالعمــوم وعــدم تكفيــر
ال ُم َعيَّــن ،وإن كانــت أقــوال كثيــرة ِمــن أقوالهــم كفريــة ،لكــن ال بــد
جــة قبــل تكفيــر
ح َّ
ِمــن اســتيفاء الشــروط وانتفــاء الموانــع ،وإقامــة ال ُ
ال ُم َعيَّــن.
 وأما الزيدية ال ُم َف ِّضلَة فال يُ َك َّفرون ،مع االتفاق على تبديعهم.
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جبًــا أن أكــو َن أنــا الســلفي أُهَــدِّئ ِمــن درجــة التكفيــر
فــكان َع َ
للشــيعة لــدى الدكتــور «مرســى» مرشــح اإلخــوان للرئاســة! ولــذا
شــعرنا جمي ًعــا بــأن هــذا الــكالم هــو لطمأنتنــا والحصــول علــى تأييدنــا
ــرا عــن حقيقــة
فــي االنتخابــات الرئاســية ،وليــس فــي الحقيقــة معبِّ ً
الموقــف!
ً
ولقــد كان هــذا التخــوف ً
حاصــا لــدى لقائنــا بالدكتــور
أيضــا
«ســليم العــ ّوا»؛ لمــا عُــ ِرف مــن عالقتــه الوطيــدة بإيــران وزياراتــه
وصداقاتــه؛ والغريــب أننــا لمــا ذكرنــا لــه أقوالهــم وعقائدهــم أنكــر
أنــه يعــرف ذلــك ،وقَــرر أن مَــن قــال ذلــك منهــم عــن الصحابــة ومَــن

غالــى فــي آل البيــت ال يمكــن أن يكــون مقبـ ً
ـول معــه التقــارب ،وال بــد
ِمــن الحــذر منــه.
بعــض الساســة مواقفهــم دون دراســة
فتعجبنــا كيــف يَت َِّخــذ
ُ
لحقيقــة مذهــب مَــن يجلســون معــه ،والحقيقــة أن هــذه اللوثــة فــي
قضيــة التقــارب مــع الشــيعة ســبببها عــدم دراســة العقيــدة الصحيحــة
والتاريــخ ،والواقــع المشــهود.
وقــد كان للدكتــور «كمــال الهلبــاوي» -عندمــا كان ممثـ ً
ـا للتنظيــم
الدولــي لإلخــوان المســلمين وبعــد أن تركــه -نفــس المواقــف العجيبة،
والمــودة الكبيــرة للطاعنيــن فــي أصحــاب رســول اهلل  وأزواجه !
وجـاءت محطـة أخـرى بعـد الرئاسـة ،وهـي االتفـاق بيـن مصـر
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وإيـران علـى اسـتقدام السـياح اإليرانييـن لمصـر بعـدد  5مليـون سـائح
عبـر خمـس سـنوات ،وكانـت زيـارة «نجـاد» الرئيـس اإليرانـي ورفعـه
لعالمـة النصـر؛ مما يؤكـد مخاوفنا فـي اختراقاتهم للمجتمـع المصري،
وكان هـذا االتفـاق بالنسـبة لنـا ً
نقضـا لالتفـاق الـذي أُبـ ِرم بيننـا وبيـن
«اإلخـوان» قبـل تأييـد الدكتور «مرسـي» فـي انتخابـات الجولـة الثانية،
ومُناقِ ً
ضـا تمامًـا لـروح الجلسـة التـي جلسـنا فيهـا ،وكان هـو مسـارعًا
لتكفيرهـم؛ فكيـف تأتي بـكل هذا العدد فـي ظل ضعف الدولـة ،والهزَّة
اإلجتماعيـة واالقتصاديـة التـي أحدثتهـا الثـورة؟!
وفشــلت كل محــاوالت اإلثنــاء عــن هــذا االتفــاق وبيــان
َم َ
خا ِط ِره ،وبــدأ بالفعــل تنفيــذه بفــوج ســياحي زار األقصــر وأســوان،
ووزعــوا أقالمًــا عليهــا أســماء األئمــة االثنــى عشــر علــى األطفــال فــي
األماكــن التــي زاروهــا -كمــا أخبرنــا اإلخــوة هنــاك -رغــم الحراســة
المشــددة التــي مارســتها أجهــزة األمــن والمخابــرات لاللتــزام بالبرنامج
وعــدم التواصــل!
بعــض الطــرق الصوفيــة فــي
وأضيــف إلــى هــذا الخطــر :أن
َ
«الصعيــد» بــدأت فــي التو ُّجــه نحــو التشــيع؛ بجامــع أنهــم ِمــن آل
البيــت ،بــل وســافر بعضهــم إلــى «قُــم» للدراســة.
وكان موقفنــا ِمــن هــذا الخطــر الداهــم هو :القيــام بحمل ـ ٍة واســعة
االنتشــار علــى مســتوى الجمهوريــة؛ للتحذيــر ِمــن خطــر الشــيعة،
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وعقدنــا النــدوات والمحاضــرات ،وقمنــا بتوزيــع الكتــب والملصقــات
والكتيبــات علــى النــاس؛ للتحذيــر مــن هــذا الفكــر الضــال المنحــرف.
وأتذ َّكــر واقعــة أخــرى ِمــن األمــور المهمــة تبيِّــن لنــا مــا كان يُ َع ـ ُّد
لبالدنــا فــي ظــل الحكــم اإلخوانــي مــع التقــارب اإليرانــي واختراقهــا
فــي المجــال اإلقتصــادي مــن الشــيعة:
وهــي واقعــة ذات داللــة مهمــة؛ فقــد تواصــل األســتاذ «أحمــد
الوكيــل» -رئيــس الغرفــة التجاريــة المصريــة -وطلــب موع ـدًا يلتقــى
فيــه مــع إدارة «الدعــوة الســلفية» ،و َكلَّ َفنــي مجلــس اإلدارة بالجلــوس
ـرا ،قــال:
مــع األســتاذ الوكيــل؛ وجــاء -حفظــه اهلل -وعــرض علينــا أمـ ً

«ال بــد أن أبيِّنــه لكــم قبــل أن أتخــذ موق ًفــا .وذكــر أنــه كان فــي زيــارة
ً
ممثــا التحــاد الغــرف األفروأوروبيــة ،فجــاء إليــه
لتركيــا بصفتــه
رئيــس الغرفــة التجاريــة التركيــة -وهــو يعرفــه وصديــق لــه -وأخــذ
بيــده وقــال :تعــا َل َســأُع َِّرفك علــى رجــل مهــم؛ فع ََّرفَــه برئيــس الغرفــة
التجاريــة اإليرانيــة ،وت َ َكلَّــم معــه فــي أنهــم يرغبــون فــي أن يســتثمروا
 30مليــار اســتثمارات صناعيــة وتجاريــة فــي مصــر.
وقــال :إذا كنتــم ســتعملون حملــة مماثلــة لحملــة الســياح ،فأنــا لــن
أوافــق علــى ذلــك؛ ألن الجــو ال يســمح ،بــأن يكــون هنــاك عمــل هادئ
فــي جــ ٍّو ِمــن الصــراع؛ فقلنــا لــه :لــو كانــت الدولــة منتبهــة لخطــر
االختــراق الشــيعي ،وأجهزتهــا الرئاســية تعــرف هــذه المخاطــر لقلنــا:
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إن البيــع والشــراء مــع أي دولــة -مســلمة أو كافــرة أو مبتدعــة -ال يمثِّل
مشــكلة؛ ولكــن األزمــة الحقيقيــة :أن الدولــة «ممثلــة فــي الرئاســة»
ال تنتبــه إطالقًــا لهــذه القضيــة ،بــل تفتــح لهــا األبــواب! ولذلــك ال
يمكــن أن نوافــق علــى ذلــك؛ ألن كل هــذه االســتثمارات ســوف يتبعهــا
تواصــل مجتمعــي ،وســوف يكــون هنــاك عمــال يســافرون للتدريــب
وخبــراء يأتــون للمتابعــة؛ ويحــدث التواصــل الكبيــر ِمــن خــال هــذه
التعامــات االقتصاديــة والتجاريــة والصناعيــة؛ ولــذا ســنقوم بحملــة
أشــد ِمــن حملــة الســياح اإليرانييــن.
فقــال :إذًا أنــا لــن أوافــق علــى ذلك ،وقــد نصحنــي ً
أيضــا ناصحون
ِمــن جهـ ٍ
ـات أخــرى بعــدم االســتمرار فــي هــذا العــرض الــذي ع ََر َ
ضــه
رئيــس الغرفــة التجاريــة اإليرانيــة».
كل هــذا كان يؤ ِّكــد االفتــراق واالختــاف فــي فهمنــا لهــذه القضية،
وإلــى اليــوم -ال يــزال -اإلخــوان يعلنــون تأييدهــم إليــران ،بزعــم
أنهــم ضــد أمريــكا! والـ ُك ُّل يَعلــم أن االتفــاق الــذي أ ُ ِكلَــت بــه العــراق
وأ ُ ِكلَــت بــه ســوريا كان مــع األمريــكان!

نسأل اهلل أن يعافي بالدنا ِمن كل سو ٍء.
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4
الحمــد هلل ،والصــاة والســام علــى رســول اهلل ،أمــا بعــد؛
فقــد كانــت مســألة الموقــف ِمــن الشــيعة ومقاومــة محاولــة اختــراق
المجتمــع المصــري أحــد أهــم نقــاط االختــاف مــع جماعــة اإلخوان،
ومــع الرئاســة فــي ظــل رئاســة الدكتــور «محمــد مرســي» ،ورغــم
ـرح
أنــه قــد تكلــم معنــا بإدراكــه لمــدى خطــر الشــيعة ،بــل وكان يُ َ
صـ ِّ
بكفرهــم -كمــا ســبق أن ذكرنــا فــي المقــال الســابق-؛ إال أن فــرض
األمــر الواقــع خــاف ذلــك قــد حاولــه اإلخــوان بمحاولــة تســهيل
حضــور الســياح اإليرانييــن إلــى مصــر بكثاف ـ ٍة هائل ـ ٍة.
ولقــد كان مــن جهودنــا فــي محاولــة منــع هــذا الطوفــان تقديــم
طلــب إحاطــة لوزيــر الســياحة فــي مجلــس الشــورى -الــذي كان
يمثِّــل الغرفــة الباقيــة ِمــن البرلمــان فــي ذلــك الوقــت -لمناقشــة هــذا
الموضــوع ،والســؤال عــن التنســيق بيــن الــوزارة وبيــن أجهــزة الدولــة
األخــرى -كالمخابــرات ،وجهــاز األمــن القومــي ،واألمــن الوطنــي،
وغيرهــا ِمــن الجهــات -التــي تــدرك خطــر هــذا الحضــور الهائــل
ـرا علــى األمــن القومي
لهــؤالء الســياح؛ ألن هــذا الموضــوع يمثِّــل خطـ ً
المصــري.
وقــد أخبرنــي األخ الفاضــل عبــداهلل بــدران -رئيــس الكتلــة
البرلمانيــة لحــزب النــور بمجلــس الشــورى آنــذاك -عــن العجــب
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َ
ـره طلــب اإلحاطــة هــذا ،حيــث قال« :إنــه قــد تلــكأ مجلــس
الــذي أ ْظ َهـ َ
الشــورى فــي مناقشــة طلــب اإلحاطــة -ال ُم َقــدَّم ِمــن كتلــة الحــزب

لمناقشــة وزيــر الســياحة فــي عمــل بروتوكــول الســياحة اإليرانيــة-
ألكثــر ِمــن ثالثــة أشــهر ،وتحــت الضغــط واإللحــاح منــا تــم حضــور
أول جلســة ِمــن نائــب الوزيــر دون حضــور الوزيــر ،ولــم يتــم إبــاغ وال
حضــور الجهــات المعنيــة األخــرى حســب طلبنــا فــي طلــب اإلحاطــة
األمــن القومــي والمخابــرات العامــة والداخليــة ،-وبعــد أول جلســةرفضنــا اســتكمال المناقشــة إال بحضــور الوزيــر ومناديــب ِمــن الجهات
المذكــورة.
انفــردت بــي -والــكالم لــأخ عبــد اهلل بــدران -نائــب وزيــر
الســياحة بصفتــي مُ َق ـدِّم طلــب اإلحاطــة ،وأبلغتنــي أن الوزيــر َح َّملَهــا
رســالة لــي بــأن الــوزارة ال تعلــم عــن هــذا البروتوكــول شــيئًا! وأنــه قــد
جــاء بتعليمــات مــن مكتــب الرئاســة مباشــرة ،وبتعليمـ ٍ
ـات منــه للتنفيــذ،
وقــد تــم التعاقــد مــع شــركة طيــران خاصــة -مملوكــة لألســتاذ «رامــي
ل َ َكــح» -الحتــكار نقــل هــؤالء الســياح وتنفيــذ االتفــاق؛ وعندهــا
أصررنــا علــى ضــرورة اســتطالع رأي الجهــات األمنيــة المختصــة،
وإيقــاف التنفيــذ لحيــن إتمــام ذلــك.
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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الســنة؟ فقــال :إنــه
ميليشــيات إجراميــة تهــدف إلــى القضــاء علــى أهــل ُّ
ال يعــرف أي شــيء عــن ذلــك! و َطلَــب التفاصيــل.
أوضحــت لــه خطــورة هــذه الميليشــيات قال :إنــه لــم
ُ
وعندمــا
المنســق لهــذه الزيــارة هــو األســتاذ
يكــن علــى علــم بــأي شــيء! وأن
ِّ
«عصــام َحــدَّاد» ِمــن مكتــب الرئاســة دون التنســيق مــع الخارجيــة
المصريــة! وأنــه أبلــغ بــأن هــذه القــوات اتفقــت معهــا الدولــة لحمايــة
ـرددت :حتــى ولــو كان
الشــركات المصريــة التــي تعمــل فــي العــراق ،فـ
ُ
ذلــك بعلــم أجهــزة الدولــة فــا يصــح قيــام شــخصية مســئولة كبيــرة
مثــل رئيــس الحكومــة المصريــة بالتواصــل المباشــر مــع ميليشــيات
طائفيــة مهمتهــا القضــاء علــى أهــل الســنة هنــاك ،وهــذا معــروف
ومُ َشــاهَد للعالــم كله» (انتهــى كالمــه).
ولقــد كانــت محاولــة إيجــاد بديــل عــن المؤسســة الرســمية
المســئولة عــن حمايــة الرئيــس بمــا يشــبه الحــرس الثــوري -والــذي
تبيَّــن أنــه كان توجي ًهــا ِمــن القيــادة اإليرانيــة إذ ذاك -لهــا قرائنهــا
التــي أتذكــر منهــا أنه :قــد اتصــل بــي مــرةً ً
ليــا األســتاذ «عصــام
دربالــة» -أيــام مظاهــرات المعارضيــن للرئاســة أمــام قصــر االتحاديــة
واعتصامهــم هنــاك ،-وقــال :إن لدينــا معلومــات أن اقتحــام القصــر
حــدَّد! وأنــه يلــزم
الجمهــوري ســيكون خــال ســاعات وأنــه قــد ت َ َ
حضــور جميــع اإلخــوة الليلــة أو غـدًا علــى األكثــر حتــى نكــون جميعًا
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 لالقتحــام ،و َطلَــب حضورنــا بقــوة -كأبنــاء
الدعــوة والحــزب -فــو ًرا ،وخــال ســاعات!
ـت ســاعتها ِمــن هــذه الطريقــة فــي التفكيــر ،وفــي توصيــل
جبـ ُ
ت َ َع َّ
حــت ،-وكيــف يتولــى عصــام دربالــة
ص َّ
المعلومــة -لــو ُوجِ ـدَت ولــو َ
التنســيق والطلــب؟!
وكان جوابــي :أن هنــاك جهــات مســئولة -كالمخابــرات والحــرس
ـر ِمــن الداخلية،
الجمهــوري وقــوات الجيــش-؛ حتــى لــو َحـدَث تقصيـ ٌ
فهــذه القــوات الرســمية كافيــة ،وهــي المســئولة عــن حمايــة الرئيــس
والقصــر الجمهــوري ،ثــم إن الرئاســة لــم تطلــب منــا ذلــك ،وأنــا فــي
الحقيقــة أســتبعد صحــة المعلومــة التــي ذكرتهــا ،وال أســتطيع أن أطلب
مــن اإلخــوة التحــرك بهــذه الســرعة فــي هــذا الوقــت مــن الليــل وبهــذه
األعــداد لمجــرد احتمــال ال نــدري مــدى صحتــه ،وال نــدري عواقــب
ـت المشــاركة ،وتواصلــت مــع إخوانــي فــي مجلــس
هــذا األمــر ،ورفضـ ُ
ـت بــه «عصــام
اإلدارة وقتهــا ،واتفقنــا علــى صحــة الرفــض الــذي بلغـ ُ
دربالــة».
ولألســف :كانت هــذه الفكــرة قــد بــدأت فــي التبلــور ،بــل وكانــت
نقطــة البدايــة فــي فكــرة «اعتصــام رابعــة» -مأســاة الحركــة اإلســامية
فــي عصرنــا الحديــث ،بــل ومأســاة بلدنــا كلــه خــال هــذه ال ُمـدَّة -مــع
ســطحية الحســابات ،وســطحية اإلعــدادات ،وســذاجة ال ُموا َزنــات،
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وخلــل الخطــاب الــدال علــى االنحــراف العقــدي والمنهجــي الــذي
ـرأوا منــه
لــم يســتجيبوا إلصالحــه بــأي درج ـ ٍة ِمــن الدرجــات ،بــل تبـ َّ
ون َ َسـبُوه لغيرهــم -وال حــول وال قــوة إال بــاهلل ،-كمــا سـنُبَيِّنه فــي مقــال

ٍ
آت -إن شــاء اهلل.-
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5
الحمــد هلل ،والصــاة والســام علــى رســول اهلل ،أمــا بعــد؛
فقــد كان لقــاء مجلــس إدارة «الدعــوة الســلفية» مــع وف ـ ٍد ِمــن قيــادات
«مكتــب اإلرشــاد» فــي مقــر إدارة الدعــوة باإلســكندرية -فــي حــي
ســيدي جابــر منطقــة كليوباتــرا يــوم 2013/6/16م -عالمــة مهمــة
للغايــة ،ونقطــة بــارزة َمثَّلَــت ضــرورة اتخاذنــا موق ًفــا مختل ًفــا عــن
مواقــف الجماعــة.
وكان هــذا اللقــاء أول لقــاء مــع قيــادات «مكتــب اإلرشــاد» فــي
مقــر الدعــوة باإلســكندرية؛ فقد كانــت اللقــاءات الســابقة تتــم فــي مقــر
ـردِّ الزيــارة ،وطلبــوا منــا قبــل
ـرا بِـ َ
الجماعــة بالقاهــرة ،وكنــا نطالبهــم كثيـ ً
ـردُّوا
هــذا اللقــاء الحضــور لهــم لالجتمــاع؛ فرفضنــا ،وقلنــا :ال بــد أن تَـ ُ
الزيــارة وتحضــروا أنتــم ،وبالفعــل قَبِلــوا األمــر هــذه المــرة ،وأخبرونــا
بقــدوم وفـ ٍد كبيــر مــن «مكتــب اإلرشــاد» للقــاء مجلــس اإلدارة.
وكانــت األمــور -علــى األرض -فــي البــاد تتطــور كل يــوم ِمــن
َسـيٍِّئ إلــى أســوأ ،بعــد أن حققــت تحــركات «حركة تمــرد» تفاعـ ً
ـا كبيًرا
وتفاقمت مشــاكل االنقطــاع
ْ
فــي الشــارع المصــري ل َ َمســنَاهُ بأنفســنا،
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
عــزت» ،واألســتاذ «محمــود حســين» ،واألســتاذ «محمــود غــزالن»،
ومعهــم األســتاذ «إبراهيــم حســين» رئيــس الكتلــة البرلمانيــة لحــزب
الحريــة والعدالــة فــي البرلمــان ،وقــد قــال لنــا« :لقــد أتيناكــم ب َمــن
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 الــكالم األســتاذ «محمــود عــزت» ،فقال« :نحــن لــم نحضــر
ِمــن أجــل  6/30وال غيرهــا ،وال التطــورات السياســية ،ولكــن َح َ
ضرنــا
ِمــن أجــل تأكيــد األ ُ ُخـ َّوة فــي اهلل! وكانــت البدايــة صادمــة لنــا؛ ألن هــذا
األمــر ليــس قط ًعــا مقصــود الزيــارة ،فــكان جوابنــا :نحــن ً
أيضــا نحرص
علــى األ ُ ُخـ َّوة فــي اهلل ،ولكــن الوضــع السياســي فــي البــاد يحتــاج إلــى

ٍ
بتكليــف
أعــددت ورقــة
اصحــة» ،وكنــت قــد
ُ
مُرا َجعــة ومُناقَشــة ومُن َ َ
ِمــن مجلــس اإلدارة ومراجعتــه لهــا ،تتضمــن النقــاط األساســية التــي
ال بــد ِمــن مراعاتهــا؛ لتجنــب الزلــزال المتوقــع فــي 2013/6/30م،
رغــم أن موقفنــا كان عــدم المشــاركة فــي المظاهــرات -مــع أو ضــد
اإلخــوان -خوفًــا مــن ســفك الدمــاء وحصــول االضطــراب والفوضــى
فــي البــاد ،ولــم يكــن صــدر ِمــن القــوات المســلحة وقتهــا أي بيانــات
نتأكــد منهــا حقيقــة موقفهــم.
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ومــع هــذه البدايــة التــي رأيناهــا ال تعبِّــر عــن حقيقــة الزيــارة؛ إال
أننــا أصررنــا علــى طــرح ورقــة العمــل التــي تضمنــت عناصرهــا اآلتي:
 -1ضــرورة تغييــر الخطــاب التكفيــري العنيــف الــذي صــار
ُمســتَع َم ًل فــي معظــم فاعليــات الجماعــة ومؤيديهــا ،واللقــاءات
اإلعالميــة لقياداتهــا وممثليهــا ،وأن هــذه الخطــاب يــؤدي إلى الســقوط
أضعــاف عــدم الســقوط.
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)
وال يســمع الــكالم!».
وكان هــذا الجــواب صا ِدمًــا لنــا كذلك؛ ألننــا نعلــم جميعًــا أن
منصــات «اإلخــوان» والقنــوات التــي يديرونهــا هــم الذيــن يتحكمــون
فيهــا تمامًــا ،وال يتكلــم أح ـ ٌد إال بمــا يريــدون؛ ولــو أرادوا مَنْــع ذلــك
ل َ َمن َ ُعــوه.
 -2وكان ِمــن ضمــن مــا تكلمنــا فيه :ضــرورة تغييــر الحكومــة؛
لعــدم قدرتهــا -وقــدرة رئيــس الــوزراء -علــى إدارة األزمــة.
صحنــا بــأن
 -3وكذلــك ال بــد ِمــن عــدم االســتئثار بالســلطة ،ون َ َ
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حركــة المحافظيــن قادمــة ،وننصــح بعــدم تعييــن أي محافــظ مــن
«اإلخــوان»؛ لتالفــي الســخط الشــعبي ،ولألســف فــي آخــر ذلــك
اليــوم كانــت قــد صــدرت حركــة المحافظيــن وأُع ِلنَــت ،وكان جميــع
ـرة مــدى
المحافظيــن ال ُ
ج ـدُد مــن «اإلخــوان» كأنهــم ال يُدر ِكــون بال َمـ َّ
الســخط الشــعبي -بــل ومــن كل مؤسســات الدولــة -علــى هــذا
األســلوب.
 -4وكان ِمــن أهــم النقــاط التــي نصحنــا فيهــا :أن مَــن يتظاهــرون
ضــد «اإلخــوان» ليســوا جمي ًعــا يحاربــون اإلســام ،بــل أكثــر النــاس
لهــم َم َطالِــب عادلــة فــي الكهربــاء ،والســوالر والبنزيــن ،وغيرهــا،
ح َّم ـ َل المســئولية.
وهــذه حقوقهــم علــى َمــن ت َ َ
وكان الجــواب مــن األســتاذ «محمــود عزت»« :إنهــم واهلل يحاربون
اإلســام!» ،فقلــت لــه« :ال شــك أن هنــاك مَــن يَكــره اإلســام ،وهنــاك
فــي الخــارج والداخــل َمــن يحاربــون اإلســام ،ولكــن ليــس ُك ُّل َمــن
خــرج يطالِــب بمطالــب اقتصاديــة وحياتيــة يحــارب اإلســام».
وكانــت نقطــة اختــاف خطيــرة اســت َم َّرت فيمــا بعــد ذلــك فــي

«اعتصــام رابعــة» ومــا بعدهــا ،ونَالَنــا ِمــن ذلك الخطــاب وهــذه الطريقة
الشــريحة األكبــر ِمــن التُّ َهــم بالنفــاق -بــل وال ُكفــرِ -مــن البعــض ،وأمــا
ـف اســتقر فــي نفــوس عامــة أتباعهــم؛ بســبب
وصفنــا بالخيانــة ف َوصـ ٌ
هــذا الخطــاب ،وهــذه الطريقــة مــن التفكيــر.
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وكذلــك مَــن يقول :إنهــم ال تُقبــل لهــم توبــة إال بالحضــور لمنصــة
رابعــة ،وإعــان التوبــة ِمــن هناك!
وكذلــك مَــن يتلــو قــول اهلل َ -عـ َّز َو َج َّل( :-ف َـ ِإ ْن يَتُوبُــوا يَـ ُ
ـرا
ـك َخيْـ ً
َ
ل َ ُهـ ْم َوإِ ْن يَتَ َولَّـ ْوا يُ َع ِّذب ْ ُهـ ُم َّ
ـر ِة َومَــا ل َ ُهـ ْم
اللُ َع َذابًــا ألِي ًمــا فِــي ال ُّدنْيَــا َو ْال ِخـ َ
ـي َو َل ن َ ِصي ٍر) (التوبــة ،)74:ويُسـ ِقطه علينــا وعلــى
فِــي ْال َ ْر ِ
ض ِمـ ْن َولِـ ٍّ
غيرنــا ِمــن ُم َ
ح ِل ُفــو َن
خال ِ ِفيهــم ،ومــع أن أول اآليــة قولــه -تعالــى( :-يَ ْ
بِـ َّ
ـروا ب َ ْعـ َد إ ِْسـ َ
ـا ِم ِه ْم َو َه ُّمــوا
ـاللِ مَــا قَالُــوا َول َ َقـ ْد قَالُــوا َك ِل َمـةَ ال ْ ُك ْفـ ِر َو َك َفـ ُ
بِ َمــا لَــ ْم يَنَالُــوا َومَــا ن َ َق ُمــوا إ َِّل أ َ ْن أ َ ْغنَاهُــ ُم َّ
اللُ َو َر ُســولُهُ ِمــ ْن ف َ ْ
ض ِلــ ِه)،
اآليــة نَزَلَــت فــي منافقيــن ن َ َط ُقــوا بكلمــة ال ُكفــر والطعــن فــي اإلســام،
َ
ـتمرا
والحمــد هلل قــد ب َ َّرأنَــا اهللُ مــن ذلــك ،ولألســف كان هــذا طري ًقــا مسـ ً
صــا فــي المخالِــف
بإنــزال اآليــات التــي نزلــت فــي الكفــار صراحـةً ون َ ًّ
ـرا عظي ًمــا.
سياسـيًّا ،وال شــك أن هــذا كان خطـ ً
 -5وكان ِمــن ضمــن عناصــر مــا طرحنــاه عليهــم :أن العــداوة مــع
جميــع أجهــزة الدولــة والقــوى الموجــودة فــي المجتمــع ال يمكــن
صــارت مــع جهــاز القضــاء،
أن يحقــق نجا ًحــا؛ فالنــزاع والعــداوة
ْ
والشــرطة ،والمخابــرات ،ورجــال المــال واألعمــال والدولــة العميقــة،
والقــوى السياســية المخالِفــة« ،ولــم يكــن َظ َهــر لنــا أن النــزاع قــد طــال
ً
أيضــا القــوات المســلحة ،بــل كنــا نعتمــد علــى مــا قالــه الدكتــور محمد
ـابق ِمــن أن العالقــة مــع القــوات المســلحة ممتــازة
مرســي فــي لقــا ٍء سـ ٍ
وفــوق الممتــازة» ،وكذلــك كانــت العــداوة مــع قطاعـ ٍ
ـات كبيــر ٍة فــي
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المجتمــع ،وهــذا لــم يفعلــه الرســول  قَـ ّ
ـط فــي ســيرته.
فــكان الجواب« :نحــن نتــوكل علــى اهلل ،وننتظــر المــدد ِمــن
الســماء!» ،فقلــت« :والتــوكل علــى اهلل ال يُنَافِــي األخــذ باألســباب ،وال
يمكــن أن نتمكــن ِمــن قيــادة بلــد نعــادي ك َّل َمــن فيــه!
 -6وأوصينــا بضــرورة حــل مشــكلة «النائــب العــام» للتفاهــم مــع
الهيئــات القضائيــة ،ولألســف كانــت كل هــذه النصائــح ال تَلقــى آذانًــا
صاغيــة.
وانتهــى اللقــاء علــى بقــاء األ ُ ُخـ َّوة فــي اهلل؛ إال أننــا لــن نشــارك فــي
أي فاعليــات جماهيريــة مــع أو ضــد اإلخــوان.
وفــي األســبوع التالــي لهــذا االجتمــاع تمــت الدعــوة لمليونيــة
فــي «رابعــة العدويــة» ،وبــدأ االعتصــام المأســاوي الــذي أَدَّى إلــى
ـراح غائــر ٍة َحا َولْنــا مَن ْ َع َهــا بجهــو ٍد كثيــر ٍة
ضــرب الحركــة اإلســامية بجـ ٍ
ومســتمر ٍة ،ولكــن ســبق القــدر ِمــن اهلل بهــذه الجــراح ،وإنــا هلل وإنــا إليــه
راجعــون.
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6
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،أما بعد؛
ً
ماثــا أمامنــا فــي كل
ــرا
فقــد كانــت قضيــة ســفك الدمــاء َخ َط ً

مراحــل دعوتنــا ،وزاد حذرنــا ِمــن هــذا الخطــر بعــد الثــورة ،وال تــزال
ـي 
قراراتنــا ومواق ُفنــا تُرا ِعــي هــذا األمــر؛ كيــف ال وقــد َع َّظــم النبـ ُّ
أمــر الدمــاء أيمــا تعظيــم ،فقــال فــي خطبــة عرفــة -أول مــا قــال بعــد
َ
ـرامٌ
الحمــد والثنــاء علــى اهلل َع ـ َّز َو َج ـ َّل( :-إِ َّن ِدمَاءَ ُك ـ ْم َوأمْ َوال َ ُك ـ ْم َحـ َ

ح ْر َمـ ِة يَ ْو ِم ُكـ ْم َهـ َذا فِــي َشـ ْه ِر ُك ْم َهـ َذا فِــي بَلَ ِد ُكـ ْم َهـ َذا) (رواه
عَلَيْ ُكـ ْم َك ُ
مســلم) ،وأ َ َّك ـ َد هــذا المعنــى فــي يــوم النحــر.
وكان ُح ْك ُمنــا علــى المجتمــع -بــأن األصــل فــي أهلــه اإلســام،
وأن غيــر المســلمين فيــه مُعَاهــدون أو مُسـتَأمنون -يُلْ ِزمنــا بــان ال ِ
نباشــر
أو نأمــر أو نبيــح أو نتســبب أو نرضــى بســفك دمــاء معصومــة؛ بخــاف
ـات أ ُ َخــر منتســبة إلــى العمــل اإلســامي تَــرى ُكفــر النــاس ً
توجهـ ٍ
أصل،
أكثــر أفــرا ِده ال يُحكــم عليهــم ب ُكفــ ٍر وال
أو تــرى المجتمــع جاهليًّــا؛
ُ
حكــم
أنفســهم بال ُ
إســام ،بــل فــي الطبقــة المتميعــة التــي ال يَشــغلون َ
حا ِربَــة للديــن؛ فلهــذا ال يــرون ُحرمـةً
عليهــا مــع وجــود طبقـ ٍة كافــر ٍة ُم َ
لدمــاء هــؤالء وهــؤالء وأموالِهــم.
وقــد َظ َهــر هــذا األمــر فــي بدايــة الثــورة؛ حيــث كان البعــض يَــرى
أن الثــورات ال بــد أن تُــراق الدمــاء لتُشــ ِعلها! ويــرى ذلــك ضــرورة
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لوجودهــا واســتمرارها! ونحــن نــرى أن زوال الســماوات واألرض
أهــون علــى اهلل ِمــن ســفك دم امــرئ مســلم كمــا أ َ ْخبَــر النبــي 
بذلك؛ فــكان َســعيُنا مــن البدايــة فــي درء فتنــة ســفك الدمــاء مــن
خــال االســتفزاز للقتــل ثــم ال ُم َطالَبَــة بالقصــاص! فندخــل فــي الدائــرة
المفرغــة التــي ال تنتهــي إال بخــراب البــاد وتدميرهــا وتحصيــل
الفوضــى فيهــا ،وهــو مــا كان يــراه البعــض هدفًــا لكــي يعيــد بناءهــا ِمــن
جديــد »-علــى نظيــف» كمــا يزعمــون! ،-ومَــا دَ َرى هــؤالء أن هــذا
عبــر التاريــخ لــم يحــدث ،وبالموازيــن الشــرعية ال يجــوز؛ ألن مفســدة
الصبــر علــى الفســاد أقــل ِمــن مفســدة الفوضــى وتخريــب البــاد التــي
إذا انهــارت ب َ ِقيَــت ُع ُقــودًا مــن الزمــان -وربمــا قرونًــا -حتــى تُبنــى،
وربمــا لــم تُبْـ َن أصـ ً
ـا ،بــل انقســمت وضاعــت ،وصــارت حديثًــا ِمــن
التاريــخ!
ولقــد ســعينا ِمــن البدايــة فــي حــل مشــكلة َمــن ســقطوا فــي بدايــة
حـ ِّل الشــرعي بدفــع ال ِّديَة؛ خاصـةً أن القاتِــل
المظاهــرات ِمــن خــال ال َ
مجهــول العيــن ،وال يمكــن مــع هــذا الجهــل القصــاص ،والصحابــة في
قتــال الفتنــة لــم يُطالبــوا بالقصــاص ،وقــد أُج ِه َ
ضــت هــذه المحــاوالت
بعــد أن أوهــم ال ُمغ ِرضــون أوليــاء القتلــى أن قبــول ال ِّديَــة بيـ ٌع لــدم ابنهم
ح ـ ِّق الشــهداء،
أو ابنتهــم ال يجــوز! وأن َمــن قَبِــل الديــة فهــو مضي ـ ٌع ل ِ َ
عميـ ٌل للســلطة الظالِمــة أو الكافِــرة -علــى حــد توصيفهــم!.-
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وقــد قَبِــل الكثيــرون مــا عرضنــاه مــن أمــر الديــات؛ إال أن

ـر ٍج بالِــغ فســرعان مــا تراجعــوا عــن
ال ِقلَّــة الرافِضــة جعلتهــم فــي َحـ َ

ـص علــى قبــول الديــة فــي القتــل
قبولهم ،علــى الرغــم ِمــن أن القــرآن نَـ َّ
العمــد المعلــوم فيــه عَيــن القاتــل المســتوفي شــروط القصــاص ،فقــال
ـاص فِــي ال ْ َقتْلَــى
صـ ُ
ـب عَلَيْ ُكـ ُم ال ْ ِق َ
-تعالــى( :-يَــا أَيُّ َهــا ال َّ ِذيـ َن آمَنُــوا ُكتِـ َ

ُْ
ُْ
ـي ل َـهُ ِمـ ْن أ َ ِخيـ ِه
ـر بِال ْ ُ
ال ْ ُ
حـ ِّ
حـ ُّ
ـر َوال ْ َعبْـ ُد بِال ْ َعبْـ ِد َوالنْثَــى بِالنْثَــى ف َ َمـ ْن ُع ِفـ َ
ـك ت َ ْ
ـان ذَلِـ َ
ـر ِ
وف َوأَدَاءٌ إِلَيْـ ِه بِ ِإ ْح َسـ ٍ
ـف ِمـ ْن َرب ِّ ُكـ ْم
خ ِفيـ ٌ
ـيءٌ فَاتِّبَــا ٌع بِال ْ َم ْعـ ُ
َشـ ْ

َو َر ْح َمــةٌ ف َ َمــ ِن ا ْعتَــدَى بَعْــ َد ذَل ِ َ
اب أَلِي ٌم) (البقــرة،)178:
ــك فَلَــهُ عَــ َذ ٌ
فســ َّمى اهللُ قبــول الديــة وأداءهــا عفــ ًوا ومعروفًــا ،وإحســانًا وأ ُ ُخــ َّوةً
َ

وتخفي ًفــا ورحم ـةً ،وكلهــا أوصــاف مُ َر ِّغبَــة ،ولــم يصــف هــذا األمــر
بخيانــة أو بيــع للــدم أو تضييــع للمبــادئ! أو غيــر ذلــك ممــا اســتعمله
هــؤالء ال ُم ْغ ِرضــون ،وال حــول وال قــوة إال بــاهلل.

وكانــت جهودنــا بعــد ذلــك فــي أحــداث «محمــد محمــود»
ومحــاوالت الفصــل بيــن األطــراف المتنازعــة ،وبــذل كل جهــد فــي
محاولــة إنهــاء االعتصــام ومنــع تفاقــم األمر ،وكانــت مبادرتنــا بعــد
ذلــك قبــل إعــان نتيجــة انتخابــات الرئاســة ســنة 2012م بعــد أن
بــدأ اإلخــوان النــزول فــي الشــوارع مهدديــن بأنــه إذا لــم يتــم إعــان
فــوز الدكتــور «مرســي»؛ فلــن يمــر األمــر بســام ،والحــت فــي األُفُــق
مخاطــر ســفك الدمــاء بكثافــة ،ولعلــه أن يأتــي فــي المســتقبل شــرح
هــذه المواقــف بتفاصيلهــا ،وكان موقفنــا الرافــض للمشــاركة فــي
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المظاهــرات التــي دعــت إليهــا «تمــرد» فــي « »6/30وال ُم َطالَبــة بالتغيير
بالطــرق الســلمية والتواصــات السياســية.
أساســا ِمــن قضيــة منــع ســفك الدمــاء؛
كان هــذا الموقــف منبعــه
ً
ح ِّركنــا فــي ذلــك الوقــت وقبلــه وبعــده.
فهــذا الــذي كان يُ َ
ٍ
اتجاهات
ثــم تأتــي مأســاة «رابعة» عالمــة مميــزة وفَا ِرقــة بيننا وبيــن
كثيــر ٍة ُمنت َِســبة للعمــل اإلســامي ،ورغــم جهودنــا التــي بذلناهــا لمنــع
تكويــن االعتصــام ابتــداءً -ل ِ َمــا نعلــم ِمــن آثــاره الســلبية علــى البــاد
خصوصــا ،-ثــم فــي محــاوالت
كلِّهــا وعلــى الحركــة اإلســامية
ً
الســلمي دون إراقــة الدمــاء؛ رغــم ذلــك فــإن التُّ َهــم إلــى يومنــا
ال َفـ ِّ
ـض ِّ
هــذا ال تــزال تنهمــر علينــا بــأن الدمــاء فــي ِرقابنــا ،وأن أيدينــا ملوثــة
بدمــاء الشــهداء! وأننــا قَتَلـةٌ مُشــا ِركون فــي القتــل! وكــذا ت ُ َهــم الخيانــة
والنِّفــاق والكفــر -حســب درجــات االنحــراف عنــد َمــن يُلْ ِقيهــا.-

باشــر قتـ ً
والعجــب كل العجــب؛ كيــف يُتَّ َهــم بذلــك مَــن لَــم يُ ِ
ـا،
ولــم يَأمــر بــه ،ولــم يَت ََسـبَّب فيــه ،ولَــم يَــرضَ بــه؛ بــل نهــى عــن ذلــك
ـرأ مــن ســفك الدمــاء بغيــر حق؟! ولكنهــا «اللط ِميَّــة»
كل األطــراف وتَبَـ َّ
حــا ِول البعــض إِبقاءَهــا وإِحياءَهــا ،كمــا فَعَل «الشــيعة» مع مأســاة
التــي يُ َ
ح َســين  مظلومًــا شــهيدًا ،وإحيــاء عاطفــة «المظلوميــة» عبــر
قتــل ال ُ
السـنَّة» وتحميلهــم دم الحســين
األجيــال ،مــع إلقــاء التُّ َهــم علــى «أهــل ُ
؛ ويشــهد اهلل أنهــم أبريــاء منــه حيــن حا َولــوا مَنْعَــه ِمــن الخــروج
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حرصــا عليــه ،وخوفًــا عليــه ِمــن هــذا المصيــر األليــم ،وأبريــاء ِمــن
ً
قَت ِلــه حيــن قُتِــل بعــدم ال ُمعَا َونَــة وال ُم َشــا َر َكة والرضــا ب َقت ِلــه ،وأبريــاء
ِمــن قَت ِلــه بعــد أن قُتِــل بِ ـ َذمِّ مَــن قَتَلــه -مُبَ َ
ـرةً أو ت َ َس ـبُّبًا -كمــا قــال
اشـ َ
ابــن عمــر  ل ِ َمــن ســأله ِمــن أهــل العــرق عــن دم البعــوض« :ان ُظــروا
إلــى أهــل العــراق ،يَقتلــون ابــن بنــت رســول اهلل  ثــم يَســألون عــن
دم البعــوض!»؛ فن َ َســب إليهــم قَتــل الحســين ؛ ألنهــم هــم الذيــن
َح َّر ُ
ضــوه علــى الخــروج ،و َوعَــدُوه بالبا ِطــل وال َكــ ِذب ،ثــم أســلموه

ل َقاتِ ِليــه ال ُمبَ ِ
اشــرين لقتلــه.

الس ـنَّة خيــا َر َهــدم البــاد
ومــع ذلــك لَــم يَقبــل الصحاب ـةُ وأه ـ ُل ُ
وتحويلهــا إلــى حــرب أهليــة وفِتَــ ٍن بعــد قتــل الحســين  ظل ًمــا
وعُدوانًــا؛ ألن فــي ذلــك مزيــ َد 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 ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،أما بعد؛
فقــد جاءنــي فــي يــوم الثالثــاء الموافــق  22رمضــان  1434هجريــة
أثنــاء االعتــكاف فــي مســجد الخلفــاء الراشــدين وأثنــاء «اعتصــامرابعــة» الــذي كان يُفتــي المتحدِّثــون فــي منصتــه الحاضريــن فيــه بأنــه
أفضــل مــن االعتــكاف فــي المســجد الحــرام -أحــد الزمــاء األطبــاء
م َمــن كان معنــا فــي الكليــة -وبعــد حــدوث االنقســام بيــن اإلخــوان
والســلفيين ســنة  1979م كان ِمــن ضمــن َمــن اســتمر علــى انضمامــه
حاف َ َظتــه علــى الســمت الســلفي ِمــن إعفــاء
لجماعــة «اإلخــوان» رغــم مُ َ
اللحيــة ،وغيــر ذلــك ،وظــل كذلــك ُمحافِ ًظــا علــى عالقــات جيــدة مــع
حســن ُخلُقــه وأدبــه -و َطلَــب منــي المحادثــة.
الســلفيين ب ُ
فتحــدث معــي أنهــم -أي «اإلخــوان» -قــد أَد َركــوا أنه ِمــن الصعب
جـدًّا عــودة الدكتــور «مرســي» وعــودة الدســتور ،وأنهــم يبحثــون عــن
فســا ِهموا
ح ـ ٍّل سياســي لألزمــة؛ فــإن كان ال يــزال لكــم ت َ ُ
واصــات؛ َ
فــي ذلــك.
كثيــرا فــي قضيــة «المصالــح والمفاســد» ،وأن ســلوك
و َكلَّمتُــه
ً

«اإلخــوان» هــذه المــرة ليــس كســلوكهم طيلــة عــدة عقــو ٍد ِمــن الزمــان
منــذ خرجــوا مــن ســجون عبــد الناصــر ،وحيــن تواجــدوا فــي المشــهد
السياســي؛ فقــد ُســجِ ن المرشــد الحالــي الدكتــور «بديــع» قبــل ذلــك
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ــر ُروا الدخــول فــي معركــة ِ
وســجِ ن المهنــدس
صف ِريَّــةُ ،
ولــم يُ َق ِّ
«خيــرت الشــاطر» ولــم يَدخلــوا فــي معركــة ِ
صف ِريَّــة ،والدكتــور
«مرســي» نفســه كان مســجونًا أثنــاء قيــام الثــورة فــي ينايــر2011م؛ فمــا
ـرة حتــى قــرروا الدخــول فــي معركــة
الــذي قَلَــب موازينهــم هــذه ال َمـ َّ
ِ
خرجــون منهــا هــم الخاســرين -عنــد كل العقــاء -خاصــة أن
صف ِريَّــة يَ ُ
المســئولين قــد ع ََرضــوا قبــل ذلــك حلـ ً
ـول لعــدم الوصــول إلــى هــذه

ــض بال ُق ـ َّوة؟!
األزمــة ،و َخ َطــر ال َف ِّ

والسـنَّة فــي مراعاة
وتكلمـ ُ
ـت معــه عــن األدلــة الكثيــرة ِمن الكتــاب ُ
المصالــح والمفاســد ،ومُوا َزنــات القــدرة والعجــز؛ حتــى قــال لي :لـ َم
ال تأتــي لتقــول هاتيــن الكلمتيــن ِ
صــة رابعة»؟.
«الحلْ ِويــن» علــى «من َ َّ
ُ
ـرا أو أكثــر مَــن فــي االعتصــام
فقلــت له :أتريــد أن أقتَــل؟ إن كثيـ ً
ـي بالنِّفــاق والخيانــة.
يُ َك ِّفروننــي أو يحكمــون عَلَـ َّ
فقال :الحقيقة أن األكثر يرونك كذلك!
فقلــت :إذا كنــت تريــد أن أقــول هاتيــن الكلمتيــن فابــدأ بتغييــر
صــة بـ ً
ـدل ِمــن التكفيــر والتخويــنَ ،كلِّــم
الخطــاب ال ُمسـتَع َمل علــى المن َ َّ
النــاس أن المســألة اجتهاديــة وأن ال ُمخالِــف -أعنــي نحــن -مجت ِهــدون
مخ ِطئــون ،وعندمــا يســتقر فــي نفــوس النــاس ذلــك أحضــر أنــا هنــاك
ألُدَافِــع عــن وجهــة نظــري وأُقنِعهــم بــأن اجتهــادي هــو الصــواب
جــة بــكالم أمثــال:
وليــس الخطــأ؛ لكــن مــع اســتعمال العاطفــة ال ُم َؤ َّج َ
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عاصــم عبــد الماجــد ،ومحمــد عبــد المقصــود ،وفــوزي الســعيد؛ فــا
يمكــن أن يســمع كالمــي أح ـدٌ!
فقال :وهــل تظــن أننــا لــو أَمَرنــا النــاس باالنصــراف ســينصرفون؟!
لــن يَنصرفــوا أبـدًا لمجــرد الطلَب!
فقلــت لــه :إن الســبب فــي ذلــك هــو طريقــة الخطــاب ال ُمسـتَع َمل
ً
ـرت المواقــف ،ولكــن علــى أي حال؛
أيضــا؛ فــإذا َغيَّرتُــم الخطــاب ت َ َغيَّـ َ
مــا هــو الحل السياســي الذي تــراه؟   
فقالُ :مبَــادَ َرة الدكتــور «ســليم العَــ َّوا» ،وكان الدكتــور «ســليم
ـرح مُبَــادَ َرة للخــروج ِمــن األزمــة بــأن يخــرج الدكتــور
ال َع ـ َّوا» قــد طـ َ

«مرســي» ،ويعلــن تفويضــه لشــخصية يُتَّ َفــق عليهــا لصالحيــات رئيــس
الدولــة إلــى أن تتــم انتخابــات رئاســية جديــدة وف ًقــا للدســتور الــذي
تــم إيقــاف العمــل بــه.
فقلــت له :هــذا ال َمطلَــب فــي ظــل بقــاء الدســتور معنــاه أنــك
تطلــب ِمــن النــاس أن يُســلموا أنفســهم ألعــواد المشــانق أو الســجن؛
فــإن مَــن يُع ِطــي التفويــض فــي ظــل الدســتور يمكنــه إلغــاؤه فــي أي
لحظــة بمجــرد أن يَتَ َم َّكــن؛ هــل تتصــور أن يَقبــل الطــرفُ اآلخــر -بعــد
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؟
52

قلت :لـو تـم االتفـاق علـى شـخصية يتـم منـح التفويض لهـا يكون
رئيسـا
ذلـك مقترنًـا بإعلان االسـتقالة مـن الدكتور «مرسـي» فال يصبح ً
بعـد التفويـض ،فلا يمكنـه إلغـاؤه؛ فتُع ِطـي للطـرف اآلخـر احتماليـة
ت وقـال :أعطنـي فرصـة حتـى نسـأل «مكتب
فسـ َك َ
التفكيـر فـي األمـر؛ َ
اإلرشـاد» :هـل يوافِقـون علـى هـذا التعديـل أم ال؟
وال زلـت أنـا إلـى يومنـا هـذا أتعجـب مـن التوقـف عـن قبـول هذا
لترتيـب آخر ،هـل كان متصو ًرا
االقتـراح! وكأن األمـر كان عندهـم يُعَـ ُّد
ٍ
فـي مبـادر ٍة كهـذه أن تكـون مقبولة دون هـذا التفكيـر البديهـي؟ أم أنهم
يتصـورون أن الطـرف اآلخـر سـيَقبل بغبا ٍء بهذه الشـروط التي يشـترطها
َمـن هـو فـي موقف الضعـف ال فـي موقـف القوة؟!
وال زلــت أقــول فــي نفســي إلــى يومنــا هــذا :إذا كان هذا مــا وصلوا
إليــه فــي أثنــاء «اعتصــام رابعــة» مــن عــدم إمكانيــة عــودة الدكتــور
«مرســي» والوضــع الســابق علــى أحــداث  6/30و2013/7/3؛
ــرة إلــى يومنــا هــذا واإلصــرار علــى التفكيــر الوهمــي
فلمــاذا ال ُم َكاب َ َ
والخيالــي الــذي كان يُ ْق ِســمون عليــه علــى «منصــة رابعــة» ويجعلــون
صــون علــى النــاس المنامــات المؤ ِّكـدَة للعــودة ووجــود
المتحدثيــن يَ ُق ُّ

«جبريــل» بينهــم فــي االعتصــام ،وصــاة النبي  خلــف «مرســي»!،
والحلــف بالطــاق بالثالثــة -بــل باأللــف -أن الدكتــور مرســي راجــع
القصــر! بــل وتحديــد موعــد لذلــك؟! إلــى غيــر ذلــك ِمــن الت َُّر َهــات
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جمــوع لألســف ،أو َخدَعــوا
التــي كان المتحدِّثــون يَخدَعــون بهــا ال ُ
أنفســهم بهــا أ َ َّو ًل ،بــل وصــل األمــر إلــى ادِّعــاء أن مَــن يَ ُشـ ّ
ـك فــي ذلــك
يشــك فــي اهلل َ -ع ـ َّز َو َج َّل ،-وإنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون.
ً
دليــا شــرعيًّا تُه َمــل ِمــن أجلــه أدلــة
ومتــى كانــت المنامــات
الشــريعة وأحــوال الواقــع؟!
ورغــم مــرور أكثــر مــن  6ســنوات علــى هــذه القناعــة؛ إال أن
القــرار الجــريء بالترا ُجــع وتخطئــة النفــس -الــذي هــو النقطــة األولــى
وحركــة البدايــة لكــي يُنظــر فــي تغييــر الواقــع -ال يــزال صعبًــا أو
مسـ ً
ـتحيل علــى القيــادات الحاليــة التــي فقــدت بوصلتهــا بســبب غيــاب
العلــم الشــرعي وغيــاب موازيــن الواقــع الحقيقيــة ،وخديعــة أعــداء
األُمَّــة لهــم فــي الغــرب بأنهــم ِمــن ورائهــم ولــن يتركوهــم! وإنــا هلل
وإنــا إليــه راجعــون.
وانتهــت ال ُمقابَلَــة علــى أنــي انتظــر منــه َردًّا لطــرح المحاولــة
للوصــول إلــى حــ ٍّل لألزمــة.
وفــي اليــوم التالــي ُو ِّج َهــت إلينــا دعــوة لمقابَلَــة القيــادة السياســية؛
فقــررت الخــروج ِمــن االعتــكاف يو ًمــا وليلــة لمحا َولَــة منــع ســفك
الدمــاء وتعريــض البــاد لمخاطــر االحتــراب األهلــي والفوضــى
المحتملــة ،ولهــذا حديــث آخــر.
واهلل المستعان.
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8
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،أما بعد؛  
فقد جاءتنا دعوة يوم  23رمضان سـنة  1434هجرية لمقابلة القيادة
السياسـية؛ فوجدنـا فيهـا فرصـة لعـرض فكرتنـا فـي الحـل السياسـي،
واصلـة االعتـكاف فـي العشـر األواخـر وبيـن الخـروج
ووا َزن ْ ُ
ـت بيـن مُ َ
وقـررت الخـروج؛ ألن إصلاح ذات البيـن ومنـع
لهـذا اللقـاء بنفسـي؛
ُ
سـفك الدمـاء أولـى بلا شـك مـن االعتـكاف؛ فذهبـت مـع المهنـدس
ـرة ،والمهنـدس أشـرف ثابـت ،والدكتـور بسـام الزرقا.
جلال ُم َّ
وتَـ َّم اللقــاء ...واســتعرضنا الوضع السياســي والمجتمعــي ،ونَقلَت
القيــادة السياســية شــكوى ســكان منطقــة «رابعــة» مــن االعتصــام ومــا
يتعرضــون لــه مــن عــدم إمكانيــة االســتمرار فــي حياتهــم اليوميــة،
وصعوبــة الحركــة واالنتقــال ،وذكــروا أن هــذه اآلالف تمــارس
حياتهــا اليوميــة مــن الطعــام والشــراب وقضــاء الحاجــة فــي الميــدان،
َ
ـر ِمــن هنــاك ووجــد َمــن
وأ َّك ـ َد ذلــك أح ـ ُد إخواننــا الحاضريــن أنــه َمـ َّ
ـق شــدي ٍد
يعترضــون النــاس بتشــنج لمطالعــة بطاقاتهــم ،وأنهــم فــي قلـ ٍ
وتوتـ ٍر واضــح ،كمــا أن الشــرطة تراقِــب بطاقــات النــاس؛ فالنــاس فــي
ِش ـ َّد ٍة فــي هــذه المنطقــة.
وقلنــا :إنــه ال بــد مــن حــل لهــذه المشــكلة ،وأمامنــا ثــاث
ســيناريوهات عرضناهــا بوضــوح :علــى الحضــور:
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ض باستعمال القوة الخشنة وإطالق النار:
األول :ال َف ّ
وقلنا :هــذا أســوأ الحلــول؛ لمــا يتضمنــه ً
أول ِمــن ســفك الدمــاء
ح ِّر ُكنــا ً
أول ،-وثانيًا :لآلثــار الخطيرة
المعصومــة شــرعًا -وهــذا الــذي يُ َ

علــى المجتمــع مــن وجــود فئــ ٍة كبيــرة منــه -ال يمكــن إهمالهــا وال
ــرس المظلوميــة ،ثــم
القضــاء عليهــا -تُعَــا ِدي المجتمــع نفســه ،وت ُ َك ِّ
تصــل إلــى تكفيــر المجتمــع والدولــة ،وأن مشــكلتنا اآلن هــي وليــدة
ونتــاج أزمــة الســتينيات فــي ســجون «عبــد الناصــر» ،فالشــخصيات
القياديــة الحاليــة فــي «اإلخــوان» تتعامــل مــع المجتمــع بخلفيــة مــا لقوه
وهــم شــباب -فــي نحــو العشــرين مــن عمرهــم أو أقــل-؛ باإلضافــة
ـربوه بــا علـ ٍم ِمــن القيــادات القطبيــة
إلــى الفكــر المنحــرف الــذي ت َ َشـ َّ
فــي ذلــك الوقــت داخــل الســجن.
وقلنا :إننــا نخشــى أنــه حتــى بعــد حــل األزمــة الحاليــة تتفجــر
أزمــات مماثلــة بعــد  40أو  50ســنة مــن اآلن بســبب هــذه النوعيــات
لــو دخلــت الســجون ،ووقــع ســفك للدمــاء.
ثــم إن هــؤالء الشــباب المعتصميــن فــي النهايــة هــم أبناؤنــا
وأبناؤكــم وأبنــاء الشــعب المصــري -مصريــون ينتمــون لهــذا البلــد
علــى أي حــال وإن أخطــأوا ،وبــأي درجــة كان خطؤهــم-؛ فالمطلــوب
التصحيــح لألخطــاء ال االنتقــام؛ وكان الجــواب :نحــن معكــم أن هــذا
هــو أســوأ الحلــول.
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 الســيناريو الثانــي :اســتعمال القــوة الناعمــة فــي إنهــاء االعتصــامِمــن الغــازات المســيلة للدمــوع ،والهــراوات ،ونحــو ذلــك:
وهــذا أقــل ضــر ًرا بــا شــك ،ولكنــه ً
أيضــا يترتــب عليــه وال بــد
إصابــات ِمــن قتلــى وجرحــى بنســبة أقــل ،ولكــن ال بــد أن تكــون لــه
آثــار ســيئة علــى المجتمــع فــي الجملــة.
فكان الجواب :معكم على ذلك ً
أيضا.
 الســيناريو الثالــث« :الحــل السياســي» ،وقلنــا :هــذا أفضــلالحلــول وأقلهــا خســارة علــى البــاد والمجتمــع:
فــكان الجــواب الفوري :أيدينــا مــع أيديكــم علــى الحل السياســي،
ولكــن كيــف هــذا الحل السياســي؟!
فتكلمنــا عــن إمكانيــة هــذا الحــل وقلنــا :هنــاك مبــادرة عرضهــا
الدكتــور ســليم العَــ َّوا .وقبــل أن نشــرح فكرتنــا فــي هــذه المبــادرة
بتعديلهــا وعــدم قبولهــا كمــا هــي بــا شــك ،قا َطعَنــا المتحــدث بحــدة
و َحســم -خــاف ســائر الجلســة« :-هنــاك خارطــة طريــق تــم إعالنهــا
ـا وسـ ً
وتــم االتفــاق عليهــا ،ومَــن أراد الســير فيهــا فأهـ ً
ـهل ،وإال فغيــر
مقبــول أي شــي ٍء آخــر» .قلنــا :نحن لــم نكمل كالمنــا -وما كنــت أدري
أن ِذكــر اســم الدكتــور ال َع ـ َّوا يــؤدي إلــى كل هــذه الحــدة والحســم،-
قلنــا :ومــا ســنعرضه ال يتعــارض مــع خارطــة الطريــق وال يمثِّــل مســا ًرا
آخــر ،بــل يمثــل حســن تطبيــق لهــا بأقــل قــدر مــن الخســائر ،ونحــن ال
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نقصــد مبــادرة العــوا كمــا هــي؛ بــل مــع تعديــل جوهــري أساســي لهــا؛
ألن خطــاب التفويــض مــن الدكتــور مرســي الــذي كان قــد ع ََرضــه فــي
المبــادرة لشــخصية يتفــق عليهــا الطرفــان ال بــد أن يتضمــن اســتقالته،
وهــذا هــو الفــرق الجوهــري عــن المبــادرة؛ االســتقالة مــن منصــب
الرئيــس ،وبالتالــي يصبــح خاليًــا ،وبالتالــي تعقــد انتخابــات رئاســية
مبكــرة كمــا هــو متفــق عليــه فــي خارطــة الطريــق المعلــن عنهــا فــي
 ،7/3وبهــذا نتجنــب ســفك الدمــاء والضغــوط الدوليــة واتهامــات
انتهــاك حقــوق اإلنســان؛ وكل هــذا قــد يعــرض البــاد لمخاطــر نحــن
ـرة بالنســبة لنــا :إننــا لــن نرفــض
فــي غنــى عنهــا؛ فكانــت اإلجابــة ال ُمبَ ِّشـ َ
مــا ع ََرضتــم ،ولــن نقبلــه ً
أيضــا؛ ولكــن نقــول :اِع ِرضــوا هــذا الحــل

علــى القــوى السياســية؛ فــإن اتفقتــم عليــه فنحــن موافِقــون علــى مــا
اتفقتــم عليــه مســب ًقا وبــا شــروط.
فقلنــا لبعضنــا :إذًا البــاب مفتــوح ،وإن لــم يكــن علــى مصراعيــه
إال أنــه ليــس مغل ًقــا ،ويمكننــا تجنيــب بالدنــا ومجتمعنــا مشــاكل ال
تُحصــى.
وانصرفنــا علــى وعــد بالتواصــل ،واتصلنــا بالدكتــور يونــس
الــذي ت َ َعـ َّذ َر حضــوره هــذا االجتمــاع لعــذر عنــده ،-وقلنــا لــه يتصــلباألحــزاب والقــوى السياســية لعقــد اجتمــاع للنظــر فــي مســتقبل البــاد
وحــل األزمــة.
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تواصــل الدكتــور يونــس مــع الدكتــور ســيد البــدوي
وبالفعــل
َ
رئيــس حــزب الوفــد آنــذاك -واتفقــوا علــى دعــوة األحــزاب والقــوىالسياســية الجتمــاع عاجــل يــوم الخميــس -أي فــي الغــد -لبحــث
األوضــاع.
وبالفعــل تــم االجتمــاع ،وحضــر الدكتــور يونــس وعــرض وجهــة
النظــر فــي أن أســوأ الحلــول هــو حــل القــوة الخشــنة ،وأن أفضــل
الحلــول هــو الحــل السياســي ،وكانــت المفاجــأة لنــا أن نصــف
الحاضريــن وافقــوا علــى ذلــك ،ونصفهــم تقريبًــا ً
أيضــا رفضــوا!
كانــت المفاجــأة فــي أن نســبة الرفــض كانــت كبيــرة جــدًّا فــي
تصورنــا!
قــال الرافضون« :اإلخــوان» لــن ينزلــوا ولــن يســتجيبوا إال بالــدم!
و َظلَّــت المحــاوالت مســتمرة طــوال ســاعات االجتمــاع فــي إقنــاع
الرافضيــن بــأن الــدم أســوأ مــا يكــون علــى المجتمــع والدولــة ،وال
يصــح أن نحــل أزمــة وقتيــة ونصــدر ألوالدنــا وأحفادنــا بعــد  40أو 50
ســنة أزمــة أعنــف منهــا!
ـق عليــه ،ولكــن فتــح البــاب
ولــم يُســفر االجتمــاع عــن شــي ٍء ُمتَّ َفـ ٍ
الجتمــاع آخــر يــوم األحــد الــذي يليــه؛ لمحاولــة إقنــاع الرافضيــن.
وفــي مســاء يــوم الخميــس  24رمضــان كان «جــون ماكيــن»
رئيــس األغلبيــة الجمهوريــة فــي مجلــس النــواب األمريكــي -فــي59

زيــارة التقــى فيهــا بقيــادات مــن كل االتجاهــات ،وفوجئــت بتصريحات
مُ َ
خيِّبَــة لآلمــال بشــكل عنيــف؛ إذ أعلَــن أننــا ال بــد أن نســمي األشــياء

بأســمائها؛ فكمــا نســمي البَ َّطــة ب َ َّطــة فــا بــد أن نقــول عــن االنقــاب
أنــه انقــاب ،وأن مصــر مقبلــة علــى حمامــات دم قريبًــا!
ِضقــت جــدًّا فــي هــذه األيــام وأنــا فــي االعتــكاف وقلــت:
هــو يغــازل اإلخــوان ،بــل قطعًــا يُ َو ِّرطهــم ويَدفعهــم إلــى الحائــط
ح ِّطمــة ،-وهــو يوهمهــم
ليصطدمــوا بــه صدمــة عنيفــة فظيعــة -ربمــا مُ َ
أن األمريــكان معهــم.
دعــوت اهلل فــي اعتكافــي بالســتر ،وأن يجنــب اهلل المســلمين
ُ
والبــاد شــرهم.
وفــي صبــاح يــوم الجمعــة أرســلت رســالة لزميلنــا الدكتــور الــذي
كان قــد حضــر يــوم الثالثــاء وأخبرنــي أن نتدخــل فــي الحــل السياســي؛
ألنهــم -أي اإلخــوان -اقتنعــوا بــأن عــودة الدكتــور مرســي والبرلمــان
ًّ
حــا سياســيًّا ســلميًّا،
والدســتور شــبه مســتحيلة ،وأنهــم يريــدون
ـلت لــه رســالة؛ أطلــب ســرعة الــرد علــى اقتراحنــا بتعديــل مبادرة
فأرسـ ُ
الدكتــور «العــوا» بــأن يُ َقــدِّم الدكتــور مرســي اســتقالته مــع تفويــض
شــخصية يتفــق عليهــا جميــع األطــراف فــي صالحياتــه ،وفــي صــاة
الجمعــة حضــر معــي صديــق طبيــب -وهــو صديــق لهــذا الدكتــور
ً
أيضــا ،زميــل لنــا ،لكنــه أقــرب للســلفية وال أظــن أنــه ينتمــي لإلخــوان،
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أو ال أعــرف انتمــاءه لإلخــوان -ومعــه صديــق لــه مــن بورســعيد،
وطلــب الجلــوس معــي بعــد الصــاة؛ وإذا بهــم يحاولــون إقناعــي
لتغييــر موقفنــا ل ُم َواف َ َقــة «اإلخــوان» والذهــاب إلــى «رابعــة»! وأن هــذا
كفيــل بتغييــر كافــة الموازيــن!
فتعجبــت للغيبوبــة فــي التفكيــر ،والســذاجة فــي وزن األمــور،
ـدت فــي نفســي أن األمريــكان والغــرب قــد أوهَموهــم بالتأييــد؛
وتأكـ ُ
فيحتاجــون التأييــد الشــعبي للدعــوة الســلفية لحســم األمــر فــي ظنهــم!
ـروا ،وعجبًــا وثقــوا فــي َع ـ ُد ٍّو لــدود! -فبعــد خمــس
وعجبًــا ف َ َّكـ ُ
ســنوات ونصــف مــن هــذا التاريــخ قــرأت تصريحــات لبعــض قــادة
«اإلخــوان» أن «جــون ماكيــن» خدعهــم بالتأييــد وألبســهم فــي الحائط!
وهــو مــا كنــت اســتنبطتُّه مــن تصريحاتــه ليلــة الجمعــة يــوم الخميــس؛
فقلــت للرســولين :أنــا فــي انتظــار ردٍّ علــى مبــادرة للحــل السياســي
ِمــن قِبَــل «اإلخــوان» ،وانصرفــا.
وبعــد العصــر جاءنــي الــرد الصــادم ال ُمحبِــط مــن زميلنــا الدكتــور
بموقــف عكــس موقفــه الثالثــاء  180درجــة -برســالة علــى «الواتس»صهــا( :الــكل هنــا مجمعــون علــى ســقوط االنقــاب وعــودة الرئيــس
ن َ ُّ
وعــودة الدســتور وعــودة البرلمــان؛ ونحــن فــي انتظــارك هنــا علــى
منصــة «رابعــة» لتعلــن تصحيــح اجتهــادك؛ ونحــن نحملــك علــى
األعنــاق!) ،وإنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون.
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أكتفــي اآلن بهــذا القــدر ِمــن الذكريــات ،وقد مــرت ذكــرى «رابعة»
بســام ،وكنــت أخشــى ِمــن تكديرهــا؛ فكتبــت هــذه الذكريــات لعــل
شــبابنا وشــباب االتجاهــات اإلســامية المختلفــة يد ِركــون حقيقــة
موقفنــا وحقيقــة ســعينا فــي ذلــك الوقــت.
ـب وفتنــة مُدل َ ِه َّمــة،
ونحمــد اهلل علــى ســداد القــرار فــي وقــت عصيـ ٍ
ال زالــت آثارهــا إلــى اليــوم.
كتاب -إن شاء اهلل.-
جل باقي الذكريات في
على أن ن ُ َس ِّ
ٍ
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