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  " الجـزء الثالـث " 
ِحيمِ ( ْحَمِن الر# ِ الر#   )ِبْسِم &#

  المـقدمـة 
أنھ�م س�يقرأون ف�ي ھ�ذا  –الذين يترقبون صدور الجزء الثالث من ھذه الم�ذكرات  –قد يظن الكثيرون من السادة القراء     

فلت�اريخ ھ�ذه الث�ورة مظ�ان .. ، غي�ر أنھ�م ق�د , يج�دون م�أربھم فيم�ا س�وف يق�رأون  ١٩٥٢يولي�و  ٢٣ث�ورة  الجزء ت�اريخ
وقد كتب عنھا من ,زم صاحبھا معظم الوقت ، وم�نھم م�ن .. أخري يمكن الرجوع إليھا ، وھي كثيرة وفي متناول الجميع 

ص�فحات " وق�د ظھ�ر أخي�ًرا كت�اب .. موق�ف المراق�ب ,زمه كل الوقت ، ومنھم من انفصل عنه في وقت مبكر ووقف منه 
، وھو من خير ما يقرأ في ھذا الص�دد ، =ن مؤلف�ه ك�ان ج�زًءا م�ن ھ�ذه الث�ورة ) صBح شادي(ل?خ ا=ستاذ " من التاريخ 

 وقد جاء كتابه بع�د ك�ل م�ا ص�در م�ن كت�ب ع�ن الث�ورة فص�ار مھيمًن�ا. منذ كانت حلًما في الخواطر ، ثم كان من حصادھا 
عليھا ، حيث ناقش بعضھا ببعض ، وأضاف إليھا من معلوماته وتجاربه ، واستخلص من ذلك كله ص�ورة ھ�ي أق�رب إل�ي 

  . الصواب 
: " =ن موض��وع الكت��اب ھ��و .. ولك��ن كتابن��ا ھ��ذا , يم��س ت��اريخ ھ��ذه الث��ورة إ, فيم��ا يتص��ل منھ��ا ب��اJخوان المس��لمين     

يوليو حدًثا من أحداث ھذا التاريخ ، فمبحثنا فيھا إنما  ٢٣وإذا كانت ثورة " .. خ أحداث صنعت التاري.. اJخوان المسلمون 
يكون عند نق�ط التقائھ�ا ب�اJخوان المس�لمين س�واء أك�ان ھ�ذا ا,لتق�اء التق�اء بن�ود لھ�م ، أو ت�ربL ف�ي أحض�انھم ، أو قي�ام ف�ي 

وھ�ذه النق�اط بال�ذات م�ن .. أو تواطؤ مع الع�دو عل�يھم حمايتھم ، أو ا,نتفاع بسمعتھم ، أو تمرد عليھم ، أو نقض لعھدھم ، 
تاريخ ھذه الثورة ھي التي رأي المھيمنون علي منابع الثقافة في مصر حجبھ�ا ع�ن الت�اريخ ، آمل�ين ب�ذلك أن يص�نعوا لھ�ذه 

المس�لمين ، ولقد كتبت الجزأين اللذين ص�درا م�ن ھ�ذه الم�ذكرات ، وعرض�ت فيھم�ا لجھ�ود اJخ�وان . الثورة تاريًخا معيًنا 
م ، وك�ل جھ�د ب�ذلوه ق�د ١٩٢٨وما أسفرت عنه ھذه الجھود من أحداث متسلسلة خBل ربع قرن من الزمان ، بدًءا من عام 
م ، ف�رأي الش�عب نفس�ه ١٩٥٢تمخض عن حدث قرب الشعب بھذه الخطوة وما تمخض عنھا م�ن أح�داث جس�ام إل�ي يولي�و 

  . وجًھا لوجه أمام الھدف المأمول 
ة بي إلي إعادة القول بأن اختفاء ھذه الجھود عن أعين ا=جي�ال الناش�ئة ف�ي ض�باب ا=كاذي�ب ،وض�ياع ص�وت و, حاج    

ب�ل م�ن س�طوع .. ھذه ا=ح�داث ع�ن أس�ماعھم ف�ي ض�جيج مواك�ب النف�اق ، ل�ن يس�تطيع أن يحج�ب ھ�ذه الحق�ائق إل�ي ا=ب�د 
د تكون جھودنا ھذه في إصدار ھذه المذكرات إحدى وق.. الشمس ولو ساعة من نھار ، مھما تراكم عليھا من ظBم السحب 

. المحاو,ت التي تبذل ,ختراق ھذا الجدار الشاھق المشيد ، المضروب حول ھ�ذه الحق�ائق لحجبھ�ا ع�ن العي�ون وا=س�ماع 
ة أج�زاء وأحب أن أحيط السادة القراء علًما بأن ھذه المذكرات التي وعدتھم في مقدمة الجزء ا=ول منھا بإصدارھا في ثBث�

.. ، كان�ت مس��وداتھا جميًع�ا مع��دة وكامل�ة حت��ى آخ�ر ي��وم م��ن أح�داث الج��زء الثال�ث قب��ل الب�دء ف��ي طب�ع الج��زء ا=ول منھ��ا 
وإع��دادي مس��ودات ھ��ذه ا=ج��زاء الثBث��ة مًع��ا ف��ي أوائ��ل الس��بعينات ، ك��ان انطBق��ة ذھ��ن ص��ودرت في��ه معلوم��ات وأفك��ار 

ھا متنفًسا يطلقھا منه ، وھو حمل�ة الي�أس عل�ي ال�تخلص منھ�ا بإرس�الھا إل�ي وأحاسيس مدة عشرين عاما ، فB ھو وجد خBل
,س�يما وھ�ي معلوم�ات ھ�ي ف�ي حقيقتھ�ا .. وكان حرصه عليھا اعتزازا بقيمتھا ، وضًنا بھا علي الضياع .. منطقة النسيان 

ما انثقب في جدران السجن ثق�ب فل.. خBصات تجارب ، وحصيلة جھود ، وثمرة أفكار ، لم تجد طريقاً إلي النشر والذيوع 
ال�ذي ط��ال أم�ده انط��Bق القنبل�ة الموقوت��ة ، فتلق�ت ش��ظاياھا  –ف�ي أوائ��ل الس�بعينات ، انطلق��ت ا=فك�ار الحبيس��ة م�ن س��جنھا 

 –وس�رعان م�ا انطبع�ت ھ�ذه ا=فك�ار عل�ي الص�فحات ، حت�ى كأنم�ا كان�ت .. المضيئة صفحات كانت إليھا في شوق عظ�يم 
  . وھكذا لم يجف مداد القلم حتى أتمھا واستوفاھا دون كلل و, توقف .. تكاد تسبق القلم  –طباع لشدة شوقھا إلي ا,ن

وقد قصدت من إحاطة القراء علًما بذلك أن أطمئنھم إلي أن ما يقرأون من معلومات في ھذه المذكرات ، وما يلحق     
بعد ذلك من أحداث ،وما طرأ من ظروف ، وإنما ھو نفسه بھذه المعلومات من تحليل أو تفسير أو تعقيب ، لم يتأثر بما جد 

ولكنني أمام الجزء .. وصدر الجزء ا=ول وتBه الجزء الثاني . الذي كان مكتوًبا في المسودات يوم كتبت ھذه المسودات 
التردد حتى  وطال ھذا.. ھل أصدره وفاء بما وعدت أم أستبقيه لنفسي إرضاء لعواطفي ؟ ،، الثالث ھذا وجدتني متردًدا 

,حظه بعض المحبين ، فوجھوا إلي عتاًبا شديًدا ؛ متھمين إياي بالتباطؤ في أمر ليس من حقي أن أتباطأ فيه ، أو أنكل عنه 
آثٌِم  َوَ, َتْكُتُموا الشZَھاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَھا َفإِنZهُ [، أو أقعد عن أدائه ؛ =نه أصبح من حق التاريخ ، وأصبح شھادة يحرم كتمانھا 

ُ بَِما َتْعَملُوَن َعلِيمٌ  Z_وما دعاني إلي التردد في إصدار ھذا الجزء إ, ما أعلمه من أن أحداثه حين أعرض لھا  )َقْلُبُه َو
وھو ما أتحاشاه .. سيلزمني عرضھا أن أتناول مواقف Jخوة أعزاء علي نفسي ، قد يكون في تناولھا قھر لعواطفي 

ولكن اJخوة المحبين حين نظروا إلي الموضوع لم يعيروا ھذه الناحية اھتماًما ، ورأوا أن من  ..ويتحاشاه كل ذي قلب 
وما كان لي بعد .. حق المجتمع أن يسمع الحقائق التاريخية كاملة ، مھما كلف ذلك من لديه ھذه الحقائق من آ,م وأحزان 

كم عانيت في إعداد ھذا الجزء من مشقة نفسية ، وآ,م تلذع  ويعلم _. ذلك إ, أن صدع بأمرھم ، وأنزل عند بليغ حجتھم 
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فربما .. وا=شخاص خBلھا يتحركون بتخبط بعضھم في بعض .. فأنا أكتب عن فترة كانت حالكة الظBم .. القلب وتدميه 
وينفر أحدھم .. العدو و, يتبين إ, أخيًرا أنه إنما عانق  –وھو يظن أنه مما يعانق صديقا  –أقبل أحدھم علي آخر معانقا 

والحديث من ناحيتي ,بد أن يتناول كل ھؤ,ء ، .. من آخر علي أنه عدو ، و, يتبين له أنه نفر من صديق إ, آخر ا=مر 
وقد أكون أعلم أن لبعض ھؤ,ء في تحركه الذي تحركه في . وكل تحركاتھم كما وقعت دون إخفاء و, تستر و, تمويه 

.. ، غير أن ذلك , يشفع لي أمام أمانة التاريخ أن أجامل فأخفي التحرك أو أتستر عليه أو أتجاوزه الجو المظلم وجه عذر 
ولو فعلت لفضحتني ا=حداث ، فقد كانت محصلة ھذه التحركات أحداًثا مروعة زلزلت مصر من أقصاھا إلي أقصاھا ، 

  . ت الذي ,زلنا نغالب ظلماته حتى اليوم ورجعت بھا القھقرى قرنا من الزمان ، ونقلتھا إلي قاع بحر الظلما
و, أستثني نفسي من ھؤ,ء الذين تحركوا وسط ھذا الجو الحالك المدلھم فأزكي تحركاتي خBله من دون الذين تحركوا     
وسط تحركات غيري ، مودًعا كل ذلك سجل التاريخ ،  –كما وقعت  –وإنما قد ألزمت نفسي أن أثبت تحركاتي .. 

وقد أكون حريًصا . للقراء تقييم ھذه التحركات بعد أن يدخلوا في تقييمھا ما كان يحيط بھا من ظروف ومBبسات تارَكً◌ا 
علي أن ألفت انتباه السادة القراء ، إلي حقيقة قد يغفلون عنھا في خضم انفعالھم بأحداث  –بادئ ذي بدء  –أشد الحرص 

الذين لعبوا أدواًرا في خBل ھذه  –عدا رءوس الفتنة ومدبريھا  –تلك ھي أن المجموعات من اJخوان .. ھذه الجزء 
فB ينبغي أن .. ا=حداث ، علي اختBف ھذه ا=دوار ،وتعارض بعضھا مع بعض ، إنما كانت الدوافع إليھا دوافع نبيلة 

أعباء ھذه الدعوة من أول  فھؤ,ء اJخوة ھم الرعيل ا=ول الذي تحمل.. يساء الظن بھم ، أو أن يھبط بمكانتھم في النفوس 
علي كلمة سواء  –حتى طلع النھار  –ولقد التقي ھؤ,ء جميعا .. يوم ، وحسبھم أن لھم فضل توصيلھا إلي ا=جيال الناشئة 

  . ، وعرف كل منھم خطأه وصوابه 
  وإذا الحبيب أتي بذنـب واحـد              جاءت محاسنـه بألف شفيـع          

ا إزاء ھذه المواقف ما كان من مواقف =جBء الصحابة في الفتنة الكبرى في عھد الخليفتين الراشدين وليكن رائدن    
الثالث والرابع رضي _ عنھما ، وأصحاب ھذه المواقف علي اختBفھا وتعارضھا ، ھم الذين قال فيھم رسول _ صلي 

وما عرضنا لھذه المواقف في ھذا الجزء من المذكرات إ, " . م أصحابي كالنجوم ، بأيھم اقتديتم اھتديت: " _ عليه وسلم 
للتعليم والتوجيه ، وتزويد ا=جيال الناشئة بثروة تاريخية تفتح أبصارھم ، وتنير بصائرھم ،وتجنبھم مواطن الزلل وتمنحھم 

ومع . اقف وأعمال وأحداث موازين دقيقة , تتذبذب و, تختل ، يقيمون بھا ما عسي أن يصادفھم في معترك الحياة من مو
علي أحداث ھذه الفترة التي تعالج أحداثھا في ھذا  –ما استطعت  –كل ما بذلت من جھد Jلقاء ا=ضواء من كل جانب 

الجزء ، فB أدري ھل بلغت في ذلك ما كنت أمل من اJبانة والتوضيح ، أم أن ظBم الجو المحيط بھذه ا=حداث كان أكثف 
فإنھا لم تكن عاصفة .. فلتلتمس لي ا=عذار إذا لم يكن الوضوح كامBً .. وعلي كلًّ .. =ضواء المتاحة ؟ من أن تبدده ھذه ا

من خدوش ، وإنما  –مما تثيره العاصفة  –كسابقتھا ، لم تنل من البناء اJخواني إ, ما تنال ذرات التراب وحبات الحصى 
Jخوان المسلمين في مھجته ، فعميت من غيارھا العيون ، وداخت من كانت ھذه المرة دوامة جائحة اخترقوا بھا قلب ا

وما من فتنة دبرت لھذه الدعوة كانت أشد عليھا وقًعا ، و, أفدح بھا ضرًرا .. دورانھا الرءوس ، وذھلت بمفاجأتھا العقول 
يداء قلبھا ، وتشعبت في سائر وكيف , وقد نشأت من صميم لبھا ، ونبتت في سو.. ، و, أسوأ فيھا أثاًرا من ھذه الفتنة 

  : عروقھا فكانت المصيبة فيھا كمصيبة الذي قال 
  قلبي إلي ما ضـرني داعـي        يكـثر أحــزاني وأوجــاعـي          
  كيف احتراسـي من عدو لي        وإذا عــدوي بيـن أضـBعـي          

  : أو علي حد قول اfخر     
  أفر إليھـم        فھمـو كربـتي فـأيـن الـفـرار كنت من كربتـي          

أن يعرفوا ھل قرأ كاتب ھذه  –قبل أن يقرأوا ما كتبت عن أحداث ھذه الحقبة من الزمن  –وقد يتوق بعض القراء     
  : وإلي ھؤ,ء السادة أقول .. المذكرات ما كتبه غير عن أحداث ھذه الحقبة ؟ وإن الذي كتب عنھا لكثير ؟ 

=نني , أضع كتاًبا في موضوع معين ، فعليZ في ھذه الحالة .. نني لم أكن حريًصا علي ا,طBع علي ما كتب غيري إ    
 –كما قلت من قبل  –وإنما أنا  –أن أجمع له كل ما كتب غيري فيه ، حتى , يكون موضوع الكتاب قد استوفي حقه 

اتي عن ھذه ا=حداث ؛ =سجلھا وأسجل بجانبھا إحساساتي وتحليBتي إنسان عايشت أحداًثا وشاركت فيھا ، فأنا أكتب مذكر
ولھذا فقد , يجد القراء إ, القليل من ا,قتباس من نظرات . وفي ھذه الحالة لست مطالًبا بالرجوع إلي غيري .. ومشاعري 

مما قد يكون وضعه بجانب غيري وآرائھم ، وقد يكون أكثر ھذا ا,قتباس القليل من خارج نطاق المجتمع اJخواني ، 
نظرتي إلي أمر معين نفًيا لمعني التحيز من ناحيتي ، أو تأييًدا لتحليل ذھبت إليه لموقف من المواقف بدا في وقت حدوثه 

في ا,قتباس القليل الذي اقتبسه من ھذه المصادرة البعيدة عن نطاق المجتمع  –وقد يبدو حرصي واضًحا .. غريًبا 
كان أحد الرءوس التي " أجنبي " بلت به أحداث ھذا الجزء من المذكرات باقتباس فقرات من مذكرات فيما ذ –اJخواني 

رسمت الخطوط العريضة والدقيقة في مؤامرة Jجھاض رع قرن من جھود اJخوان المسلمين ، وقد رأي ھذا ا=جنبي 
  . الرھيب بأكمله لحساب دولته المسئول أن ينشر مذكراته ھذه بعد أن أتم ھو وزمBءه تنفيذ ھذا المخطط 
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وكان ھذا التعدد بھذه الكثرة ، لما في أحداث ھذه الحقبة .. وقد جاء ھذا الجزء من المذكرات كثير ا=بواب والفصول     
من الزمن من تقلبات وتناقضات ، وتقاربات وتباعدات وتفاعBت ومفاجآت ، مما جعل الربط بين بعضھا وبعض أمًرا 

ما استطاعت علي أن تجيء إلي مخاطبة العقل ومطالبته بإصدار الحكم علي كل ما حدث منھا بعد  –ملت وقد ع.. صعبا 
ذلك أن المذكرات التاريخية , يقصد منھا تحريك الھمم نحو غرض معين ،وإنما يقصد .. عرضه عرًضا من صميم الواقع 

ء ا=ضواء علي الظروف المحيطة بھا ، وتبصير منھا إثبات أحداث وقعت ، علي نفس الصورة التي وقعت بھا ، وإلقا
ثم ترك المجال له بعد ذلك Jمعان النظر فيھا ، والخروج منھا بقاعدة يمكن اJفادة منھا في .. القارئ بآثارھا ونتائجھا 

ن له ومن أشق ما يعاني الذي يكتب للتاريخ من مشقات ، حين يعرض =حداث تتصل به شخصًيا ، و, يكو. معترك الحياة 
وحين يعرض =حداث قليل شھودھا ، ويري ھؤ,ء الشھود القليلون أن .. عليھا شھود ُيَعِضُد بھم نبأه عن ھذه ا=حداث 

تغفل ھذه ا=حداث ، وأن يسدل عليھا ستار من النسيان ، وحجتھم في ذلك أن ذلك اJغفال لن يجد من يعترض عليه ؛ إذ 
ً لوقار الھيئة التي ننتسب وقد يكو.. ھم وحدھم الشھود والوحيدون  ن الدافع لھم في ذلك أنھم يرون في ھذا اJغفال حفظا

وھذا لون من التاريخ , أرضاه لنفسي ، و, أعتقد أنه سيؤدي في النھاية إلي خدمة . إليھا ، وإبراًزا لھا في صورة مشرقة 
ريقھا حاملة لواء الحق ، ملتزمة منھج دعوة كدعوة اJخوان المسلمين ، أسست علي تقوي من _ ورضوان ، وشقت ط

  . ومن أراد أن يخدمھا حق خدمتھا فB مندوحة له عن التزام نفس الجادة دون أن يحيد أو يغضي أو يخفي .. الصدق 
وقد ألزمت نفسي ھذا المنھج في كل ما أوردت من أنباء أو أحداث حتى ما يمسني منھا شخصًيا ، فقد نقلته إلي القراء     
وإن تنزيه أنفسنا عن الخطأ ھو الخطأ بعينه ، =ننا مھما .. تارًكا الحكم عليه بالصواب أو بالخطأ لھم .. ا كما وقع تمامً 

وھدفنا ا=كبر ھو أن نعرض أنفسنا بصوابنا وخطتنا ؛ لتتعلم نحن من .. بلغنا من العلم واJيمان واJخBص فإننا بشر 
ا ا=سلوب الواضح ينتفع كل جيل من تجارب الجيل الذي سبقه ، =ن التجارب وبھذ.. أخطائنا وتتعلم أجيال من بعدنا 

وكل ما أصاب اJخوان المسلمين . وضعت أمامه بحذافيرھا ، ورأي أسباب ما نجح منھا ، وأسباب ما لم ينته منھا بنجاح 
م ، استطاع بحكم موقعه في ھذه من بBء في ھذه الحقبة من الزمان ، إنما كان منشؤه من نفاق مرد عليه فرد من أفرادھ

حتى إذا تم العمل بنجاح ، واستوي ھو علي .. الھيئة العتيدة أن يستغلھا في إنجاح عمل كريم متفق عليه Jنقاذ الشعب 
لماذا لم تدققوا فيمن تقدموا لعضوية .. أنتم المسئولون : ولقائل أن يقول . العرش ، نسي ما كان يدعو إليه من قبل 

ِ َفَتَبيZُنوا َوَ, َتُقولُوا : (وإجابة علي ھذا القائل ، نذكره يقول _ تعالي جماعتكم ؟  Z_ ِذيَن آَمُنوا إَِذا َضَرْبُتْم فِي َسِبيِلZَھا ال Lَيا أَي
 ِ Z_ ْنَيا َفِعْنَد Lَم َلْسَت ُمْؤِمًنا َتْبَتُغوَن َعَرَض اْلَحَياِة الدBَ Zُنوا ِلَمْن أَْلَقى إِلَْيُكُم الس Zَعلَْيُكْم َفَتَبي ُ Z_ Zَمَغاِنُم َكِثيَرةٌ َكَذِلَك ُكْنُتْم ِمْن َقْبُل َفَمن 

َ َكاَن ِبَما َتْعَملُوَن َخِبيًرا Z_ Zْن (, تنس أن ممن كانوا حول رسول _ صلي _ عليه وسلم منافقين : ، ونقول له )  إِن Zَوِمم
تَ  َحْولَُكْم ِمَن اْ=َْعَرابِ  Zُبُھْم َمر iَفاِق َ, َتْعَلُمُھْم َنْحُن َنْعَلُمُھْم َسُنَعذ iوَن إَِلى ُمَنافِقُوَن َوِمْن أَْھِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعلَى الن Lُيَرد Zْيِن ُثم

  ) . َعَذاٍب َعِظيمٍ 
ھدي ودين الحق علي الدين كله ، ولما قضت إرادة _ ، وسبقت كلمته أن يركز لواء التوحيد في ا=رض ، وأن يظھر ال    

ُسوُل َبلiْغ َما أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن َربiَك َوإِْن لَْم َتْفَعْل َفَما َبلZْغَت ِرَساَلَتُه (سلح الداعية ا=ول بأسلحة ,بد منھا لتحقيق ذلك  Zَھا الر Lَيا أَي
َ َ, َيْھِدي الْ  Z_ Zاِس إِنZَيْعِصُمَك ِمَن الن ُ Z_وكان من ا=سلحة الوقائية التي سلحه بھا أن أوحي إليه بأسماء ) َقْوَم اْلَكاِفِرينَ َو ،

أما وقد ثبتت الدعوة فإن ھذه .. وھذه خاصية كان ,بد منھا للدعوة ا=ولي لتثبيتھا . المنافقين ممن يتظاھرون بصحبته 
، وسأقصر حديثي حولھا علي ما يتصل منھا  ومحور ھذا الجزء من المذكرات ھو ھذه الشخصية. الخاصية , تتكرر 

قوانين التأميم ، ووحدة : باJخوان المسلمين ، ولھذا فسأغفل جوانب لھذه الشخصية قد يراھا القراء جديرة بالتناول ، مثل 
ن ومع أن ھذه ا=حداث جديرة بالمناقشة وقد وضعھا المؤرخو.. سوريا ومصر ، وحرب اليمن ، والمغامرات في إفريقيا 
وفي حديثي عن ھذه الشخصية فيما يتصل منھا بموضوعنا فلن . في جانب المثالب ، فإني أغفلھا لخروجھا عن موضوعنا 

يكون ھمي منصًبا علي إبراز مساوئھا وإخفاء محاسنھا ، وإنما سأسوق ا=حداث كما وقعت ، وأستنطق كل حدث منھا 
وليس معني ھذا أنني حين أذكر .. لشخصية من حب أو بغض دون أن ألون نطق ھذه ا=حداث بلون شعوري نحو ھذه ا

الحدث أغفل تسجيل إحساسي بجانبه ، وإنما المقصود ھو أن أسجل الحدث كما وقع تماًما ، دون أن أنتقص منه أو أزيد 
يروق لبعض  وإذا كان في ھذا ا=سلوب في استنطاق ا=حداث وتركھا علي سجيتھا ما ,. عليه أو أتناوله بتغير أو تحوير 

الناس ، وما , يتمشي مع مشاعرھم ، وما , يتجاوب مع عواطفھم ، فإنني أدعوھم إلي التذرع بالصبر ورحابة الصدر ، 
  . وتوطين النفس علي تقبل كل شيء في سبيل الوصول إلي الحقيقة التي ھي غاية آمال كل منصف 

 –ص علي أن نعطه حقه إن كان له حق ، فإن ثنائي علي عمل فلن يحملنا بغضنا لشخ –اJخوان المسلمين  –أما نحن     
ومع ذلك فإن الرجال في ميزان التاريخ , .. أتاه عدوى ، ھو إنصاف للحق قبل أن يكون إنصاًفا لعدوى  –يستحق الثناء 

مون بعمل أتوه أو عملين أو أكثر  Zن ا=عمال تتفاوت كما أ.. إنما يقومون بمجمل ما أتوه من أعمال طيلة حياتھم .. يقو
قيمتھا ، فرب عمل واحد عاد علي المجتمع بخير عميم َيُجبL ألف عمل ذميم ، ورب عمل واحد سيء أجھض ألف عمل 

ُه َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس أَْو َفَساٍد فِي اْ=َْرِض (طيب  Zِمْن أَْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبنِي إِْسَراِئيَل أَن Zاَس َجِميًعا َوَمْن َفَكأَن Zَما َقَتَل الن
َناِت ُثمZ إِنZ َكِثيًرا ِمْنُھمْ  iاَس َجِميًعا َوَلَقْد َجاَءْتُھْم ُرُسلَُنا ِباْلَبي Zَما أَْحَيا الن Zوإن ما ) .   َبْعَد َذِلَك فِي اْ=َْرِض لَُمْسِرفُونَ أَْحَياَھا َفَكأَن

ليس إ, خدعة يخدعون بھا أنفسھم ، .. لعدو ، والحط من شأنه ورميه بالغباء جري عليه أكثر الناس من التھوين من أمر ا

http://www.ikhwanwiki.com


ولو أنھم تجنبوا سوء التقدير ، والتزموا جانب الحذر لتفادوا .. إ, بمفاجآت مزلزلة  –في أكثر ا=حوال  –و, تنتھي بھم 
في مقدمة الجزء ا=ول من ھذه المذكرات ، من وأحب أن أكرر ھنا بھذه المناسبة ما سبق لي أن أثبته . كثيًرا من المفاجآت 

من أسلوب يبرزون فيه ما يظھرھم في صورة  –حين يؤرخون =حداث تمسھم شخصًيا  –نحن اJخوان المسلمين  –أننا 
ونحن في ذلك نسير علي ما أخذنا أنفسنا به ، وما عاھدنا عليه من أول يوم ، . وضاءة ، ويخفون ما سوي ذلك أو تحريفه 

لم يدع صغيرة و,  –كما قلنا في مقدمة الجزء ا=ول  –فالقرآن الكريم .. ن نكون قرآنيين في كل أعمالنا وتصرفاتنا من أ
كبيرة من أعمال الداعية ا=ول وأعمال من حوله من صحابته وتصرفاتھم إ, سجلھا ، سواء الصالح الرائع منھا وما ھو 

ِ َولَْو َعلَى (مة إلي أقوم طريق دون ذلك ، وعلق علي كل ذلك تعليقاً يدفع ا= اِميَن ِباْلِقْسِط ُشَھَداَء ِ*# َھا ال#ِذيَن آَمنُوا كُوُنوا َقو# َيا أَي2
ُ أَْولَى ِبِھَما َف3َ َتت#ِبعُ  ا أَْو َفِقيًرا َفا*# َ َكاَن ِبَما وا اْلَھَوى أَْن أَْنُفِسُكْم أَِو اْلَوالَِدْيِن َوا9َْْقَرِبيَن إِْن َيُكْن َغِنّيً َتْعِدلُوا َوإِْن َتْلُووا أَْو ُتْعِرُضوا َفإِن# &#

وأعجب بعد ذلك لقوم ينتحلون صفة المؤرخين ، ويعرضون عن ھذا ا=سلوب القرآني في التاريخ ، وراحوا ) َتْعَملُوَن َخِبيًرا
و, أدري ما الذي يدفعھم إلي ذلك وھم . .يكتبون لkخوان المسلمين مستملين في ذلك خيالھم وأھواءھم ونوازع نفوسھم 

  . يرون بين أيديھم تاريًخا كتبناه بأقBمنا ، وأثبتنا فيه مفاخرنا كما أـثبتنا فيه ما قد يؤخذ علينا 
صحيح أن المراجع لھذا اللون من التاريخ القرآني لkخوان المسلمين قليلة نادرة ، في حين أن اللون اfخر كثير     

وإزاء ھذه القضية الخطيرة , نملك إ, أن نحتكم إلي عقول القراء وأفھامھم ، ونرضاھا .. تناول الجميع ومتنوع وفي م
َ َيا أُولِي ا9َْْلَباِب َل (فيصBً بيننا وبينھم  يBُب َولَْو أَْعَجَبَك َكْثَرةُ اْلَخبِيِث َفات#قُوا &# وھذه الحقبة من ) . ْفلُِحونَ َعل#ُكْم تُ قُلْ Dَ َيْسَتِوي اْلَخبِيُث َوالط#

التاريخ التي ھي مجال ھذا الجزء من المذكرات ھي أحفل فترة في التاريخ الحديث بأعمال التعذيب والتفنن فيه ، 
إلي مظانه التي صدرت أحيًرا وصارت بين  –مع بالغ أھميته  –ولكنني تركت ھذا الجانب .. والتخصص في جرائمه 

وتركت ذلك .. وتناولتھا أحكام القضاء التي دمغت العھد بالقھر والظلم والفجور واJرھاب أيدي القراء في كل مكان ، 
مما قد يسمي .. واكتفيت بذكر أنموذج منه ، ولكني أفضت في ذكر أنواع من أساليب التعذيب العامة التي مست كل فرد 

كي , أغش نفسي ، ولكي , أضلل قرائي ، أضربت ول. بالتعذيب النفسي ، أو امتھان الكرامة اJنسانية والطبيعة اfدمية 
في ھذه المذكرات عن التعويل علي ما أثر عن ھذه الشخصية من أقوال أو مكتوبات ، أرادت ھذه الشخصية أن تجعلھا 
وحدھا ھي المرجع لمن أراد أن يتعرف علي أفكارھا وآرائھا وبرامجھا مثل الدستور المؤقت ، والميثاق وقرارات مارس 

  . رھا من الخطب والبيانات والمقا,ت وغي
وفي الوقت الذي أضربت فيه عن التعويل علي ذلك ، أفضت في الحديث عن ا=عمال ، وفصلت في ذكر ا=حداث في     

ذكر ا=حداث ، =ن محصلة حياة الرجال ھي ما أتوا من أعمال وما أحدثوا من أحداث ،وما خلقوا من آثار لھذه ا=عمال ، 
ابات والخطب والبيانات والمقا,ت مالم يترجمھا صاحبھا إلي أعمال ، فإنھا , تغني و, تسمن من جوع عند البحث أما الكت

َھا ال#ِذيَن : (وقد شدد القرآن الكريم النكير علي ھذه الظاھرة ، لخطورتھا علي المجتمعات فقال . والتمحيص والتقييم  َيا أَي2
 Dَ أن يكتب بيده عن  –وما من طاغية مھما بلغ جوره ، وعم ظلمه ، وتجاوز طغيانه كل حد ) .. َتْفَعلُونَ  آَمُنوا لَِم َتقُولُوَن َما

ومن ھنا يأتي اختBف الناس في تقييم الرجال ، فأولئك الذين مكنتھم ظروفھم من . نفسه وعن أفكاره وآرائه وما يدينه 
كان حكمھم عليه مستمًدا من أحداث عاشوھا وأعمال حضروھا . .ا,حتكاك بطاغية فعانوا من ظلمه ، واكتووا بنار جوره 

أما أولئك الذين لم تتح لھم الظروف أن يخبروا ا=عمال ، و, أن يحضروا ا=حداث ،وانحصرت خيرتھم به فيما قرأوا .. 
من ھذه الكتابات  من كتاباته وما استمعوا من خطاباته ، وما م? سمعھم وأبصارھم من شعاراته ، فسيكون حكمھم مستمًدا

يأتي تقييمھم مناقًضا لتقييم سابقيھم  –في تقييمھا للزعماء والحكام  –وھذا ھو السر في أن ا=جيال الناشئة . والشعارات 
فھذه فئة أطلعتھم ظروفھم علي ا=عمال ، وھذه فئة .. بل تجد في الجيل الواحد نفس ھذا التناقض في التقييم .. من ا=جيال 

  . إلي سمعھم وأبصارھم إ, الكتابات والخطب والشعارات  أخري لم يصل
وھؤ,ء الذين بنوا تقييمھم علي الكتابات والخطب والبيانات والشعارات ، يجب انتحال ا=عذار لھم ،و يبقي الرفق بھم ؛     

ت كل وسائل اJعBم وعذرھم في ذلك ظاھر ملموس ، فلقد كان.. =نھم إنما شھدوا بما عملوا ، وذلك مبلغھم من العلم 
مسلطة ليل نھار علي أسماعھم وعلي أبصارھم وعلي عقولھم ، وما كان في استطاعتھم أن يفلتوا من ھذه الحلقة المفرغة 

فأني =مثال ھؤ,ء .. التي ضربت حولھم ، وقد تلقفتھم ھذه الحلقة منذ نبتوا أطفا,ً ،ولم تدعھم حتى شبوا وصاروا رجا,ً 
علموا ؟ إ, أن تقدم لھم الحقائق الغائبة عنھم ، مقرونة با=دلة الدامغة ، والبراھين المستمدة من الواقع  أن يعلموا غير ما

وتوضيًحا لھذا المعني أنقل من . ثم يترك لھم بعد ذلك فرصة يعيدون فيھا التقييم كيفما كان ھذا التقييم .. الذي , يجحد 
في نقاش بين ا=ستاذ صBح منتصر المحرر با=ھرام وبين ا=ستاذ توفيق  ٢٩/٧/١٩٨٤الصادرة في " ا=ھرام "" جريدة 

الذي نشره بعد وفاة عبد الناصر ، كان لھذا الكتاب ضجة وقت ظھوره ؛ =ن " عودة الوعي " الحكيم ، فيما يتصل بكتابه 
ولكنه في .. ح إ, لرؤساء الدول توفيق الحكيم كان من أقرب الناس إلي عبد الناصر وقد منحه أكبر وسام في الدولة , يمن

ھذا الكتاب ھاجم عبد الناصر واتھمه بأنه سلب الشعب وعيه ، وكان من ا=سئلة التي وجھھا ا=ستاذ صBح منتصر إلي 
  : ا=ستاذ الحكيم السؤال التالي 

وقد كنت واحد منھم عندما أشرت إلي الوعي الغائب ھل كنت تقصد بذلك وعي الشعب أو وعي المفكرين أيًضا ، : س     
  . ، بل كنت كبيرھم ؟ 
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كيف كنت أعلم ... عودة الوعي من مفكرين وأفراد عامين ، و, تنبغي الدھشة من أنني كنت واحًدا من ھؤ,ء : الحكيم     
بكل ما يجري في الميادين المختلفة من سياسية واقتصادية واجتماعية إ, مما تنشره الصحف ووسائل اJعBم وبعض 

Jشاعات ، وكيف كنت أتنبأ بھزيمة مصر أمام إسرائيل ونحن في جميع الخطب والمقا,ت نعلن بأننا أقوي عسكرًيا من ا
أية دولة في المنطقة ، وأقرأ في الشوارع إعBنات ضخمة تقول بأننا سندخل تل أبيب بعد ساعات ؟ قل لي أنت أي واحد 

الحربية غير الملفات السرية  اعني علي سياسة الدولة واستعداداتھمن أي مصدر أكيد للمعلومات كان من الممكن أن يطل
  . التي لم تفتح 

بفتحھا لنعرف ونحكم ، وقد تفيدني عن مدي مسئولية عبد الناصر الذي أحبه وأثق في " عودة الوعي " وطالبت في     
عتقدون خطأ أو ا,ستنتاج أن عBقتي وطنيته ، وأعتقد أنه مسئول كحاكم في نطاق عشرين في المائة فقط ، ولكن الذين ي

بعبد الناصر ,بد كانت قوية وتجعلني مطلًعا علي مجريات ا=مور مخطئون ، فأنا لم أجلس معه ساعة واحدة ، وكل 
عBقتي به أنني كنت قريًبا منه بالقلب والعاطفة ، وليس باJطBع علي دخائل أغراضه وسياساته إ, ما نعرفه كلنا من 

  . إنھا سحرت الشعب وأنا منه : ومن المنطقي أن نقول .. ت صحفية خطبه ومقا,
  . ھل من السھل علي أي نظام أن يفقد الشعب وعيه ؟ : س     
من السھل جًدا علي أي نظام تسيطر فيه الدولة علي مصادرة المعلومات ، وفي يدھا وحدھا مفاتيح اJعBم : الحكيم     

ھي وعي الجماھير طبقاً للصورة التي تريدھا ؛ =ن الوعي عند كل إنسان يتكون في وا,تصال بالجماھير ، أن تشكل 
رأسه من الصور التي تعرض له مرئيات أو سمعيات و مطلعات ، ولذلك نري اfن علي المستوي الدولي قيام الدول 

وسائل إعBم ضخمة ھي التي  الصغيرة بالمطالبة بحرية المعلومات التي تسيطر عليھا الدول الكبرى القوية بما لھا من
  . تشكل الوعي السياسي الذي تريده سياسة ھذه الدول الكبرى ؛ لتؤثر بھا علي ھذه الدول الصغرى 

  : وبعد أن أوردنا ھذا التوضيح نرجع إلي السياق فنقول     
ا المجتمعات وا=مم ، =نھا تكاد تكون أخطر ظاھرة تبتلي بھ –ظاھرة مخالفة أعمال الحاكم أقواله  –إن ھذه الظاھرة     

أسلوب من أحقر ا=ساليب الغش والتضليل ، وقد لفت نظري إلي مدي خطورتھا ما قرأته في سيرة بن عبد العزيز رضي 
  : _ عنه من نبأ يقول 

يكون أول  إنه لما توفي سليمان بن عبد المالك ، دعي عمر بن عبد العزيز لتولي الخBفة ، وكان من المتعارف عليه أن    
عمل يقوم به الخليفة الجديد أن يصلي علي جثمان سلفه وأن يوازيه قبره ، فلما طلب من عمر بن عبد العزيز أن يقوم بذلك 

فعجب الناس وتساءلوا فيما بينھم ، أية أھمية لھذه الكتب حتى جعلت .. ، رفض أن يدفن سليمان حتى يصدر ثBثة كتب 
  : أما ھذه الكتب فھي اfتي بيانھا ! سلفه ؟ الخليفة الجديد يقدمھا علي دفن

كتاب إلي مسلمة بن عبد الملك يطلب إلي الرجوع بجيشه ، وقد كان حاصر مدينة القسطنطينية ،وطال الحصار  – ١    
وتفشت في الجيش ا=مراض حتى ھلك كثير من الجنود من شدة البرد وقلة المؤنة حتى أكلوا الدواب ، وكان سليمان قد 

  . أ, يرجع ھذا الجيش مادام حًيا حلف 
وكتاب بعزل أسامة بن زيد التنوخي ، وكان علي خراج مصر ، وكان ظلوًما فأمر به أن يسجن في كل جند سنة ،  – ٢    

  . وأن تفك قيوده عن كل صBة ثم يقيد ثانية 
يتأله ، يسبح ويھلل وھو يأمر بقتل وكتاب بعزل زيد بن أبي مسلم ، وكان أميًرا علي إفريقية ، وكان غشوًما  – ٣    

  . الناس وتعذيبھم 
كانت ھذه ھي الكتب الثBثة التي وجد عمر بن عبد العزيز نفسه ملزًما أن يقدمھا علي دفن الخليفة السابق ؛ =نه رأي     

ذات في سياق حديثنا من والذي يعنينا بال.. في تأخيرھا حتى يدفن سليمان إثًما وتفريًطا في حق أمة أصبح ھو مسئو,ً عنھا 
  : ھذه الكتب الكتاب الثالث ، فھذا الكتاب يشير إلي المعاني التالية 

  . أن ھذا الحاكم كان ظالًما  – ١    
  . أنه كان يتأله أي يحرص علي أن يظھر بمظھر التقي والورع  – ٢    
يجري سًرا من القتل والتعذيب بشعارات  أنه كان يأمر بقتل الناس وتعذيبھم ، في الوقت الذي يغطي علي ما – ٣    

  . يطلقھا ويم? بھا ا=سماع من التھليل والتسبيح 
 وھذا طراز فاجر من الظلم يجمع إلي الظلم لوًنا خبيًثا من الغش والنفاق والتضليل ، فالذي يقرأ ويسمع , يقرأ و,    

الذي يجرب التعامل مع صاحب ھذه الشعارات ، فإنه , يسمع إ, شعارات تنادي بالعدل والرحمة والحرية والسBم ، أما 
وقد رأيت أن أسوق ھذا النبأ من أنباء الخليفة الراشد . يري وراء ھذا الستار الزائف إ, الظلم والقھر والتعذيب وا,ستبداد 

ت كل تجربتھم معه الخامس ، حتى يعلم الكثيرون الذين أعفتھم ظروف معينة من التعامل مع الحاكم موضع حديثنا ، وكان
ا,ستماع إلي خطبه وبياناته وشعاراته ، أن عناصر التقييم لم تستكمل حتى قيموا ، وعليھم أن يعيدوا النظر بعد إحاطتھم 

وقد ظھرت في السوق في خBل فترة ا,نفتاح كتب عن اJخوان المسلمين ، انتھز كاتبوھا خلو أذھان . بكل عناصر التقييم 
Jوراح كل منھم  –نتيجة عشرين عاًما من الكبت والتضليل  –خوان المسلمين وتاريخھم البطولي الناس عن أعمال ا

وكانت الضحية في ھذا ھو الجيل الجديد .. يستملي ھواه ، ويكتب تاريخ اJخوان المسلمين علي نسق ما يمليه ھذا الھوى 
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بع قرن من الزمان ، وم? سمعه وبصره من الشعب العربي ، الذي نشأ في ظل إرھاب حكومي حجبه عن الحقائق ر
  . وعقله طيلة ھذه الحقبة بسيل جارف من ا=كاذيب الملبسة ثوب الحقائق 

وإذا كان ھذا العھد قد استطاع أن ينفرد بعقول ھذه ا=جيال الحديثة ، فصاغھا الصياغة التي أرادھا ، فإن ابتداء عقد     
، فأتاح فرصة لتنفس الصعداء ، انبري فيھا أصحاب ا=ھواء من الكتاب  السبعينات جاء وقد أوھي من قبضة ھذا العھد

فأخذوا دورھم في توجيه ھذه العقول إلي ما يعملون لحسابه من المبادئ وا=فكار ، معتمدين في ذلك علي ما يعلمون من 
صار في عصرنا ھذا أداة انطواء اJخوان المسلمين علي أنفسھم ، وإغفالھم ا=ھمية العظمى للنشر واJعBن ، الذي 

ووجدت من .. وم?ت ھذه الكتب السوق المصري والسوق العربي . سخرية تستطيع أن تبرر الحق باطBً والباطل حقاً 
وھذه كتب بلغت الجرأة .. يتلقاھا ويرحب بھا ويقرأھا بشوق ونھم ، فالسوق خال من كتاب واحد عن اJخوان المسلمين 

ومادام موضوع الكتاب ھو ا=سرار ، .. ا تخصصت للكتابة حتى عن أسرار اJخوان المسلمين بكاتبيھا أخرجوا منھا كتبً 
والھدف المقصود من ذلك .. فھو إذن فرصة سانحة ,ختBق ا=نباء ، وقلب الحقائق ، وتحريف الوقائع ، ودس السموم 

تري اJخوان المسلمين أكبر عائق في كله ھو تشويه صورة اJخوان المسلمين ، وإرضاء لھوى الكاتب في خدمة جھات 
  . طريقھا في الشرق العربي والعالم اJسBمي 

وما كان لنا أن ننحي علي مثل ھؤ,ء الُكتاب بلوم ، فإنھم قد قاموا بعمل يخدمون به مبادئھم ، أما اللوم فإنه يوجه إلينا     
من النشر واJعBن ، وتركنا الميدان خالًيا لغيرنا فاقتحموه نحن اJخوان المسلمين ، =ننا تخلفنا عن أداء حق دعوتنا علينا 

بالحائق عن دعوتنا ، ولكننا تقدمنا ،  –وبعد أن تسممت ا=فكار  –وتقدمنا أخيًرا إلي السوق . في غيبتنا بھمة ونشاط 
كتاًبا ككتابنا  وحسبك أن تعلم أن.. بتثاقل وكسل ، كمن يصحو علي ضوضاء من نوم عميق ، فاستيقظ يتمطى ويتثاءب 

=نفسنا أمر مطلوب بB شك .. وكتابتنا . كأننا بذلك , نكتب إ, =نفسنا .. ھذا لم ينشر عنه إعBن واحد في صحيفة يومية 
ترجحان كل جمھور  –كماً وكيًفا  –وذو نفع عظيم ، فإن جمھور اJخوان المسلمين في العالم اليوم جمھور له قيمة ووزن 

ولكن  –الجمھور أن يكون دائًما أبصر الجماھير بحائق دعوته ، وتفسير وقائعھا وتفاصيل أسرارھا  آخر ، ومن حق ھذا
فمن حق ھؤ,ء أيًضا ومن  –وھم الذين يكونون الرأي العام  –ليس معني ھذا أن تغفل من تعايشھم من الجماھير ا=خرى 

نعم ، إننا . نفرد بھم المزيفون والمحرفون والمضللون أوجب الواجبات علينا أن نضع حقائق دعوتنا بين أيديھم حتى , ي
علي الحق الواضح الصريح ، ولكننا مطالبون بإشھار حقنا وإذاعته والمنافحة عنه ، وإيصال تفاصيله إلي كل عين وكل 

سيلة من ولنا في ذلك ا=سوة في رسول _ صلي _ عليه وسلم فإنه لم يدع و.. أذن وكل عقل بجميع وسائل اJعBم 
وكان الشعر في عھده صلي _ عليه وسلم ھو أقوي وسائل اJعBم ، فلم يتخلف .. وسائل اJعBم إ, سلكھا واستعان بھا 

وكان يسره أن يسمع شعر حسان بن ثابت في الدفاع عن .. دونه ، فكان له شعراء ينافحون عنه ، ويدافعون عن دعوته 
  " . القدس اللھم أيده بروح : " الدعوة ويقول 

وھناك أيًضا قضية جديرة أن تقابل بالتوجس والحذر ، و, ندري إلي متى يBحقنا النفوذ ا=جنبي ، فيخرج من باب     
من  –فبعد أن حررنا أرضنا من جيوشه ، نري أنفه مندًسا في مشاريعنا ومناھجنا ، ونري إصبعه .. ليدخل من ألف باب 

ولقد نبھنا في ھذا الجزء من المذكرات وفي سابقه .. نا وتضلل الناشئة من أبنائنا تحرك الفتن فيما بين –وراء ستار 
وقد رأينا ما صدZق .. وفي ختام ھذا الجزء وجدنا ما صدق ھذه اJشارات وأكدھا .. بإشارات إلي مثل ھذا ا=سلوب الماكر 

؛ حتى تكون نذيًرا للذين يحسنون الظن ، وقد رأينا أن ننقل إلي القراء النصوص المؤكدة .. ھذه اJشارات وأكدھا 
لكل من يتزيى بزى المؤمنين الصالحين ، فيتلقون دون تفھم و, تقليب ،و دون أن يمدوا  –في سذاجة  –وينقادون 

و, يفوتني أن أشيد . ببصرھم ليروا ما وراء ما يتلقون من دوافع ،و, إلي ما قد ينتھي بھم ھذا التلقي من ضياع وانھيار 
 –من الكتاب والباحثين ، تنبھوا إلي خطورة ھذا التحرك المشبوه  –بعثت ا=مل في نفوسنا  –ھذا الصدد بزمرة كريمة في 

نحو محاو,ت مدبرة للتشكيك فيما نعتز به من تاريخنا ، ولتحطيم إيماننا  –ونحمد _ أن كنا أول من تنبه إليه ونبه إليه 
  . تصديا يستحق التقدير والثناء " ا=ھرام " حاو,ت علي صفحات فتصدوا لھذه الم.. بأنفسنا وقادتنا 

  : وبعــد   
فھذه المذكرات يظلمھا من اقتناھا ليقرأھا مجرد قراءة عابرة ، أو شغBً لفراغ وقت ، فلقد أصدرتھا لتدرس دراسة     

ليست إ, خBصات  –قلت من قبل كما  –متأنية ، يخرج الدارس منھا بخطة عمل في حياتنا التي نعيشھا اليوم ، فھي 
كما أنھا طرق مبتكرة Jنشاء مواقف ومواجھة مأزق ، وأساليب بارعة للتعامل مع النفوس ، .. تجارب وعصارات عقول 

للكشف عن معادن النفوس ، وخطط Jحباط مكايد ،  –من واقع الحياة  –وبرامج كاملة لتربية ھذه النفوس ، وامتحانات 
ورواية .. صف ، ومثل حية في النبات علي الحق ، وا,عتصام بالصبر ، والضحية بالمال والنفس ووسائل لتفادي عوا

ولقد كنت . لوقوف الحق الخالص ا=عزل أمام قوي الباطل الزائف المدجج  –مثلت علي مسرح الحياة  –كاملة الفصول 
إذا قرأتم : " ول فيه رسول _ صلي _ عليه وسلم في مقتبل أيام اشتغالي بالدعوة اJسBمية أقرأ الحديث الشريف الذي يق

فأعجب لم يطالبنا الرسول صلي _ عليه وسلم بالبكاء حين نقرأ القرآن ؟ ما الداعي " القرآن فابكوا ، فإذا لم تبكوا فتباكوا 
  . للبكاء ؟ 
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سي والمحن واf,م والتضحيات ، فلما شببت وقرأت سيرته صلي _ عليه وسلم ووجدت ھذه السيرة سلسلة من المآ    
فكان .. وعلمت أن ھكذا سيرة كل نبي ورسول ، والقرآن يحكي لنا سيرة ھؤ,ء الصفوة من الدعاة وما ,قوا من أھوال 

وھكذا سير من أرادوا أن يجددوا دعوة ا=نبياء ، فسوف ينالھم . حقاً علي من يقرأ ھذه السير أن يبكي إذا كان يفقه ما يقرأ 
لعل ذلك يحرك .. الھم ، وجدير بمن يقرأ عن أحداثھم أن يتناولھا بسمعه وبصره وقلبه ، حتى يقرأھا ويفقھھا ويحسھا ما ن

  . في نفسه خامد الھمم ، ويدفعه إلي اقتفاء اfثار علي بصيرة وھدي ونور 

  لحليم محمود عبد ا                                                                     
  ھـ ١٤٠٤ذي القعدة  ٢٥: ا�سكندرية في 

  م ١٩٨٤أغسطس  ٢٢

  المـدخـل 
يولي�و  ٢٣من أشق ا=م�ور عل�ي ال�نفس ، أن يتن�اول إنس�ان مثل�ي بالكتاب�ة موض�وًعا يتص�ل ب�اJخوان المس�لمين وث�ورة     

 –ك�ان الكات�ب مج�رد م�ؤرخ وإذا . ، ذلك أن تناول ھذا الموضوع يمض النفس ، ويھيج الشاعر ، ويثي�ر ا=ح�زان  ١٩٥٢
 –إن ت�أثر  -ف�إن ت�أثره بم�ا ي�ؤرخ ل�ه ويس�جله  ٠مدي اتصاله با=حداث التي يكتب عنھا أنه يراقب ھذه ا=حداث ع�ن كث�ب 

فكيف .. يكون سطحًيا ومؤقًتا ، أنما إذا كان المؤرخ أو الكاتب وثيق الصلة با=حداث ، فإن تأثره يكون عميقاً وعنيًفا وأليًما 
ل�و ك�ان الرج�ال ال�ذين ظھ�روا ! تب عن أحداث كان ھو ممتزًجا بھا بل كان ھو جزًءا منھا ، بل كان من حصادھا ؟بمن يك

رجا,ً غرباء عن اJخوان المسلمين , تربطھم بھم رابطة ، و, تص�لھم بھ�م ص�لة  ١٩٥٢يوليو ٢٣علي المسرح في ثورة 
ت ا=ح�داث ق�د توال�ت عل�ي الص�ورة الكتيب�ة الت�ي ح�دثت بھ�ا ، ، لما جرت ا=مور علي النحو الذي ج�رت علي�ه ، ولم�ا كان�

والتي انتھت بالكوارث التي حاقت باJخوان المسلمين وبالتالي بالبBد ، فأوردتھا موارد الدمار المادي والخلق�ي ، ث�م جلل�ت 
  . اق ، وطريدي اJنسانية بعد ذلك ھامھا بالعار الذي , ينسي علي مر الزمن ، حيث دنست أرضھا الطاھرة أقدام شذاذ اfف

لم يخل التاريخ من مآس ,زالت ا=جيال تتناقلھا جيBً بعد جيل ، والقلوب تقط�ر حزًن�ا واش�مئزاًزا كمأس�اة البرامك�ة ف�ي     
ولكن البرامكة علي كل حال لم يكونوا أكثر طراء غرباء قدموا إلي ملك ثابت ا=ركان ، عري�ق ف�ي  –عھد ھارون الرشيد 

ثت ھؤ,ء أنفسھم أن يتطاولوا علي .. ونوا في خدمته ، مستظلين بوارف فضله ، ملتمسين من واسع كرمه الملك ليك Zفإذا حد
أم�ا مأس�اة . سيدھم ، أو إذا أحس ھارون بأنھم يتطلعون أن ينازعون سلطته ، فق�د يت�اح ل�ه وج�ه ع�ذر إذا ھ�و عص�ف بھ�م 

Jخوان عبء تربية الشعب ربع قرن من الزم�ان ، اس�تطاعوا خBل�ه اJخوان مع الثورة فكانت عكس ذلك تماًما فلقد حمل ا
لق��وا ف��ي س��بيل ذل��ك أش��د م��ا يلق��ي .. أن يغي��روا مفاھيم��ه ، وأن يوقظ��وا وعي��ه ، وأن يطھ��روا نفس��ه ، وأن يلھب��وا مش��اعره 

.. نھم أي مبل�غ المجاھدون ، وضحوا بأموالھم وأنفسھم ودمائھم وبشبابھم وشيبھم حتى يئس أص�حاب الس�لطان أن يبلغ�وا م�
ودان��ت ال��بBد من��ذ ب��دأت .. وس��قط ف��ي أي��دي الطغ��اة أخي��ًرا ، فط��أطئوا ال��رءوس لل��دعوة اJس��Bمية ف��ي ش��خص اJخ��وان 

  . وطابت النفوس الشعب إلي الحكم اJسBمي ، وصار مفھوًما أن المسألة لم تعد أكثر من مسألة وقت .. الخمسينات لھم 
ود اJخوان ، ولكنھم وجدوا من اJخوان عزوفاً عنھم وع�ن مظ�اھر  –حاب السلطة وھم أص –وخطب أعداء اJخوان     

ولھ�ذا .. =ن اJخوان يعلمون أن اختBط الحق بالباط�ل فتن�ة ، يض�ل فيھ�ا الن�اس ف�B يمي�زون الح�ق م�ن الباط�ل .. سلطتھم 
ن ف�ي ي�وم م�ن ا=ي�ام ا,س�تمتاع ول�م يك�ن ھ�دف اJخ�وا. عزف اJخوان ، وتوفروا علي إعداد العدة لحك�م إس�Bمي خ�الص 

ولو كان ھذا ھدفھم ,ختصروا الطريق ، و=عفوا أنفسھم من كثير مما بذلوا م�ن .. بأبھة الحكم أو التباھي بمظاھر السلطة 
فلقد تربع في دست الحكم في مصر من كان ھو وشيعته التي تدين له أقل وأدني م�ن ش�عبة واح�دة .. جھد ووقت ومال ودم 

Jخ�وان ال�ذي أض�ناھم وأس�ھر ل�يلھم ، كم�ا دوخ أع�داءھم .. خوان علًما ومواھب وثروة بالرجال من شعب اJولكن ھدف ا
وقد . وھو ما, يرضاه حاكم مستبد ، و, سلطان مفسد .. وأقض مضاجعھم ، أنھم يريدون أن تحكم ا=رض بوحي السماء 

ي اJخ�وان ، يترقب�ون اللحظ�ة القريب�ة الت�ي تنتق�ل قدمت في صفحات ماضية أن الشعب المص�ري كان�ت أنظ�اره مش�دودة إل�
فيھا مقاليد ا=مور إلي أيديھم ، وأن المراقبين ا=جانب كان مسيطًرا عل�يھم نف�س الش�عور ، حت�ى نش�رت جري�دة النيوي�ورك 

إنھ�م آث�روا  : "وقال�ت " , ش�ك أن اJخ�وان المس�لمين ق�وة , تس�تھان بھ�ا : " تيمس في أحد تعليقاتھا في ذلك الوق�ت قولھ�ا 
حتى يتم لھم تنظيم صفوفھم بالصورة التي يعتقدون أنھا كفيلة بتحقيق أھدافھم ) ١٩٥٢سنة (عدم خوض المعركة ا,نتخابية 

 . "  
فلقد كانوا يش�عرون أن انھي�ار أع�دائھم ال�ذي  –متوفرين عليه تلك ا=يام  –في حقيقة ا=مر  –وھذا ھو ما كان اJخوان     

، وليس أدل علي ذلك من التخبط الذي أدي إل�ي ت�والي ث�Bث  ١٩٥٢قد وصل إلي أقصاه عام  ١٩٥٠ام بدأت بوادره في ع
ك��ان اJخ��وان مطمئن��ين إل��ي ص��فوفھم ف��ي الش��عب ، وتكوين��اتھم المدني��ة . وزارات عل��ي الحك��م ف��ي أق��ل م��ن نص��ف ع��ام 

بتفاص��يل م��ا يتص��ل بالتكوين��ات العس��كرية ولس��ت أدع��ي إلماًم��ا . والعس��كرية ، وإل��ي تھي��ؤ الج��و ,س��تقبال الحك��م اJس��Bمي 
بعيًدا عن القاھرة ف�ي الص�عيد ، ث�م إنن�ي كن�ت بطبيعت�ي  –بحكم عملي الشخصي  –لkخوان ، فقد كنت أو, في ذلك الوقت 

ولذا فإني أترك الحديث عن ذلك إلي ا=خ الذي كان مسئو,ً ع�ن ھ�ذه .. عزوًفا عن التدخل فيما لم أدع إليه  –كما قدمت  –
ف�ي الطبع�ة  –رحم�ه _  –لناحية وھو ا=خ الكريم اللواء صBح ش�ادي ش�يًئا مم�ا نش�ره ع�ن لس�ان ص�حفي س�امي ج�وھر ا
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وھو حديث ليس بالجديد علّي فقد كان حدثني به وبأكثر منه ا=خ ا=س�تاذ ص�Bح " الصامتون يتكلمون " السادسة من كتابه 
  . في ا=يام ا=ولي للثورة  –أكرمه _ = 
  : قال ا=ستاذ صBح في ھذا الكتاب     

خلف حسين سري باشا إبراھيم عبد الھادي ف�ي رياس�ة ال�وزراء وأص�در ق�راًرا بع�ودة جماع�ة  ١٩٤٩في أواخر عام "     
وأبلغن�ي .. عبد الفتاح غن�يم لزي�ارتي  –وقتئذ  –وحضر لي ضابط بوليس من القنطرة ھو اليوزباشي .. اJخوان المسلمين 

وح�دثني ص�Bح س�الم ع�ن رغبت�ه . وت�م اللق�اء .. فرحب�ت .. صBح سالم في اللقاء معي  –وقتئذ  –رحوم الصاغ برغبة الم
فأعلنت�ه ترحيًب�ا ب�ذلك .. تشكيل الضباط الذي كان منضًما لkخوان المس�لمين قب�ل ق�رار حلھ�ا بإع�ادة العBق�ات م�ع الجماع�ة 

ع _ نظاًما ، وطرد المستعمر ، فوعدني أن يق�ابلني ف�ي موع�د آخ�ر مادام الھدف واحًدا وھو خدمة الوطن ، وا,لتزام بشر
وفعB تحدد الموعد والتقينا في مكتب المرحوم محمد العشماوي باشا ، وحضر في ھذا اللقاء جمال . بالمسئول عن تنظيمھم 

س��معت باس��مه م��ن  وإن كن��ت س�بق أن.. وكن��ت ألق�اه =ول م��رة . عب�د الناص��ر بص��فته المس�ئول ع��ن تنظ��يم ض�باط الج��يش 
المرحوم محمود لبيب الذي كان وكيBً لجماعة اJخوان علي أنه أحد أعضاء تشكيل اJخوان في الج�يش ھ�و البكباش�ي عب�د 

وك�ان محم�ود لبي�ب ھ�و ال�ذي .. وھو التشكيل ال�ذي ع�رف بع�د ذل�ك باس�م تش�كيل الض�باط ا=ح�رار .. المنعم عبد الرءوف 
وتحدثنا طويBً . تنظيمھم عن أعين الحكومة إذا عرف أنه تشكيل مرتبط بجماعة اJخوان  اختار لھم ھذا ا,سم ، حتى يبتعد

وك�ان رأي عب�د الناص�ر أن عب�د ال�رحمن الس�ندي غي�ر مقن�ع للض�باط ، وأن�ه , يس�تطيع أن يجم�ع ض�باط .. في ھ�ذا اللق�اء 
  . و النظام الحاكم الجيش علي الفكرة اJسBمية ،    وتحدثت معه علي أن أھدافنا جعل اJسBم ھ

حت�ى ك�ان ص�Bح س�الم يش�تري لن�ا أس�لحة م�ن الع�ريش للكف�اح .. وب�دأ التع�اون بينن�ا ف�ي ك�ل ش�يء .. وتكررت لقاءاتنا     
المسلح في حرب القتال ، وأذكر أنه بعد قيام الثورة أعاد لنا صBح سالم مائتي جنيه دفعھا للمرحوم عب�د الق�ادر ع�ودة ثم�ن 

واتفقنا مع جمال عبد الناص�ر أن يق�وم الض�باط م�ن تنظيم�ه بت�دريب الش�باب م�ن اJخ�وان عل�ي . راءھا أسلحة لم يكن أتم ش
مجدي حسنين ، وكان ضابًطا في مدرسة ا=سلحة الخفيفة بثكن�ات الج�يش ف�ي  –وقتئذ  –استخدام ا=سلحة ، فاختار الصاغ 

ا عب�د الناص�ر م�ذعوًرا ، وطل�ب من�ا البح�ث ع�ن مك�ان جاءن�.. يوم حريق الق�اھرة ..  ١٩٥٢يناير  ٢٦وفي يوم . العباسية 
وأن�ه يخش�ي أن تق�وم الس�لطات بتفت�يش .. Jخفاء ا=سلحة فيه ، كان يخفيھا في مدرسة ا=سلحة الخفيفة عن�د مج�دي حس�نين 

ھما اJخوان منير الدلة وحسن العشماوي ومع –رحمھا _  –وقام اJخوان .. وفي الحال تم ا,تفاق . المدرسة فتعثر عليھا 
عبد القادر حلمي المستشار حاليا بالكويت وصالح أبو رقيق المستش�ار بالجامع�ة العربي�ة بالتوج�ه بس�ياراتھم إل�ي بواب�ة رق�م 

حيث كانت ينتظرھم مجدي حسنين ، وقاموا بنقل ا=سلحة داخل سياراتھم إلي منزل عبد الق�ادر حلم�ي ف�ي أول ش�ارع ) ٦(
ل عب��د الناص��ر ونص��ح بنق��ل ا=س��لحة إل��ي الري��ف ، فوق��ع ا,ختي��ار عل��ي عزب��ة حس��ن وف��ي المس��اء حض��ر جم��ا.. الھ��رم 

ورسم جمال عبد الناصر بنفسه كيفية تشييد مخزن السBح وطلب أن يك�ون تح�ت ا=رض بمس�افة .. العشماوي في الشرقية 
  . ثBثة أمتار ، وتغطي جدرانه بمادة ا=سبتوس العازلة من الحريق والرطوبة 

ولم يكن يعرف مكانه سواي أنا والمرحوم حس�ن العش�ماوي والمرح�وم مني�ر .. المخزن أسفل جراج في العزبة  وحفرنا    
وعن�دما قام�ت الث�ورة .. وبقي�ت ا=س�لحة ب�المخزن .. وطبًعا جمال عبد الناصر .. دلة وصالح أبو رقيق وعبد القادر حلمي 

واس��تمرت . ان يري��د ا=س��لحة فطل��ب أن تبق��ي ف��ي مكانھ��ا وف��ي إح��دى جلس��اتنا م��ع جم��ال عب��د الناص��ر س��ألناه عم��ا إذا ك��
وقبل قيام بأيام جاءني وأبلغني أنه يفكر ف�ي التعجي�ل بالقي�ام ب�الثورة ؛ .. ا,تصا,ت بين عبد الناصر وبيني قبل قيام الثورة 

ل�ب أن تعق�د جلس�ة وط.. وأنه يمكنه بواس�طتھم عم�ل حاج�ة .. لوجود عدد كاف من الضباط المنضمين لتنظيمه في القاھرة 
ويق�ول ا=خ . فحددت له لقاّء في شقة عبد القادر حلمي أحد ا=عضاء البارزين بالجماعة وعضو مكتب اJرشاد .. للتشاور 

كان ذلك قبل قيام الثورة بليلتين ، حضر جمال عبد الناص�ر ومع�ه كم�ال ال�دين حس�ين إل�ي : صالح أبو رقيق تكملة للحديث 
وھي في الطابق الثاني بالمنزل الذي كنت أقيم في�ه ف�ي أول ش�ارع الھ�رم ب�القرب م�ن ج�امع س�يدي شقة عبد القادر حلمي ، 

.. إنني كنت أقيم بالطابق ا=ول منه وعبد القادر في الط�ابق الث�اني .. وقد شھد ھذا المنزل كثيًرا من ا=حداث . نصر الدين 
وھي القضية التي اتھ�م فيھ�ا ال�رئيس .. ھامه باغتيال أمين عثمان وقد أخفينا فيه حسين توفيق عن أعين البوليس تماًما بعد ات

. أنور السادات أيًضا ، وفي ھ�ذا المن�زل تك�ررت اجتماع�ات عب�د الناص�ر ورج�ال الث�ورة واJخ�وان المس�لمين بع�د الث�ورة 
ي�د عب�د الخ�الق ص�Bح ش�ادي وأن�ا والمرح�وم حس�ن العش�ماوي وفر.. جاءنا عبد الناصر وكمال الدين حسين واجتمعن�ا بن�ا 

وأبلغنا اعتزامه القيام بالثورة خBل أيام ، فطلبن�ا من�ه ا,نتظ�ار لح�ين اس�تطBع رأي المرش�د ، فطل�ب .. وعبد القادر حلمي 
ولكن�ه أل�ح .. وكان المرشد في ذلك الوقت موجوًدا باJسكندرية .. استطBع رأيه أن يتولي اJخوان الحكم بعد نجاح الثورة 

  . عة ، معلًنا أنه سيؤجل الحركة يوًما لھذا الغرض لمعرفة رأيه بسر
وفعBً سافرت مع حسن العشماوي وعبد القادر حلمي وفريد عبد الخالق إلي اJسكندرية وقابلنا المرشد فطلب منا إب�Bغ     

رة عBق��ة جم��ال عب��د الناص��ر موافقت��ه وتأيي��ده وحمايت��ه للث��ورة ، كم��ا طل��ب إبBغ��ه أن��ه ل��يس م��ن المص��لحة أن تظھ��ر للث��و
باJخوان ؛ حتى , يتدخل ا,نجليز لمقاومتھا ، واقترح�ت أن يت�ولي الحك�م عل�ي م�اھر باش�ا عل�ي أس�اس أن�ه غي�ر حزب�ي ، 

وع�دنا إل�ي الق�اھرة واتص�ل . وكان رئيًسا للوزارة وقت وفاة الملك فؤاد واستطاع أن يقوم البBد وتطمئن له جميع الجھ�ات 
وجاء عب�د .. يوليو  ٢٢يوم .. حضور إلي شقة عبد القادر حلمي في صباح اليوم التالي صBح شادي بعبد الناصر ودعاه لل
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ويقول صBح شادي مكمBً الواقعة وقبل أن ينصرف جمال عبد الناصر . الناصر ومعه كمال الدين حسين وأبلغناه الرسالة 
وتعانقن�ا وانص�رف .. فقراھا مع�ي .. ة شرع _ انتحيت به جانًبا ، وطلبت أن يقرأ معي الفاتحة أن تكون الحركة q وJقام

يولي�و ج�اءني حس�ن العش�ماوي وأبلغن�ي أن جم�ال عب�د الناص�ر  ٢٣وفي الس�اعة الثالث�ة م�ن ص�باح ي�وم .. وقامت الثورة . 
ن كل اتصل به تليفونًيا لعدم وجود تليفون في منزلي ، وطلب منه أن يحضر إلّي ليكلفني بالذھاب إلي منزله JبBغ أسرته أ

وكان�ت الس�يدة زوجت�ه وش�قيقه ع�ز .. وفع�B ذھب�ت بس�يارة حس�ن إل�ي من�زل عب�د الناص�ر بك�وبري القب�ة .. شيء تم بنجاح 
  . فنقلت لھما رسالة عبد الناصر وانصرفت .. العرب علي ما أعتقد بطBن من الشرفة في قلق 

  : ويستأنف صالح أبو رقيق حديثه عن ا=يام ا=ولي للثورة ويقول     
وف��ي ا=ي��ام التالي��ة اتص��ل كم��ال ال��دين حس��ين .. وق��ام رج��ال اJخ��وان بحراس��ة المراف��ق ليل��ة الث��ورة .. ونجح��ت الث��ورة     

فأرس�لنا مجموع�ة م�ن اJخ�وان الف�دائيين إل�ي .. بصBح شادي وأبلغه أن قوات بريطانية ستتحرك من السويس إلي الق�اھرة 
وت��م أول لق��اء ب��ين عب��د الناص��ر والمرش��د حس��ن . يحرس��ون الطري��ق ع��دة أي��ام وظل��وا .. لعرقل��ة تق��دم ا,نجلي��ز  ٩٦الكيل��و 

حضر عبد الناصر إلي منزلي ، حيث كان ينتظره المرشد وعبد القادر حلمي وحس�ن العش�ماوي .. يوليو  ٢٨الھضيبي يوم 
  : وقال عبد الناصر ونحن نصمد درجات السلم .. وصBح شادي 

ع�ايزين .. ده لس�ه المش�وار طوي�ل .. نص�ر إي�ه : ووجدتني أقول ل�ه بس�رعة .. النصر  أنا خايف علي ا=و,د من نشوة    
ودخ�ل عب�د الناص�ر وص�افح المرش�د فوجئ�ت ب�ه .. وعن�دما وص�لنا .. ننظف البلد ونطھرھا من الفساد وتق�وم المش�روعات 

  : يقول للمرشد 
  " . إحنا لم نتفق علي شيء .. قد يقال لك إن إحنا اتفقنا علي شيء "     
واس�تمرت المقابل�ة ف�ي مناقش�ات أنھاھ�ا .. فقد كان اتفاقنا أن تكون الحرك�ة إس�Bمية وJقام�ة ش�رع _ .. وكانت مفاجأة     

  : المرشد بقوله لجمال عبد الناصر 
أتم وإن أخط�.. إن أحس�نتم ف�أنتم تحس�نون للبل�د .. وس�نعتبرھم حرك�ة إص�Bحية .. ما حص�لش اتف�اق .. اسمع يا جمال "     

الراج��ل ده : " وق��ال لن��ا المرش��د وكأن��ه ك��ان يس��تطلع الغي��ب . وانص��رف جم��ال " . فس��نوجه لك��م النص��يحة بم��ا يرض��ي _ 
وكانت الوزارة قد شكلت برياسة علي ماھر كم�ا اقترحن�ا ، لك�ن بع�د ش�ھور جاءن�ا " . مافھش خير ، ويجب ا,حتراس منه 

ي إصدار قوانين اJصBح الزراعي ، وسأل المرشد عمن يتولي الحك�م جمال عبد الناصر يشكو من علي ماھر ومماطلته ف
  : ويضيف صBح شادي قائBً " . وكان رأينا أي شخص صالح .. بعده 
وطلب منا جم�ال عب�د الناص�ر ا,ش�تراك ف�ي ال�وزارة ، اس�تدعاني أن�ا وحس�ن .. وتم تشكيل وزارة برياسة محمد نجيب     

إحن�ا : " أنا عايز ثBثة من اJخوان يدخلوا الوزارة ، فرد يوسف ص�َديق : " أنا بقوله وفاج.. وكان يوسف صديق حاضًرا 
ما له واحد زى الشيخ الباقوري بغض النظر عن الموض�وع .. ما لھم الفقھاء : فقال له حسن العشماوي " .. ھنخليھا فقھاء 

أن�ت ومني�ر الدل�ة  –ن موجھ�ا لحس�ن العش�ماوي والك�Bم ك�ا –أنما كنت اقترح�ت أن�ك ت�دخل ال�وزارة : وقال عبد الناصر . 
واجتم�ع مكت�ب .. وذھبن�ا إل�ي المرش�د . وإحنا عايزين ترشحوا لن�ا اثن�ين أو ثBث�ة .. ولكن الزمBء معترضين لصغر سنكم 

جعلنا فقد رأي البعض أن اشتراكنا في الوزارة سي.. اJرشاد واتخذوا قراراً بعدم ا,شتراك في الوزارة بعد مناقشات طويلة 
لو حدثت أخط�اء م�ن الحكوم�ة : ولكن المرشد كان له رأي آخر وھو أنه .. مبصرين بكل الخطوات التي تقوم بھا الحكومة 

فإنھا ستلقي علي اJخوان فضBً عن أن رسالة اJخوان كما كان يراھا المكتب ف�ي تل�ك ا=ون�ة ھ�ي ع�دم ال�زج بأنفس�ھم ف�ي 
  . الحكم 

يقرر المكتب ، فطلب من المرشد أن يرشح له أشخاًصا آخ�رين م�ن غي�ر اJخ�وان ، فرش�ح ل�ه أبلغنا جمال عبد الناصر     
أحمد حسني وزكي شرف ومحمد كمال الديب إ, أن عبد الناصر اختار أحمد حسني فقط كوزير للعدل ، استطاع ا,تص�ال 

. ب�ول ال�وزارة وزي�ًرا ل?وق�اف فقب�ل بالشيخ الباقوري وكان عضًوا بمكتب اJرشاد وأقنعه بالخروج علي ق�رار المكت�ب وق
واتصل بي كمال ال�دين حس�ين وطل�ب من�ي محاول�ة إقن�اع أعض�اء المكت�ب بقب�ول دخ�ول الش�يخ الب�اقوري ال�وزارة حت�ى , 
يحدث صدع بين الحكومة واJخوان ، فذھبت إلي مقر الجمعية JبBغ المرشد بحديث كمال الدين حس�ين ل�ي ، فوجدت�ه ف�ي 

وبعد ساعة أذيع تش�كيل ال�وزارة ، وخ�رج .. لح أبو رقيق ؛ =نه أبلغه أن الباقوري خالف قرار المكتب حالة ثورة علي صا
  : المرشد إلي منزله ، وعند خروجه قابله الصحفيون وسألوه 

  . ھل عرضت عليكم الوزارة ؟  -
 . لقد عرضت علينا واعتذرنا : فأجاب  -

  . وأغضب ھذا التصريح جمال عبد الناصر     
  : م يكمل صالح أبو رقيق روايته نقBً عما سمعه من المرشد فقال ث    
جلس المرش�د ف�ي ص�الون منزل�ه حزيًن�ا لخ�روج الب�اقوري عل�ي إجم�اع مكت�ب اJرش�اد ، وق�رب منتص�ف اللي�ل وص�ل     

  : الشيخ الباقوري إلي منزل المرشد وصافحه وقبل يده وقال 
لسه ؟ وقال الباقوري : ورد الھضيبي . مستعد أن أستقيل من مكتب اJرشاد أتحمل نتيجة تصرفي ، وأنا .. أنا تصرفت     
ھك�ذا : ورد الھض�يبي . ومن جماع�ة اJخ�وان المس�لمين : لسه ، وقال الباقوري : ورد الھضيبي .. ومن الھيئة التأسيسية : 
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وف�ي ص�باح الي�وم الت�الي .. رف وانص.. وطلب الشيخ الباقوري ورقة وكتب استقالته من جماعة اJخوان المسلمين . يجب 
  : فقال له الباقوري . توجه المرشد إليه في مكتبه بوزارة ا=وقاف مھنًئا له 

  . إنھا شھوة نفس .. اعذرني يا مو,ي     
  . اشبع بھا .. تمتع بھا كما تشاء : فرد المرشد     
وكان يعتقد أنه إذا أراد فيج�ب أن .. د الناصر شيًئا أراد عب.. وكان ھذا أول صدام بين عبد الناصر واJخوان المسلمين     

ولك�ن اس��تمرت .. ، الكلم�ة الت��ي تثي�ره دائم��ا " , : " وق�ال ل��ه مكت�ب اJرش��اد .. أراد أن ي��دخل اJخ�وان ال��وزارة .. يط�اع 
الھا اJخوان لعبد الناصر الثانية التي ق" , " ثم جاء الصدام الثاني أو كلمة . العBقات فاترة بين عبد الناصر وبين اJخوان 

أن�ا باع�ت .. يا ص�Bح : اتصل بي جمال عبد الناصر وقال لي  ١٩٥٣في أحد ا=يام في أوائل عام : يقول صBح شادي .. 
وفع��B ج��اءني إب��راھيم . ل��ك إب��راھيم الطح��اوي وس��يحدثك ف��ي موض��وع ھ��ام ، وع��ايز رأي��ك ورأي جماع��ة اJخ��وان في��ه 

يس عبد الناصر يريد م�ن جماع�ة اJخ�وان أن تنص�ھر داخ�ل ھيئ�ة التحري�ر ويص�بحا تنظيًم�ا إن الرئ: الطحاوي ، وقال لي 
  . واحًدا 

وھيئ�ة التحري�ر م�ا ھ�ي إ, ح�زب سياس�ي ونح�ن .. إن معني ھذا القضاء علي جماعة اJخوان .. مش ممكن : وقلت له     
إنن�ي , أبح�ث ع�ن مص�لحة : وأجبت�ه . لتحري�ر ما ھ�و ال�رئيس ع�ايزك تمس�ك ھيئ�ة ا: وفوجئت به يقول لي . جماعة دينية 

وبطبيع��ة الح��ال أبل��غ الرس��الة إل��ي عب��د .. وانص��رف إب��راھيم الطح��اوي .. لك��ن م��ن الخط��أ أن تطل��ب من��ا ذل��ك .. شخص��ية 
. المن�زل ال�ذي ش��ھد كثي�ًرا م�ن ا,جتماع��ات .. الناص�ر ال�ذي طل�ب أن يعق��د معن�ا جلس�ة عم�ل ف��ي من�زل عب�د الق��ادر حلم�ي 

عبد الناصر ومعه عبد اللطيف البغدادي وكمال الدين حسين والمرحوم عبد الحكيم ع�امر وأحم�د أن�ور ال�ذي وحضر جمال 
وكان يحضر ھذا اللقاء من اJخوان أن�ا وص�الح أب�و رقي�ق وفري�د عب�د الخ�الق وبطبيع�ة .. كان وقتئذ قائًدا للبوليس الحربي 

بعد أن انتھينا منه جلس عبد الناص�ر يتح�دث ع�ن ھيئ�ة التحري�ر وع�ن و.. الحال عبد القادر حلمي الذي دعانا لتناول الغداء 
  . رغبته أن تنصھر داخلھا جماعة اJخوان المسلمين لتكون تنظيًما قوًيا 

الحكومة أًيا كان�ت مادام�ت ف�ي الحك�م وأرادت تك�وين ح�زب فمص�يره .. شوف يا جمال : ويرد صالح أبو رقيق ويقول     
=ن الذين سيضعون إلي عضويته ويس�ارعون إليھ�ا ھ�م أع�داؤھا قب�ل أنص�ارھا وذل�ك خوف�اً .. ا سيولد الحزب ميتً .. الفشل 
فعندما تولي الحكم شكل حزب الشعب وزور .. خير دليل علي ذلك  ١٩٣٠وعندك تجربة إسماعيل صدقي في سنة .. منھا 

  . ولما خرج من الحكم انتھي حزب الشعب وتBشي .. ا,نتخابات ونجح مرشحوه 
ي�ا جم�ال ، إنن�ي أري الج�و ين�ذر : قل�ت ل�ه : فن�اداه فري�د عب�د الخ�الق ويق�ول . أن�تم عص�اه : وجنح جمال ، وقال بخبث     

وكن�ت ب�ذلك أش�ير إل�ي رغبت�ه ف�ي أن تنص�ھر جماع�ة اJخ�وان داخ�ل ھيئ�ة .. بصدام ليس من مصلحة أحد في البلد أن يقع 
وكانت مظاھرھا حذف الرقاب�ة جمي�ع بيان�ات الجماع�ة وع�دم نش�رھا ف�ي  التحرير ، وكذلك لعدة مواقف اعتبرناھا عدائية ،

  . الصحف 
  : تعجبت لرده ، وقلت له مستنكًرا .. ما أنتم عصاه ..أعملكم إيه : فأجابني     
ل�د ھل نحن نقف موقًفا عدائًيا من ا=ھداف الوطنية للثورة ومصلحة الب..عصاه ليه .. دي كلمة كبيرة يا جمال !! عصاه     

  . إننا نريد تحقيق الديمقراطية وعودة الحياة النيابية ! ؟
يعني عايزين النحاس باشا يرجع تاني وتع�ود نف�س .. طالبين انتخابات حرة .. ما أنتم كده بتحرجوني : فأجابني بسرعة     

.. وأن�تم بترفض�وا ..  ادخل�وا ھيئ�ة التحري�ر وتول�وا أن�تم أمرھ�ا ، وتص�بح ھ�ي مس�رح نش�اطكم: أن�ا بق�ول لك�م .. ا=وضاع 
الديمقراطي�ة , ب�ديل لھ�ا ، وأن�ت يج�ب أن تك�ون عن�دك .. إحن�ا بنص�ارحك .. اس�مع ي�ا جم�ال : عايزين أيه أمال ؟ فقلت له 

 ًBالثقة في أن الشعب سيتمسك بك ولن يرضي عنك بدي .. ًBلم�اذا تتش�كك ؟ .. أما أن تتشكك في ذلك فھذا أمر غريب فع ..
لنا ھيئة التحرير فليس ھناك تع�ارض م�ن أن تق�ود أن�ت التنظ�يم السياس�ي ع�ن طري�ق ھيئ�ة التحري�ر ونبق�ي أما بالنسبة لدخو

نحن دعاة للتربية اJسBمية ، أما رأيك أن تندمج الجماعة م�ع ھيئ�ة التحري�ر فھ�ذا بالض�بط أش�به بم�ن يض�ع زيًت�ا وم�اًء ف�ي 
وم�ن ا=فض�ل لkس�Bم وللبل�د ول�ك أن نبق�ي بعي�دين ع�ن .. مش ممكن أبًدا يمتزجان .. زجاجة ويحاول أن يمزجھما ببعض 

.. والت�زام الحكم�ة وض�بط ال�نفس يمك�ن أن يك�ون جس�ًرا لتعب�ر م�ن فوق�ه ا=زم�ة .. السياسة ومؤي�دين ل�ك كحرك�ة إس�Bمية 
النص�يحة ،  ولذلك , أري أي س�بب للتص�ادم وع�دم تقب�ل.. وليس من ھدفنا نھائًيا أن ننافسك في الحكم فنحن , نريد الحكم 
ي�ا جم�ال ، عن�دما تش�عر بض�يق م�ن اJخ�وان بلغن�ي وأن�ا : " وخاصة أن المرشد قال لك عند بدء الخ�Bف ب�الحرف الواح�د 

  " . أسلمك مفتاح المركز العام ونقفلھا حتى , تقع فتنة 
اس�مع ي�ا : نفس�ه وق�ال وفجأة تكلم ليكشف لي بما في داخ�ل .. وأحسست أنه , يجد ما يرد به .. وصمت جمال للحظات     

أن�ا ع�ايز ف�ي .. أنا عندي فكرة مستولية عل�ّي و, أع�رف إذا كان�ت غل�ط و, ص�ح .. أقولك اللي في نفسي وأخلص .. فريد 
. البل�د تق�ف .. وأض�غط عل�ي زر .. البل�د تتح�رك زى م�ا أن�ا ع�ايز .. خBل سنتين ثBث�ة أوص�ل إل�ي إن�ي أض�غط عل�ي زر 

.. سنة بنعمل لتربية نشء من المسلمين يفھم اJسBم فھًما متكامBً ويعمل علي ھدي منه  ٢٧ا إحنا بقالن: فضحكت وقلت له 
أن�ت بتفك�ر : اس�مع ي�ا جم�ال .. إننا بلغنا درجة إن إحنا نجمع اJخ�وان ف�ي لحظ�ة ونف�رقھم ف�ي لحظ�ة : و, نقول رغم ذلك 

ار المجتمع�ات , يمك�ن إ, ف�ي ج�و م�ن الحري�ة لك�ن تغيي�ر مس�.. وكأنك ض�ابط ف�ي معس�كر يص�در ا=م�ر فينف�ذ ف�ي الح�ال 
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الحقيق�ة ده الل�ي س�يطر عل�ي : فأص�ر عل�ي رأي�ه ق�ائBً . والديمقراطية ؛ يسمعان بازدھار المفاھيم الصحيحة والقيم الس�ليمة 
  . تفكيري 

     ًBفائ��دة م��ن نص�يحتي أو نص��يحة غي��ري ، وھ��ذا ش��يء مؤس��ف ج��دً .. إذا ك��ان ك��ده : فأتمم�ت ح��ديثي ق��ائ Bوال��ذي .. ا ف��
وبقين�ا نتن�اقش ونض�حك ع�ن رغبت�ه  –وانصرف جمال مع إخوانه .. وانتھي بذلك حديثنا . سيحكم لك أو عليك ھو التاريخ 

كن�ا نعتق�د أن�ه يحل�م ولكن�ه اس�تطاع فع�Bً أن  –ويض�غط عل�ي زر فتق�ف البل�د .. أن يضغط علي زر فتتحرك البلد كم�ا يري�د 
  . يحقق الحلم بعد ذلك 

  : خوان واDنجليز مفاوضات ا� •

ولع�ب اJخ�وان المس�لمون دوًرا .. بدأ الحديث عن إجراء مفاوضات مع ا,نجليز للجBء عن مصر  ١٩٥٣وفي فبراير     
واس�تغله عب�د الناص�ر بع�د ذل�ك ف�ي التش�ھير ب�اJخوان واتھ�امھم بالعمال�ة .. في ھ�ذه المفاوض�ات يش�رحه ص�الح أب�و رقي�ق 

  : ل صالح يقو.. والتعاون مع ا,نجليز 
جاءني المرحوم الدكتور محم�د س�الم ، وأبلغن�ي برغب�ة الس�فارة البريطاني�ة ف�ي أن يلتق�ي بع�ض  ١٩٥٣في شھر فبراير     

المس��ئولين م��ن جماع��ة اJخ��وان المس��لمين بمس��تر إيف��انز المستش��ار الش��رقي بالس��فارة البريطاني��ة ,س��تطBع رأي جماع��ة 
وأبلغ�ت المرش�د أن�ا . لج�Bء الت�ي س�تبدأ م�ع منطق�ة القت�ال ف�ي ح�رب عص�ابات اJخوان فيم�ا يرتض�ونه لنج�اح مفاوض�ات ا

فطل�ب .. وفعBً اجتمعنا به ، وعدت للھضيبي أنقل له صورة كامل�ة عم�ا دار بينن�ا م�ن ح�وار .. ومنير دلة لBتصال بإيفانز 
التقرير وسلمته للمرشد في اليوم التالي وعدت إلي منزلي فكتبت .. مني أن أكتب تقريًرا مفصBً وتسليمه له في اليوم التالي 

ده أن�تم . ك�ويس : " فاتصل تليفونيا بعبد الناصر الذي سارع إلي منزل الھضيبي وقال بالحرف الواحد بع�د أن ق�رأ التقري�ر 
وكان إيفانز ينتظر رًدا علي عرضه من المرشد بنفسه  –" استطعتم الوصول إلي حاجات لم يكن من الممكن أن نوصل لھا 

فبراي�ر ف�ي من�زل  ٩وفعBً تمت مقابلة المرشد بإيفانز يوم . فأبلغ المرشد رغبة إيفانز لعبد الناصر الذي طلب منه مقابلته  ،
المرشد ، وبعد أن خرج إيفانز اتصل المرشد مباشرة بعبد الناصر وأبلغه في مقابلة تم�ت بع�د ذل�ك ف�ي من�زل مني�ر دل�ة ك�ل 

.. اتصا,ت إيفانز باJخوان بعد أن بدأت المباحثات الرسمية التي تعثرت أكثر من مرة  وتوثقت بعد ذلك.. تفاصيل المقابلة 
وم��ن الغري��ب أن��ه عن��دما اش��تد : ويض��حك ص��الح ف��ي أل��م ويق�ول .  ١٩٥٤حت�ى انتھ��ت بتوقي��ع ا,تف��اق النھ��ائي ف�ي س��بتمبر 

ا يتصلون با,نجليز بدون علمه وأنھم أبدوا الخBف بين عبد الناصر واJخوان بعد ذلك أخذ ُيَشْھر بھم علي أساس أنھم كانو
�د ,دعائ�ه ھ�ذا ك�ل الص�حف وأغل�ب ا=ق�Bم الص�حفية .. تناز,ت مما جعل موقفه محرًجا خBل المحادثات  Zوص�دقه .. وجن

فع�ل م�ع تماًم�ا كم�ا .. ولم يعلن أبًدا أنه كان علي علم بھذه ا,تصا,ت وأنھا تمت بموافقته وتشجيعه .. الناس بطبيعة الحال 
ا=ستاذ مصطفي أمين بعد ذلك باثني عشر عاًما عندما كلفه بمعاودة ا,تصال برجال السفارة ا=مريكية ، ثم قدمه للمحاكمة 

إن تل�ك ا,تص�ا,ت كان�ت أم�ره كم�ا ق�رر : وكان يكفي لتبرئته أن يقول عبد الناصر .. أمام محكمة الدجوى بتھمة التجسس 
وكش�ف الت�اريخ بع�د ذل�ك .. اصر بعث خطاًبا إلي المحكمة ينفي تكليفه مص�طفي أم�ين ب�ذلك إ, أن عبد الن.. مصطفي أمين 

باعتراف عبد الناصر نفس�ه إل�ي محم�د أحم�د محج�وب رئ�يس وزراء الس�ودان س�ابًقا ف�ائق  –أن مصطفي أمين كان صادقاً 
  . السمرائي سفير العراق في القاھرة سابًقا 

  : الصراع الثالث  •

  : أبو رقيق في الحديث عن الصراع الثالث بين عبد الناصر واJخوان ، فيقول  ويسترسل صالح    
ك�ان الخ�وان يط�البون بع�ودة الحي�اة الديمقراطي�ة .. اشتد الخBف بين اJخوان وبين عبد الناص�ر  ١٩٥٣في أواخر عام     

تب اJرشاد للوقوف ضد المرش�د وحاول عبد الناصر أن يستقطب بعض أعضاء مك. للبBد وتحديد موعد JعBن الدستور 
بح�ل جماع�ة اJخ�وان المس�لمين ، وك�ان  ١٩٥٤ين�اير  ١٢حسن الھضيبي ، وعندما فشل أص�در مجل�س الث�ورة ق�راًرا ف�ي 

المرشد يري أن الثورة لم تنفذ ا=حكام اJسBمية المتفق عليھا ، واستدعي عب�د الناص�ر الش�يخ محم�د فرغل�ي عض�و مكت�ب 
ه بأن مصير الثورة واJخوان واحد ، وأن ا=ھداف واحدة ، وأنه يجب أن يقف اJخوان وراء الثورة اJرشاد ، وأراد إقناع

 ًBوأن المرشد حسن الھضيبي يريد أن يفرض رأيه علي الثورة ، وأن التعاون معه أصبح مستحي ، .  
ميًعا أنه يريد إحداث فرقة بينھم ، ونقل الشيخ محمد فرغلي حديث عبد الناصر لبقية أعضاء مكتب اJرشاد ، وأحسوا ج    

وكان�ت المحاول�ة ا=ول�ي .. وبدأ عبد الناصر عدة محاو,ت لتشويه سمعة اJخوان . فازدادوا تماسكاً ولم يھمھم قرار الحل 
وكانت المحاولة الثانية اتفاقه م�ع عب�د ال�رحمن الس�ندي رئ�يس  –إعBن اكتشاف مخزن ا=سلحة في عزبة حسن العشماوي 

اتف�ق عب�د  –وكان الھضيبي قد عزله بعد أن أعلن أن , سرية في الدعوة ، وعين بد,ً منه يوسف طلعت  –ز السري الجھا
وفش��لت .. الناص��ر م��ع الس��ندي عل��ي أن يق��وم بع��ض معاوني��ه ب��احتBل مبن��ي المرك��ز الع��ام Jرغ��ام المرش��د عل��ي ا,س��تقالة 

.. بع�د إع�Bن قب�ول اس�تقالة محم�د نجي�ب  ١٩٥٤ع�ام  راث فبراي�ث�م وقع�ت أح�د. المحاولة وزاد اJخوان تمس�ًكا بمرش�دھم 
وشھدت القاھرة أعنف .. وخرجت المظاھرات تطالب نجيب بالبقاء ، وكان من المعروف أنھا من تدبير اJخوان المسلمين 

  . المظاھرات واضطر عبد الناصر إلي إعادة نجيب 
وح�اول الب�وليس ف�ض .. يب ، واتجھت إلي مي�دان الجمھوري�ة فبراير خرجت المظاھرات فرحة بعودة نج ٢٨وفي يوم     

وحمل المتظاھرون قمصان المصابين ملوثة بدمائھم وتوجھوا إلي قصر عابدين .. المظاھرات فأصيب عدد من المواطنين 
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ي الش�رفة ولم�ح بي�نھم عب�د الق�ادر ع�ودة ف�دعاه إل�.. ولم يتحرك�وا .. وخرج إليھم محمد نجيب محاو,ً دفعھم لBنصراف .. 
Jلقاء خطاب لفض المتظاھرين وصعد ووقف بجوار محمد نجيب الذي أعلن أنه سينشئ الجمعي�ة التأسيس�ية وس�يعيد الحي�اة 

  : وانصرفت المظاھرات وجاء في خطاب نجيب ما يلي .. النيابية 
جمعي�ة تأسيس�ية تمث�ل كاف�ة  إننا قررنا أن تك�ون الجمھوري�ة جمھوري�ة برلماني�ة عل�ي أس�اس ھ�و أن نب�دأ ف�وًرا بت�أليف"     

ھيئات الشعب المختلفة ؛ لتؤدي وظيفة البرلمان مؤقًتا ، وتراج�ع نص�وص الدس�تور بع�د أن ي�تم وض�عھا ، وبع�د ذل�ك تع�ود 
" . الحياة النيابية إلي البBد في مدي أقصاه نھاية فترة ا,نتقال إ, Jعادة الدستور علي أساس سليم ف�ي نھاي�ة فت�رة ا,نتق�ال 

  : م نجيب كلمته قائBً واختت
وأؤك�د لك�م م�رة أخ�ري أن�ي ,  –نحمد _ سبحانه وتعالي مرة أخ�ري عل�ي أنن�ا اجتزن�ا ھ�ذا ا,متح�ان القاس�ي بنج�اح "     

أطمع في حكم أو سلطة أو جاه ، وإنما أطمع فقط في أن أؤدي واجبي وأن تزھق روحي في سبيل بBدي وتحريرھا ، وفي 
  " . والسBم عليكم ورحمة _ وبركاته  سبيل اتحاد أبنائھا ،

وفي نفس الوقت أثارت ثائرة عب�د الناص�ر ض�د اJخ�وان المس�لمين .. وكانت تلك الكلمة سبًبا في انصراف المتظاھرين     
فقد ھمس معاونوه أن الذي أوحي لنجي�ب بھ�ذا الك�Bم ھ�و عب�د الق�ادر ع�ودة أح�د أقط�اب اJخ�وان ، ال�ذي ك�ان يق�ف إل�ي .. 

 ١١٨مارس قامت سلطات البوليس الحربي باعتق�ال  ٢وفي يوم .. ومرت ثBثة أيام . ر نجيب في شرفة قصر عابدين جوا
ش�يوعيين بادع�اء أنھ�م ك�انوا ي�دبرون Jح�داث  ٤م�ن الوف�ديين ،  ٥من ا,ش�تراكيين ،  ٢٠من اJخوان ،  ٤٥شخًصا بينھم 

ان ف�ي مقدم�ة المقب�وض عل�يھم حس�ن الھض�يبي وعب�د الق�ادر ع�ودة وك.. فتنة في البBد مستغلين فرحة الشعب بعودة نجيب 
وتع��رض رج��ال اJخ��وان المس��لمين =بش��ع عملي��ات التع��ذيب داخ��ل . وص��الح أب��و رقي��ق وأحم��د حس��ين زع��يم ا,ش��تراكيين 

بعث عمر عمر نقيب المحامين برسالة إلي نجيب وكانت قد عادت له كل الس�لطات  ١٩٥٤مارس  ٨وفي . السجن الحربي 
طلب فيھا التحقيق في وقائع التعذيب التي حاقت بالمحامين المعتقلين وھم أحمد حسين وعبد القادر ع�ودة وعم�ر التلمس�اني ي

 .  
وأكدوا جميًع�ا أن الض�ابط محم�د . ولم يبدأ التحقيق إ, بعد مرور عشرة أيام بسؤال الثBثة . وأمر نجيب بالتحقيق فوًرا     

واستطاع المرش�د أن يھ�رب رس�الة .. ي أعمال التعذيب وكان يشترك في ضربھم بنفسه عبد الرحمن نصير كان يشرف عل
 ١٩٥٤ين�اير  ١٢أما بعد ، فإن مجلس قي�ادة الث�ورة ق�د أص�در ق�راًرا ف�ي : " من سجنه نشرت بجريدة المصري وكان فيھا 

ا الق�رار م�ن مخالف�ة لمنط�وق وم�ع م�ا ف�ي ھ�ذ. بأنه يج�ري عل�ي جماع�ة اJخ�وان المس�لمين ق�انون ح�ل ا=ح�زاب السياس�ية 
القانون ومفھوم�ه ، فق�د ص�در بي�ان نس�بت إلين�ا في�ه أفح�ش الوق�ائع وأكثرھ�ا اجت�راء عل�ي الح�ق ، واعتقلن�ا ول�م نخب�ر ب�أمر 

إن التحقي�ق ف�ي الوق�ائع الت�ي ذك�رت ب�ه س�يجري علًن�ا ، فاستبش�رنا بھ�ذا الق�ول ؛ =نن�ا : وقي�ل يومئ�ذ . ا,عتقال و, بأسبابه 
أن تتاح لنا فرصة الرد عليه لتبين أن ما اشتمل عليه وعلي الصورة التي جاءت به , حقيقة له ، فيعرف كل إنسان انتظرنا 

  . قدره ويقف عند حده ، ولكن ذلك لم يحصل 
وإلي أن تتاح لنا الفرصة فإننا ندعوكم وندعو كل من اتھمنا وندعو أنفسنا إلي ما أمر _ به رسوله عليه الصBة     
َك ِفيهِ ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفقُلْ َتَعالَْوا َنْدُع أَْبَناَءَنا َوأَْبَناَءُكْم َونَِساَءنَ : (لسBم حين قال وا ا َونَِساَءُكْم َوأَْنُفَسَنا َوأَْنُفَسُكْم ُثم# َفَمْن َحاج#

ِ َعَلى اْلَكاِذبِينَ  قد استمرت حركة ا,عتقا,ت طوال شھرين كاملين حتى امت?ت المعتقBت والسجون و)  َنْبَتِھلْ َفَنْجَعلْ َلْعَنَة &#
بطائفة من أطھر رجا,ت البلد وشبابھا بلغوا عدة آ,ف ، لكثير منھم مواقف في الدفاع عن البBد وعن حرياتھا شھد بھا 

عل كثير من الناس ، أما كيفية ا,عتقال ا=عداء قبل ا=صدقاء ، وجاھدوا بأموالھم وأنفسھم ولم يكتفوا بالكBم كما يف
إن صحت فقد تغير من شئونھا وأنظمتھا ، وإن  –وقد بدت في مصر بوادر حركة . ومعاملة المعتقلين فلن نعرض لھا ھنا 

قرار حل اJخوان وإنزال الBفتات عن دورھم لم يغير الحقيقة الواقعة وھي أن اJخوان المسلمين , يمكن حلھم ؛ =ن 
بطة التي تربط بينھم ھي ا,عتصام بحبل _ المتين ، وھي أقوي من كل قوة ، ومازالت ھذه الرابطة قائمة ، ولن تزال الرا

ومصر ليست ملًكا لفئة معينة و, يحق =حد أن يفرض وصايته عليھا أو يتصرف في شئونھا دون . كذلك بإذن _ 
ن أوجب الواجبات علي اJخوان المسلمين أن يذكروكم بأنه , يمكن أن لذلك كان م.. الرجوع إليھا والنزول علي إرادتھا 

وكل ما يحصل من ھذا القبيل أن يكون له أثر في استقرار ا=حوال و, يفيد البBد بشيء . يبت في شئون البBد في غيبتھم 
 .  

    Bد , يمكن أن تتحد وتجمع صفوفھا وإن ما دعوتم إليه من ا,تحاد وجمع الصفوف , يتفق وھذه ا=حوال ، فإن الب
نسأل _ تعالي أن يقي البBد كل سوء ، وأن يسلك بنا سبيل الصدق في القول والعمل ، وأن . وھذه المظالم وأمثالھا قائمة 

  " . والسBم عليكم ورحمة _ وبركاته . يھدينا إلي الحق وإلي الصراط المستقيم 
وكان لkفراج عنھم قصة يرويھا . جميع أعضاء اJخوان المسلمين المعتقلين  مارس تم اJفراج عن ٢٥وفي يوم     

جاءنا في السجن الحربي المرحوم محمد فؤاد جBل والسيدان محمد أحمد ومحيي الدين أبو العز : صالح أبو رقيق ، فيقول 
كيف : فقلت لھم وأنا أضحك . ون مارس يطلبان منا الوقوف مع الثورة والتعاون معھا علي أساس أننا وطني ٢٥صياح يوم 

وما الموقف : فقلت لھم . فأجابوا ما انتم حتخرجوا علي طول ! . ھو إحنا حبسنا نفسنا ؟.. يتم ذلك ونحن خلف ا=سوار 
وقد وجدتھم إلينا أخطر اتھام يوجه إلي مواطن وھو ا,تصال با,نجليز بدون علمكم ، وسنضطر للدخول معكم في جدال 
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إن عبد : وفعB عادوا بعد قليل وقالوا .. نسأل عبد الناصر : فأجابوا ! فما الحل ؟.. ا وأنتم أعلم بالحقيقة لتبرئة أنفسن
الناصر اقترح أن يخرج المرشد فوًرا ومعاونوه الستة الذين جاء ذكرھم في بيان ا,تصا,ت با,نجليز ، ويذھب إليھم عبد 

وفعBً قبلنا ذلك لما فيه من .. مجلس الثورة ، وينتشر ذلك في الصحف الناصر في منزل المرشد ويھنئھم بصفته وباسم 
وبدأت جماعة اJخوان المسلمين . د,,ت ، وتم اJفراج عنا وحضر عبد الناصر ومعه صBح سالم إلي منزل المرشد 

بدأ عبد الناصر تنفيذ وفي نفس اليوم .. واعتقد الجميع أن الحياة النيابية ستعود .. مارس  ٢٦تستأنف نشاطھا من يوم 
وفوجئت القاھرة بتوقف جميع وسائل النقل بھا في الساعة الواحدة ظھًرا ما عدا الترام ، وبعد أن استطاع أن .. خطته 

ثم بدأت اJذاعة تذيع إضرار .. يستميل إليه الصاوي رئيس اتحاد نقابات عمال النقل ؛ ليعلن إضراًبا شامBً لمطالب خاصة 
  . ارات عودة الحياة النيابية للبBد ، ورغبتھم في اJبقاء علي مجلس الثورة العمال بسبب قر

بينما انفردت جريدة المصري .. وخرجت جريدتا ا=ھرام وا=خبار تؤيدان ھذا ا,تجاه ،ويتطلبان ببقاء مجلس الثورة     
الحياة النيابية الدستورية الطبيعية للبBد ومحاولة الكشف عن المؤامرة التي تدبر للقضاء علي .. بالوقوف ضد ذلك ا,تجاه 

وھي المظاھرات التي كان يدبرھا البوليس الحربي ، وكانت تطالب بعدم عودة الحياة النيابية .. وبدأت المظاھرات تشتد . 
  : مارس ھذا نصه  ٢٨وأصدر المرشد العام بياًنا يوم .. واشتدت المظاھرات .. 
, ريب أن مصر اfن تمر بفترة بالغة الدقة والخطورة في تاريخھا ، بعيدة ا=ثر في كيانھا  ..بسم _ الرحمن الرحيم "     

ومستقبلھا ، وھي فترة تقتضي من كل مواطن أن يھل البBد نفسه ، ويبذل لھا وجوده ، ويؤثرھا بالخالص من رأيه 
  . ن واستقرار ووحدة ومشورته حتى يأذن _ بالنجBء ھذه الغمرة ، ويبدل الوطن منھا حياة أم

وقد فوجئ اJخوان المسلمون غداة خروجھم من السجن والمعتقBت بتوالي ا=حداث الخطيرة التي تتعرض لھا البBد     
من أجل . في حدة وسرعة ، لم يتيسر معھا معرفة أسبابھا والعوامل التي تؤثر فيھا ، ثم تحديد وسائل العBج التي تBئمھا 

المسلمون إلي العمل علي أداء واجبھم في التماس المخرج من ھذه ا=زمة ، فبدا لھم أن من العسير أن  ذلك بادر اJخوان
ترسم الخطط الصالحة ، ويوضع العBج لھذه المشاكل ، وتسمع المشورة الصادقة المستقلة في جو الغضب وا,نفعال ، وقد 

لھذا لم يكن بد من اJسراع بلقاء المسئولين . له وھو غضبان كان رسول _ صلي _ عليه وسلم يسأل _ أ, يستجيب 
وا,تصال بطرفي الخBف ؛ للدعوة إلي اتخاذ مھلة تتجنب فيھا المضاعفات ، وتنتھي فيھا حالة التوتر القائمة حتى يتيسر 

الشدة ، وتضع الحلول =ولي الرأي واJخBص أن يتقدموا للمسئولين من ا=مة بخطة كاملة مدروسة تكشف عن البBد ھذه 
وعلي ھذا ا=ساس قام وفد من اJخوان المسلمين برياسة . الكفيلة بوقاية البBد من أن تتعرض لمثلھا في أي مناسبة 

المرشد العام بلقاء البكباشي جمال عبد الناصر في الليلة الماضية ، ثم بزيارة اللواء محمد نجيب ,نشغاله في ھذه الليلة 
  . ة الملك سعود ضيف مصر الكبير ، الذي آثرھا مشكوًرا بكريم وساطته في عBج ھذا الموقف العصيب با,جتماع بجBل

ومازال اJخوان المسلمون يواصلون خطواتھم في إقناع المسئولين باتخاذ مھلة ، مع قيامھم في الوقت نفسه بدراسة     
فتتغلب الحكمة والوطنية علي بواعث الخBف والفرقة ،  خطة العBج الشاملة ، آملين أن يستجيب المسئولون إلي ندائھم

وإذا كانت الجھود تتوالي في العمل علي جمع الكلمة وحل ا=زمة ، فإننا نناشد شعب . ويلتقي الجميع بإذن _ كلمة سواء 
تظام وطمأنينة ، مصر الكريم أن يعتصم بالھدوء والسكينة ورباطة الجأش ، وأن ينصرف أبناؤه جميعا إلي أعمالھم في ان

مع التوجه إلي _ العلي الكبير أن يحفظ البBد من كل سوء ، وأن يعين الساعين ، ويجمع المسئولين علي الحل الكامل 
السليم الذي يخرج بالبBد من المأزق الحاضر ، ويحفظ وحدة ا=مة ، ويصون حقوق الشعب وحرياته ، ويحقق ا,ستقرار 

بية نظيفة ؛ محوطة بالضمانات التي تجنبھا مساوئ الماضي ، وتوفر الجھود لتخليص الوطن المنشود ، في ظل حياة نيا
" . و_ ولي التوفيق .. من الغاصب المستعمر ، ولمتابعة حركة اJصBحات اJيجابية التي تستكمل البBد بھا نھضتھا 

علي توقف المظاھرات لحين انتھاء زيارة سعود  وأذيع ھذا البيان الذي طلبه عبد الناصر من المرشد بعد اتفاق ا,ثنين
  . مارس نفس يوم مغادرة الملك سعود مصر  ٢٩وإيجاد حل ل?زمة ، ونشر البيان يوم 

وذھب جميع أعضاء مجلس الثورة لتوديع الملك سعود في مطار ألماظة ، وذھب بعض : ويقول صالح أبو رقيق     
انصراف الجميع فوجئت باثنين يمسكان بذراعي ، كانا عبد الناصر والبغدادي  وعند.. أعضاء مكتب اJرشاد لتوديع الملك 

ودعيا الھضيبي . فحاولت ا,عتذار ولكنھما أصرا  –تعال نفطر سوًيا : , فقا, : أنت فطرت ؟ فقلت لھما : وسأ,ني 
فين حسن ؟ وكان : عبد الناصر وذھبت معھما إلي ميس المطار ، وأثناء جلوسنا نتناول اJفطار سألني .. ولكنه اعتذر 

وكان حسن أقرب المدنيين إلي قلب عبد الناصر ، كما كان عبد الحكيم عامر أقرب العسكريين  –يقصد حسن العشماوي 
وكنت أشير بذلك إلي حادث التشھير به بالعثور علي .. حسن زعBن منك ، وله حق عرب عليك : فقلت له . إلي قلبه 

دا إحنا عملنا له دعاية بمليون جنيه والجرايد نشرت .. طيب ده ,زم يشكرني : فضحك وقال . مخزن ا=سلحة في عزبته 
والمظاھرات التي تطالب بعدم .. ثم بدأنا نتحدث عن ا=وضاع .. ده أنا ,زم أشوفه وأصلحه .. , : ثم أضاف .. صوره 

  . وعن بيان المرشد .. إجراء انتخابات وأنھا ,بد أن توقف 
دي سبت موضع العفة .. عايزين زينب الوكيل تتحكم في البلد تاني .. أنتم عايزين انتخابات ليه : درني قائBً وبا    

حرام : عايزينھا تتحكم في البلد تاني ؟ قلت له .. للبوليس الحربي عندما توجه إليھا أحد ضباط البوليس الحربي لسؤالھا 
. تتوقف والمرشد أذاع بيان نشرته الصحف اليوم يدعو الجميع إلي الھدوء المھم المظاھرات .. عليك يا شيخ بBش تشنيع 
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وعلمت أنه توجھت مظاھرة في نفس اليوم إلي مجلس الدولة ، واعتدي : وانصرفنا . خBص مفيش مظاھرات : فأجاب 
لمعاتبته JخBله المرشد بالذھاب إلي عبد الناصر .. وقد كلفني .. المتظاھرين علي المرحوم عبد الرازق السنھوري 

با,تفاق وفض المظاھرات التي تحاصر جريدة المصري وعدم ا,عتداء عليھا ، وتنفيذ قرارات مجلس الثورة بإعادة الحياة 
ھل تستطيع أن تعلن : أنتم يھمكم إيه مادمتم أنتم أحرار ، مالكم ومال الباقي ؟ فقلت له : وعندما قلت له ذلك قال .. النيابية 

ومرت أزمة مارس ، وتوقفت المظاھرات ، وبقي محمد نجيب رئيًسا . طبًعا , : ر صحفي ؟ فضحك وقال ذلك في مؤتم
.. ثم بدأت محادثات الجBء .. واكتشفنا تBعبه بالحريات والديمقراطيات . للجمھورية وجمال عبد الناصر رئيًسا للوزارة 

وبعثنا له .. ووجدت ا,تفاقية , تحقق الھدف فعارضناھا  ..وفي شھر يونيه وقع بالحروف ا=ولي علي اتفاقية الجBء 
  . بعريضة تتضمن أوجه اعتراضنا 

وبدأت تحدث اشتباكات .. وحاول إحداث انشقاق في صفوف اJخوان .. وبدأ شن حملة دعائية ضد اJخوان المسلمين     
ووقف حسن دوح وكان .. بالروضة  في مسجد شريف ١٩٥٤أغسطس سنة  ٢٧بدأت يوم .. بين اJخوان ورجال الشرطة 

وبعد الصBة خرج المصلون في مظاھرة . زعيم الطلبة اJخوان بالجامعة وألقي خطبة تتضمن ھجوًما علي اتفاقية الجBء 
وفي نفس اليوم ھاجم عبد الناصر اJخوان عBنية في خطاب ألقاه بھيئة التحرير يوم . وحدث اشتباك بينھم وبين الشرطة 

علي أساس أنه يعلن  –وكان في جولة بالبBد العربية  –، وجند الصحف كلھا لنشر أنباء عن المرشد الھضيبي سبتمبر  ٥
وأحس بعض اJخوان بالخطر ، واقتراح عدد منھم كان علي عBقة بالحكومة عقد اجتماع للھيئة التأسيسية . عداءه للثورة 

يتوقع أن ينجح أعوانه في ھذا ا,جتماع في اتخاذ قرار بعزل  وكان عبد الناصر. لبحث الوضع بين الحكومة واJخوان 
ساعة ، وحضره مائة عضو من جملة  ٢٠واستمر  ١٩٥٤سبتمبر  ٢٤وعقد ا,جتماع في مساء يوم الخميس . الھضيبي 

وظھرت صحيفة ا=ھرام والجمھورية تحمBن نبأ كاذًبا عن انشقاق خطير في صفوف . عضًوا  ١٣٧ا=عضاء وعددھم 
Jخوان ، تضمن نشوب معركة با=يدي بين المجتمعين ، أما جريدة ا=خبار فقد نشرت الحقيقة وكانت عن حدوث مشادة ا

  . كBمية بين ا=عضاء 
أكتوبر من نفس العام حدثت  ٢٦وفي يوم .. ومرت ا=يام .. وانتھي ا,جتماع علي خBف ما كان يرغب عبد الناصر     

وقد تكون فردية أو بتدبير من جماعة اJخوان .. وقد تكون محاولة حقيقية أو محاولة مدبرة .. محاولة اغتيال عبد الناصر 
التخلص من  –تكوين زعامة شعبية لنفسه : ولكن الذي ثبت أن عبد الناصر استغلھا في تحقيق ثBثة أھداف . المسلمين 

  . ندته في بدء الثورة القضاء علي جماعة اJخوان المسلمين التي سا –محمد نجيب إلي ا=بد 

  : محاولة اغتيال عبد الناصر  •

  : سأترك لصالح أبو رقيق تناول ھذا الحادث بطريقته الخاصة إذ يقول     
إنما سأسردھا كما جاءت . وھما إذا كانت حقيقة أم محاولة مدبرة .. لن أتجني علي أحد وأقرر شيًئا عن تلك المحاولة     

للقارئ وحده أن يقارن بين الوقائع وظروف المحاكمة ، ويقرر ھل كانت محاولة حقيقية أو و.. في الصحف في ذلك الوقت 
  . مدبرة ؟؟ 

  .  ١٩٥٤أكتوبر  ٢٦مساء : الزمان     
  . ساحة ميدان المنشية في مدينة اJسكندرية : المكان     
جمال عبد الناصر الذي سيلقيه  حضروا لBستماع إلي خطاب الرئيس.. الساحة مزدحمة باf,ف من المواطنين     

ودخل عبد الناصر المنصة الرئيسية ومعه صBح . أكتوبر من نفس العام  ١٩بمناسبة توقيع اتفاقية الجBء مع ا,نجليز يوم 
سالم وعبد الحكيم عامر وحسن إبراھيم والشيخ الباقوري ، والسيد الميرغني حمزة وزير الزراعة والمعارف بالسودان 

.. ومرت دقائق .. ووقف عبد الناصر ليلقي خطابه . المحامي السكرتير المساعد لھيئة التحرير باJسكندرية وأحمد بدر 
  : وأمسك عبد الناصر بالميكرفون يردد كلمات مرتجلة يقول .. وساد الھرج المكان  –وفجأة دوي صوت الرصاص 

أتكلم إليكم بعون _ بعد أن حاول .. أيھا ا=حرار .. لرجال أيھا ا. دمي فداء لمصر .. دمي فداء لكم .. أيھا ا=حرار "     
ھذا .. أيھا ا=حرار .. أيھا الرجال . إن حياة جمال عبد الناصر ملك لكم .. فدمي فداء لكم .. المغرضون أن يعتدوا علّي 
أنا جمال عبد .. تكم وحريتكم من أجل عزتكم وكرام.. أنا قمت من أجلكم .. أنا لست جباًنا .. ھو جمال عبد الناصر بينكم 

عشت بينكم وسأعيش حتى أموت عامBً من أجلكم ومكافًحا في سبيلكم ، وأموت من أجل حريتكم .. الناصر منكم ولكم 
.. لقد غرست فيكم العزة وغرست فيكم الكرامة .. فليقتلوني .. أيھا ا=حرار .. أيھا الرجال . وكرامتكم ومن أجل عزتكم 

كافحوا .. من أجل أحفادكم .. من أجلكم .. فُ?َمت من أجل مصر .. ا الوطن الحرية والعزة والكرامة لقد أنبت في ھذ
  : ويكرر نفس الكBم ثم يقول .. واحملوا الرسالة وأدوا ا=مانة من أجل عزتكم ، ومن أجل كرامتكم 

لھاتفين بالحرية في ھذا الميدان ، فقتل من قتل ساعة اعتدت يد ا,ستعمار علي ا ٢٤منذ .. أيھا ا=حرار .. أيھا الرجال     
فقد نجوت .. واستشھد من استشھد ، فإذا كان جمال لم يقتل في الماضي وجاء ليقتل اليوم بأيدي ا,ستعمار وأعوانه نجا 

وت فلكي إن الخيانة تريد أن تكبلكم وتستبد بكم ، فإذا نج.. =حقق لكم العزة و=حقق لكم الكرامة و=حقق لكم الحرية 
أزيدكم حرية وعزة وكرامة ، وليعلم الخونة أن جمال عبد الناصر ليس فرًدا واحًدا في ھذا الوطن فكلكم جمال عبد الناصر 

لقد استشھد الخلفاء .. أيھا الرجال .. ومشاعري من مشاعركم .. وروحي من روحكم .. دمي من دمكم .. يا إخواني . 
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إذا كان جمال يقتل ، فأنا مستعد لذلك في سبيلكم وفي سبيل _ ، والسBم عليكم ورحمة و.. الراشدون جميًعا في سبيل _ 
  " . _ وبركاته 

وأنھي عبد الناصر الكلمة التي ارتجلھا أو ھكذا بدت وكانت الكلمة مذاعة " . _ معك يا جمال : " وتعالت الھتافات     
واحتل .. ات الرصاص والكلمة الرائعة التي ألقاھا جمال عبد الناصر وسمع جميع أبناء مصر أصوات طلق.. علي الھواء 

ولم تنم ا=مة العربية بأسرھا .. وأصبح ا=سطورة في أحاديث كل الناس .. قلوب الجميع وحقق الزعامة التي كان يحلم بھا 
أكتوبر  ٢٧صباح  –ف الصباح وظھرت صح. ومن الجاني .. الكل ينتظر الصباح ليقرأ شيًئا عن الحادث .. في تلك الليلة 

  : قالت جريدة ا=ھرام .. تحمل في صدر صفحاتھا ا=ولي نبأ القبض علي الجاني ا=ثيم بدون نشر صورته  – ١٩٥٤
لم يكد الجاني ا=ثيم يطلق رصاصاته الغادرة ، حتى كان الجمھور قد ھجم عليه وعلي ثBثة أشخاص يقفون علي "     

يتصاعد من حولھم ، وكاد يفتك بھم أو, أن بادر رجال البوليس والمخابرات إلي القبض مقربة منه ودخان الرصاص 
ھكذا نشرت جميع الصحف كما أنه لم ينشر شيء بعد ذلك عن الثBثة اfخرين الذين (عليھم وضبط السBح في يد الجاني 

ي الجاني محمود عبد اللطيف ويعمل سباًكا ويدع.. وقد اقتيد ا=ربعة إلي نقطة بوليس شريف " إنھم ضبطوا الجاني : قيل 
ملليمتر  ٣٦وقد عثر في المكان الذي كان يقف فيه الجاني علي أربعة أطراف فارغة من عيار . في شارع السBم بإمبابة 

وھي تختلف عن طلقات المسدس الذي ضبط مع المتھم ، إذ أن المسدس الذي عثر عليه مع المتھم من نوع المشط الذي , 
، وأثار ذلك  ١٩٥٤أكتوبر  ٢٧كان ھذا ما نشرته جريدة ا=ھرام في عددھا الصادر يوم " . ا=طراف الفارغة  يلفظ

وبدأت ھمسات ھل ھناك .. التساؤل عن سر اختBف ا=طراف الفارغة عن طلقات المسدس المضبوط في يد الجاني 
  . ة اJخوان المسلمين وفي نفس العدد نشرت الصحف أن الجاني ينتمي إلي جماع! شخص آخر ؟

وكان مكلفاً .. وتوالت في ا=يام التالية نشر اعترافات محمود عبد اللطيف وأنه من الجھاز السري لkخوان المسلمين     
ضابطا من الضباط ا=حرار والقيام بثورة  ١٦٠باغتيال عبد الناصر ؛ لتبدأ حركة اغتيا,ت لبقية أعضاء مجلس الثورة و 

ومع ا,عترافات بدأ نشر أنباء اكتشاف مخازن أسلحة للجھاز . السري كان سيقف أمام أي تحركات مضادة ، وأن الجھاز 
طBب .. ومتھمين من مختلف الفئات والمھن .. السري والقبض علي أفراده ، ومخازن في جميع محافظات الجمھورية 

أي من فئات الشعب جميعھا .. يس وتجار بالجامعات ومحامين ومدرسين وعمال وفBحين وضباط بالجيش وضباط بول
  . العمال والفBحين والمثقفين والجنود والرأسمالية الوطنية 

  : محاكمات ا�خوان  •
أصدر مجلس الثورة برياسة عبد الناصر أمره بتأليف  –أي بعد الحادث بأربعة أيام فقط  –وفي يوم أول نوفمبر     

وكان المرحوم  –اغتيال عبد الناصر برياسة قائد الجناح جمال سالم  محكمة مخصوصة لمحاكمة المتھمين في محاولة
وكان أمر تشكيل يتو,ه البكباشي زكريا محيي الدين يقوم بإعBن المتھم  –جمال سالم معروفاً للجميع بالتصرفات الشاذة 

من مرة واحدة ، ولمدة , تزيد و, يجوز تأجيل المحاكمة أكثر  –ساعة فقط  ٢٤باJدعاءات المقامة ضده قبل المحاكمة بـ 
وأحكامھا نھائية و, يجوز الطعن فيھا بأي طريقة من الطرق أو أمام أي جھة من .. ساعة للضرورة القصوى  ٢٤علي 

  . الجھات 
فما كانت تنشره الصحف عن اعترافات الذين قبض .. وبدت للجميع أن نھاية جماعة اJخوان المسلمين أصبحت محققة     

أفراد الجھاز السري ، وكيف أنھم كانوا يسعون إلي قيام حرب أھلية واغتيال جميع أعضاء مجلس الثورة ،  عليھم من
فبدأن . كان ما ينشر كافًيا لشحن كل الشعور والقوى ضد اJخوان المسلمين .. وتحويل البBد إلي مجموعة من الخرائب 

وأخيًرا .. مضت خمسة أيام كاملة دون أن تنشر له صورة واحدة و.. الناس في لھفة شديدة إلي معرفة شكل الجاني ا=ثيم 
ونشر تحتھا أنھا صورة للجاني ويبدو فيھا آثار اعتداء .. نشرت صورته وآثار التعذيب واضحة تماًما علي وجھه 

عبد الناصر , فإن ما ينشر اليوم عن جرائم التعذيب التي ارتكبھا أعوان .. وللتاريخ . المواطنين عليه وقت القبض عليه 
وظلت أحاديث الناس تتناول في كل المجا,ت ما .  ١٩٥٤توازي واحًدا علي ا=لف مما تعرض له اJخوان المسلمون عام 

وكان بعض .. كانت الناس تستقي معلوماتھا مما تنشره الصحف .. كان يعتزمه اJخوان المسلمون من خراب للبBد 
دث من ضبط الجاني والمسدس في يده والعثور علي طلقات رصاص من عيار , المفكرين يراودھم الشك في حقيقة الحا

  . يطابق رصاص المسدس ، و, يريدون أن يصدقوا أن الحادث من تدبير اJخوان 
نشرت جميع الصحف الصباحية  –أي بعد الحادث بستة أيام  ١٩٥٤نوفمبر  ٢في يوم  –وفجأة وبB أي مقدمات     

: تقول الحكاية .. ومع الصورة حكاية مثيرة .. مال عبد الناصر وأمامه عامل بناء ممسًكا بمسدس صورة الرئيس السابق ج
وعند ميدان المنشية شاھد .. كان يستقل الترام يوم الحادث عائًدا إلي منزله .. وھذا اسمه .. إن عامل البناء خديوي آدم 

عبد الناصر سيلقي خطاًبا نزل من الترام واندس وسط  جماھير من الناس مجتمعة وسأل عن سر تجمعھم ، ولما علم أن
وعندما دوي صوت طلقات الرصاص وساد الھرج اf,ف المجتمعة سقط فوق ا=رض وشعر بشيء يلسعه في . الجماھير 

وأيقن في الحال أنه المسدس الذي استخدمه .. ساقه ، وتحسسه فوجده مسدًسا وكانت مسورة المسدس , تزال ساخنة 
ووضع المسدس في جيبه واعتزم بينه وبين نفسه أ, يسلم المسدس إ, !! في إطBق الرصاص علي زعيم البBد  الجاني
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وتستطرد القصة استكمال حبكة خيوطھا ، وحتى , يتساءل القارئ عن السر في عدم تسليمه .لعبد الناصر شخصًيا 
  : فتقول القصة .. المسدس في نفس الليلة وانتظاره خمسة أيام 

.. ولم يكن يملك ثمن تذكرة قطار أو أتوبيس لحمله إلي القاھرة .. قرًشا  ٢٥إن العامل خديوي آدم فقير جًدا يوميته     
فوصلھا يوم أول نوفمبر ، وتوجه في الحال إلي مجلس قيادة .. فسار علي قدميه المسافة بين اJسكندرية إلي القاھرة 

وھكذا ظھر سBح جديد في !! وأعطاه المسدس فكافأه عبد الناصر بمائة جنيه . الثورة وطلب مقابلة جمال عبد الناصر 
واختفت تماًما سيرة المسدس الذي .. ملليمتر لتكون من نفس أظرف الطلقات التي عثر عليھا  ٣٦الجريمة طلقاته من عيار 

  . ھكذا أراد الحاكم ورجال التحقيق . ضبط في يد الجاني لحظة القبض عليه 
ليوم الثاني مباشرة نشرت الصحف أن الجاني تعرف علي المسدس الذي عثر عليه خديوي آدم ، وقرر أنه نفس وفي ا    

وتعرف . المسدس الذي استخدمه ,غتيال عبد الناصر ، وأنه تسلمه من رئيسه في الجھاز السري المحامي ھنداوي دوير 
طاه للجاني ، وكان رئيسه في الجھاز السري المحامي ھنداوي ھو اfخر علي المسدس ، وقرر أنه نفس المسدس الذي أع

وھكذا اختفت تماًما سيرة المسدس .. ھكذا تعرف ا,ثنان علي سBح الجريمة . إبراھيم الطيب أعطاه له ليسلمه للجاني 
لجھاز واحد فقط أنكر أن المسدس الذي عثر عليه خديوي آدم يتعلق با.. ا=ول الذي ضبط مع الجاني لحظة القبض عليه 

وجاء إنكاره أمام محكمة الشعب عندما عرض عليه رئيسھا جمال سالم .. ھذا الشخص ھو إبراھيم الطيب نفسه .. السري 
ولم يحقق جمال سالم ھذه النقطة . إنما ھو مسدس آخر .. المسدس ، فقرر أنه ليس نفس المسدس الذي أعطاه لھنداوي 

المحاكمة تكليف ا,دعاء بتقديم شھود اJثبات الذين ضبطوا الجاني لحظة ارتكاب  كما أغفل أثناء.. أغفلھا تماًما .. الھامة 
بالمصادفة من العاملين بمديرية التحرير التي أنشأھا مجدي حسنين أقرب الضباط ا=حرار إلي قلب .. وكانوا .. الجريمة 

الشھود الثBثة أولھم عبد .. ي الباب الثاني جمال عبد الناصر والذي من أجله تBعب عبد الناصر بالديمقراطية كما سيأتي ف
والثاني اليوزباشي .. الحميد محمود حبيب العامل بمديرية التحرير ، وكان أول من أمسك مسدس الجاني أو ھكذا قال 
امد إما الثالث فھو ح.. جمال النادي وھو من مديرية التحرير أيًضا وقد كسر ذراعه أثناء مقاومة الجاني له أو ھكذا قال 

  !! . حسنين عجمي العامل بمديرية التحرير أيًضا وقد عضه المتھم في ساقه عندما أمسك به أو ھكذا قرر 
ولعل ا,دعاء خشي أن يقدمھم ويقدم خديوي آدم العامل الذي عثر علي المسدس حتى , تتخبط أقوالھم ، ويظھر شيء     

ولي حقوق يعلم أن أول شھود يستمع إليھم ھم شھود اJثبات الذين إن أي طالب بالسنة ا=.. محظور كانوا يسعون Jخفائه 
  . لھم صلة بضبط الجاني أو مشاھدة الجريمة أو اكتشاف سBح الجريمة 

  : محاكمة بدون محامين  •

والتاريخ فإن ا=وراق التي قدمت إلي أعضاء .. وتقرر تقديم محمود عبد اللطيف إلي محكمة الشعب برياسة جمال سالم     
كانت أمام ھيئة المحكمة أوراق تتضمن .. ھيئة المحكمة كانت كافية =ن تصدر أحكامھا بإعدام كل الذين يقدمون إليھا 

اعترافات تقول إن الھضيبي أنشأ جيًشا سوًيا ضخًما لتأمين حكم اJخوان المسلمين بعد قيامھم باغتيال جمال عبد الناصر 
ضابًطا منن الضباط ا=حرار ، وأن ھذا الجيش  ١٦٠نجيب ، وكذلك اغتيال  وجميع أعضاء مجلس الثورة باستثناء محمد

كان سيقف أمام جيش مصر وبوليس مصر ، ويقوم بقمع المستعمر ، بل إعBن حرب داخلية في مصر لBستيBء علي 
وأن .. صيلة لھا قائد وكل منطقة لھا قائد وفصائل ، وكل ف.. وأن الخطة كانت تقسيم بBد الجمھورية إلي مناطق .. الحكم 

الذين اشرفوا علي ھذا الجيش السري ثBثة ھم يوسف طلعت وكان يختص بأفراد الجيش من المدنيين ، وصBح شادي 
وأن جميع ا=سلحة .. وھو قائد تنظيم رجال البوليس ، وعبد المنعم عبد الرءوف قائد التنظيم في صفوف الجيش المصري 

في مخازن اJخوان المسلمين كانت تكفي لتدمير ثBثة أرباع مدينة القاھرة وتحويلھا إلي والقنابل والذخائر التي ضبطت 
  . خرائب 

، وكانت عمليات القبض علي بقية زعماء اJخوان  ١٩٥٤نوفمبر  ٩وبدأت محكمة الشعب أو جلساتھا يوم الثBثاء     
ي بعضھم وفي اليوم التالي مباشرة يقاد إلي محكمة بل كان القبض عل. المسلمين وأعضاء الجھاز السري , تزال مستمرة 

وكانت القضية ا=ولي أو المحاكمة ا=ولي .. الشعب لسماع أقواله كمشاھد في القضية ا=ولي التي تنظرھا المحكمة 
للمرحوم محمود عبد اللطيف الذي أسندت إليه محاولة اغتيال عبد الناصر بمسدس في يده وقت الحادث ، ثم اعترف 

ووجه إلي . تكابه الحادث بمسدس آخر عثر عليه العامل بمديرية التحرير خديوي آدم وظھر بعد الحادث بخمسة أيام بار
  : محمود عبد اللطيف ادعاءان 

اشترك مع آخرين في تنفيذ اتفاق جنائي ، الغرض منه إحداث فتنة دامية لقلب نظام الحكم ، وذلك بإنشاء نظام : ا9ول     
ام باغتيا,ت واسعة النطاق وارتكاب عمليات تدمير بالغة الخطورة وتخريب شامل في جميع أنحاء البBد سري مسلح للقي

  . تمھيًدا ,ستيBء الجماعة التي ينتمي إليھا علي مقاليد الحكم بالقوة 
ئي المشار إليه في شرع في قتل البكباشي أركان حرب جمال عبد الناصر رئيس الحكومة تنفيذا لBتفاق الجنا: والثاني     

  . أو,ً 
بل دائًما يقرر .. مذنب أو غير مذنب ؟ وعادة : وتB رئيس المحكمة ا,دعاءين علي المتھم وسأله السؤال التقليدي     

أما في . وھو في ذلك يتعلق بآخر خيط من ا=مل لينقذ رقبته من المشنقة .. المتھم في مثل ھذه الحا,ت أنه غير مذنب 
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كان يقررھا .. عبد اللطيف وأغلب زمBئه الذين وقفوا أمام تلك المحكمة فإنھم كانوا يقررون أنھم مذنبون  حالة محمود
البعض عن جھالة ؛ مصدقاً ما قالوه له قبل المثول أمام المحكمة من أن زعيم البBد سيخفف عنه الحكم بل ويلغيه ، وأن 

والبعض كان يقررھا لفقده الثقة في أي بصيص من نور العدالة . المقصود فقط ھو محاكمة زعمائه في جھاز اJخوان 
ويؤكد ذلك أنه يوم .. وكان محمود عبد اللطيف وھنداوي دوير من النوع ا=ول . بعدما تعرض له من أبشع ألوان التعذيب 

.. خدعوني .. وا علّي ضحك: (تنفيذ حكم اJعدام فيھما أخذ ھنداوي دوير يردد في ھستيرية وھم يقتادونه إلي حبل المشنقة 
  ) . مش ده اتفاقنا.. ماكانش ده ا,تفاق .. مش ده اتفاقنا .. ضحكوا علّي 

والتي .. ولكني أذكر الحقيقة والحقيقة التي أسجلھا للتاريخ .. إنني ھنا , أحاول أن أتجني علي شخص ما .. المھم     
وبعد أن .. ة غريبة وغريبة جداً للعدالة في تلك ا=يام جمعتھا مما نشر في ذلك الوقت عن تلك المحاكمات ، وھي صور

حين أعلن المتھم با,دعاءات : " وأنا ھنا أنقل بالحرف الواحد  –قرر المتھم أنه مذنب وقف المدعي العسكري وقال 
مر بتشكيل المحكمة وا=. المقامة عليه في سجنه سألناه إذا كان قد وكل أحد المحامين للدفاع عنه ، فقال إنه لم يوكل أحًدا 
أي و_ ھذا ما قاله " . , يحتم وجود محام مع المتھم أثناء المحاكمة فضBً عن أن القضية معدة والشھود موجودون 

إنه يقدم متھما بادعاءات عقوبتھا اJعدام ويطالب محاكمته بدون محام يدافع عنه ، =ن أمر تشكيل .. المدعي العسكري 
ھكذا كان ا=مر مخالفاً =بسط مبادئ العدالة وكل الدساتير في العالم التي تكفل للمتھم حق .. محام المحكمة , يحتم وجود 

ويلتقط رئيس . ولكن دستور عبد الناصر كان خBف كل الدساتير كما كانت أفعاله خBف كل ا=فعال .. الدفاع عن نفسه 
عايز حد يدافع عنك ؟ : الواقف أمامه بB حول و, قوة ويسأله  المحكمة خيط الكBم من المدعي ويتوجه با=سئلة إلي المتھم

 .  
  : ويتعلق محمود عبد اللطيف بصيص من نور ا=مل ويھمس     
  . عايز يا أفندم .. أيوه     
  : ويدور أغرب حوار بين رئيس محكمة ومتھم يسأله رئيس المحكمة     
  . محمود سليمان غنام : مين ؟ ويرد المتھم     
  وإذا مقبلش ؟ : ويفاجئه رئيس المحكمة وكأنما يقرأ الغيب ويسأله     

ويسد رئيس  –وإذا مقبلش ، فيرد محمود يبقي مكرم عبيد : ويكرر رئيس المحكمة . يبقي فتحي سBمة : فيرد محمود     
يبقي أمري q : يجيب  وإذا مقبلش ؟ وكان رئيس المحكمة يتوقع من المتھم أن: ويسأله  –المحكمة أمامه كل ا=بواب 

ويلتفت جمال سالم إلي ناحية المدعي ويصدر قراره ، . يبقي أي واحد تاني : وأترافع عن نفسي ، ولكنه خيب أمله وقال 
  : ونصه 

وإ, .. علي مكتب ا,دعاء أن يتصل بالمحامين الذين ذكرھم المتھم بالترتيب ، فإذا حضر أي واحد منھم كان بھا "     
ونفذ . نوفمبر  ١١ساعة ، وتعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس  ٤٨وتؤجل الجلسة .  محام آخر انتدب أي 

اتصل المدعي أو,ً با=ستاذ محمود سليمان : مكتب ا,دعاء قرار المحكمة أو ھكذا نشر في الصحف صباح اليوم التالي 
الجريمة و, يمكنه أن يترافع عن المتھم من الناحية القومية غنام وصرح المدعي العسكري ؛ أنه اعتذر =نه أصB يستنكر 

واتصل المدعي بعد ذلك با=ستاذ فتحي سBمة أنه ھو !! ھكذا  –؛ =نه يستنكر استخدام أساليب العنف في الجدل السياسي 
صل المدعي بآخر المحامين وات!! ھكذا .. احتقاره للمجرم ا=ثيم : الشعور الوطني واfخر : أولھما : اfخر اعتذر لسببين 

غريب أن يطلب مني الدفاع عن المتھم ، فأنا , : وقال المدعي إنه قال حين فوتح برغبة المتھم .. الثBثة وھو مكرم عبيد 
وقالت الصحف استكما,ً !! . ھكذا .. أستطيع أن أدافع عمن يعتدي علي الرئيس جمال عبد الناصر فھذا إجرام خطير 

إن مكتب ا,دعاء خاطب نقابة المحامين فاجتمع مجلس النقابة في  –والذي أمBه عليھا مكتب ا,دعاء  –للخبر السابق 
ولن أعلق علي ھذا !! . ھكذا .. ولكنھم رفضوا جميًعا .. الحال برياسة عمر عمر نقيب المحامين واتصل ببعض المحامين 

  . الجزء من المسرحية 
والكل يعتقد أن المحاكمة ستتم بدون محام يعكر ..  ١٩٥٤نوفمبر  ١١يوم الخميس  وانعقدت الجلسة الثانية للمحاكمة    

ويفاجأ الجميع أن محامًيا كبيًرا ھو المرحوم حمادة الناحل يقف معلًنا تطوعه للدفاع عن المتھم بعد أن قرأ .. صفوھا 
ت جرأة حمادة الناحل وتمسكه بمبادئ وكان. =ن شرف المھنة يقتضيه أن يقف مدافًعا عن المتھم .. زمBئه  تاعتذارا

المھنة وشرفھا سببا =ن يتعرض بعد ذلك =بشع أنواع التعذيب ، ودخل السجن ولفقت له القضايا ھو وغيره من المحامين 
.. ويتحفز رئيس المحكمة للمحامي الجريء . الذين كانوا يتطوعون للدفاع عن المتھم أمنام محاكم عبد الناصر ا,ستثنائية 

.. كان يرفض الطلب قبل أن يكمل المحامي كBمه .. رفض كل طلب يتقدم به لمعاونته في مھمته للدفاع عن المتھم وي
يحاول .. وكان كل الشھود من المتھمين أيًضا .. واتخذ رئيس المحكمة منذ اللحظة ا=ولي موقف المھاجم دائًما لكل شاھد 

  . قات تحت الظروف المعينة التي يعرفھا الجميع أن ينكر أقواله التي سبق أن أبداھا في التحقي

  : صور ومھازل من المحاكمة  •
وأنا أنقلھا كما نشرتھا الصحف في ذلك الوقت وھي تنشر .. وإليك بعض المھازل أو الصور المبكية لمصرع العدالة     

  . كل تفاصيل محاكمة اJخوان 
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إن الغرض : السري وأثناء مناقشته عن ھدف الجھاز قال الشاھد في خBل سماع أقوال علي نويتو أحد أعضاء الجھاز     
من الجھاز ھو تدريب شباب اJخوان المسلمين لتكوين جيش إسBمي لمعاونة حركات التحرير في الدول اJسBمية 

  . كالجزائر وتونس ، كما يتدرب اJخوان ليساھموا في معارك فلسطين ومعارك القناة ضد قوات ا,حتBل 
وكانت تلك ھي الحقيقة التي من أجلھا انخرط آ,ف الشبان في : ه الشاھد بأقواله في التحقيق إذ قرر ما يأتي سنواج -

  : ووقف المدعي العام يقول  –جماعة اJخوان المسلمين 
عن  أما. الجيش اJسBمي كان سيقاوم الحكومة التي , تحكم بالقرآن ، وأحضروا لنا ا=سلحة للتدريب العسكري "     

  !! . الخطة فكانوا بيقولوا ,زم الشعب كله يقوم بثورة 
  !! مش دي أقوالي : وقال علي     
  مش مضيت علي أقوالك ؟ : وصرخ فيه رئيس المحكمة     
  : ويضحك رئيس المحكمة ويقول للمدعي  –أنا ما قرأتش ا=قوال دي : ويرد الشاھد     
  . ياريت يا أفندم : ويرد المدعي ضاحًكا  –جنيه  ٥٠٠ياريت كنتم خليتوه يوقع علي شيك بـ     
  . و, كيفية توقيعه علي أقوال لم يقلھا .. ولم يحقق رئيس المحكمة أقوال الشاھد     
.. دون سماعھا .. إن كل متھم من أعضاء اJخوان المسلمين كانوا يرغمونه علي التوقيع علي أقوال : ويقول صالح     

ومن كان يحاول أن يقرأ أو .. ثم يكلفون المتھم بالتوقيع .. ويضعون لھا اJجابة .. ئلة علي الورق كانوا يواجھون ا=س
كان رئيس المحكمة .. ومع كل متھم .. وكانت تلك صورة تتكرر مع كل شاھد . يعترض يتعرض لكل أصناف التعذيب 

تماًما كما اعتقد زمBءه أن  –لتي أمامه كلھا مزيفة جمال سالم يعتقد أنھا مؤامرة حقيقية ، ولم يخطر بباله أن ا=وراق ا
ثم اكتشفوا بعد ذلك أنھا كانت ثورة .. ثورة الشعب والمظاھرات في أزمة مارس كانت ثورة تلقائية سببھا تعلق الشعب بھم 

حركوا مدبرة دفع أجر لقيامھا أربعة آ,ف جنيه إلي الصاوي أحمد الصاوي رئيس نقابة عمال النقل ، وأن الذين 
المظاھرات ھم مجموعة من الضباط الذين جمعھم عبد الناصر من غرز الحشيش والمواخير كما وصفھم كمال الدين 

  .. حسين 
إنما كان يعطيھم دائًما .. ولعل الدليل ا=كيد علي أن الرئيس السابق عبد الناصر كان , ينقل إلي زمBئه الحقيقة أبًدا     

ھو ما حدث خBل جلسات تلك المحاكمات عندما كان المرحوم منير الدلة أحد .. مھا بنفسه ,تصا,ته الصورة التي يرس
يدلي بشھادته ..  ١٩٥٣زعماء اJخوان المسلمين وواحًدا ممن كانوا علي صلة بعبد الناصر حتى إنه رشحه للوزارة عام 

  : أمام المحكمة ودار بينه وبين رئيس المحكمة الحوار التالي 
، وطلبتم منه  ١٩٥٣ھل تذكر يوم ما رحت مع صBح شادي إلي جمال عبد الناصر في سنة : رئيس المحكمة  :سأله     

  أن تعرض عليكم مشروعات القوانين قبل صدورھا ؟ 
إحنا قابلنا جمال عبد الناصر ؛ لنبدي له أن اJخوان المسلمين يؤيدون الثورة ، وتطرق الحديث بين : وأجاب منير دلة     

حبذا لو عرض الحاكم مشروعات القوانين علي : س وبين صBح شادي إلي موضوع القوانين ، وقال له صBح الرئي
  . الشعب قبل إصدارھا ، ودا كان رأي شخصي ولم يكن رأي جماعة 

تقبل الحكومة , : ,زم الحكومة تعرض القوانين علي الجماعة ، فقال لكم : أنتم قلتم : وقاطعه جمال سالم صارًخا     
  . اJخوان ، والحكومة تمثل الشعب أكثر من اJخوان 

  : ولم يتركه جمال سالم يكمل بل قاطعه قائB  –أنا أقسمت علي كBمي : ورد الشاھد     
  . إحنا كمان أقسمنا بيننا وبين ربنا     
  . أنا أروي الواقعة كما حدثت : فقال الشاھد     
  . نوع من ا,تھام لجمال عبد الناصر ، إنه مش عارف ينقل الكBم صح  كBمك ده فيه: فصرخ جمال سالم     
  : ولفريد عبد الخالق في تدبير ھذه المحاولة رأي يقول فيه     
فلم يكن أحد ابتداء من المرشد إلي أعضاء مكتب اJرشاد يفكر .. , شك أنھا كانت محاولة وھمية ,غتيال عبد الناصر     

بل إن المرشد ھو الذي استجاب لنداء عبد الناصر بحل الجھاز السري عندما طلب منه ذلك .. ر في اغتيال عبد الناص
وعندما رفض عبد الرحمن السندي حل الجھاز عزله وعين يوسف طلعت بد,ً منه تمھيًدا .. وأعلن أن , سرية في الدعوة 

لتي دبرت المحاولة للتخلص من اJخوان ، وأن إن المعلومات التي وصلته ھي أن الحكومة ھي ا: وقال فريد . لتصفيته 
محمد الجزار الذي كان ضابًطا في القلم السياسي قبل الثورة ، واتھم في ا,شتراك في حادث اغتيال اJمام حسن البنا كان 

  . يتردد علي مركز اJخوان المسلمين محاو,ً تبرئة نفسه أمام قادة اJخوان 
وكان من الشبان  –العBقة بين الحكومة واJخوان متوترة سمع المرحوم ھنداوي دوير وفي إحدى مرات تردده وكانت     

والتقط الخيط وذھب إلي المباحث العامة في محاولة للتقرب من السلطات " .. ,زم نقتل جمال : " يردد  –المتھورين 
تعقبوا ھنداوي وعلموا أنه .. ن فرصة ووجدھا المسئولو. وأبلغھم أن ھنداوي دوير يدبر خطة ,غتيال جمال عبد الناصر 

وقع اختيارھم علي تدبير المحاولة .. يرأس خلية في إمبابة أعضاؤھا طلبة بالجامعة ، والسمكري محمود عبد اللطيف 
.. ونفذت الخطة .. واختاروا الزمان والمكان . وإسنادھا إلي محمود عبد اللطيف ليكون بداية خيط للتخلص من اJخوان 
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.. واقتاده ثBثة منھم إلي ميدان المنشية . محمود وأخذوه إلي اJسكندرية ومعه مسدس عثروا عليه في منزله اختطفوا 
و,بد أنه من أمھر الرماة ثماني .. وفي لحظة الصفر أطلق أحدھم ... وأجلسوه في الصفوف ا=مامية وأحاطوا به 

ثرة عددھم باستثناء إصابة سطحية للمحامي أحمد  بدر رصاصات لم تصب واحدة منھا أحد من الذين فوق المنصة رغم ك
  . بينما أصابت الرصاصات اللمبات الكھربائية 

كما أن المسدس .. ويؤكد ذلك أن الجماھير قبضت علي ثBثة كانوا مع محمود عبد اللطيف ، ثم لم يأت ذكرھم بعد ذلك     
وبعد اJعBن أنه تم ضبطه وفي يده .. ات التي أطلقت الذي كان مع محمود تبين أن طلقاته ليست من نفس نوع الطلق

واختفت سيرة المسدس .. المسدس عادت الصحف ونشرت أن عامل بناء عثر علي المسدس الذي استخدم في الحادث 
رغم  إنھم قبضوا علي الجاني ، و, إلي أقوال عامل البناء: كما أن المحكمة لم تستمع إلي أقوال الذين قيل  –ا=ول تماًما 

ولعل ذلك يرجع إلي خوف المسئول عن تدبير الحادث أن يخطئوا في أقوالھم فيكشفوا أن الحادث كان  –أھمية شھادتھم 
  . مدبًرا 

أن المحاولة تمت بتدبير بين عبد الناصر وھنداوي دوير الذي استطاع أن يقنع : وھناك رواية أخري تتلخص في     
بينما نفذا إطBق الرصاص أحد .. د الناصر وأعطاه المسدس ورسم له الخطة محمود عبد اللطيف بضرورة اغتيال عب

ولو كان . أعوان عبد الناصر بمسدس آخر ، ويؤكد ھذه الرواية أن ھنداوي قام بتسليم نفسه بعد وقوع الحادث مباشرة 
ت تطيح بكل جماعة اJخوان إنما سلم نفسه حتى يسرد اعترافا. مشترًكا في الجريمة فعBً لظل ھارًبا حتى يقبض عليه 

وبالرئيس محمد نجيب علي أمل أن يكون له مكان مرموق بعد ذلك ، ولكن عبد الناصر تخلص من الشاھد الوحيد ضده 
ماكنش دا .. ضحكوا علينا : وكان ذلك سبًبا في أنه كان يردد وھو في طريقه إلي المشنقة . الذي يكشف الحقيقة بإعدامه 

  . اتفاقنا 

  ول الباب ا9

  نظرة ا�خوان المسلمين قبيل قيام الثورة 
  : الفصل ا9ول   
  : مكانة ا�خوان المسلمين في ذلك الوقت أمام الرأي العام   

يج�در بن�ا أن نوض�ح . يولي�و وب�ين اJخ�وان المس�لمين  ٢٣بعد ھذه العجالة التي استعرضت تطور العBق�ات ب�ين ث�ورة     
ي المجتمع المصري وقت قيام ھذه الثورة وقبل قيامھا ، وحتى , تترك فجوة بين حقبت�ين للقارئ مكانة اJخوان المسلمين ف

وتلق�ي معلوم�ات معين�ة وقف�ت بالت�اريخ ف�ي  ١٩٥٢من التاريخ ، ,سيما أمام جيل الثورة ، وھو الجيل الذي نش�أ بع�د يولي�و 
قد أشبعنا ھذه النقطة من قبل شرًحا وتوضيًحا ، ونحن وإن كنا . باعتباره أول تاريخ بBده الحديث  ١٩٥٢نظره عند يوليو 

وألقينا عليھا ا=ضواء من كل جانب ، بحيث أبرزت أحداثھا مكانة اJخوان المسلمين في المجتمع المصري قبل قيام الثورة 
علي ذك�ر  من أن نستعير آخر صورة أوردناھا في ھذا الصدد ؛ ليكون القارئ –تيسيًرا علي القارئ  –فإن ذلك , يمنع .. 

  :  منھا فنقول 
وقوة ا=حزاب ا=خ�رى ، وق�وة المل�ك ،  –قوة حزب الوفد : كانت القوى المھيمنة في مصر قبل قيام الثورة ثBث قوى     

ق�د اس�تطاع أن  –بمتابعة ما قرأ ھذه المذكرات من احتكاك ب�ين اJخ�وان وب�ين ك�ل م�ن ھ�ذه الق�وى ال�ثBث  –ولعل القارئ 
لكل واحدة من ھذه القوى من نفوذ ، وأنھا بمجموعھا قد استحوذت علي السلطة ، وأنھا تقاسمتھا فيم�ا  يتصور مدي ما كان

لكن السلطة والنف�وذ ف�ي نھاي�ة .. بينھا فأخذت كل واحدة بنصيب ، محاولة أن تغير علي ا=خرى ,نتھاب جزء من نصيبھا 
ا الشعب المسكين فكان ھو النھب المباح والغنيمة الباردة لھ�ذه أم.. ا=مر , تخرج عن نطاق ھذا الثBثي المحتكر المسيطر 

وظھرت دعوة اJخوان المسلمين وسط ھذه السيطرة ، وفي غمار ھذا ا,حتكار الذي يؤيده ا,ستعمار ، ولقي�ت م�ا . القوى 
، تحت عين ا,ستعمار وكان لكل من ھذه القوى معھا دور من أدوار .. لقيت من تصدي ھذه القوى لھا تصديا , ھوادة فيه 

كان كل دور منھا كفيBً بالقضاء علي ھذه الدعوة واستئصال شأفتھا لو, ما تسلح به رجالھا من إيم�ان .. وبتوجيھه وتأليبه 
وقد أومأت في خ�Bل م�ا مض�ي م�ن ھ�ذه الم�ذكرات إل�ي دور أو أكث�ر .. باq ، ولو, ما ألھم _ به قادتھا من حكمة وثبات 

  . عوة مع كل من ھذه القوى مما كان للد
ووجھوا الضربة  –بعد أن استنفد الوفد كل ما في جعبته من سھام  –ثم كان آخر ھذه ا=دوار الذي استجمع الكل قواھم     

وش�اء _ أن يخي�ب ظ�ن الجمي�ع ، وأن .. القاضية التي أشرت إليھا ، والتي ما كان أحد يظن أن تقوم لkخوان بعدھا قائم�ة 
وم�ا ك�ان أم�امھم .. مما ألقي الرعب في قلوب الجمي�ع .. دعوة للحياة أقوى مما كانت ، أصلب عوًدا وأقوى شكيمة ترجع ال

مم�ا يلق�ي ض�وًءا عل�ي مكان�ة اJخ�وان .. وإلي�ك ص�ورة م�ن مظ�اھر ھ�ذا ا,ستس�Bم . من سبيل غير ا,ستسBم والخض�وع 
  . المسلمين في المجتمع المصري خBل تلك الحقبة من الزمن 

بعد الحملة الشنعاء التي حملھا الوفد علي اJخوان في النصف ا=خير من ا=ربعينيات ، والتي تفرغ لھا الوفد  :الوفد  •
بع��د إع�Bن ھ��ذه الح��رب وخوض��ه ،، ، وج�رد لھ��ا جمي��ع أس�لحته ، والت��ي أنش��أ جري�دة يومي��ة خصص��ھا لھ�ذه الحمل��ة 

جتمعة مع ا,نجليز والملك ، بما فيه من حل واعتقال واغتي�ال وبعد ما تبعھا من حملة ا=حزاب ا=خرى م.. غمارھا 
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ووج��دت . فوج��دت أمامھ��ا اJخ��وان المس��لمين أق��وى مم��ا ك��انوا  ١٩٥٠ج��اءت وزارة الوف��د ع��ام .. وتنكي��ل وتع��ذيب 
 –ي الش�عب تقرًب�ا إل� –ورأت .. فلم تجد مفًرا من مد يد الود لھم .. الشعب حولھم أكثر التفاًفا ، وبمبادئھم أشد تمسًكا 

أن تسارع بإلغاء قرار الحل الذي لم يكن إلغاؤه إ, تحصيل حاصل ؛ حيث كان اJخوان قد استردوا كل شيء لھم إ, 
ثم رأت حكومة الوفد أن تزداد تقرًبا إلي الشعب فأقدمت عل�ي م�ا ل�م تك�ن تج�رؤ عل�ي اJق�دام علي�ه م�ن قب�ل . دورھم 

  .  ١٩٣٦فأعدت إلغاء معاھدة 
دافًعا قوًيا ألجأ الوفد إلي التقرب إل�ي اJخ�وان المس�لمين وخط�ب ودھ�م ؛ =ن�ه  ١٩٣٦الوفد لمعاھدة اء حكومة وكان إلغ    

ولم تكن ھيئة في .. فوجئ بأن إلغاء المعاھدة قد أوجد فراًغا , يملؤه إ, قوة شعبية أخذت نفسھا بأسلوب التضحية والجھاد 
ان المسلمين ، وقد جربوا أنفسھم في ذلك ا=سلوب ف�ي فلس�طين وأبل�وا ب�Bًء مصر قد أخذت نفسھا بھذا ا=سلوب غير اJخو

.. ورأت حكومة الوفد شھداء اJخ�وان م�ن طلب�ة الجامع�ات وغي�رھم يتس�اقطون ف�ي مي�دان الجھ�اد ض�د المس�تعمر .. حسًنا 
يخ��ف إل��ي دار البطريركي��ة ورأوا المرش��د الع��ام لkخ��وان المس��لمين الرج��ل الوحي��د الق��ادر عل��ي إحب��اط م��ؤامرات ا,نجلي��ز 

وأخ�رج الوف�د م�ن الحك�م عق�ب حري�ق . ويقابل البطريرك ا=كبر ا=نبا يوساب ويظھر معه أمام الصحافة العالمية متعانقين 
  . القاھرة وھو يعلم من ھم أصحاب النفوذ المتغلغل في نفوس الشعب ، ومن ھم القادرون علي مواجھة المستعمر وأذنابه 

 ٢٧أسندت الوزارة إلي علي ماھر ، فك�ان م�ن أوائ�ل م�ا عم�د إلي�ه وق�د أس�ندت إلي�ه ال�وزارة ف�ي  :ا9حزاب ا9خرى  •
أن قابل المرشد العام في اليوم الرابع م�ن فبراي�ر ، حي�ث مكث�ا يتح�دثان س�اعة ، ث�م قاب�ل المرش�د وزي�ر  ١٩٥٢يناير 

تجابة لطلب�ات المرش�د الع�ام ب�ادر رفع�ة اس�: " ثم ظھرت الصحف بعد ھذه المقابل�ة بأي�ام تق�ول .. العدل ساعة أخرى 
ق�راًرا ب�أن يعھ�د  ١٩٥٢فبراي�ر  ٥علي ماھر باشا رئيس الوزراء فاستصدر من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 

ول�ه أن . بأمر التدريب العسكري للشباب عن كافة نواحيه إليه بصفته وزيًرا للحربية والبحرية بد,ً من وزي�ر الدول�ة 
وس�تقدم وزارة الحربي�ة ا=س�لحة وا=دوات الBزم�ة لت�دريب الش�باب . تدابير واJجراءات الBزم�ة ل�ذلك يتخذ جميع ال

  " . وإقامة المعسكرات لھم 
وتوالت اللقاءات بين رئيس الوزراء والمرشد العام ، وكانت اللقاءات تتم بينھما منفردين دائًم�ا بن�اء عل�ي رغب�ة المرش�د     

، وذھب المرش�د الع�ام إل�ي رئاس�ة مجل�س ال�وزراء ، فلم�ا دخ�ل  ١٩٥٢فبراير  ٢٧للقاء بينھما في  العام ، حتى تحدد ميعاد
وقد يلمح .. كان لھذه المفاجأة معني خاص فيما نحن بصدده .. مكتب رئيس الوزراء فوجئ بوجود جميع رؤساء ا=حزاب 

تصريحات لفض�يلة المرش�د : " التالي تحت عنوان  في اليوم" المصري " القارئ ھذا المعني من بين ثنايا ما نشرته جريدة 
  : حيث كتبت تقول " العام عن حل القضية المصرية 

من مص�ادر مطلع�ة أن فض�يلة حس�ن الھض�يبي ب�ك المرش�د الع�ام لkخ�وان المس�لمين ك�ان ق�د " مندوب المصري " علم     
ياس�ية ف�ي أن يب�دي فض�يلته آراءه لرفعت�ه كلم�ا ش�اء أبدي رغبته لرفعة علي ماھر باشا منذ بدأ مشاوراته لتشكيل الجبھة الس

دون التقيد باجتماعات تضمه مع آخرين ، ولذلك فوجئ فضيلته أمس ا=ول حين دعي لBجتماع برفعة علي ماھر باشا فإذا 
وعلم المندوب أن فض�يلته ح�ين دخ�ل عل�ي رفع�ة عل�ي م�اھر باش�ا أم�س ا=ول ف�ي . بمكتب رفعته يضم الجمع دفعة واحدة 

جلس الوزراء ، كان يعتقد أن رفعته انتھي من مشاوراته مع بقية رؤساء ا=حزاب وأن فضيلته سيجتمع برفعة علي ماھر م
فلما سئل عن رأيه أثناء ا,جتم�اع الم�ذكور . باشا وحده ؛ ولذلك كان عقد ا,جتماع من الجميع دفعة واحدة مفاجأة لفضيلته 

ھ�ل تس�مح أن ت�ذكر لن�ا م�ا قلت�ه : ، فق�ال ھيك�ل باش�ا لفض�يلته " ة رئ�يس ال�وزراء إنن�ي س�بق أن بينت�ه لرفع�: " قال فضيلته 
، وق�د اكتف�ي فض�يلة المرش�د الع�ام ب�ذلك " إن رأينا صريح في أنه , مفاوضة و, اتفاق م�ع أح�د : " لرفعته ؟ فقال فضيلته 

  . مفضBً عدم الدخول في مناقشات طويلة مع ھيكل باشا 
ه عن السبب في اختياره لkد,ء إلي الصحفيين بنص البيان المشترك ال�ذي نش�رته الص�حف أم�س وسأل المندوب فضيلت    

: " عن ا,جتماع برفعة علي ماھر باشا ، وھل يفھم من ھذا البيان أن المجتمعين فيه كونوا جبھة واحدة مًعا ؟ فقال فضيلته 
وم�ادام ق�د ت�م ا,تف�اق عليھ�ا .. اقترح مك�رم باش�ا أن ألقيھ�ا و. إن المجتمعين اتفقوا علي أن تلقي ھذه الكلمة علي الصحفيين 

ولك�ن ل�يس معن��ي م�ا ح�دث أنن�ا كون��ا جبھ�ة واح�دة ، واJخ�وان المس��لمون .. ف�أي من�ا يلقيھ�ا ، وإلقاؤھ�ا , يحم��ل أي معن�ي 
لق�د تبادلن�ا ال�رأي ف�ي  : "وك�ان البي�ان ال�ذي ألق�اه المرش�د الع�ام ھ�و " . مستقلون في إبداء آرائھم ولن يكونوا جبھة مع أح�د 

فالق�ارئ بغي�ر م�ا جھ�د أو إمع�ان فك�ر يس�تطيع أن ي�ري ف�ي " . الموقف السياسي والجميع متفقون علي تحقيق أھداف البBد 
  : ھذا النص الصحفي د,,ت منھا 

جھتھ�ا وجدي�ة أن الحكومة تري في عقد لقاءاتھا مع اJخوان المسلمين ما يطمئن الشعب إلي حسن نيتھ�ا وس�Bمة و – ١    
  . موقفھا 

أن الحكومة تتلمس ما يرضي اJخوان فتعلن اتجاھھا إليه وأخ�ذھا ب�ه ووض�عه موض�ع التنفي�ذ ؛ تقرًب�ا إل�ي الش�عب  – ٢    
  . وإرضاء لمشاعره 

 –ل�م ت�ر ف�ي التفافھ�ا جميًع�ا ح�ول رئ�يس ال�وزراء  –علي تعددھا وادعائھا تمثي�ل الش�عب  –أن ا=حزاب المختلفة  – ٣    
ما يكفي Jقناع الشعب و, Jقناع ا,نجليز بأنھم الجھة الممثلة ل?مة ، و,بد م�ن وج�ود ھيئ�ة عل�ي  –المؤيد من الوفد أيًضا 

  . رأسھم ھي متجه ا=نظار وموضع تقدير الجميع 
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م اجتم�اع ، أرفع من أن يض�مھا معھ� –كما يراھا رؤساء ا=حزاب في قرارة نفوسھم  –أن ھذه الھيئة تري نفسھا  – ٤    
  . فلجئوا إلي تدبير ما يشبه الكمين ليحظوا بالظھور أمام الرأي العام وھذه الھيئة بينھم 

تعبيًرا عن التقدير وا,حترام ، وإقراًرا منھم برفعة مكانة ھ�ذه الھيئ�ة رأوا أن ي�تكلم باس�مھم جميًع�ا ممث�ل اJخ�وان  – ٥    
   .المسلمين أمام الرأي العام عن طريق الصحافة 

أن ھذه ا=حزاب كانت حريصة علي معرفة رأي اJخوان ، علًما منھم بأنه ھو الرأي الذي يجب أن ين�زل الجمي�ع  – ٦    
وبدا تلھف ا=حزاب علي معرفة ھ�ذا ال�رأي .. عليه ؛ =نه ھو الرأي الذي تسنده القوة المنظمة المتغلغلة في جميع ا=وساط 

  . لي المرشد العام تو دخوله ا,جتماع في ا,ستفسار الذي وجھه ھيكل باشا إ
  . أن رد المرشد العام علي ھيكل باشا كان يحمل في اقتضائه معني التبرم من مجرد ضم ا,جتماع له معھم  – ٧    
أن اJخ�وان المس�لمين مس�تقلون ف�ي إب�داء آرائھ�م ،  –بعد ا,جتماع  –إعBن المرشد العام علي صفحات الصحف  – ٨    

أسلوب , يجرؤ عل�ي الجھ�ر ب�ه وإعBن�ه عل�ي الم�? إ, إنس�ان يش�عر أن أس�باب الق�وة ق�د .. يكونوا جبھة مع أحد وأنھم لن 
  . اجتمعت كلھا في يده ، وأن توجيه ا=مر أضحي طوع أمره 

وا عل��ي أن ا,نجلي��ز ح��ين أحس��وا ب��أن ال��وزارة وا=ح��زاب ق��د التزم��وا ب��رأي اJخ��وان وألق��وا إل��يھم بالقي��ادة ، عمل�� – ٩    
التخلص من رئيس الوزراء علي ماھر ، لعل غيره يأتي متحرًرا من الخضوع لنفوذ اJخوان ، فبعد ي�وم واح�د م�ن إع�Bن 

مضايقة لم يس�تطع معھ�ا البق�اء  –متضامنين في ذلك مع الملك  –قرار ھذا ا,جتماع أسقط ا,نجليز علي ماھر ، بمضايقته 
 .  

د نجي�ب الھBل�ي ال�ذي ل�م يختل�ف ع�ن س�ابقه ف�ي ش�يء إ, ف�ي مبادأت�ه ح�زب الوف�د وخلف عل�ي م�اھر ف�ي ال�وزارة أحم�    
 –ول�و ظ�اھًرا  –أما سياسة ا,لتزام بإلغاء المعاھدة ومواجھة ا,نجليز  –" سياسة التطھير " بالعداء في ظل سياسة سماھا 

وح�ل الھBل�ي مجل�س الن�واب . ع�ام فلم يس�تطع أن يعل�ن تخلي�ه ع�ن ش�يء منھ�ا ، وظ�ل عل�ي سياس�ة اللق�اءات م�ع المرش�د ال
وأعلن ع�ن موع�د Jج�راء ا,نتخاب�ات ، وطل�ب رأي اJخ�وان ف�أعلنوه برفض�ھم خ�وض معركتھ�ا ، فل�م يقن�ع بھ�ذا اJع�Bن 

فأجل موعد إجراء ا,نتخابات أكثر م�ن م�رة ،  وف�ي .. وطلب منھم أسباب الرفض فأوضحوا له أسباب الرفض في مذكرة 
وقد أفضنا نمن قبل في موقف ھذه الوزارة من اJخ�وان وا,نتخاب�ات ومحاو,تھ�ا .. Jخوان إليھا كل مرة كان يحاول جر ا

المستميتة لجرھم إلي خوضھا وإصرار اJخوان علي الرفض ، وكأن ھذه الوزارة إنما جئ بھا لتحقيق ھذا الغ�رض ، فلم�ا 
وحسبك أن تعل�م أنھ�ا ل�م تعم�ر أكث�ر م�ن عش�رين ..  و, داعي لذكر حكومة تالية لھذه الحكومة.. فشلت في تحقيقه أسقطت 

  . يوما 
ھو القوة الثالثة في البBد ، وكان برغم الصعوبات التي أحاط�ت ب�ه ف�ي تل�ك الحقب�ة ، ق�د اس�تطاع =ول م�رة أن : الملك     

بحمده ، المتغن�ين  يسيطر علي القوتين ا=خريين مًعا ، فقد استطاع أن يطوي الوفد تحت جناحه وأن يسلكه ضمن المسبحين
إن ذل�ك ك�ان ولي�د ق�وة ط�رأت عل�ي مرك�ز المل�ك ، : و, تس�تطيع أن تق�ول .. بمجده ، المتقبل�ين للطمات�ه بالش�كر وا,متن�ان 

وإنما كان نتيجة الضعف الذي تطرق إلي أعصاب حزب الوفد ، بعد أن طالت أيام بعده عن الحكم وتحرق شوًقا إلي جلس�ة 
  . طويلة علي كراسيه 

ل�م يش�عر أن�ه  –مع تحقيقه ما لم يكن يحلم به يوما من ا=يام من الس�يطرة عل�ي جمي�ع ا=ح�زاب ف�ي مص�ر  –ھذا الملك     
أن  –أح�س =ول م�رة  –=ن�ه .. حقق شيًئا يذكر من القوة يستطيع أن يركن إليه لBطمئنان علي عرشه وللثبات في مركزه 

وت�ذكر . ، وأن عرشه قد أضحي بين إصبعين من أصابع ھ�ذه الق�وة الجدي�دة  ھناك مركز ثقل جديد انتقل إليه النفوذ الشعبي
وتذكر أنه ھو الذي سلط عليھا من قبل زبانيته فشردوا أعض�اءھا وملئ�وا بھ�م الس�جون .. أن بين ھذه القوة وبينه ثأًرا قديًما 

اغت�الوا مؤسس�ھا أن�ه ق�د آن ل�ه أن ين�ام  والمعتقBت ، وساموھم ألوان العذاب ، واغتالوا مؤسسھا ، وأوھم�ه زبانيت�ه بع�د أن
وتذكر أن ھذا المؤسس طالما طلب وألمح في الطل�ب أن يجتم�ع ب�ه ، ولكن�ه ك�ان ف�ي ك�ل  –مطمئًنا علي عرشه ملء جفنيه 

جاء ف�ي ش�ھادة ا=مي�ر,ى . مرة يرفض في صلف أخًذا بنصيحة زبانيته ، الذين كانوا حريصين علي الحيلولة دون تحقيقه 
ك�ان المل�ك : " ل قائد بوليس القصور الملكية أمام محكمة عن�د نظ�ر قض�ية اغتي�ال اJم�ام الش�ھيد حس�ن البن�ا قول�ه أحمد كام

متخوفاً من اJخوان المسلمين كثيًرا ؛ لدرجة أنه كلفني في ذلك الوقت أن أشدد الحراسة علي�ه ف�ي تنقBت�ه ، وعم�ل ح�واجز 
Jجبار السيارات الداخلة إليھا علي الوقوف والتحقق ممن فيھا ، كم�ا " بدين حديدية علي ا=بواب الرئيسية لسراي القبة وعا

" طلب مني إخراج المستخدمين والموظفين ال�ذين ينتم�ون إل�ي جماع�ة اJخ�وان المس�لمين م�ن الس�رايات والتف�اتيش الملكي�ة 
  . واعتقادي أن ھذا الحادث ارتكب لحساب الملك السابق والحكومة 

واكتشف الملك أخيًرا أنه كان مضلBً حين ، وحقق _ تعالي سنته في خلقه يام ، و عمل الزمن عمله وھكذا دارت ا=    
كيف وقد رأي نفسه يواجه أضخم قوة شعبية مسيطرة يتقرب .. أوھموه بأنه قد آن له أن يأمن كل ا=من وينام ملء جفنيه 

م تكن ھذه القوة إ, جماعة اJخوان المسلمين التي أوھموه ول –حتى زبانيته أنفسھم  –إليھا الجميع ، ويلتمسون رضاھا 
ھذا الملك الذي رفض من قبل في صلف وكبرياء طلبات تقدم بھا مؤسس ھذه الدعوة أكثر من مرة . أنھم قد قضوا عليھا 

وبعد .. ة الجديد أن يستجدي لقاء بينه وبين مرشد ھذه الھيئ –وجد نفسه مضطًرا أمBً في ا,حتفاظ بعرشه .. لBلتقاء به 
وأيقن الملك بعد ھذا أن الوقت المناسب قد .. ولكنه كان علي الصورة التي وصفناھا في باب سابق .. تم اللقاء .. =ي 
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. كل الفرص المواتية  –بتضليل مستشاريه  –مضي ، وأن القطار قد فاته ، و, أمل في استرضاء ھذه الھيئة بعد أن ضيZع 
صارت قاب قوسين أو أدنى فصار يتخبط تخبط التائه في لجة بحر صاخب , يدري أين يتجه و,  وأحس الملك أن نھايته
  . إلي أين تحمله الرياح 

وقد يظن القارئ أن اJخوان المسلمين بتبوئھم ھذا المكان العلّي بين ھذه القوى الثBث قد آلت إليھم السيطرة السياسية     
  : نقول وحدھا دون السيطرة ا,جتماعية ، ف

إن القوى السياسية في مصر متمثلة في ا=حزاب والملك إنما ھي في ذاتھا وجه آخر للقوى ا,جتماعية في البBد ؛ ذلك     
أن ھذه ا=حزاب لم تكن إ, واجھة سياسية لkقطاعيين المستغلين الذين كانوا يملكون ا=رض ومن عليھا ، كما أن الملك 

ولم يصل . اJقطاعيين اfخرين  –فيما يملك  –لذي لم يكتف بذلك ، بل كان ھمه أن يملك وحده كان اJقطاعي ا=كبر ا
اJخوان المسلمون إلي ما وصلوا إليه من مكانة مسيطرة في تلك الحقبة من الزمن إ, بعد أن خاضوا ضد ھذا النوع من 

ولكن حسبك أن نعلم أن ُشَعَب اJخوان  –ھا كما أشرنا إليه من قبل وليس ھنا مجال تفصيل –اJقطاع غمار معارك دامية 
المسلمين في العاصمتين وفي أحشاء الريف ، كانت مثابة للضعفاء والفقراء من العمال والفBحين وذوي المھن وأمًنا 

وفي ظل ھذا اJشراق الروحي ، والتوجيه .. يأوون إليه في أوقات فراغھم ، فيجدون الصدور الحانية والقلوب المحبة 
, تلك التي .. يشعرون بوجودھم ، ويحسون بقيمتھم ، ويعرفون أن لھم حقوًقا  –=ول مرة في حياتھم  –رآني يبدءون الق

ا َخلَْقَناُكم ِمن َذَكٍر وأََنثي َوَجَعْلناُكمُ : (تحددھا القوانين ،وإنما تلك التي منحھا _ عباده يوم أنزل القرآن فقال  Zاَس إِن Zَھا الن Lَيا أي
  ) . ْعوًبا وقََباِئَل لَِتَعاَرُفوا إنZ أََكَرَمُكَم ِعَنَد _ أََتَقاُكمَ شُ 

ومن ھنا كان الجفاء دائما بين ھذا النوع من ذوي القلوب الصماء من اJقطاعيين وبين ھذه الُشَعب التي اعتبروھا     
اة وبين الشعب ، حتى وصل الصراع في وتفاوتت درجات الصراع بين ھؤ,ء الطغ.. سرطاًنا أصيبت به قراھم وبBدھم 

ھذه لمحة خاطفة قصدنا من إيرادھا في ھذا المقام أن نلفت الذين . وكانوا دائًما ھم المعتدين .. بعضھا إلي سفك الدماء 
لقد : نظروا فرأوا بخاًرا دفع عجBت القطار فتحركت واندفع القطار بعد سكون ، فسألوا البخار من أين جئت ؟ فقال لھم 

وشغلھم انبھارھم بما فعل البخار عن أن .. فانبھروا بما فعل البخار وصدقوا ادعائه . أوجدت نفسي و, فضل =حد علّي 
و,بد أن أصل .. يعرضوا ھذا ا,دعاء علي عقولھم ؛ حتى تمحصه ھذه العقول ، وتخبرھم بأن ادعاء البخار ادعاء باطل 

صابرة علي ھذه البرودة  –ثم تولZته يد صناع بدفتھا .. ان لشدة برودته ثلًجا البخار كان ماء بارًدا حتى انصھر بل إنه ك
وجاء قوم . وصار ماًء سائBً ، فأحكمت قبضتھا عليھا ، وسلطت عليه من حرارة جسمھا ونفسھا حتى ارتفعت حرارته 

لتي تحتضنه إ, بعد أن تفكك الثلج وصار كانت مصلحتھم أن يظل ھذا الماء ثلجاء جامًدا ، ولم ينتبھوا إلي ھذه اليد الدافئة ا
جاءوا فطاردوا ھذه اليد لتدع الماء ولكنھا تشبثت به ، فھبطوا عليھا بھراواتھم ، فلم تجد معھا .. ماًء وارتفعت حرارته 

 الھراوات ، فجربوا ما لديھم من أدوات الجرح والتعذيب تلقاھا الجسم كأنه بصبر وإيمان واحتساب ، مدافًعا عن يده
ولم يدر يخلد أصحاب المصلحة ھؤ,ء أن ما ينزلون به علي ھذه الجسد من الضرب والطعن يولد في .. المتولية أمر الماء 

ھذه اليد حرارة جديدة عجلت بغليان الماء حتى تحول كله إلي بخار ، تفاقم ضغطه في وجه ھؤ,ء القساة فحطمھم تحطيًما 
 .  

الثورة ھي مواجھة الشعب بشيء جديد غير الذي ألفه .. تبديBً ولن تجد لسنة _ تحويBً  ھذه سنة _ ولن تجد لسنة _    
إذا لم يكن ذلك كذلك فإنه سيقابل من  –فإذا لم يكن ھذا الشيء الجديد واقًعا للتفاعل معه والترحيب به .. وكان يعيشه رغما 

ذين يظھرون علي مسرح الثورات يكونون كالطفل الذي وا=شخاص ال. النفوس بصدود ، ومن الشعب بالرفض والمقاومة 
فإذا اطمأنوا إلي انتسابه إلي من يعرفون تلقوه بالقبول . يولد ، فB يطمئن أھل بلده إلي سBمة مولده إ, إذا عرفوا أباه وأمه 

بلد أن أحًدا ممن يعرفون أما إذا لم يجد أھل ال.. وھنأ بعضھم بعَضً◌ا بمقدمه ، وأفسحوا له من قلوبھم وغمروه بعواطفھم 
قد تقدم معترًفا بأبوته مسروًرا بانتسابه إليه ، فإنھم يعتبرون العامل لقيًطا فينفرون منه ، ويعرضون عنه ، ويعملون علي 

  . التخلص منه 
=خير ومنذ بدأ النصف ا. والشعوب مھما اختلفت في درجات الوعي فإنھا تتفق في مدي حساسيتھا لقضايا مثيرة معينة     

نعم ، إن الشعب لم يتخذ .. من ا=ربعينات أخذ الشعب في مصر يشعر باJحباط وخيبة ا=مل إزاء السلوك الشخصي للملك 
وشرع ينصف العاملين في حقل .. موقًفا إيجابًيا من ھذا السلوك ، لكنه كان يحس في قرارة نفسه بالمقت وا,شمئزاز 

وكانت انتخابات حرة فعBً وقد مارستھا  – ١٩٥٠ريت ا,نتخابات العامة عام وأج. السياسة علي أساس من ھذا الشعور 
فكان .. وكان الشعب قد صنف المتقدمين لھذه ا,نتخابات علي ا=ساس الذي أشرنا إليه  –بنفسي وكنت رئيس لجنة فيھا 

وكان الصنف .. لملك صنًفا آخر والذين عرف عنھم أنھم يعارضون سلوك ا.. المنتسبون إلي الملك أو أحزاب الملك صنًفا 
وأسفرت ا,نتخابات عن فوز حزب الوفد واندحار أحزاب الملك .. ا=خير ھو حزب الوفد ، ومن ورائه اJخوان المسلمون 

ثم رأي حزب الوفد بعد أن اعتلي كراسي الحكم ، وذاق حBوتھا أن يتشبث ھذه المرة بھذه الكراسي ، وخيل إليه أن ھذه . 
تتحقق إ, إذا ھو تغاضي عن سلوك الملك وسار في ركابه ، وبذلك يقطع الطريق علي ا=حزاب الشكلية  ا=منية ,

وھذه السياسة التي ارتآھا .. ا=خرى التي يستدعيھا الملك كل مرة حين يضيق ذرًعا بحكومة الوفد لوقوفھا في وجه أھوائه 
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لمجرد لقوم نسوا أو تناسوا أن _ تعالي ھو الفعال ما يريد ، وأنه حزب الوفد ھذه المرة ھي السياسة التي يحكم بھا العقل ا
  . عالي يغير و, يتغيرت

وكان من نتيجة ھذه السياسة الجديدة للوفد أن ارتكبت حكومته ھذه حماقات ما كان يخطر ببال أحد أن يرتكبھا الوفد ،     
نبية تصف ما يرتكبه الملك من مھازل في نوادي القمار منھا سنL تشريع حظر نشر أخبار الملك ، ومنع دخول مجBت أج

وكان لھذه السياسة ضجة لفتت ا=نظار ، وھبطت بمكانة الوفد في النفوس . بالخارج ، وسنL تشريع لتقييد حرية الصحافة 
المعارض  ولم يبق في الساحة بعد ذلك من الصنف.. إلي الصنف ا=ول  –أسًفا  –وضم الشعب في تصنيفه حزب الوفد .. 

و, شك في أن الثورة التي كان الشعب يتمناھا وينتظرھا ھي . للملك إ, اJخوان المسلمون وفلول من تجمعات أخرى 
ولما كان آخر تصنيفه صنفه الشعب للعاملين . ثورة الحكم في مصر الذي صار الملك يمثله تماًما و, يشذ عن ذلك حزب 

لمعارضين للملك من الھيئات الشعبية المتغلغلة في أحشاء البBد إ, اJخوان في حقل السياسة لم يبق فيه في خانة ا
فلما قام بھذا العمل أفراد , يعرف الشعب عنھم .. فقد تعلقت أنظار الشعب بھذه الھيئة ينتظرون منھا عمBً .. المسلمون 

وت قادة اJخوان المسلمين فاطمأنت قلوب شيًئا ، راقبوا اتصا,تھم فوجدوھا تتم بينھم وبين اJخوان المسلمين وفي بي
  . الشعب ، وعلموا أنھا الثورة المأمولة فرحبوا بھا وساندوھا 

سقطت قصة البخار =نھا سنة طبيعية , تخلف لھا ، تقوم عليھا السموات وا=رض ؛ و=نھا توضح تماًما عBقة ھذه     
ه الدعوة ، وكانت النتيجة الحتمية لھا ، والقائمون بالثورة كانوا من فالثورة نبعت من ھذ.. الثورة بدعوة اJخوان المسلمين 

ولم لم تقم ھذه الدعوة في الوقت الذي قامت فيه ، ولو, جھادھا المستميت خBل ربع قرن من الزمن في إيقاظ .. صفوفھا 
ھذه المذكرات من قبل ، وھو أن الشعب وتربيته وإعداده لما كان الثورة أن تقوم ، ومع ذلك فأكرر ما سبق أن قررته في 

الوصول إلي كراسي الحكم لم يكن ھدف اJخوان وإ, لكان ذلك متاًحا لھم من قبل دون القيام بثورة ، فقد توالي علي دست 
.. الحكم في مصر من كان ھو وشيعته أدني من شعبة واحدة من شعب اJخوان المسلمين علما ومواھب وثروة بالرجال 

ثرون دائًما أن يجدوا من أتباعھم أو من غير أتباعھم من يلتزم بالحكم بكتاب _ ، علي أن يكونوا ھم من وإنما كانوا يؤ
ورائه يؤيدونه إذا صدق ، وينصرونه إذا التبست عليه ا=مور ، ويذكرونه إذا نسي ، ويسندونه إذا اختل توازنه ، ويحمونه 

ھذا ھو الموقف الذي كان اJخوان قد . وبين منحدر الغرور وا,نحراف من نفسه ومن بطانة السوء ، ويقفون حائBً بينه 
اختاروه =نفسھم ، وآثروه بما اختاره اJخوان =نفسھم من موقف ، لتجنب كثيًرا مما وقع فيه من أخطاء ، ولوجد من 

نتھي به وببBده إلي ورائه من يسدده ، ويقبل عثرته ويشير عليه ، ويبصره ، ويحميه من نفسه ومن ا,نحدار الذي ا
  . الكوارث التي خلفھا من بعده 

  : واقعة طريفة  •
وإذا كان اJخوان المسلمون في ذلك الوقت ھم مناط ا=مل ومتجه ا=نظار ، صار المركز العام كعبة تأتي إليھا الوفود     

شابان أجنبيان يحمل كل منھما حقيبة  وأذكر في ا=يام ا=خيرة قبل الثورة بقليل أن جاء إلي المركز العام.. من كل مكان 
صغيرة وكاميرا ، فتقدمت إليھما مستغرًبا فأخبراني بأنھما صحفيان من السويد قدما ؛ ليأخذا حديًثا من المرشد العام ، 
. وكان المرشد العام منشغBً مع آخرين ، فلما أخبرته بأمرھما طلب مني أن أجلس معھما حتى يفرغ من القوم الذين معه 

نعم ، إن مجيئھما من السويد إلي مصر .. جلست إليھما وتحدثت معھما فكان حديثھما معي مفاجأة لي ما كنت أتوقعھا ف
للقاء المرشد العام مما , يحتاج إلي توضيح أن اJخوان المسلمين كما تألقوا في سماء مصر وتعلقت بھم ا=نظار ، فكذلك 

أن الدور صار دور اJخوان المسلمين وأن عصر اJخوان المسلمين مقبل , شعر المحللون السياسيون في أنحاء العالم 
محالة بعد المعارك الضارية التي استسلم في نھايتھا عھد ا,ستعمار وأذنابه ، فجاء ھذان الصحفيان من السويد كما جاء 

ون من سياسة الحكم اJسBمي في أمثالھم من كثير من دول أوربا وأمريكا ؛ ,ستطBع آراء اJخوان المسلمين فيما ينتو
  . مختلف الشئون 

نحن نعرف أن اJخوان : وفعB كان أول سؤال وجھناه إلّي ھو . وھذا ما توقعت أن أسمعه من ھذين الصحفيين     
نا ولما أحسسنا أن ھذا النوع من الحكم أوشك أن يقوم في مصر ، فقد رأي. المسلمين يريدون أن يحكموا بالنظام اJسBمي 

؟ ولما طلبت منھما أن يحددا لي ..أن نستفسر عن الطريقة التي تنفذون بھا الحكم اJسBمي في ھذا العصر الذي نعيشه 
سنأخذ ناحية واحدة من نواحي الحياة مثBً لذلك ، : نواحي الحياة ؛ =شرح لھما تعامل الحكم اJسBمي معھا قال أحدھما 

ون معھا بالنظام اJسBمي ؟ لقد أصبحت وسائل المواصBت بالترام والقطارات كيف تتعامل.. وھي ناحية المواصBت 
والنظام اJسBمي وسيلة مواصBته .. والسيارات بل والطائرات ضرورة ,زمة ، فكيف تتعاملون إسBمًيا مع ھذه الوسائل 

اJسBمي شرًحا مستفيًضا ، أخبراني فكان ما سمعته منھما مفاجأة لي اضطررت معھا أن أشرح لھما النظام ! ھي الجمال ؟
  . بعده أنھما =ول مرة يعرفان ھذه الصورة الرائعة عن اJسBم 

  : الفصل الثاني   
  : نظرة إلي ا�خوان المسلمين من الـداخـل   

غي أن ينب –وقد ألقينا عليھا ا=ضواء من خارجھا  –حتى تكتمل صورة اJخوان المسلمين في ھذه الحقبة من الزمن     
ننفذ بأبصارنا إلي داخل ھذه الصورة ؛ لنري ما كان يعتمل في أعماقھا من انفعا,ت وتفاعBت ، وما انطوت عليه 
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وبھذا التصوير الواقعي الشامل للصورة من خارجھا ومن داخلھا يكون الحديث عن تطور .. أحشاؤھا من أوجاع وآ,م 
وليس أبغض إلي نفس قارئ .. يحمل مل حدث في نفسه مبررات حدوثه ..  ا=حداث بعد ذلك حديًثا موصو,ً واضًحا مقنًعا

  . التاريخ من أن يجد نفسه أمام أحداث مبتورة ، بترت عن مقدماتھا ، وأخفيت عنه ظروفھا ومبرراتھا 
سامح ولكن كثيًرا ما يحدث يحسن نية ويقصد الت.. وإخفاء الظروف والمبررات ، يكون سوء النية عادة من ورائه     

غير أنه في كB الحالين يكون غمًطا للحق وتشويًھا للتاريخ ، وتضليBً للذين يدرسون التاريخ يريدون أن .. والمجاملة 
ومركز الدعوة قبيل قيام الثورة وعند قيامھا أمام الرأي العام المصري والخارجي ، وإن كنا قد حاولنا . ينتفعوا من دراسته 

بيان ، فإن ھذا الجانب من صورة اJخوان المسلمين جانب ظاھر ومعروف ومشھور للكافة إبقاءه حقه من التوضيح وال
أما الجانب اfخر للصورة من داخلھا فھو .. الذين عاصروه ، ومسجل في الصحف والكتب ليطلع عليه من لم يعاصروه 

سراره ، وقد يلجأ بعضھم إلي الجانب الغامض المعقد المغلق ، الذي يقف أكثر المؤرخين عاجزين عن الغوص وراء أ
ونمن ھنا كان حًقا .. التأويل والتفسير ، وقد يلجأ آخرون إلي انتھاز ھذا الغموض فرصة للخلط والتحريف وا,ختBق 

موقف : ونظرتنا ھذه من الداخل تتناول موقفين . علينا أن نجلي ھذه الناحية بالقدر الذي مكنتنا في ھذه الدعوة من رؤيته 
  . ة ، وموقف أولي القربى أولي القو

  : موقف أولي القوة   
قد خرج علي الخط  –رحمه _  –في أواخر أيام ا=ستاذ اJمام ) أولي القوة(سبق لنا القول بأن النظام الخاص     

Jمام ؛ مما المرسوم له ، وأتي أفعا,ً , تتواءم مع وسائل الدعوة و, مع أھدافھا ، دون الرجوع في شأنھا إلي ا=ستاذ ا
جعل الدعوة وا=ستاذ اJمام في أحرج المواقف ، وأشرنا إلي عزم ا=ستاذ اJمام علي إعادة النظر في ھذا النظام ، لو, أن 

وذكرنا في موضع آخر من . ربه واJخوان في السجون والمعتقBت  –رحمه _  –تفاقمت الظروف وعاجلته المنية ولقي 
كرات ، عند الحديث عن الظروف التي أحاطت بالبحث عن مرشد عام جديد أنه كان ھناك الجزء الثاني من ھذه المذ

وذكرنا أن تيار أولي القربى قد انسحب ) تيار أولي القربى وتيار أولي القوة(تياران أطB برأسيھما في ذلك الوقت ، ھما 
وقد آن لنا أن ننجز . ببسط ھذا الموقف فيما بعد من الميدان بعد قليل ، ولكن تيار أولي القوة كان له موقف آخر ، ووعدنا 

  : ھذا الوعد حيث جاء موضعه فنقول 
خرج اJخوان من السجون والمعتقBت ، وعاد كل منھم إلي بلده وإلي أھله وإلي عمله ، خرجوا موحدي الشعور ،     

القاھرة ، حيث قيادتھم ، ينتظرون ينبضون بنبض واحد ، وينطلقون بلسان واحد ، ويتجھون وجھة واحدة ، يتجھون إلي 
خرج الصف اJخواني سليًما معافى كأنما لم تمر به محنة ، ولم تنزل به كارثة . منھا التوجيھات ، ويتلقون منھا التعليمات 

صحيح أنھم لم يكونوا قد استردوا دورھم و, أموالھم و, مستوصفاتھم و, مدارسھم و, مصانعھم بعد ، ولكن الرابطة  –
وھذه .. خرجت من المحنة أقوى مما كانت  –التي كان مقصوًدا من كل ما نزل بھم من عذاب وتنكيل تفتيتھا  –=خوية ا

اُغوِت َويُ : (الرابطة ھي العروة الوثقى التي جاءت في قوله تعالي  ْشُد ِمَن اْلَغيB َفَمْن َيْكفُْر ِبالط# َن الر2 يِن َقْد َتَبي# Bْؤِمْن َ◌ا إِْكَراَه ِفي الد
ُ َسِميٌع َعلِيمٌ  ِ َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى Dَ اْنفَِصاَم لََھا َو&#   ) .  ِبا*#

ولكن الشيطان الذي أعجزه أن يفتن اJخوان عن دينھم بالسجن والحديد والنار استدار حولھم ؛ لعله يجد له منفًذا منه     
لمرصوص ، فلم يجد إ, منفًذا واحًدا أن ينفخ فيه ، وينفث سمومه منه ، وكان ھذا المنفذ إلي صفوفھم المتراصة كالبنيان ا

وقبل الشروع في الحديث عن ھذا الموقف يجدر بي أن أضع بين يدي القارئ حقيقة ينبغي تجليتھا ، . ھو تيار أولي القوة 
الذي تناولنا الحديث عنه في الجزء ا=ول  – كما يحلو للبعض أن يسموه –تلك ھي أن النظام الخاص أو الجھاز السري 

قد أدي دوره في مختلف أطوارھا خير أداء ، وكان مثBً رائًعا مشرًفا  –من ھذه المذكرات نشأة ووظيفة ودوًرا في الدعوة 
رده في كل ميدان انتدب للنھوض بأعباء فيه ، ففي داخل مصر حمل العبء ا=كبر من مطاردة ا,حتBل البريطاني حتى ط

وفي خارج مصر حمل العبء ا=كبر في حرب .. من القاھرة ، ثم ,حقه في القنال حتى أطار من عيون جنوده النوم 
وظل ھذا ا=سلوب ديدن ھذا . فلسطين ، حيث سجل بطو,ت وألواًنا من الشجاعة والتضحية والفداء بھرت العالم كله 

مين لدعوته ولبBده ولمثله التي بايع عليھا ، وأعطي العھد علي الوفاء بھا النظام ، فكان دائًما الجندي اليقظ ، والحارس ا=
 .  

لكن فئة قليلة ضمت بعض المتصدرين في ھذا النظام لعب الشيطان برءوسھم ، فاشرأبت نفوسھم إلي متاع الحياة الدنيا     
غي أن يكون فئة قليلة وسط ھذه الجموع وما كان ينب.. ، وأرادت ا,نحراف بھذا النظام عن طبيعته الصافية المستقيمة 

لو, أن رئيس ھذا النظام كان علي رأس ھذه  –الزاخرة من المجاھدين الصادقين وزن يثير ا,ھتمام ويبعث علي القلق 
, تأتي معاناتھا في أكثر ا=حيان إ, من رؤساء لما تمكنوا واستقرت لھم  –نحن الشرقيين  –ومجتمعاتنا . الفئة القليلة 

وصار ھدفھم ا=وحد الخلود في مناصبھم مھما كان في تحقيق . =مور ، نسوا تاريخھم ، وقلبوا لمجتمعاتھم ظھر المحن ا
  . ھذا الھدف دمار ھذه المجتمعات 

وانحرف ھذا الرئيس وإعجابه برأيه لم يكن وليد ھذه الظروف التي سوف تشرع في الكBم عنھا ، وإنما بدأ قبل محنة     
وكانت قيادة الدعوة في ذلك الوقت عازمة علي حسم ھذا الموقف ، ولكن حال دون ذلك خطوب .. رة قصيرة بفت ١٩٤٨

ة جسام ، كان علي الدعوة أن تواجھھا قبل كل شيء  Zوقد بسطنا الحديث عن ھذه الخطوب في الجزأين السابقين .. ملح ..
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معركة غير المتكافئة ، وخرجت الدعوة الربانية من البBء وانجلت ال. وقد انتھت مواجھة ھذه الخطوب بالمحنة المدبرة 
وظننا أن التجربة القاسية قد أصلحت ما تطرق إلي بعض النفوس من فساد ، وردت المنحرف .. خروج السيف من الجBء 

  . القاسية  ولكن تبين بعد ذلك أن شھوة السلطة ولذة المنصب كانت أقوي من أن تطفئ نارھا التجربة.. إلي جادة الصواب 
كنت في تلك ا=ثناء بعيًدا عن القاھرة ، مقيًما في الصعيد في بني مزار ، ولم أكن أجھل أخبار القاھرة ، ولكنني لم أكن     

وكنت مطمئًنا إلي سھر اJخوة الكرام أعضاء مكتب اJرشاد علي الدعوة بحكمة وإحاطة وتبصر ، . أعلم بتفاصيلھا 
وا أروع المثل في نكران الذات والتفاني في الدعوة ، فقد أعلنوا جميًعا خلع أنفسھم من التصدي ,سيما وأن أكثرھم قد ضرب

كما أنني لم أكن قد نسيت مأساة اغتيال . لمنصب المرشد العام عدا اثنين يمثل أحدھما ذوي القربى ويمثل اfخر أولي القوة 
Bمام يجأر .. ق في جموح الخازندار ، فإنھا لم تكن في عرف قيادة الدعوة ، وانطJو,زال يطن في أذني صوت ا=ستاذ ا

ولو, ما عاجل الدعوة من ظروف قاسية تواترت عليھا في تلك الفترة .. بالشكوى إلي _ من تصرف رئيس ھذا النظام 
م ما لم أكن أجھل شيًئا من ذلك ، ولكنني كنت أعتقد أن ما مر بنا من محن كان كف. لكان له معه موقف حاسم  Zأن يقو ًBي

ولكنني فوجئت بأنني مطلوب في .. طرأ علينا من اعوجاج ، وأن يعود بالذين ضل بھم الطريق إلي الطريق السوي 
  وعندما وصلت إليھا أبلغت بأن ھناك شغًبا قد يودي بالدعوة من داخلھا.. القاھرة 

مي في منزل قديم بالعباسية ، يلحق به فناء كان حديقة كان اJخوان في ذلك الوقت قد اتخذوا لھم مقًرا مؤقًتا غير رس    
فقص علّي ا=خ عبد العزيز تفاصيل الموقف ، .. في يوم من ا=يام ، فاتجھت إليه حيث التقيت با=خ عبد العزيز كامل 

بحجة أنھم  التي تتلخص في أن إخوان النظام الخاص , يوافقون علي أن يتولي منصب المرشد العام إ, من يرشحونه ھم ،
وأخبرني ا=خ عبد العزيز بأنھم قرروا ترشيح ا=خ صالح  –ھم الذين تحملوا أشد المواقف ، وبذلوا أعظم التضحيات 

ولم  –فدخلت المسجد  –إنك تجده في المسجد القريب مقيًما به , يكاد يفارقه : سألت عن ا=خ صالح فقيل لي . عشماوي 
.. واتخذ له المسجد مكاًنا أشبه بالخلوة  –ولم يكن قد أعفاھا من قبل  –أعفي لحيته يكن وقت صBة ، فوجدت صالًحا قد 

أنا ما أردتھا ولكن .. يا أخي محمود : فقال لي .. فسلمت عليه وجلست معه ، وتحدثت معه في موضوع المرشد العام 
ه التي رأيته عليھا أنه جاد في ا=مر وقد أحسست من حديثه ومن حالت –إخوان النظام رشحوني ، وما كان لي أن أخالفھم 

  . ، وأنه يعد نفسه إعداًدا روحًيا حتى يكون جديًرا بالمنصب 
ولكن .. وقد صارحته بذلك  –أما من ناحيتي لن أجد في نفسي غضاضة أن أبايع صالًحا وأن أسمع له وأطيع     

أولھما أن اJخوة الكرام : وراء ترشيح صالح  إذ ھناك أمران خطيران يستتران.. الموضوع لم يكن بمثل ھذه البساطة 
وإذا رأوا صالًحا يتقدم  –أعضاء مكتب اJرشاد الذين خلعوا أنفسھم رجاء اجتياز الدعوة الظروف التي تحدثت عنھا 

وھنا تتفرق .. للمنصب فإنھم سيعدلون عن خلع أنفسھم ويتقدمون للمنصب الذي قد يري كل منھم أنه أحق به من صالح 
فھو الوسيلة التي رشح صالح عن  –وقد يكون ھو ا=شد خطورة  –وأما ا=مر الخطير اfخر . اعة ويذھب ريحھا الجم

إن مبدأ تسلط طائفة من طوائف الجماعة وإلزامھا برأيھم تحت تأثير القوة ھو مبدأ خطير ومدمر ، وقد يؤدي .. طريقھا 
  . غامرين وقطاع الطرق إلي إلغاء شخصية الجماعة ويحولھا إلي مجموعة من الم

وقد أكون لظروف معينة أقدر  –وقد أحسست بعد لقائي بصالح وإصراره علي موقفه بأن علّي واجًبا ,بد أن أقوم به     
وأنا وإن كنت بعدت .. ھو مواجھة ھذه الطائفة .. ولم يكن ھذا الواجب إ, عمBً إيجابًيا واحًدا  –علي القيام به من غيري 

.. لخاص للظروف التي ذكرت طرًفا منھا ، فإنني أحتفظ بعBقات طيبة مع أكثر قياداته وكثير من أفراده عن النظام ا
وكانت قيادات ھذا النظام وعلي رأسھم عبد الرحمن السندي ينظرون إلّي باعتباري أخا أكبر ؛ يرجعون إليه فيما يختلفون 

ولعله قد بلغه نبأ استدعائي فآثر أ, يلقاني اتقاء  –ر موجود سألت عن عبد الرحمن =تحدث إليه فأخبرت بأنه غي. فيه 
وأخبرني ا=خ عبد العزيز بأن قيادة النظام .. ولم أجد إ, نائبه ا=خ أحمد زكي ومعه مجموعة من أفراد النظام  –الحرج 

في اختيار المرشد ، حتى إنه لم وأنھا تطارد كل من يفكر تفكيًرا يخالف تفكيرھم . قد احتلت ھذه الدار واتخذتھا مقًرا لھا 
يعد أحد غير أفرادھم يجرؤ أن تطأ قدمه ھذه الدار ، وأخبرني أنه يئس من حملھن علي العدول عن فكرتھم أو حتى علي 

  . التخفيف من ھذه القيود 
.. اء والمحبة والود ورأيتھم فعBً قد فرضوا نظاًما صارًما ينفر منه من ألف الجو اJخواني المفتوح المشبع بروح اJخ    

حتى إنني حين طلبت مقابلة ا=خ أحمد زكي أرادوا إخضاعي لھذا النظام المنفر ، ,سيما وا=فراد المكلفون بتنفيذه من 
وكان الحديث .. صغار ا=فراد الذين , يعرفون كثيًرا من اJخوان ، وقد زادني ما قوبلت به من صلف حنًقا علي تصرفھم 

إذا كان الذين سيقودون اJخوان علي مثل ھذا : جفاء ھو أول حديثي مع ا=خ أحمد زكي وقلت له عن ھذا الصلف وال
وتحدثت إليه حديًثا . الجفاء والصلف فإنھم سيوردون اJخوان موارد الھBك ، وسيكونون أنكي علي الدعوة من أل أعدائھا 

إنني يا أحمد : وخطورة نتائجه ، وختمت حديثي معه بقولي طويBً بينت له فيه خطأ ا,تجاه الذي عزموا علي السير فيه ، 
ولكنني سأكون أول من يعمل علي تعويضه إذا كان يريد أن يفرض نفسه .. أحد الذين أسسوا ھذا النظام  –كما تعلم  –

ملوا من تضحيات وإذا كان أفراد من ھذا النظام يطالبون بأن ينالوا مناصب في الدعوة لقاء ما قدموا وما تح.. علي الدعوة 
ومتاعب ، فإن النظام يكون قد حل نفسه بنفسه ؛ =نھم يكونون قد نكثوا العھد الذي أخذه كل فرد منھم علي نفسه يوم أعطي 
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البيعة أن يقدم روحه وماله q ، ومعني ذلك في أبسط معانيه أنه , ينتظر علي ذلك أجًرا و, منصًبا و, حتى الثناء يسمعه 
  . من الناس 

وكان ا=خ ينصت إلّي باھتمام لما يعرف عن مدي ما أحظي به من تقدير الكثرة الغالبة من قادة النظام ، ومقدار ما     
وقد طلبت .. أتمتع به من حبھم وثقتھم ، كما يعلم أنني , أسعي إلي كسب شخصي و, أقصد فيما أقول وأفعل إ, وجه _ 

قلتھا ، وأن يبلغه أنني سأكون في انتظاره في ھذا المكان في نفس الموعد من الغد إليه إبBغ ا=خ عبد الرحمن بكل كلمة 
ما كان لنا أن نخالف : وحضرت في الموعد فوجدت ا=خ أحمد الذي أبلغني بأن عبد الرحمن قد اقتنع وقال . إن شاء _ 
فعلمت .. يكون خارج القاھرة لموعد سابق كما أخبرني أحمد بأن عبد الرحمن يعتذر عن الحضور ؛ =نه س.. أخانا الكبير 

ولم يكن لقاؤه يعنيني ،وإنما الذي كان يعنيني ھو أن أري ما يدل علي عدولھم . أنه يتفادى مواجھتي في مثل ھذا الموقف 
امھم فرأيت ا=خ أحمد قد أصدر أمًرا إلي ا=فراد الذين كانوا يتناوبون الحراسة با,نصراف ، كما أعلن أم.. عن موقفھم 

العدول عن خطتھم ، وترك ا=مر لجمھور اJخوان ,ختيار من يشاءون مرشًدا ، وأنه سيكونون في ركب من يقع عليه 
وقد سبق في الجزء  –وكان اJخوان قد وقع اختيارھم علي ا=ستاذ حسن إسماعيل الھضيبي مرشًدا عاًما . اختيار اJخوان 

فلما علم اJخوان بجBء إخوان النظام الخاص عن المكان وعدولھم عن خطتھم ،  –الثاني من ھذا الكتاب ذكر ذلك بإفاضة 
دعوا ا=ستاذ الھضيبي لزيارة ھذا المركز العام المؤقت ، فجاء في اليوم التالي في مجموعة من كبار اJخوان ، وكنت في 

  . وكانت ھذه المرة ھي المرة الثانية التي ألقاه فيھا .. استقباله 
مع من سعد من اJخوان بھذه النتيجة ، معتقًدا أن إخواننا ھؤ,ء من قادة النظام الخاص قد سلموا بخطتھم عن وسعدت     

لقد اختفت .. وما شھدنا إ, بما علمنا وما كنا للغيب حافظين .. اقتناع ، وأن المشكلة بذلك قد وصلت إلي نھايتھا المأمولة 
واستأنفت السفينة سيرھا في بحر ھادئ ، وأخذت الدعوة تحقق كل يوم تقدًما ھذه النزعة ، وبدت أمور الدعوة مستقرة ، 

وتألقت الدعوة في سماء مصر ، وشدت . ونصًرا ، حتى احتلت مكان الصدارة في المجتمع المصري والعربي واJسBمي 
ما طال انتظارھم له فقد  تتطلع إليھا في شوق وتلھف أنه قد حانت ساعة الخBص ، وتحقق للناس.. جميع ا=نظار إليھا 

وكان .. قامت الثورة ، ولم يكن أحد يشك في أنھا ثمرة جھود ربع قرن ، ثم فيه إيقاظ الشعب وتربيته وتثقيفه وتنظيمه 
ا=مر فعBً كما اعتقد الناس ، ولكن لم يكن أحد يعلم أن ھؤ,ء الذين ظھروا علي المسرح من اJخوان ، كانوا يكنون في 

وسرعان ما وضع الخBف بين .. غدًرا بالدعوة التي تربوا في أحضانھا وقامت حركتھم في كنفھا وحمايتھا  قرارة نفوسھم
ولما كان لھذا الخBف آثار بعيدة المدى علي ما نحن بصدده في ھذا الفصل مما يتصل بأولي .. ھؤ,ء وبين قيادة دعوتھم 

  . اء _ في مواضع قادمة ، فقد يطول ويطول القوة فقد نقف في الحديث عند ھذا الحد لنستأنفه إن ش
  : موقف أولي القربى    
تحدثنا في الجزء الثاني من ھذه المذكرات عن موقف أولي القربى عند البحث عن خليفة ل?ستاذ اJمام ، وقلنا إن أحد     

تاذ عبد الرحمن البنا شقيق اJمام ھؤ,ء وھو ا=ستاذ عبد الحكيم عابدين خلع نفسه من التصدي لھذا المنصب ، ولكن ا=س
فلما رأي أن جميع من حوله من المسئولين , يقرون ھذا .. أعلن أنه يري نفسه أحق بأن يخلف شقيقه في منصبه بالدعوة 

انسحب وفي النفس شيء أو : ولكن يبدو أن انسحابه ھذا لم يكن عن اقتناع ، أو بمعني أدق .. ا,تجاه انسحب من الميدان 
أما ا=ستاذ عبد الرحمن نفسه فلم يحاول أن يتصدي للمرشد الجديد بعداء ، ولم يتصرف تصرًفا يؤخذ عليه ، ولكنه .  أشياء

انكمش انكماًشا أحس معه جمھور اJخوان بأنه غير راض عن ھذا الوضع الجديد ، وبأنه يسير في ركاب الدعوة سير 
من ا=ستاذ عبد الرحمن لم يكن ليضير اJخوان في شيء ، علي أن ھذا الموقف . صاحب الحق المغلوب علي أمره 

َف3َ َوَربBَك Dَ : فالعاملون في الدعوة كثيرون ، وإن كان المطلوب أ, يكون في نفس ا=خ وھو يسير في ركاب الدعوة حرج 
ُموَك فِيَما َشَجَر َبْيَنُھْم ُثم# Dَ َيِجُدوا ِفي أَْنفُسِ  Bُموا َتْسلِيًماُيْؤِمنُوَن َحت#ى ُيَحكBا َقَضْيَت َوُيَسل ، ولكن الذي حدث ھو أن رأي ) ِھْم َحَرًجا ِمم#

اJخوان بعض أشقاء ا=ستاذ اJمام اfخرين قد وقفوا موقًفا ، واتخذوا لھم أسلوًبا غير كريم ، حتى إن أحدھم نشر في 
وقد شكل ھذا الموقف ثغرة في البناء ، كان يسترھا . الصحف كBًما مثيًرا ما كان لرجل منتسب إلي حسن البنا أن يفوه به 

وكأنھا ) معھن(لبنات , يراھا الرائي مستقرة بل يراھا قلقة في موضعھا غير مستقرة و, مشدودة بأخواتھا و, ملتحمة 
  . ھأنذا ، ومن ھنا فابدأوا : بوضعھا ھذا تقول لدعاة التخريب 

أن ھذه الثغرة كانت فعBً نقطة ضعف في البناء اJخواني ، وكانت ھذه  –مع ا=سف  –وسيري القارئ إن شاء _     
نعم ، إنھا كانت فئة قليلة العدد ، .. المجموعة من أصحاب ھذا التيار موضع استقطاب من كل من حاول تخريب ھذا البناء 

عوا منھا ستاًرا يسترون وراءه ولكنھا كانت عظيمة الخطر ؛ =نھا اُتخذت شعاًرا ، واستعارھا المخربون رمًزا ، واصطن
وبالرغم من اJساءات التي صدرت من بعض إخوة ا=ستاذ اJمام ، فإن اJخوان لم يتخذوا . خبث نياتھم وسوء سريرتھم 

أي إجراء ينتقصون به من قدر ا=ستاذ عبد الرحمن ، فقد كانوا حريصين علي أن يرعوا له ماضيه في الدعوة ، ويكرموا 
. اJمام ، فاحتفظوا له بمكانه في الھيئة التأسيسية وفي مكتب اJرشاد ، وكان موضع حبھم واحترامھم  في شخصه شقيقه

ولكن ھذا التطاول علي صفحات الصحف من بعض إخوته قد أغضب الكثيرين من اJخوان في كل مكان ، فأساءوا الظن 
بغير جريرة ھذه القرابة ، في حين كانوا من أخلص  بكل من يمت إلي ھؤ,ء بصلة قرابة ، فأساءوا بذلك إلي إخوان كرام

وأعرف من ھؤ,ء اJخوان أًخا كريًما وداعية كبيًرا بمكتب إداري .. الناس لدعوتھم , يعدلون بھا شيًئا من قرابة أو نسب 
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نشأ بھا ا=ستاذ البحيرة ھو ا=ستاذ معروف بدر ، وكان كل ذنبه أنه من قرية في مركز فوة مBصقة لشمشيرة القرية التي 
أُِخَذ بھذه الجريرة ، فطورد ونظر إليه شزًرا ، وأبعد عن الوسط .. اJمام ، وتربط أسرته بأسرة اJمام آصرة قرابة 

ولكن الفترة كانت حالكة ، والحساسيات ..اJخواني في ذلك الوقت ، مع أني أعرف أنه برئ كل البراءة من ھذه التھمة 
  . ، والجو كان مشحوًنا بالتوتركانت مسيطرة علي ا=عصاب 

  الباب الثاني 

  معالم الخ3ف 
  :الفصل ا9ول   
  : الحكم بكتاب &   

نعم ، جاء علي بBدنا وقت كان الناس يعتبرون مجرد إثارتھ�ا .. ھذه قضية فات أوان أن يرفضھا حاكم رفًضا صريًحا     
رين عاًما ب�ذلھا اJخ�وان ف�ي ا,لتح�ام بمختل�ف طبق�ات الش�عب ، نوًعا من الھذيان والرجعية ، ولكن مع جھود أكثر من عش

وتبصيره وتثقيفه أخذت ھذه الفكرة الدخيلة المسئولية علي النفوس والعقول تنقشع شيًئا فشيًئا حتى زالت ھذه الفكرة الدخيل�ة 
Bمية ھ�ي الس�ماء الت�ي , تطاولھ�ا تماًما ، وحل محلھا ا,قتناع بأن الحكم بكت�اب _ ھ�و الحك�م ا=مث�ل ، وأن الش�ريعة اJس�

أم�ا .. اس�تقر ھ�ذا الش�عور ف�ي نف�وس الح�اكم والمحك�وم عل�ي الس�واء . سماء في عالم التشريع أيا كان مصدر ھ�ذا التش�ريع 
وأم�ا الح�اكم وإن ك�ان مقتنًع�ا .. المحكوم فإنه يطالب بالحكم بالشريعة اJسBمية ؛ =نه سيعود ب�الخير علي�ه وعل�ي المجتم�ع 

، فإن بريق السلطة المطلقة التي , يحدھا قيد ، يت?= بين عينيه فيبھره ويزيغ بصره ، وتتراءى له ھ�ذه الش�ريعة عائًق�ا  بھا
  . يحد من سلطته 

وقد تبين للقارئ مما سبق أن الفئة من اJخوان الذين اشتركوا مع جمال في التحض�ير للقي�ام ب�الثورة كان�ت فئ�ة مح�دودة     
وھك�ذا .. و التكتيك السليم في مثل ھذه ا=مور الخطيرة التي يكون عنصر السرية فيھا أھ�م عناص�ر نجاحھ�ا العدد ، وھذا ھ

وأخ�ذ اJخ�وان ف�ي جمي�ع .. فوجئ اJخوان في كل مكان بقيام الثورة ، ث�م اطم�أنوا عق�ب ذل�ك ف�ي الح�ال إل�ي أنھ�ا ث�ورتھم 
وھ�و . قد آل إليھم وإنما بأن الحكم بكتاب _ قد آن له أن يتحق�ق أنحاء العالم يستبشرون ويھنئ بعضھم بعًضا , بأن الحكم 

كان اJخ�وان ف�ي . ا=مل المنشود ، والھدف الذي من أجل الوصول إليه اقتحم اJخوان ا=ھوال ، واستعذبوا مرارة الموت 
ولكن المرش�د الع�ام ع�رف  شعور غامر من السعادة وخف كثير منھم إلي أعضاء مجلس الثورة يتبادلون العناق والقبBت ،

كيف يستغل جمال عبد الناصر طبيعة تكتيك الثورات من ضآلة عدد المشتركين في اJعداد لھا ، كما اس�تغل م�ا اتف�ق علي�ه 
وإزاء .. من نفس المرشد عBقة الثورة باJخوان حرًصا عليھا ، وبناء علي ذلك استطاع أن يتملص من العھ�ود والمواثي�ق 

عل�ي أس�اس  –لعام نفسه أمام حكومة غير ملتزم�ة ، وأن علي�ه أن يتعام�ل معھ�ا برف�ق ، وأن يتق�دم إليھ�ا ذلك رأي المرشد ا
داعي�ا إل�ي الحك�م ب�القرآن ؛ ش��ارًحا لھ�ا مزاي�ا ذل�ك الحك�م ، وموض�ًحا لھ�ا أن ھ�ذا الحك��م ,  –أنھ�ا مج�رد حرك�ة إص�Bحية 

بالحجج وا=س�انيد ، وم�زيBً م�ا عس�ي أن يث�ار م�ن ش�به  يتعارض مع وجود أجناس وأديان أخري في البBد ، داعًما شرحه
  . حول عدالة الحكم اJسBمي حيث يتمشي مع العقل وطبيعة الحياة 

فأقام حفBً بھذه المناسبة ب�المركز الع�ام دع�ا إلي�ه  ١٩٥٢ولقد انتھز المرشد فرصة حلول ذكرى المولد النبوي وفي عام     
عبد الناصر وعدد آخر ، كما حضره الشيخ محمود شلتوت شيخ ا=زھر وقد ألقي  رجال الثورة فحضر محمد نجيب وجمال

  : المرشد العام كلمة جامعة ضافية ، جاء فيھا 
ولس��نا نطال��ب ا=خ��ذ بكت��اب _ لنش��تفي بالعقوب��ات الص��ارمة الت��ي س��نھا _ تع��الي ، ب��ل نطل��ب ا=خ��ذ ب��ه ُك��B , يقب��ل "     

إ, وھو مترتب علي أحكامه ا=خ�رى ، و, تج�د عقوب�ة إ, وق�د س�دت الذريع�ة إليھ�ا وأس�قط التجزئة ؛ =نه ما من حكم فيه 
. التعل�يم وھ�و واج�ب عل�ي ك�ل مس�لم ومس�لمة ، وح�ق لھم�ا , يج�وز أن يحرم�ا من�ه : وأول ذلك . عذر الجاني في جنايتھا 

وھ�ذا ف�رض ع�ين عل�ي ك�ل أح�د ، . الن�اس وعلي ولي ا=مر أن يھيئ لھما أسباب تعلم اJسBم وأحكامه وبلوغ دعوت�ه إل�ي 
ويجب أن تكون مھمة التعليم ا=ولي وھي تعلم إقامة الوازع النفسي ف�ي الن�اس حت�ى يك�ون إقب�الھم عل�ي طاع�ة _ والتخل�ق 

  . با=خBق الفاضلة مبنًيا علي ھذا الوازع ، فإذا غاب الوازع عن بعض الناس جاء دور العقوبة 
العقوبات في آيات معدودات ولم يذكرھا إ, مرة واحدة ، ولكن القرآن ملئ بمناجاة النفوس وحضھا وقد ذكر _ تعالي     

َماَواِت َوَما فِي ا9َْْرِض َما َيُكوُن ِمْن َنْجَوى َث3ََثٍة إDِ# ُھَو رَ (علي الخير والبر وا=خBق الفاضلة  َ َيْعلَُم َما فِي الس# ْم َوDَ اِبُعھُ أََلْم َتَر أَن# &#
 Bُھَو َمَعُھْم أَْيَن َما َكانُوا ُثم# ُيَنب #Dِأَْكَثَر إ Dَأَْدَنى ِمْن َذلَِك َو Dَُھَو َساِدُسُھْم َو #Dَِشْيٍء َعِليمٌ َخْمَسٍة إ Bِبُكل َ وعلي ) ئُُھْم ِبَما َعِملُوا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِن# &#

لعلوم ا=خرى التي تحتاج إليھا ا=مة في شئون حياتھا ؛ من زراعة وتجارة وطب ولي ا=مر كذلك أن يھيئ لھما أسباب ا
وھذا فرض علي الكفاية يلزم المسلمين جميًعا ، و, يسقط عنھم إثم تركه إ, . وھندسة وطيران وفنون حرب إلي غير ذلك 

ھو أن يسھر علي توفير ا=رزاق للناس والواجب الثاني علي ولّي ا=مر . حين يتعلم منھم من يسد حاجة ا=مة في كل فن 
، فإن شريعة _ تقتضي بأن يكون لكل إنسان في الدولة مسلًما كان أو غير مسلم الحق في منزل يرد عنه حر الصيف 
وبرد الشتاء ، ويمنع عنه ا=عداء والمتطفلين ، والغذاء الذي ,بد منه لحفظ كيانه وصحته ، والكساء الذي ,بد منه للشتاء 

  . الصيف ، والعBج الذي يلزمه إذا مرض و
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والسبيل إلي توفيرھا لھم العمل ، فكل  –ھذه حقوق ,زمة في عنق الدولة ، وليست صدقات يأتيھا الناس أو , يأتونھا     
إنسان عليه واجب الحصول علي عيشه من طريق العمل خBل بحسب ما تؤھله له مواھبه ، وتھيئه له ظروف حياته ، 

وَن : (علي العمل إذا ھو قعد عنه ، فاJسBم , يحب القاعدين ويجبر  ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمنُوَن َوَستَُرد2 َوقُِل اْعَملُوا َفَسَيَرى &#
ُئُكْم بَِما ُكْنُتْم َتْعَملُونَ  Bَھاَدةِ َفُيَنب أو لم يجد عمBً أو كان غير قادر علي العمل  فإذا كان عمل العامل , يكفيه) إِلَى َعالِِم اْلَغْيِب َوالش#

  . تمده بما يحتاج إليه أو نقص من حاجاته الضرورية  –في كفالة الدولة  –أصBً فھو في كفالة المسلمين عامة 

وسبيل ذلك الزكاة التي يجب علي كل مسلم أن يؤديھا ، ويجب علي الحكومة أن تحصلھا ، وللفقراء حق : الزكاة  •
, يجوز بحال من ا=حوال أن يحرموا منه ، و, أن ينتقص شيء منه قبل أن يستوفوا حقوقھم التي معلوم فيھا 

فإذا لم تكف الزكاة فقد أصبح علي كل من عنده فضل من المسلمين أن يعود به علي إخوانه في اJنسانية . ذكرناھا 
رف في المكان الذي جمعت فيه ، و, تنقل والحاكم مسئول أن يوفر له ذلك ، والزكاة تص. بما يوفر لھم حاجاتھم 

وھو أحدث ما أخذ به في معالجة الفقر في ا=زمنة  –إلي جھة أخري إ, إذا استغني أھل الجھة التي جمعت فيھا 
  . أما تنظيم ذلك كله فھو من ا=مور التي تخضع لظروف الزمان والمكان . الحديثة 

اة ا,جتماعية للناس بالعلم وبلوغ الدعوة وإعطاء الفقير حقه ، ويعالج ا=مور وھكذا أيھا اJخوان ، رفع اJسBم الحي    
للمسلم أن يجمع  –ثم ھو يطلق القوى والمواھب لتحصيل العيش كما يريد اJنسان  –من أساسھا بطريقة عادلة ميسورة 

من الثورة ما شاء ، بشرط أن  من الثروة ما شاء بشرط أن يكون من حBل ، وكل واحد من المسلمين له حق في أن يجمع
يكسب ماله من حBل وينفقه في الحBل ، فB يباح =حد أن يصرف في غير ا=وجه التي أحلھا _ تعالي ، فB خمر و, 
ميسر و, شيء مما تعارف الناس علي عّده من المباحات ، فإذا فعل ذلك وادي حق _ فيه ، فإن اJسBم يحمي ماله 

  . تي تمتد إليه ويقطع اليد ال

إن عقوبة السرقة التي يرتجف منھا الناس عقوبة فيھا غاية الرحمة بالناس ، =نه , يصح إنزالھا : عقوبة السارق  •
بالسارق إ, إذا استوفي حقوقه التي ذكرناھا كلھا ووفر له المجتمع تعليمه ولباسه وطعامه ومسكنه وعBجه ، بل 

عة تمنع البغاة الذين نالوا حقوقھم من الجماعة من أن يفكروا في السرقة ، ومن وسد عنه دينه ، وھي بعد عقوبة راد
ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ (فعل منھم فعليه الجزاء  ِ َو&# اِرَقُة َفاْقَطُعوا أَْيِدَيھَُما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاDً ِمَن &# اِرُق َوالس#   . )َوالس#

ئوا للناس تلك الحياة ا,جتماعية النظيفة الراقية ، وجدوا أن عقوبة القطع , وتاريخ المسلمين أن يھي :ست مرات  •
تتفق مع أحوال المسلمين فمنعوھا ، وھم علي حق في منعھا ، ولكنھم كانوا بغاة ظالمين في حرمانھم الناس من 

 . حقوقھم في التعليم وضروريات الحياة ، وكانوا بذلك مسئولين عن تعطيل حدود _ 

إن بعض علماء ا,نجليز وا=لمان تقدوا نظام الفائدة ، وردوا إليه ا,ضطرابات في أحوال العالم ا,قتصادية  :ا الرب •
وإن كانوا يبنون . وھم في ذلك يعودون إلي أصول ا=ديان من عدم التعامل بالربا  –واقترحوا إلغاءه بالتدرج 

وما من شك في أن مقدور العقل اJنساني أن يحل من .  آراءھم علي فكرة تنمية ا=عمال ا,قتصادية في العالم
 . المعامBت الناجحة في ا,قتصاد ما يغني عن الربا 

إن حركة الجيش قد تمت بنجاح ، ويجب أن تستمر بنجاح ، ويجب أن يجد الناس في . أيھا اJخوان  :حركة الجيش  •
ال#ِذيَن إِْن (ويبطلون الباطل ولو كره الناس أجمعون اJخوان المسلمين قوًما يعملون و, يتكلمون ، ويحقون الحق 

 ِ َكاَة َوأََمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَھْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوِ*# 3ََة َوآَتُوا الز# اُھْم فِي ا9َْْرِض أََقاُموا الص# ن#  . ) َعاِقَبُة ا9ُُْمورِ َمك#
ولعل القارئ يBحظ فيھا ما أشرنا إليه من قبل أنھا كلمة . ال الثورة أمام رجھذا ما اقتطعناه من كلمة المرشد العام     

جمعت بين الحث علي ا=خذ بكتاب _ وبين اJقناع العقلي ، الذي لو وجه إلي حاكم غير مسلم لتاقت نفسه أن يسعد شعبه 
سBم سأل عن عدة أمور معينة ، فلما ويذكرنا ھذا بقول الحكيم الذي لما عرض عليه اJ. بمزايا ھذا النظام العادل الحكيم 

  " . لو لم يكن ھذا ديًنا لكان في أخBق الرجال حسًنا : " أجيب عليھا بما جاء به اJسBم قال 

  : الفصل الثاني   
  : ع3قة الحكم بالجيش   

أفراده ، حتى إذا من الطبيعي حين يقوم جيش بانقBب أو ثورة أن يقوم بتصدر جھاز الحكم فيه أول ا=مر فئة من     
استقرت ا=مور ، وشعر الجيش بتأييد شامل من الشعب ، كان علي الجيش أن يرجع إلي ثكناته ويسلم قيادة ا=مور إلي 
الشعب ممثBً في أفراد منه يري فيھم الشعب الكفاءة وا=مانة يصعدھم إلي مناصب الحكم بمحض إرادته المتحررة من كل 

وما كان غير ھذا يمكن . كان ھذا ھو ما دار في خلد كل مصري حين قامت الثورة . لسليمة خوف وبالطرق الديمقراطية ا
أن يدور في خلد أحد ؛ =ن الثورات إنما تقوم لترد للشعوب حريتھا المسلوبة ، ولترسي دعائم الحكم الصالح النابع من 

أن اJخوان وجدوا أن جمال  –الفصل ا=ول وكان مفاجأة لkخوان كما جاء في  –ولكن الذي حدث . إرادة ھذه الشعوب 
عبد الناصر متشبث بأھداب الحكم ، ُمِصر علي إبقائه في حوزته ، وأن فكرة التخلي عن الحكم قد استبعدت تماًما ، فماذا 

  . كان موقف اJخوان حيال ھذا التحول المفاجئ ؟ 

  : نظرية المرشد العام  •

http://www.ikhwanwiki.com


أن الشعوب إذا ابتليت بحاكم ظالم تبذل جھدھا في مقاومة : ة مقنعة ملخصھا كان للمرشد العام في ھذا الصدد نظري    
ظلمه بجميع وسائل المقاومة ، حتى إذا فشلت كل جھودھا لم يبق أمامھا من ملجأ تلجأ إليه ومBذ أخير تستغيث به إ, 

بد وظلم فإلي من يلجأ الشعب Jنقاذه ؟ فإذا كان الجيش ھو الحاكم واست.. فالجيش ھو الملجأ ا=خير Jنقاذ الشعب .. الجيش 
خاطب به جمال عبد الناصر ثم خاطب به كل .. كان ھذا ھو منطق المرشد العام الذي خاطب به أعضاء مجلس الثورة . 

أن يصدر منھم ظلم  –ماداموا ھم الحاكمين  –ولما كانت ھذه قضية منطقية مسلًما بصحتھا يتصوروا .. عضو علي حدة 
حيف أو ا,ستبداد إليھم سبيBً ؛ =نھم ما قاموا بالثورة إ, للقضاء علي الظلم وا,ستبداد ، فكيف يقارفون ما أو أن يجد ال

  . قاموا ھم للقضاء عليه ؟ 
ولكي , تقع تصوراتھم ھذه علي القارئ موقع ا,ستغراب ، ينبغي أن يستحضر القارئ في خاطره صورة مجموعة     

م العقد الثالث من العمر ، , خبرة لھم بالحياة ، وليسوا علي نصيب يذكر من الدراسة العميقة من الشباب لم يجاوز أكثرھ
ومع ذلك , تبرئھم من نفثة شيطان نفخھا في .. أو الثقافة المستوعبة ، وفي أحناء صدورھم قلوب نابضة بحب بBدھم 

. ھم مطلقة دون قيد أو شرط ودون محاسب ودون معقب نفوسھم غرور السلطة المفاجئة ، التي وجدوا مقاليدھا قد ألقيت إلي
وبھذا الصدد ننقل للقارئ الكريم ما جاء علي لسان أحد ھذه المجموعة في خطبة ألقاھا في ھيئة التحرير بكفر الشيخ 

 يوليو لن ٢٣إن الذين بايعوا _ وباعوا أرواحھم يوم : " فيقول حسين الشافعي عن نفسه وعن زمBئه  ١٨/٤/١٩٥٣
بل إنھم سيعودون إلي أماكنھم بمجرد إتمام رسالتھم ، وعندما . يتغيروا حتى يصلوا بالبBد إلي ما اعقدوا العزم عليه 

ھكذا كان اعتقاد " . يتأكدون من أن الشعب أصبح قادًرا بحق علي تولي زمام نفسه علي أساس من الديمقراطية الحقة 
  . و, أدري ھل كان جمال عبد الناصر يعتقد أيًضا ھذا ا,عتقاد ؟ .. روا حسين الشافعي واعتقاد زمBئه أنھم لن يتغي

أخذت ھذه القضية فترة غير قصيرة من الزمن ، كان خBلھا مناقشات ومراجعات بين أعضاء المجلس بعضھم وبعض     
بل كل شيء ، فمخططه واعتبر جمال إثارة ھذه القضية عقبة كبرى ، عله أن يجتازھا ق. ، وبينھم وبين رئيسھم جمال 

وقد راح ضحية تفادي ھذه العقبة اثنان من أعضاء المجلس كان ,بد من .. الذي رسمه في خاطره متوقف علي تفاديھا 
و, عجب في إبعاد ھذين العضوين ، فقد كانا أكبر . إبعادھما حتى يكون المجلس منسجًما مع تصور جمال وأفكاره 

وكانا ھما العضوين اللذين اقتنعا .. كانا أكثرھم خبرة ، وأنضجھم تفكيًرا ، وأبعدھم نظًرا ا=عضاء سًنا ورتبًة ، وبالتالي 
بما عرضه المرشد من قضية ، ولم يستبعدوا علي ھذا المجلس العسكري الذي يدير شئون البBد باعتبارھم بشًرا كسائر 

السامي الذي دفعھم إلي القيام بالثورة ، ويصير البشر أن تطغي عليھم موجة الغرور بالسلطة المطلقة ، فتنسيھم الغرض 
وكان .. ھمھم الحرص علي استبقاء ھذه السلطة مھما اقتضي ذلك اللجوء إلي وسائل من الظلم لن يعدموا من تبريرھا لھم 

  . ھذان العضوان ھما القائمقام أحمد شوقي والقائمقام يوسف صديق 
أحدھما أن يتخلوا عن كراسي الحكم : ھذه القضية جعل لھم أحد خيارين  وفاتني أن أذكر أن المرشد العام حين عرض    

فعليھم : أما إذا اختاروا ا,ستمرار في كراسي الحكم .. لمن يختارھم الشعب ويرجعوا ھم إلي صفوف الجيش مشكورين 
أيًضا يرجع الجيش إلي  وفي ھذه الحالة.. في ھذه الحالة أن يستقيلوا من الجيش ، ويقطعوا صلتھم به ويصيروا مدنيين 

غير أن ھذا كله لم يجد نفًعا فقد رفضوا الخيارين مًعا ، . وظيفته حارًسا لحدود البBد ، , حارًسا لھم في مناصب الحكم 
وقرروا أن يظلوا حاكمين وأن يظلوا في الجيش ، واقتضي ذلك أن يجعلوا من الجيش آلة طيعة لھم فأخذوا من كل ذي 

وكان ھذا ھو الغBف الجوھري ا=ول الذي تخطي جمال عبد . علوا مناصبه القيادية في أيديھم رأي أو شخصية ، وج
  . الناصر بقوة شخصيته أمام زمBئه بمجلس الثورة وطغيان نفوذه الروحي عليھم 

  : الفصل الثالث   
  : المدى الذي يصل إليه ا�ص3ح الزراعي   

لتي دار الحديث عنھا قبيل الثورة ، وتناولھا أعضاء المجلس النيابي في ذلك مشروع اJصBح الزراعي من المشاريع ا    
ولما قامت الثورة وجھت جل اھتمامھا لوضع ھذا المشروع موضع . الوقت بالمناقشة وإن كانوا لم يتخذوا فيھا قراًرا 

. بالمركز العام لkخوان المسلمين  التنفيذ ، كما أن ھذا المشروع كان من المشاريع التي تمت دراستھا في اللجان المختصة
ولما طلب رأي اJخوان في المشروع وأبدوا رأيھم فيه ، تبين أن ھناك نقطة معينة يختلف اJخوان مع الحكومة حولھا ، 
وھي مقدار الحد ا=على للملكية ، فالحكومة تراه مائتي فدان واJخوان يرونه خمسمائة فدان ، ورأي اJخوان في ذلك كان 

  : م علي ا=سس التالية يقو
تجنب ما تحدثه الطفرة من آثار ، فا,نتقال من الملكيات الضخمة إلي خمسمائة فدان أخف وقًعا علي النفوس من  – ١    

  . انتقالھا إلي مائتين 
ما أ. أن وضع ملكيات من خمسمائة فدان في أيدي أشخاص قادرين علي الصرف عليھا يعود بالخير علي البBد  – ٢    

  . تفتيت الملكيات ووضعھا في أيدي معدمين فسيحرم البBد من إنتاج ھذه الملكيات ويحرم من آلت إليھم كذلك 
أن نظام الميراث اJسBمي سوف يتكفل بتفتيت ھذه الملكيات ذوات الخمسمائة فدان ولكن بطريقة غير متعجلة  – ٣    

ھل الدولة عبء المساعدات المالية التي يجب أن تقدمھا للمعدمين وتدريجية وليس فيھا مصادمة للنفوس ، وسيرفع عن كا
  . حتى يستطيعوا زراعة ما آل إليھم 
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ولعل كثيرين من ذوي الخبرة في الشئون الزراعية وا,قتصادية يرون في نظرية اJخوان ھذه بما يقنعھم ويقنع كل من     
من رجال الثورة رفضوا ھذا الرأي ولم يروا فيما يسنده من حجيج ولكن إخواننا ھؤ,ء .. يتناول ا=مور بالعقل والبصيرة 

إذا سلمنا بأن أعضاء مجلس الثورة في ذلك كانوا : ولسائل أن يسأل فيقول . إ, نكوًصا وتخلفاً وميBً إلي اJقطاعيين 
: ؟ ولھذا السائل نقول حديثي السن و, خبرة لھم بھذه الشئون ، أفلم يكن لديھم مستشارون متخصصون ذوو خبرة ودراية 

كان لديھم الخبراء ، ولكن ھؤ,ء الخبراء لم يكونوا يجرءون علي إبداء رأي يخالف رأي سادتھم ؛ لما كان لھؤ,ء السادة 
ولھذا كان ھؤ,ء . من سلطات تجعل من يخالف لھم رأيا عرضة =ن يلقي به في أعماق السجون أو علي ا=قل في الشارع 

كما أن ھؤ,ء .. مھمتھم تقتصر علي تلتقي آراء ھؤ,ء السادة وتبنيھا وتنفينھا وإيجاد مبررات لھا  الخبراء يفھمون أن
السادة كانوا عادة يتخيرون مستشاريھم من ھذا الطراز من الناس ذوى الميل الطبيعي لمجاراة الحاكم في آرائه مھما كانت 

  . ھذه اfراء 
عبد الناصر تنفيذ ھذا المشروع إلي عضو منھم كلھم يعرفون عنه أنه أشد تطرًفا  و, ندري حتى اليوم لماذا أسند جمال    

، وأخفھم حلًما ، وتصرفاته أقرب إلي الترف والھوس منھا إلي العقل والحكمة مع خطورة ھذا المشروع وجسامة ما 
  . لقد أسند ھذا المشروع إلي جمال سالم .. ينتظر أن يكون له من آثار 

  : اء الخبراء العظام أنموذج من آر  
علي أن البBد في ذلك الوقت لم نكن قد خلت من علماء أحرار ، رأوا في ھذا المشروع بالصورة التي عرض بھا     

عيوًبا خطيرة , ينبغي السكوت عليھا ، كما أن الصحافة كانت , تزال حرة ، صفحاتھا متاحة لذوى الخبرة في مختلف 
ومن ھؤ,ء .. ء إلي الصحف ببحوث ضافية تتناول مناقشة ھذه العيوب وأساليب عBجھا فأدلي بعض ھؤ,.. الميادين 

كتب .. العلماء الدكتور عبد العزيز أحمد الذي كان يعد في ذلك الوقت أعظم الخبراء المختصين ، وكانت له مكانة عالمية 
  : بعنوان  ٢٣/٨/١٩٥٢عددھا الصادر في في " أخبار اليوم " في ھذا الصدد بحًثا قيًما في ھذا المشروع في جريدة 

  والخطوة الثانية .. الخطوة ا9ولي 
  يجب أن يقترن تحديد الملكية بالتوسع الزراعي 

  : نقتطف منه الفقرات التالية   
وأخيًرا قد خطت الحكومة خطوتھا الكبرى في سبيل اJصBح ا,قتصادي وا,جتماعي بتقريرھا مبدأ تحديد الملكية "     
  " . الة الفوارق بين الطبقات Jز

  : العدالة اDجتماعية  •
تحديد الملكية الذي ينظم توزيع الثروة الحالية علي : يعرف كل إنسان أن العدالة ا,جتماعية تتحقق بأمرين ؛ ا=ول     

. ات الموسرة السكان توزيًعا عاد,ً ، وھذا من شأنه أن يرفع مستوي المعيشة بين الطبقات الفقيرة علي حساب الطبق
  . التوسع الزراعي لزيادة الثروة القومية لرفع مستوي المعيشة بين جميع الطبقات علي السواء : والثاني 

  : الحد ا9قصى لتحديد الملكية  •
وتحديد الملكية أسرع في التنفيذ =نه , يحتاج إ, إلي إصدار القوانين الBزمة ، غير أن اختيار الحد ا=قصى للملكية     

أمر من الصعوبة بمكان ؛ لما قد يترتب عليه في ا=وضاع القائمة ، وما قد يترتب علي ذلك من تغير في النظام ا,قتصادي 
، ليس من الميسور التنبؤ به نظًرا لتعدد العوامل المختلفة المتداخلة فيه ، من ذلك ما قد يحدثه من ا=ثر في مجموع اJنتاج 

وھو من المسائل الجدلية ، وكذلك ما يتصل به من مسائل الديون والرھونات القائمة ، وغير الزراعي بالزيادة أو النقصان 
غير أني أريد أن أتناول موضوع تحديد الملكية من . ذلك مما , شك أنه لم يغب عن القائمين بوضع ذلك القانون اfن 

ي تجديد الملكية علي ا=قل في الBئحة التنفيذية إن ناحية التنفيذ ، وأبادر إلي القول بأن الحرص والحذر يقتضيان التدرج ف
فدان ؛ حتى تستبين الحكومة أثره  ٥٠٠لم يكن في صلب التشريع ، وذلك يجعل الحد ا=قصى مرتفًعا بحيث , يقل عن 

منخفض الفعلي في اقتصاديات البBد بصفة عامة ، ,سيما أن تخفيضه فيما بعد ممكن دائًما بخBف ما إذا بدئ بالحد ال
  . وأصاب البBد منه ضرر فإن معالجته تصبح متعذرة 

ويتبين من اJحصاءات أنه إذا حددت الملكية بألف فدان ، فإن مساحة ا=رض التي تكون تحت تصرف الحكومة تبلغ     
 ٢٠إلي  ، وإذا خفض الحد) ألف فدان ٤١٠(فدان ارتفعت ھذه المساحة إلي  ٥٠٠، وإذا خفض الحد إلي ) ألف فدان ٢٥٠(

كيف تتصرف الحكومة في ھذه : والسؤال المھم ھو ) . ألف فدان ٧٤٠(فدان كانت المساحة التي تتول إلي الحكومة 
ا=راضي متى أصبح من حقھا أن تستولي عليھا بمقتضي القانون ؟ وما ھي ا,لتزامات التي تقع عليھا من جراء ذلك 

  . وكيف يمكن مواجھتھا ؟ 

  : ء التحديد التزامات الحكومة إزا •
     ًDك ا=صليين ، علي اعتبار أن للملكية حرمة : أوBسيكون علي الحكومة أن تدفع أرباح السندات التي تعطي للم

: مقررة في جميع ا=ديان ، ومكفولة في كل دساتير العالم ، ومنھا الدستور المصري الذي نص في المادة التاسعة علي أن 
  . حد ملكه إ, بسبب المنفعة العامة وبشرط تعويضه عنه تعويًضا عاد,ً الملكية حرمة فB ينزع من أ

  . سيكون علي الحكومة أن توزع ا=راضي علي صغار المزارعين : ثانًيا     
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  . سيكون عليھا أن تعاونھم بالسلفيات التي تساعدھم علي الوقوف علي أقدامھم في ملكياتھم الجديدة : ثالثاً     
الخاص  –أما ا=مر الثاني . ل والثالث ماليان ويتوقفان علي مقدرة الدولة علي ا,ستجابة لتلك المطالب وا=مر ا=و    

فھو أشدھم تعقيًدا ويحتاج إلي مزيد من العناية والدراسة الدقيقة ؛ إذ أن السواد ا=عظم من صغار  –بتوزيع ا=راضي 
الدائرة الضيقة التي يعيشون فيھا ، و,بد من مرور وقت طويل المزارعين , يتعدي تفكيرھم تدبير شئونھم الخاصة في 

قبل أن يعتادوا علي إدارة الملكيات التي سوف تصبح في حيازتھم نتيجة لتحديد الملكية ، بل إن كثيًرا من المستأجرين 
قد يصاب اJنتاج الحاليين يعتمدون علي المBك ، سواء في جلب البذور أو السماد أو غير ذلك من مطالب الزراعة ، و

فينقص فيعجز المزارع عن الوفاء بسداد أقساط ا=رض والسلفيات ، كما أن بعض ا=راضي غير كاملة اJصBح ويتولي 
  . المBك ا=صليون إصBحھا اfن 

  : الصعوبات في توزيع ا9راضي  •
الصالح لتمليكه تلك ا=راضي ؛ بسبب علي أن الصعوبة الكبرى التي تواجه الحكومة عند التوزيع ھي اختيار المزارع     

تفشي الرشوة والمحسوبية في اJدارة الحكومية ، ومن تعتمد عليھم الحكومة في ذلك من العمد والمشايخ وغيرھم مما 
تعانيه الحكومة اfن في جباية الضرائب وتوزيع أموال الضمان ا,جتماعي ، وما حصل فيه من اختيار أشخاص , حق 

والواقع أن . ن النتيجة إيثار ا=قارب وا=نصار وربما بعض ا=شقياء الذين يخشي العمد والمشايخ بأسھم وتكو. لھم فيه 
مسألة إحكام توزيع تلك ا=راضي أمر يتعلق با=خBق العامة ، وھي لم تبلغ بعد المستوي الBئق وتدعو إلي المزيد من 

توزيع أراضي مصلحة ا=مBك في ضواحي مصر واJسكندرية ،  المراقبة واJشراف الدقيق ، وأمامنا لجان التحقيق في
وقد قضت المصلحة شھوًرا طويلة في اختيار المBك لتوزيع بضعة آ,ف من ا=فدنة علي صغار الفBحين في كفر سعد 

ا,ستعانة وھذا في مساحات محدودة ، فكيف بمئات اf,ف من ا=فدنة مما , تستطيع الحكومة تنفيذ اfن إ, ب. وغيره 
  . بموظفين جدد ترھق بھا ميزانية الدولة فوق إرھاقھا 

  : التدرج في تحديد الملكية  •
نخلص مما تقدم أن الحرص علي أموال الدولة ، وتحقيق العدالة في توزيع ا=راضي ، والمحافظة علي مستوي اJنتاج     

ملكية عند تنفيذ إن لم يكن في صلب التشريع كما كل ذلك يقضي بالتدرج في تحديد ال –الزراعي حتى , يصاب بالنقص 
، يمكن ) ألف فدان ٤١٠(فدان في بادئ ا=مر فإن الحكومة تحصل علي  ٥٠٠فإذا جعل الحد ا=على  –سبق القول 

وناھيك بما يتطلبه اختيار ھذا العدد من وقت وعناية ، وما يستلزمه في تحديد الملكيات  –ألف أسرة  ١٤٠توزيعھا علي 
يرة وتحرير عقودھا وجمع أقساطھا ، وما تتحمله الدولة من أرباح للمBك ا=صليين ، ومن سلفيات للزارع وتتجدد الصغ

حتى إذا ما أسفرت ھذه التجربة عن نتائج مرضية أمكننا بعد ذلك أن نخطو  –في مواعيد زراعة المحصو,ت المختلفة 
أخرى ، وتسير في ) ألف فدان ٣٣٠(صل الحكومة منھا علي فدان تح ٢٠٠الخطوة التالية بتخفيض الحد ا=قصى إلي 

توزيعھا بنفس الطريقة علي ضوء الخبرة والتجارب التي قد تكون اكتسبتھا من التوزيع ا=ول ، ولعله من الخير أن 
أن يكون  أما إذا رأت الحكومة. فدان  ٢٠٠يتضمن التشريع ذاته ھذا التدرج في تحديد الملكية بحيث يصل في النھاية إلي 

فدان ،  ٥٠٠فدان مخافة أن يتصرف المBك فيما زاد عن ھذا الحد أو أنھا بدأت بـ  ٢٠٠الحد ا=قصى للملكية نمن اfن 
فدان ، علي أن يكون لھم  ٢٠٠فيمكن أن يتضمن التشريع نًصا يحظر علي المBك التصرف في ا=راضي التي تزيد علي 

في الوقت المناسب التاريخ الذي يتعين عليھم فيه تسليمھا إليھا بعد أن تكون قد  ةالحق في استغBلھا إلي أن تحدد الحكوم
انتھت من التوزيع ا=ول وأصبحت مستعدة لمباشرة عملية التوزيع الثاني ، وإذا توفى المالك في تلك الفترة جار أن يطبق 

  . علي ورثته حد المائتي فدان 

 : تخفيض ا�يجارات ورفع أجور العمال  •
وفضB عما تقدم يمكن أيًضا إصدار تشريعات بتخفيض اJيجارات أو ربطھا بالمحصول بحيث يتقسم المستأجر مع     

المالك اJيراد بطريقة مناسبة ، وكذلك يمكن رفع أجور عمال الزراعة وھذه كلھا وسائل تھدف إلي رفع مستوي الطبقات 
  . العامة باJضافة إلي تحديد الملكية 

  : ع الزراعي مشروعات التوس •
بعد بيان ما تقدم نتناول بإيجاز الوسائل التي تؤدي إلي التوسع الزراعي ، إذا نظرنا إلي خريطة مجسمة للمملكة     

المصرية نري أن جميع ا=راضي المزروعة تقع في مناطق منخفضة تحيط بھا أراضي صحراوية مرتفعة ، وكانت 
تزرع ا=راضي المرتفعة إ, نادًرا ؛ نظًرا لما يتطلبه ري ا=راضي  سياسة الري تقوم علي الري بالراحة بحيث ,

وقد تبين . المرتفعة من نفقات لرفع المياه إليھا ، وھي نفقات باھظة بسبب ارتفاع أثمان الوقود الBزم لتوليد القوة المحركة 
. ائية بمقادير كبيرة وبأسعار رخيصة لي أن ري الصحاري , يمكن أن يتم علي مقياس واسع إ, إذا توافرت القوة الكھرب

وھذه الشروط , تتحقق إ, بتوليد الكھرباء من مساقط المياه الكبرى ، ولھذا وضعت مشروع كھربة خزان أسوان في سنة 
علي أساس توليد الكھرباء في أنحاء المملكة المصرية بحيث يمكن ري ا=راضي الصحراوية في جميع المساحات  ١٩٣٢

فوافقت علي نقل الكھرباء  ١٩٤٧ما قررت الحكومة تنفيذ ھذا المشروع عرضته علي اللجنة الدولية في سنة ول. الممكنة 
  . إلي الوجه البحري علي يبدأ توزيعھا في مديريتي أسوان وقنا حتى نجع حمادي 
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  : تعميم ري الصحاري  •
ضمنته رسالة ألقيتھا في المؤتمر وقد وضعت بعد ذلك مشروًعا بتعميم ري الصحاري في مصر وسياسة محددة و    

علي " التوسع الزراعي والصناعي المستقبل في وادي النيل " تحت عنوان  ١٩٤٩الدولي الذي عقد في مصر في مارس 
وقد ثبت من التجارب التي . اعتبار أن مصر والسودان يكونان وحدة اقتصادية متكاملة وذلك علي أساس الري المستديم 

راعية أخيًرا في بھتيم أن المقررات الحالية من مياه الري تزيد علي الحاجة ، وأن تقليلھا عن المعدل أجرتھا الجمعية الز
الحالي قد أنتج فعBً زيادة في المحصول ، فقد ارتفع محصول الذرة من ستة أرادب إلي أحد عشر إردًيا بتقليل مياه الري 

وقد وصلت إلي مثل ھذه النتيجة في .  في محصول القطن  عن المعدل الحالي ، وحصل مثل ھذه الزيادة% ٣٠بمقدار 
التجارب التي أجريتھا في ليبيا عندما انتدبتني ھيئة ا=مم المتحدة لوضع مشروعات الري وتعميم استخدام القوة الكھربائية 

، ريثما يتم إقامة ولھذا فقد يؤدي إعادة النظر في توزيع المياه إلي زيادة عاجلة في مساحة الزراعة الصيفية . فيھا 
  . مشروعات أعالي النيل وغيرھا 

  : الري با`بار اDرتوازية  •
وقد دلتني خبرتي في ليبيا علي أنه من المحتمل تعميم الزراعة في المناطق الممتدة من اJسكندرية إلي مرسي مطروح     

طة رئيسية تنشأ في مرسي مطروح فإن جميع فالسلوم علي اfبار ا,رتوازية ، بواسطة التيار الكھربائي الذي يولد من مح
بBد المغرب ا=قصى تقوم بالزراعة فيھا علي اfبار ا,رتوازية ، وبعضھا مناطق تجري تحتھا ا=نھار فعB متجھة إلي 

متر ، وبعضھا تتدفق منه المياه بقوة وغزارة علي  ٤٠٠إلي  ٢٠البحر ا=بيض المتوسط ، وتتراوح أعماق اfبار فيھا من 
  . طول السنة 

  : وأنھي الدكتور عبد العزيز أحمد بحثه بقوله     
ھذه بعض وسائل التوسع الزراعي ذكرناھا إجما,ً ، و, يتسع المقام للحديث عن التوسع الصناعي ، وھي تھدف جميًعا     

بحوث والدراسات التي قدمت ھذا أنموذج لل" .  إلي زيادة الثروة ورفع مستوي المعيشة فيھا متى صحت النية علي تحقيقھا 
وقد قدمه رجل يد سياق حديثه علي أنه لم يكن خبرة مصرية و, عالًما . بين يدي المسئولين عن ھذا المشروع الخطير 

مصرًيا فحسب ، بل كان خبيًرا عالمًيا تلجأ إليه ھيئة ا=مم المتحدة في مثل ھذه الدراسات في أي مكان في العالم ، ومع 
  . حثه جانًبا ذلك فقد طرح ب

  : من واقع الحياة  •
وقد يكون واقع الحياة وحده في ھذا الموضوع حكًما بعد أن وضع ھذا التشريع موضع التنفيذ با=سلوب والصيغة التي     

وقد , يكون للذين يعيشون خارج الريف و, للذين يزالون أعما,ً , تتصل بطبيعتھا بمحاصيل  –وضعتھا ھذه الحكومة 
ن يدلوا بآرائھم في ھذا ا=مر ، ولذا فعلنيا أن نسأل الذين عاشوا تطبيق ھذا التشريع ولمسوا بأيديھم نتائجه ومارسوا البBد أ

وقد يكون كاتب ھذه السطور أحد ھؤ,ء الذين لمسوا بطبيعة عملھم ھذه النتائج واfثار ، فباعتبار أن عملي . خيره وشره 
اد ھيئة تعد أعلي مستويات الخبرة في الدولة ، حيث يمر تحت عينيھا كل محصول كان الخبرة في القطن ، وكنت أحد أفر

.. البBد ، ثم كان علّي أن أزور أراضي اJصBح الزراعي في الوجھين البحري والقبلي لمعاينة إنتاجھا كماً ونوًعا 
أن  –كان اعتدادي بنفسي في مھنتي مھما  –ولكني مع ذلك , أسمح لنفسي .. أستطيع أن أصدر حكًما نتيجة ھذه التجربة 
ولذا فإني أحيل الباحثين في ھذا الشأن إلي التقارير السنوية ، التي كانت . يكون حكمي الحكم القاطع في ھذا الشأن 

فسيقرأون في ھذه التقارير مدى .. تصدرھا ھيئة خبراء ا,ستئناف التي كنت أحد أعضائھا عن حالة محصول القطن 
وقد يكون معلوًما أن قيمة القطن المصري  –ل الرئيسي في رتبه تدھوًرا كبد البBد خسائر جسيمة تدھور ھذا الحصو

من المحصول العالمي % ٦ا,قتصادية ليست في كميته وإنما في نوعيته ورتبته ، فمحصول القطن المصري كًما , يعدو 
 .  

أن أضع بين يدي القارئ تجربة معينة قد يفھم منھا بعض  أما أسباب التدھور فليس ھنا مجال تفصيلھا ، ولكنني أستطيع    
  : ھذه ا=سباب 

عھد إلّي في أواخر الخمسينات القيام ببحث عن أسباب وجود بقع سوداء في القطن المصري تظھر آثارھا في النسيج ،     
وكان . Bح الزراعي فاقتضي ذلك أن أمكث شھًرا في منطقة زراعية معينة في زمام مركز أبو حمص من مناطق اJص

من دأبي إذا باشرت عمBً من ا=عمال أن أمتزج بالعاملين فيه علي اختBف مستوياتھم حتى يكون الشعور السائد بيني 
رجل ذكي كبير السن ذو خبرة وحنكة يعاونني في " باشخولي " وكان يعمل في ھذه ا=رض . وبينھم الحب وا,طمئنان 

ف في اJصBح الزراعي ، وقد كنت أتمني أن تجمعني الظروف برجل منصف مجرب وھو بطبيعة الحال موظ. بحثي 
عاش طول حياته في الزراعات وباشرھا بنفسه قبل اJصBح الزراعي وبعده =لقي عليه السؤال الذي يتلجلج في خاطري 

وقّل في  –ف و, وجل علي أن يجيبني إجابة صريحة دون خو –عن أثر قانون اJصBح الزراعي في اJنتاج الزراعي 
تلك ا=يام التي نتحدث عنھا من كان يجرؤ علي المصارحة بحقيقة ما يعلمه عن ذلك إن كان فيما يعلم ما يمس ھذا القانون 

  . من قريب أو من بعيد 
  : انتھزت الفرصة وألقيت ھذا السؤال علي ھذا الرجل الخبير المحنك الذي أحبني واطمأن إلّي كل ا,طمئنان     
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  : فكانت إجابته اfتي     
المزارع الثري الذي أخذ أرًضا من اJصBح الزراعي استطاع أن يصرف عليھا من جيبه فأعطاھا حقھا من الخدمة "     

أما المزارع الفقير المعدم الذي أخذ أرًضا من اJصBح الزراعي والذي يعتمد . والتقاوي والسماد ، فأنتجت إنتاًجا طيًبا 
ه به ھيئة اJصBح الزراعي من لوازم الزراعة فإنه ازداد فقًرا =ن ھيئة اJصBح الزراعي , تمده إ, بجزء علي ما تمد

ضئيل من لوازم الزراعة ، ولما كانت ا=رض في حاجة إلي استكمال حقھا من ھذه اللوازم وليس عنده ما يشتري به فإن 
.  طيع أن يسدد شيًئا مما عليه لھيئة اJصBح ، فتتراكم عليه الديون أرضه , تكاد تنتج ما يكفيه شخصًيا لطعامه و, يست

ولما كانت الكثرة الغالبة من المنتفعين باJصBح الزراعي من الصنف ا=خير فإن اJنتاج الزراعي في مجموعه قد تدھور 
  " . كماً وصنًفا 

ن حددوا الخمسمائة فدان حًدا أعلى للملكية الزراعية لم وقد ُسقت ھذه الواقعة =لفت النظر إلي أن اJخوان المسلمين حي    
يكونوا رافضين لkصBح الزراعي و, أعداء للحكومة و, معوقين لمشاريعھا ، وإنما كانوا يريدون أن يجنبوا البBد ما 

ل الثورة بالرغم ولكن رجا. كان ,بد أن يحيق بھا من خسائر مادية واجتماعية نتيجة ا=خذ بمشروع الحكومة دون تعديل 
من ضآلة إلمامھم بالعلوم الزراعية وا,جتماعية وعدم خبرتھم في ھذه الشئون أصروا علي أن يؤخذ بمشروعھم دون 

وقد كان ھذا اJصرار السبب في إقصاء علي ماھر عن رياسة الوزارة ؛ =نه لم .. تعديل ، كأنما أنزل من لدن حكيم حميد 
ولما كان ھذا اJصرار من أمثال ھؤ,ء الرجال غير المختصين مثاًرا . دون تعديل  يكن يري أن يؤخذ بھذا المشروع

لBستغراب ، ومدعاة للدھشة ، فقد رأيت استقصاء ھذا ا=مر بحًثا عن الدوافع القوية التي ,بد أنھا كانت وراء ھذا 
و , .. اھم مع أصحاب الرأي اfخر اJصرار حتى سلبت ھؤ,ء الرجال القدرة علي ا,ستماع fراء المختصين أو التف

إن بحثي عن ھذه الدوافع ھو الذي جعلني أخص ھذا المعلم بالذات من معالم الخBف باھتمام كبير : أكتم القارئ إذا قلت له 
ذلك أن الدافع الذي عثرت عليه , يلقي بظBل من الريبة والشك علي المشروع فحسب ، بل .. وأن أوسع له من الصفحات 

  . ھذه الظBل قد تمتد وتمتد إلي ما ھو أبعد من ذلك إن 
وقد انتھي بي ا,ستقصاء إلي أن ھذا المشروع مستوحي من جھة أجنبية ، ولم تكن ھذه الجھة ا=جنبية إ, وزارة     

  . الخارجية ا=مريكية 
  المشروع ا9مريكي لaص3ح الزراعي بمصر 

  : تحت العنوان اfتي  ٦/٩/١٩٥٢يوم " أخبار اليوم " جاء في     
  وزارة الخارجية ا9مريكية تضع تقريًرا عن الملكية الزراعية في مصر        
  إذا وزعت الملكية توزيًعا عادDً تغير تكوين البرلمان وا9حزاب المصرية        
  رجال ا9حزاب ينسون خ3فاتھم ويتحدون ضد إص3ح أحوال الف3ح        

  : د الحميد الكاتب من عب –نيويورك     
وضعت وزارة الخارجية ا=مريكية بحًثا مفصBً عن مشكلة إصBح الملكية الزراعية في مصر تناول س�وء توزي�ع ھ�ذه     

وقد أحيط بالسرية " مكتب ا=بحاث السرية بوزارة الخارجية " والتقرير من وضع . الملكية وأثره في حياة مصر السياسية 
لرونيو بضع نسخ لم تصل إ, إلي أيدي المختصين بش�ئون مص�ر م�ن المس�ئولين ف�ي ال�وزارة ، وق�د التامة فطبع منه علي ا

  : أن يحصل علي نسخة من التقرير يلخصھا في المقال التالي " أخبار اليوم " استطاع مراسل 
ب��رغم أن الزراع��ة "  :يب��دأ تقري��ر وزارة الخارجي��ة ا=مريكي��ة ب��ذكر الحقيق��ة الت��ي يعرفھ��ا الع��الم كل��ه ع��ن مص��ر وھ��ي     

تسيطر علي ا,قتصاد المصري إ, أن الغالبية الكبرى من السكان الزراعيين يعيشون ف�ي مس�توي م�ن الحي�اة غي�ر مBئ�م ، 
بينما أستأثر عدد قليل نسبًيا من كبار المBك ، بفضل ما لھم من ث�روة وم�ن . وبالتالي ليس لھم نفوذ سياسي في أمر بBدھم 

ويضرب التقرير مثB علي ھذه الحقيقة تكوين . ام القوة السياسية التي يستغلونھا لحماية مصالحھم الذاتية قوة اقتصادية بزم
مجلس النواب ا=خير ومقدار ما يملك أعضاؤه من الثروة الزراعية التي ظفروا عن طريقھا بمقاعد النيابة عن الشعب الذي 

فم�ن أعض�اء ھ�ذا المجل�س . شر مليوًنا منه سھًما واحًدا من ا=رض يعيش علي الزراعة ، ومع ذلك , يملك زھاء أربعة ع
خمسة يملك كل منھم أكثر من ألف فدان ، وأربعون يملك الواحد منھم أكثر من خمسمائة فدان ، وستون تزيد ملكي�ة الواح�د 

  . منھم علي مائة فدان ، وثBثة وسبعون يديرون تفاتيش زراعية واسعة 
لمجلس حوالي مائة عضو , يعدون من المBك ال�زراعيين ، ولك�ن م�نھم ع�دد م�ن كب�ار الص�ناعيين نعم ، كان في ھذا ا    

. وكب�ار الرأس��ماليين ، كم��ا أن م�نھم ع��دًدا م��ن أص��حاب المھ�ن الح��رة ذات ا=رب��اح الجزيل�ة كالمحام��اة والط��ب والص��حافة 
ومعني ھذا أن البرلمان . أمBًكا وأكثر ثراء وعلي ھذا النسق يتألف مجلس الشيوخ ، مع فارق واحد ھو أن أعضاءه أوسع 

, يض�م أح�ًدا م�ن ھ�ؤ,ء الفBح�ين ، وإنم�ا تت�ألف غالبي�ة ، الذي يمث�ل بل�ًدا غال�ب س�كانه م�ن الع�املين بأي�ديھم ف�ي الزراع�ة 
ض�اع ولو كانت ا=راض�ي الزراعي�ة موزع�ة عل�ي الع�املين فيھ�ا توزيًع�ا يق�ارب أو. مجلسه ممن يستغلون ھؤ,ء الفBحين 

العدالة ا,جتماعية ولو إلي حد ما ، لتغير تكوين البرلمان المصري وتكوين ا=حزاب السياسية المصرية ، بل لتغير الوضع 
ذل�ك أن ھ�ؤ,ء الفBح�ين ، مBًك�ا ص�غاًرا ومس�تأجرين وأج�راء يكون�ون الغالبي�ة .. السياسي ال�داخلي ف�ي مص�ر تغي�ًرا تاًم�ا 
من مجموع الس�كان ، وبعض�ھا تق�درھم ب�أكثر م�ن % ٦٩اJحصاءات تقدرھم بنسبة الكبرى من الشعب المصري ، فبعض 
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من ھذا المجموع ، وھم ليسوا بالجزء ا=كبر من السكان فحسب ، بل ھم أيًضا مصدر أكبر جزء من الدخل ا=ھل�ي % ٧٥
  . من الدخل ا=ھلي في مصر كلھا % ٤٥؛ فإليھم وحدھم يعود 

  : التقدم والفقر  •
د ا=م�ر خط�ورة أن ش�ئون الفBح�ين , تنص�لح و, تتحس�ن بتق�دم الحي�اة ف�ي مص�ر بوج�ه ع�ام ، ب�ل ھ�ي عل�ي ومما يزي    

تنطب�ق " التق�دم والفق�ر " النقيض من ذلك ت�زداد عل�ي ا=ي�ام س�وًءا وت�أخًرا ونظري�ة المفك�ر ا,جتم�اعي ھن�ري ج�ورج ع�ن 
وا=رق�ام تب�رز . دادت الغالبية الكبرى من أھلھ�ا فق�ًرا وت�أخًرا انطباًقا حرفًيا علي مصر ، فكلما تقدمت فيھا الحياة العامة از

، وثBث�ة أرب�اع ھ�ؤ,ء الزائ�دين م�ن % ٩٧ففي خBل السنين الخمسين ا=خيرة زاد ع�دد س�كان مص�ر بنس�بة : ھذه الحقيقة 
زراعي�ة ف�ي س�نة ، فبينم�ا ك�ان نص�يب الف�رد م�ن ا=راض�ي ال% ١٢الفBحين ، أما ا=رض التي يزرعونھ�ا فل�م ت�زد بنس�بة 

وفضBً عن ذلك فإن الج�زء ا=كب�ر م�ن .. أقل من سبعة قراريط  ١٩٤٧أكثر من نصف فدان صار نصيبه في سنة  ١٨٩٧
ا=رض التي أصلحت خBل نصف القرن ا=خي�ر أض�يفت إل�ي أراض�ي كب�ار الم�Bك ال�ذين اس�تطاعوا بفض�ل م�ا ل�ديھم م�ن 

ومعن�ي ھ�ذا بعب�ارة مختص�رة أن تق�دم .. ه الحكوم�ة م�ن ا=راض�ي الب�ور نفوذ سياسي أن يشتروا بأزھد ا=ثم�ان م�ا أص�لحت
  . الحياة في مصر وزيادة أراضيھا المزروعة يزيد الغني غني والفقير فقًرا 

ومثل ھذا يقال أيًضا عما طرأ خBل فترة الحرب وما أعقبھا من ارتفاع ف�ي أس�عار المحص�و,ت الزراعي�ة ، ف�إن أكث�ر     
ك�ان متوس�ط إيج�ار الف�دان  ٣٨/١٩٣٩فم�ثBً ف�ي س�نة . يادة عاد علي المالك , عل�ي المس�تأجر أو ا=جي�ر الغنم من ھذه الز

زاد دفعة  ٥٠/١٩٥١جنيًھا ، وفي  ١٩زاد إلي  ٤٤/١٩٤٥جنيًھا ، وفي ١٥زاد إلي  ٤٢/١٩٤٣ثمانية جنيھات ، وفي سنة 
لسريعة الضخمة في إيجارات ا=راضي فاستغرقت أكث�ر م�ا حدثت ھذه الزيادة المطردة ا. واحدة إلي كثر من ثBثين جنيًھا 

طرأ من زيادة علي أسعار القط�ن وغي�ره م�ن المحص�و,ت الزراعي�ة ، وب�ذلك بق�ي المس�تأجر عل�ي حال�ه بينم�ا ازداد دخ�ل 
وف��ي كثي��ر م��ن الح��ا,ت , يح��دد المال��ك إيج��ار أرض��ه ، ب��ل يف��رض ل��ه ح��ًدا أدن��ي عل��ي . أص��حاب ا=راض��ي زي��ادة ھائل��ة 

أم�ا إن ج�اءت الغل�ة س�خية وك�ان الس�عر مرتفًع�ا . مستأجر أن يدفعه مھما كانت غلة ا=رض ومھما كان س�عر المحص�ول ال
  . قاسم المستأجر ما زاد علي الحد ا=دنى 

ولو كانت ھناك قوانين تعط�ي المس�تأجر نص�يًبا معت�د,ً مم�ا يط�رأ عل�ي أس�عار محص�و,ته م�ن زي�ادة ، وتحمي�ه عن�دما     
حصول في كميته أو في ثمنه ، لتحسن حال ھذه الطبقة الكبيرة بفضل ما طرأ علي أسعار المحصو,ت الزراعية يصاب الم

وھم علي أي ح�ال أق�ل س�وًءا  –من زيادة خBل الحرب وبعدھا ، ولكن انعدام ھذه القوانين أدي إلي بقاء طبقة المستأجرين 
، ف�ي ح�ين أن خ�زائن كب�ار ال�زراعيين تكدس�ت ب�ا=موال الت�ي تع�يش مثلم�ا كان�ت تع�يش قب�ل الح�رب  –من طبق�ة ا=ج�راء 

.. يشترون بھا أمBًكا جديدة يضيفونھا إلي أمBكھم الحالية ، أو يستغلونھا في مشروعات صناعية تعود عل�يھم ب�دخل جدي�د 
جًيا عل��ي الحي��اة وھ��ذا وذاك يؤدي��ان إل��ي تركي��ز الملكي��ات الكبي��رة ف��ي أي��د قليل��ة ، وك��ذلك س��يطرة الم��Bك ال��زراعيين ت��دري

  . الصناعية 

  : ا9حزاب السياسية ونظرتھا إلي الف3ح  •
ويعرض تقرير الحكومة ا=مريكية لموق�ف ا=ح�زاب السياس�ية المص�رية م�ن مش�كلة الف�Bح المص�ري ، وكي�ف أن ھ�ذه     

ف�الفBح . كب�رى م�ن الش�عب المص�ري الحالة المؤسفة لم تثر اھتمام ھذه ا=حزاب اھتماًما حقيقًيا عملًيا بم�ا تعاني�ه الغالبي�ة ال
المصري , يكاد يسمع من رجال ھذه ا=حزاب كلمة عطف واھتمام إ, في أيام المعارك ا,نتخابية ، ولكنه أردك بالتجرب�ة 
المتكررة خBل السنين ا=خيرة أن ما يبذل له من وعود أثناء ا,نتخابات , تغنيه من فقره وبؤس�ه ش�يًئا ، وأن ص�لته بنائ�ب 

  . ائرته وبالتالي بالحزب السياسي الذي انتخب مرشحه تنقطع ساعة يغادر مقر لجنة ا,نتخاب د
ونظرة سريعة إلي برامج ا=حزاب السياسية المھمة في مصر ، م�ن حي�ث إص�Bح الري�ف وتحس�ن ح�ال الف�Bح ، ترين�ا     

ت��ى مج��رد دلي��ل عل��ي أن ح��ال الفBح��ين أنھ��ا عب��ارات غامض��ة جوف��اء , يمك��ن أن تك��ون برنامًج��ا أو أساًس��ا لعم��ل أو ح
فحزب الوفد مثBً يق�ول برف�ع . المصريين شغل من أذھان واضعي ھذه البرامج والمشرفين عليھا جانًبا حقيقًيا من ا,ھتمام 

وح�زب الكتل�ة ..! وحزب ا=حرار الدستوريين يقول بتخليص الش�عب م�ن ش�بح الفق�ر والجھ�ل والم�رض ..! مستوي الحياة 
  .. ! . مانات الBزمة للتحرر من العوز يقول بالض

و, توجد أحزاب سياسية في بلد يسير علي نظ�ام برلم�اني ص�حيح بلغ�ت برامجھ�ا ف�ي الش�ئون الداخلي�ة .. وھكذا وھكذا     
ولك�ن للمس�ألة جان�ب آخ�ر ھ�و أن ھ�ذه ا=ح�زاب ل�م تجع�ل . من الغموض والس�طحية مبل�غ ب�رامج ھ�ذه ا=ح�زاب المص�رية 

وإنم��ا =ن م��ن مص��لحة الق��ائمين عل��ي أمرھ��ا . حية ھك��ذا م��ن ب��اب الجھ��ل بم��ا يج��ب عمل��ه للف��Bح والري��ف برامجھ��ا وس��ط
 ًBح علي ما ھ�و علي�ه فق�ًرا ومرًض�ا وجھ�Bومظھ�ر ذل�ك أن ھ�ذه ا=ح�زاب تحت�دم بينھ�ا .. والموجھين لسياستھا أن يبقي الف

باب م�ا ين�ال ، حت�ى إذا عرض�ت =م�ر خ�اص بتحس�ين الخصومة والعداوة ما تحتدم ، وينال بعضھا من بع�ض ب�التھم والس�
كان ھذا ھو ش�أنھا . حال الفBح تحسيًنا جوھرًيا ملموًسا ، نسيت ما بينھا من خBف ووقفت جميًعا صفاً واحًدا في البرلمان 

عن��دما ع��رض عل��ي مجل��س الش��يوخ من��ذ س��نين ب��أ, يس��مح لم��ن يمل��ك مائ��ة ف��دان ف��أكثر أن يس��تزيد م��ن ا=رض الزراعي��ة 
، وكذلك المش�روعات الت�ي ك�ان يتق�دم بھ�ا أحم�د حس�ين عن�دما ك�ان وزي�ًرا للش�ئون ا,جتماعي�ة أو ) مشروع محمد خطاب(

موظًفا بوزارتھا Jدخال بعض اJصBحات في الريف المصري عن طريق المراكز ا,جتماعية الريفية ، فإنھا كانت تقاب�ل 
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ن كب��ار الم��Bك م��ن أعض��اء ھ��ذه ا=ح��زاب السياس��ية المتخاص��مة بكثي��ر م��ن المعارض��ة ، يش��ترك فيھ��ا متض��امنين مت��آزري
  . المتنافرة 

  : التصنيع وحده D يحل المشكلة  •
ويعرض تقرير الحكومة ا=مريكية إلي ما تدور به أقBم الكتاب ، وما يقال أحياًنا علي منصة البرلم�ان ، م�ن مقترح�ات     

  : لتحسين حال الفBح المصري ، وأھمھا أمران 
  . زيادة ا=راضي الصالحة للزراعة ، والشروع في تصنيع البBد     
فأما ا=راضي الصالحة المزارعة فإن أقصي ما يمكن زيادته منھا .. ويري التقرير أن كBً من ا=مرين , يحل المشكلة     
ال�دلتا وعل�ي جانبيھ�ا ، كم�ا  ھو مليون وثلث مليون فدان ، تشمل ا=راضي البور في شمال –وفق أكثر الدراسات تفاؤ,ً  –

فإذا تم ھذا علي ما يقتضيه من أموال ضخمة تنفق في . تشمل تحويل مناطق الصعيد ا=قصى من ري حياض إلي ري دائم 
شق الترع وحفر المصارف وإنشاء شبكات كھربائية وتنفيذ منخفض القطارة ، وتعلية خزان أسوان وإنشاء خزانات أخ�ري 

ا صارت ا=رض الزراعية في مصر أكثر قليBً من سبعة مBيين فدان في حين أن عدد س�كانھا ال�ذين علي النيل ، إذا تم ھذ
وبذلك سيظل مستوي الحياة علي ما . اثنين وعشرين مليوًنا من البشر  ١٩٦٠سنوًيا سيبلغ في سنة % ١.٥يتزايدون بنسبة 

ص��Bح ھ��ذه ا=راض��ي الب��ور ، وزي��ادة ا=راض��ي حقيق��ة إن إ. ھ��و علي��ه اfن ب��رغم م��ن ھ��ذه الزي��ادة ف��ي مس��احة ا=رض 
الصالحة للزراعة قدر اJمكان أمر محتوم حتى , تھبط حياة الفBح عما ھي علي�ه اfن م�ن مس�توي م�نخفض ، إ, أن ھ�ذا 

  . ليس ھو الحل لتحسين حال الفBح ورفع مستوي حياته 
لة ومن حيث القوة المحركة ؛ =ن العام�ل المص�ري أثب�ت فمع أن ھذا أمر ميسور من حيث اليد العام.. وكذلك التصنيع     

خBل عمله بمصانع قوات الحلفاء أثناء الحرب أنه يستطيع أن يصبح ع�امBً ص�ناعًيا م�اھًرا ، و=ن م�ن الممك�ن تولي�د ق�وة 
ذا التص�نيع كھربائية ضخمة من خزان أسوان وغيره من مساقط المياه ، فضBً عما في مصر من منابع للبترول ، إ, أن ھ�

ذل��ك أن أي بل�د ناش��ئ ف��ي الص��ناعة , .. ل�ن ي��ؤدي م��ع الوض�ع ا,قتص��ادي ال��راھن ف�ي مص��ر إ, إل��ي خل��ق مش�كلة جدي��دة 
يستطيع أن يعتمد في تصريف منتجاته الصناعية علي ا=سواق العالمي�ة الت�ي احتكرتھ�ا ال�بBد المتقدم�ة ف�ي الص�ناعة ، إنم�ا 

إذا ظل مستوي الغالبية الس�احقة م�ن الش�عب المص�ري منخفًض�ا ، وظ�ل دخلھ�ا ض�ئيBً ف. يعتمد علي السوق المحلية وحدھا 
فإن ا,ستھBك المحلي سيكون من القلة ، والسوق المحلية ستكون من الكساد ، بحيث , تستطيع ھ�ذه الص�ناعات الت�ي تنش�أ 

جھا الصناعي بB سوق تس�تھلكه , في مصر أن تعيش وتزدھر ، وبالتالي تخلق مصر لنفسھا مشكلة جديدة حين يصبح إنتا
  . في الداخل أو في الخارج 

  : Dبد من تحديد الملكية الزراعية  •
إن أي إص��Bح ريف��ي ف��ي مص��ر ي��راد أن يك��ون ل��ه أث��ر حقيق��ي , يمك��ن أن يتجن��ب موض��وع إع��ادة توزي��ع ا=راض��ي "     

  " . الزراعية توزيًعا عاد,ً 
قرير الحكومة ا=مريكية ، كما ي�ري أن زي�ادة ا=راض�ي الص�الحة للزراع�ة ، وإنش�اء ھذه ھي النتيجة التي ينتھي إليھا ت    

المشروعات الصناعية والتوسع فيھا ، يجب أن يسبقه توزيع الملكية الزراعية من جديد توزيًعا يقت�رب م�ن أوض�اع العدال�ة 
راعة بشيء جديد ي�راد تجربت�ه ف�ي مص�ر ، وليس توزيع الملكية الزراعية علي أكبر عدد من العاملين في الز. ا,جتماعية 

فقد سبقتھا ف�ي ذل�ك عش�رات م�ن ال�دول ف�ي أوروب�ا وآس�يا وأمريك�ا الجنوبي�ة ، الت�ي يفرض�ھا النظ�ام اJقط�اعي ، إل�ي ن�ور 
وق�د لج�أت .. العصر الحديث الذي يتميز عن سواه من العص�ور بمب�ادئ الع�دل ا,جتم�اعي والتق�ارب ب�ين طبق�ات المجتم�ع 

  . دول إلي تحديد الملكية الزراعية فيھا تحديًدا تقشعر له أبدان كبار المBك في مصر لو سمعوا به بعض ھذه ال
ويتناول تقرير الحكومة ا=مريكية ما يوجه من اعتراضات إلي مبدأ توزيع الملكيات الكبيرة علي صغار المزارعين في     

ل دون اس�تخدام الوس�ائل الفني�ة الحديث�ة الت�ي يمك�ن أن تس�تغل مصر ، وأھمھا ا,عتراض بأن تفتيت الملكيات الكبيرة سيحو
في الملكي�ات الكبي�رة وح�دھا ، وي�رد عل�ي ھ�ذا ا,عت�راض ب�أن واق�ع ا=م�ر ف�ي مص�ر أن أكث�ر الملكي�ات الكبي�رة , ت�زرع 

بي�رة إنم�ا ت�ؤجر قطع�ا ذل�ك أن الع�زب والتف�اتيش الك.. وإنما وفق الوسائل القديم�ة الت�ي ألفھ�ا الفBح�ون .. بالوسائل الحديثة 
صغيرة للفBحين يزرعونھا بوسائلھم العتيقة ، ثم يأخذ المالك أقصي ما يستطيع من المحصول أو اJيجار ، وقليل ج�ًدا م�ن 
ھذه المزارع الكبيرة ما يزرع بوسائل حديث�ة ب�المعني الص�حيح ، وھ�ي وس�ائل يمك�ن ا=خ�ذ بھ�ا ف�ي الم�زارع الص�غيرة إذا 

  . ي دقيق أنشئ لھا نظام تعاون
وفضBً عن ذلك فإن من المشكوك فيه أن الوسائل الفنية الحديثة أجدي في زراعة ا=رض المصرية من الوسائل القديمة     
والدليل علي ذلك أن محصول الفدان المصري من القطن ومن ال�ذرة ھ�و أعل�ي محص�ول منھم�ا ف�ي الع�الم كل�ه ، بم�ا في�ه . 

وي�ري بع�ض الخب�راء ال�زراعيين أن الترب�ة المص�رية ذاتھ�ا وق�رب . لعلمية مثل أمريك�ا البBد التي تزرع بأحدث الوسائل ا
المياه من سطح ا=رض وقلة ا=مطار أو انعدامھا تجعل ا=دوات القديمة كالمحراث أصلح من ا=دوات الحديثة التي تتعم�ق 

  . في ا=رض وتقلب تربتھا بطًنا لظھر فتعرضھا للجفاف الشديد 
ن من الصالح إتباع الطرق الحديثة أو اJبقاء علي الطرق القديمة ، فإن تكوين أكبر ع�دد ممك�ن م�ن الملكي�ات وسواء كا    

وإنما المشكلة الحقيقي�ة ھ�ي ھ�ذه الطبق�ة .. الصغيرة التي يعود دخلھا علي من يزرعونھا بأنفسھم لن يخلق مشكلة في مصر 
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وعل�ي ا=ح�زاب المص�رية ، وب�ذلك يفرض�ون عل�ي مص�ر م�ن  من كبار الم�Bك ال�ذين يس�يطرون عل�ي البرلم�ان المص�ري
ا=وضاع ا,جتماعية وا,قتصادية ما يتفق ومصالحھم الخاصة ، ويتنافي مع مبادئ العدالة ا,جتماعي�ة وأوض�اع ا,قتص�اد 

  . الزراعي السليم 
  م3حظات حول ھذا المشروع ا9مريكي 

  أو حول ھذا التقرير ا9مريكي 

لي القارئ تقرير وزارة الخارجية ا=مريكية عن الملكي�ة الزراعي�ة ف�ي مص�ر ، ينبغ�ي أن يك�ون لن�ا بع�ض بعد أن نقلنا إ    
  : المBحظات 

كان المفروض في مشروع زراعي وفي بحث زراعي أن يكون وضعه من اختصاص وزارة الزراع�ة ا=مريكي�ة  – ١    
ن م�ن وض�ع وزارة الخارجي�ة وم�ن وض�ع مكت�ب ا=بح�اث ولك�ن التقري�ر ك�ا –إن كان للحكومة ا=مريكية حق التصدي له 

  . السرية فيھا 
أن ھذا التقرير باعتباره بحًثا سرًيا سمح بنشره في ھ�ذا الت�اريخ ، ي�وحي ذل�ك ب�أن س�ريته ل�م يع�د لھ�ا داع فق�د أدت  – ٢    

  . ق به وبالجھة التي وضعته سريته دورھا بتبني حكومة نصر له بحذافيره ، وكأن الذين قاموا بتبنيه كانوا علي علم ساب
م��ا ھ��ي ال��دواعي وال��دوافع وراء اھتم��ام دول��ة عظم��ى مث��ل أمريك��ا حت��ى إنھ��ا أتعب��ت باحثيھ��ا الس��ريين لوض��ع ھ��ذا  – ٣    

و,بد أنھا عملت علي إيجاد من يتبناه وإ, لما أجھدت نفس�ھا وأتعب�ت باحثيھ�ا ف�ي وض�عه ، وإ, لك�ان .. التقرير عن مصر 
أم�ا وزارة الخارجي�ة . بحًثا أكاديمًيا م�ن وض�ع وزارة الزراع�ة ا=مريكي�ة أو إح�دى الجامع�ات ا=مريكي�ة  أليق به أن يكون

  . فإنھا , تضع التقارير والبحوث إشباًعا للناحية ا=كاديمية و, بدافع من الشغف العلمي ؟؟ 
ر الوض�ع السياس�ي ال�داخلي ف�ي مص�ر المقصود من بحث وزارة الخارجي�ة ا=مريكي�ة ھ�ذا ھ�و أن ي�ؤدي إل�ي تغيي� – ٤    

فھل كان ھذا التغيير بھم حكومة الو,يات المتحدة إلي ھ�ذا الح�د ؟  –كما جاء ذلك صراحة في صلب التقرير  –تغييًرا تاًما 
وھل ھ�ي م�ن الغي�رة عل�ي مص�ر وعل�ي فBحيھ�ا بھ�ذه الدرج�ة م�ن الغي�رة ؛ حت�ى إن�ك ل�تلمح ف�ي التقري�ر وعبارات�ه مBم�ح 

Jلحاح ؟ التلھف وا .  
لما استعرض التقرير برنامج ا=حزاب السياسية في مصر فيم�ا يتعل�ق بإص�Bح الري�ف وتحس�ين ح�ال الف�Bح ذك�ر  – ٥    

اJخ�وان " أحزاًبا مصرية , يكاد يكون لھا نصيب يذكر من القاعدة الشعبية ، وأغفل عن عمد القوة السياسية الكبرى وھي 
الس�رية ب�وزارة الخارجي�ة ا=مريكي�ة يعل�م تم�ام العل�م ب�أن لھ�ذه الق�وة السياس�ية برنامًج�ا م�ع أن مرك�ز ا=بح�اث " المسلمون 

محدًدا وجھوًدا عملية فيما يتصل باJصBح الريفي وغير الريفي وتحسين أحوال الفBحين وغير الفBحين ، وأن ھذه الھيئة 
  . تضم أكبر عدد من الفBحين والعمال 

يقة من الزمن كانت وزارة الخارجية ا=مريكية ومركز أبحاثھا يعلمان ، كما كان ك�ل الم�راقبين في تلك الحقبة الدق – ٦    
السياسيين في أنحاء العالم يعلمون أن الجو في مصر صار مھيًنا تماًما لتغيير ج�ذري ف�ي الحك�م ، وأن النظ�ام الق�ائم بھ�ا ق�د 

  . اJسBمي الخالص استنفد أغراضه واستوفي أيامه ، وأن الجميع ينتظرون الحكم 
فھل رأت وزارة الخارجية ا=مريكية أنھا أصبحت أمام الواقع من أن التغيير واقع في مصر , محالة ، فلنتدارك ا=م�ر     

، وليكن ھ�ذا التغيي�ر لحس�اب أي ش�يء ، ول�و لحس�اب الش�يطان ، قب�ل أن يك�ون لحس�اب الحك�م اJس�Bمي ال�ذي ھ�و الع�اتق 
وإ, فلننظ�ر إل�ي ش�عوب الك�اريبي وش�عوب . ن ھذا البحث أحد مقدمات ,بد منھ�ا Jنج�اح تكتيكاتھ�ا فكا.. ا=كبر =طماعھا 

أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطي وكلھا شعوب تعيش في ظل سياسة الو,يات المتحدة منذ أكثر من خمسين عاًم�ا وتس�يطر 
أفلم تكن ھ�ذه الش�عوب .. وأ مستوي معيشة في العالم علي اقتصادھا الشركات ا=مريكية ، ومع ذلك فھذه الشعوب تعاني أس

  ! . أولي بھذا العطف ا=مريكي ؟
إن التركيز علي الناحي�ة السياس�ية ف�ي ھ�ذا التقري�ر م�ع التوص�ية باس�تبعاد ك�ل وس�يلة أخ�ري لkص�Bح ي�وحي ب�أن  – ٧    

لع�الم اJس�Bمي ، فب�د,ً م�ن التح�دث وزارة الخارجية ا=مريكية وضعت خطة جديدة للتعامل مع ش�عوب الش�رق ا=وس�ط وا
مع حكومات تستمد سلطتھا من قواعد شعبية ذات نفوذ , تستطيع إبرام أمر دون موافق�ة ھ�ذه القواع�د ، فإنھ�ا إذا فت�ت ھ�ذه 
القواعد وحطمتھا تستطيع أن تمھد أسباب الحكم لرجل واحد توجھه فيتوجه دون أن يكون في البBد من يحاسبه أو يراجع�ه 

 .  

  : الفصل الرابع   
  : الحكم الدستوري   

مطالبة الحاكم بالحكم الدستوري معناه أن يتنازل ھذا الحاكم عن سلطات حكم الفرد إلي حكم يقوم علي الشورى ، ينب�ع     
ل إذا فرض�نا أن جم�ا: وتوض�يًحا لھ�ذا نق�ول . من الشعب بحيث , يبت فيه بأمر إ, بموافقة ممثلين للشعب يخت�ارھم بنفس�ه 

عبد الناصر وافق اJخوان وأصدر أمًرا بالحكم بالشريعة اJسBمية ، فھل كان اJخوان يكتف�ون ب�ذلك دون مطالبت�ه ب�الحكم 
=ن في ا,كتفاء بذلك دون ھذه × الدستوري ؟ واJجابة علي ذلك ھي أن اJخوان كانوا سيطالبونه أيًضا بالحكم الدستوري 

أن  –إذا ھو تغير مزاجه أو وجد في ذلك ما يتعارض مع مص�الحه  –ا بشيء ، قادر فالذي أصدر أمرً .. المطالبة خطورة 
  . يصدر أمًرا بإلغاء ھذا الشيء أو بتعديله أو ا,نتقاص منه أو الزيادة عليه 
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ش�عب ، أنما مطالبة اJخوان بالحكم الدستوري فمعناھا تقليم أظفار الحاكم ، والحد من سلطته ، ونقل ھذه الس�لطة إل�ي ال    
ونقل الحاكم من دائرة شعوره بأنه القيم علي الشعب ، القاھر فوق�ه ، المتص�رف ف�ي ش�ئونه كم�ا يش�اء ، إل�ي دائ�رة ش�عوره 

نع�م ، إن الحك�م بالش�ريعة اJس�Bمية . بأنه خادم للشعب وأجير عن�ده ، مرھ�ون وج�وده ف�ي الحك�م برض�ا ھ�ذا الش�عب عن�ه 
وإن كان يعبر عنه بالشورى ، غير أن الناس ف�ي " الحكم الدستوري " صطBحي يتضمن فيما يتضمن معني ھذا التعبير ا,

عصرنا ھذا حين يرون الحاكم قد أقام الحدود اعتقدوا أنه قد حك�م بالش�ريعة اJس�Bمية متناس�ين أن إقام�ة الح�دود ليس�ت إ, 
غBل ھ��ذا الفھ��م الن��اقص ف��ي ش��عوبھم ج��زًءا يس��يًرا م��ن الش��ريعة اJس��Bمية ، ويلج��أ بع��ض حك��ام ال��بBد اJس��Bمية إل��ي اس��ت

وھذا ھو ال�ذي .. ويقيمون الحدود ويقفون من الحكم اJسBمي عند ھذا الحد ، وينطلقون فيما سوي ذلك في الحكم بأھوائھم 
دعا اJخوان المسلمين إلي المطالبة بالحكم الدس�توري باعتب�اره المقدم�ة الت�ي ,ب�د منھ�ا ، والض�مان ال�ذي , غن�ي عن�ه ف�ي 

ساء سياج متين حول الحاكم يحول بينه وبين ا,نحدار مع أھوائه ، فإذا ضمنا إحاطة ھذا السياج بالحاكم رجونا من وراء إر
  . ھذا الحاكم كل خير 

وقلما يستجيب الحاكم لھذا الطلب لما فيه من قي�ود عل�يھم ، وإن ك�ان ھ�و حقيق�ة ا=م�ر ف�ي ص�الحھم ؛ =ن�ه يعي�نھم عل�ي     
ھوة السلطة ، وحب السيطرة ، وجموح اfمال تتغلب في أكثر ا=حوال وتستبد بالحاكم حت�ى , يك�اد يت�ألق ولكن ش. أنفسھم 

ولك�ن جم�ا,ً ك�أي ح�اكم , يح�ب أن يع�رف عن�ه ذل�ك ، .. وھذا ھو ما كان من أمر جمال عبد الناصر .. بين عينيه غيرھا 
ا,تھا ، ووع�ود يعل�ل بھ�ا الظ�المين ريثم�ا تت�اح ل�ه ف�رص فيحاول عادة أن يتستر وراء شعارات يطلقھا ويحيط شخصيته بھ

  : وإلي القراء مثال من ھذه ا=ساليب .. لتأجيلھا أو للتخلص منھا 
ع�رض جم�ال عب�د الناص�ر عل�ي المجل�س اقتراًح�ا لBتف�اق عل�ي  ٥٢يولي�و س�نة  ٢٣في أول اجتماع لمجلس الثورة بعد     

لمفھوم الدستوري أو يكون حكًما نيابًيا ؟ وعند أخذ ا=صوات وقف جميع ا=عضاء نظام الحكم وھل يكون حكًما استبدادًيا با
وبإعادة أخذ ا=ص�وات م�رة أخ�ري . إلي جانب النظام ا,ستبدادي ، وقف جمال عبد الناصر وحده إلي جانب الرأي اfخر 

فذھب الجميع إلي�ه ف�ي  –إلي منزله وعندئذ غادر جمال المجلس معلًنا استقالته من جميع مناصبه ، وذھب !! تكرر الوضع 
للسادات ، وقد علق عليھا بأنھا ل�م تك�ن " البحث عن الذات " وردت ھذه الواقعة في كتاب . منزله معلنين نزولھم عند رأيه 

لم�ا ذھ�ب زم�Bؤه إلي�ه ف�ي . في مذكراته وعلق عليھا بنفس التعلي�ق " البغدادي " إ, مناورة من جانب جمال ، كما أوردھا 
ما ال�ذي ت�م علي�ه ا,تف�اق ؟ ھ�ل تمس�ك ب�الحكم الني�ابي مباش�رة كم�ا ك�ان منتظ�ًرا م�ن  –زله ,سترضائه ونزلوا عند رأيه من

رجل فضل ا,ستقالة علي الحكم ا,ستبدادي ؟ لقد تم ا,تفاق علي إج�راء انتخاب�ات نيابي�ة بع�د س�تة أش�ھر وتعلي�ق ذل�ك عل�ي 
  . شرط أن تقوم ا=حزاب بتطھير نفسھا 

  : تم إجراء اDنتخابات بعد ستة أشھر ؟  وھل •
ولكن أعلن عن تكوين لجنة من ثBثين عضًوا لوضع مشروع دس�تور جدي�د ، ث�م أعل�ن بع�د ذل�ك .. لم يتم شيء من ذلك     

وق�د ك�ان الش�عب يتلق�ي . عن اقتراح بتكوين لجنة من مائة عضو يؤخذون من النقاب�ات والھيئ�ات لوض�ع الدس�تور وإق�راره 
ويأخذھا مأخذ الجد ويعلق عليھا في الصحف ، ونقتط�ف تعليًق�ا ل?س�تاذ . قتراحات والوعود علي أنھا وعود صادقة ھذه ا,

  : يقول فيه " , مائة و, ألف : " تحت عنوان  ٢٩/١١/١٩٥٢في " أخبار اليوم " محمد زكي عبد القادر في 
وطنية تنتخب انتخاًبا حًرا إذا أريد وضع دستور جديد ، وق�د  بل ,بد من جمعية. , لجنة من مائة أو من ألف .. أجل "     

والم�انح يس�تطيع أن يس�ترد إذا .. وضعت الدستور الحالي لجنة من ثBثين عضًوا وصدر علي أنه منحة م�ن المل�ك للش�عب 
ف�ي مص�ر ھيئ�ات وما معني اقتراح لجنة من مائة يؤخذون من النقابات والھيئات ؟ وفضB عن ذلك فليس�ت النقاب�ات . أراد 

رأي ، ولكنھ�ا جماع�ات لل�دفاع ع�ن المص�الح المادي�ة لطوائفھ��ا ، ث�م إن النقاب�ات ف�ي مص�ر ھيئ�ات رأي ، ولكنھ�ا جماع��ات 
  " . للدفاع عن المصالح المادية لطوائفھا ، ثم إن ثBثة أرباع الشعب ليست له نقابات تمثله 

ن تجتمع وتنفض ، وإنجازاتھا م�ن مش�اريع لدس�تور مج�رد حب�ر وھكذا ظل جمال عبد الناصر في إذاعة اقتراحات بلجا    
علي ورق ، وفي إطBق وعود ومواعيد حتى استطاع أن يمد فترة ا,نتقال التي كان ح�ددھا بس�تة أش�ھر إل�ي ثBث�ة س�نوات 

  .  ١٩٥٣تبدأ من يناير 

  : حساسية جمال لھذا المطلب  •
ي حكم دستوري ثمرة لھذه الثورة ، كان جمال عب�د الناص�ر حريًص�ا وفي الوقت الذي كان الشعب فيه في أشد الشوق إل    

وق�د اس�تطاع خل�ق ظ�روف ش�غلت الش�عب فع�Bً . كل الحرص علي شغل الشعب عن إثارة ھذا المطل�ب بك�ل وس�يلة ممكن�ة 
اكمات ط�ال فترات من الزمن بما أسماه تطھير ا=حزاب ، ثم باعتقال زعماء ھذه ا=حزاب ثم تقديم ھؤ,ء الزعماء إلي مح

ولكن جھات ثBًثا عجز جمال عن شغلھا بشيء عن مطالبته ب�الحكم الدس�توري ، وھ�ذه الجھ�ات ال�ثBث ھ�م بع�ض .. أمدھا 
وبع�د الع�دد .. زمBئه من أعض�اء مجل�س الث�ورة ال�ذين رفض�وا مجارات�ه ف�ي أس�لوب ھ�ذا ال�ذي للدس�تور و=ھ�داف الث�ورة 

  . يق ونحي عن تحريرھا اليوزباشي حمروش الثالث سحبت المجلة من إشراف البكباشي صد
ع�ن ا,رتباط�ات ) الث�ورة(يضيق ذراًعا بانحراف الحرك�ة ) الثورة(وبدأ يوسف صديق الذي كان عضًوا بمجلس القيادة     

وبدأ يثير مناقشات ومحاو,ت داخل مجلس القيادة ، وينتقد ت�دخل العس�كريين . يوليو  ٢٣التي ارتبطت بھا أمام الشعب يوم 
أصبح يوسف صديق شوكة في حلق جمال عبد الناصر يثير له المتاع�ب ك�ل ي�وم . في كل صغيرة وكبيرة من شئون البBد 
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وعرف�ت ھ�ذا عن�دما اس�تدعاني جم�ال وأخ�ذ يش�كو .. فما كان من جمال عبد الناصر إ, أن وضعه تحت المراقبة الش�ديدة . 
ص دفاع صديق عن الدستور ووجوب عدم تدخل الج�يش ف�ي ولم يثر في شكواه أي شيء بخصو –إلّي أمر يوسف صديق 

بل جعلھا شكوى شخصية ، وطلب مني أن أقنع صديق بأن يبعد عن ھذه المتاعب التي يثيرھا كل ي�وم وم�ا  –شئون الحكم 
إن عدت إلي مكتبي حتى وجدت أحد أقارب صديق ينتظرني فطلبت منه أن يتوجه إلي منزل ص�ديق ويخب�ره بم�ا دار بين�ي 

  . ن عبد الناصر من حديث وبي
وذھ�ب ، وف�ي الي�وم الت�الي ج�اءني س�ائق " المص�ري " واستأجر الرجل سيارة أجرة من تلك التي تقف إلي جوار مبني     

واس�تقل " المص�ري " إن رجBً خرج في العاشرة والنص�ف مس�اء أم�س م�ن دار : سيارة أجري من نفس الموقف وقال لي 
ورج�اني أن .. سائق إلي الموق�ف ج�اءت ق�وة م�ن رج�ال الج�يش واعتقلت�ه وحت�ى اfن ل�م يع�د وبعد أن عاد ال. سيارة أجرة 

إذن : واتصلت تليفونًيا بعبد الناصر ، وأخبرته بالقصة فض�حك وق�ال . أحاول اJفراج عنه =ن زوجته تبكي ھي وأو,دھا 
وزاد ص�وت .. رف شخص�ية م�ن رك�ب مع�ه أنت الذي أرسلت من استأجر السيارة ؟ إننا نحقق مع الس�ائق ط�وال اللي�ل لنع�

وبعد بضعة أيام م�ن س�عي البكباش�ي ص�ديق إل�ي جمي�ع زعم�اء مص�ر . سنفرج عنه . سنفرج عنه : ضحكه ارتفاًعا ثم قال 
عل�ي اخ�تBف م�ذاھبھم السياس�ية ليتوجھ�وا إل�ي مرك�ز القي�ادة ويق�دموا م�ذكرة مش�تركة ، يط�البون فيھ�ا الل�واء محم�د نجي��ب 

لنيابي�ة ، وبينم�ا ھ�و يواص�ل جھ�وده Jقن�اع الزعم�اء ب�ذلك ، ق�ام جم�ال عب�د الناص�ر باعتقال�ه وتحدي�د إقامت�ه بإعادة الحي�اة ا
  ) " . الثورة(بالمنزل ، وبعد أيام أرسله إلي سويسرا بحجة العBج من مرض يشكو منه ، وفصله من مجلس القيادة 

د أبو الفتح ، ليلمس في ثناياه الق�راء م�دي حساس�ية جم�ال عب�د ل?ستاذ أحم" جمال عبد الناصر " ھذا ما نقلته من كتاب     
وقد أسوق مثا,ً آخ�ر م�ن ھ�ذه الحساس�ية ، . الناصر إزاء من يتجرأ علي إثارة ھذا المطلب مھما كانت شخصية ھذا المثير 

مص�رع : "  تح�ت عن�وان" المص�ري " ك�ان ا=س�تاذ أحم�د أب�و الف�تح يكت�ب مق�ا,ت ف�ي  ١٩٥٣ففي خBل شھر إبريل عام 
يطالب فيھا بنفس المطلب ، وجمال عبد الناصر تمشًيا مع خطته في التستر في مثل ھذه الحا,ت وراء آخرين دفع " النفاق 

  : للرد عليه أحد وزرائه محمد فؤاد جBل فرد عليه أحمد أبو الفتح بمقال جاء في ختامه 
إنه , ) ه , يرد باعتباره ، وزيًرا وإنما باعتباره مجرد مواطنإن: =ن الوزير رده قال (ومن ھنا يا حضرة المواطن "     

سبيل إلي القضاء علي النفاق إ, بفتح أبواب الحريات علي مصاريعھا ، وإ, برفع القيود عن الصحافة حتى تنطل�ق ا=ق�Bم 
العلني�ة ح�ول اfراء يش�ترك ويك�ون م�ن ذل�ك مج�ال للمناقش�ات . حرة تنقد ما تراه جديًرا بالنقد وتوجه حرة إلي خير وجھه 

في��ه ال��رأي الع��ام بالمطالع��ة والمس��اھمة الفعال��ة والتوجي��ه ، ول��ن تك��ون لن��ا الحري��ات موف��ورة و, مكفول��ة إ, بقي��ام النظ��ام 
البرلماني حيث تتBحم اfراء وتتصادم وتتباعد وتتقارب ليخرج منھ�ا ف�ي النھاي�ة رأي تق�ره ا=غلبي�ة فتق�وم بتنفي�ذه ا=دوات 

و, ينبغي أن يرتفع ا,عتذار بأن الحياة البرلمانية كانت يشوبھا الفس�اد ، وب�أن ا=عم�ال الص�حفية كان�ت تخالطھ�ا . ذية التنفي
ا=خطاء ، فليس ذلك عيب النظام البرلماني و, مبدأ حرية الصحافة ، فلن يكون عBج إ, بالتربية السياسية ولن تتيسر ھذه 

  " . متحرر من كافة القيود  التربية إ, في وجود جو ديمقراطي
وفي خBل شھر مايو من نفس العام واص�ل أحم�د أب�و الفت�وح كتابات�ه ف�ي ھ�ذا المطل�ب نفس�ه فكت�ب سلس�ة مق�ا,ت تح�ت     

فدفع جمال ھذه المرة للتصدي له زميله صBح سالم عضو مجلس الثورة ووزير اJرشاد " الدستور .. الدستور : " عنوان 
ج�اء في�ه " نعم ، الدستور " فرد عليه أحمد أبو الفتح بمقال عنوانه " الباكون والمتباكون : " ت بعنوان القومي ، فكتب مقا,

 :  
وأعتق�د ي�ا س�يدي أن الحري�ة ھ�ي أغل�ي ش�يء يل�وذ ي��ذود عن�ه اJنس�ان ؛ ول�ذلك أري واجًب�ا عل�ّي أن ألف�ت نظ�رك إل��ي "     

  : ا=شياء اfتية 
  . , تزال بدون دستور  –علي الحركة قرابة عشرة أشھر  وقد انقضي –أن مصر اfن  – ١    
  . أن ا=حكام العرفية التي فرضت في عھد فارق , تزال مفروضة إلي اليوم  – ٢    
  . يناير , تزال مفتوحة حتى اfن  ٢٦أن المعتقBت التي كانت مفتوحة منذ  – ٣    
  . أن الرقابة علي الصحف مفروضة عليھا  – ٤    
إن ھذه الحريات ل�م تتحق�ق حت�ى الي�وم : إني ألفت نظرك إلي كل ھذا =تھمك بأنك تئد حريات الشعب ، ولكن =قول لك     

إن الحريات ھي التي تدفع اJنسان إلي مزي�د م�ن الحري�ة ، وإن تكبي�ل الحري�ة , يمك�ن إ, أن : ؛ و=قول لك أكثر من ذلك 
لماذا تغضب ح�ين أطل�ب للش�عب دس�توًرا وأطل�ب للش�عب ت�وفير الحق�وق ؟  وإني =عجب يا سيدي. يدفع إلي حركات خفية 

ألم تكن ھذه أھدافكم ؟ ألم تعلنوا عنھا أكثر من مرة ؟ ف�إذا م�ا قم�ت أطال�ب بس�رعة التحقي�ق ث�رت واتھمتن�ي بالتب�اكي ، إن�ي 
  " طلقأستحثكم فB يقوم داعية استعماري مثل تشرشل ويتھمكم بالفاشية والدكتاتورية والحكم الم

، فإن ھ�ذه الجري�دة كان�ت ف�ي تل�ك الحقب�ة " المصري " ومعذرة إلي السادة القراء في استقائي أكثر مقتبساتي من جريدة     
ك�انوا ق�د ت�ذروھا لل�دفاع ع�ن الح�ق  –آل أب�ي الف�تح  –من الزمن المتنفس الوحيد ل?حرار وذوي الضمائر ؛ =ن أصحابھا 

ھا لم تجاره في كل ما أرادھا عليه ، كما أنني اختار دائًما كتابات أحمد أبو الفتح ، =نه حتى أيام كانت لسان حزب الوفد فإن
وقد يمت إلي ھذا الفصل . كان من أصدق أصدقاء جمال عبد الناصر ومن القBئل الذين كانوا علي صلة بالثورة قبل قيامھا 
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المرشد العام ف�ي س�ياق حديث�ه أج�راه مع�ه ، وك�ان إلي ا=ستاذ " المصري " الذي نحن بصدده سبب ، سؤال وجھه مندوب 
  : مجلس الثورة قد قرر إلغاء النظام الملكي وإعBن الجمھورية فسأله المندوب عن رأي اJخوان في ذلك فأجاب 

امھ�ا إن الذي يعنينا أن يكون الحكم صالًحا محقًقا ا=ھ�داف الت�ي تس�عي إليھ�ا ال�بBد والت�ي أعلنھ�ا رج�ال الث�ورة من�ذ قي"     
  " . أكثر من مرة ، قاضًيا علي الفساد الذي استشري في كل مرافق الحياة 

  : حتى من زم3ء عبد الناصر  •
، وھ�ي " المص�ري " استعرضنا في ھذا الفصل حتى اfن أمثل�ة لمطالب�ة ال�رأي الع�ام بھ�ذا المطل�ب ع�ن طري�ق جري�دة     

وھ�ي : أما الجھة الثانية .. مال عبد الناصر قد استطاع بعد إسكاتھا إحدى الجھات الثBث التي أشرنا إليھا ، والتي لم يكن ج
بق�ي بع�د ذل�ك . اJخوان المسلمون فقد كانت مطالبتھم بھذا المطلب , تفتر خBل اتصا,ت مستمرة بينھم وبين عبد الناصر 

العظيمين اللذين صدقا ما عاھدا الجھة الثالثة وھي زمBء عبد الناصر في مجلس الثورة ومن حق التاريخ أن نثبت للرجلين 
عليه ، وآثرا التضحية بالجاه والسلطة المطلقة وما يحيط بھما من المتعة وا=بھة ، ورض�يا أن يعيش�ا ف�ي غم�ار الش�عب ب�ل 

ونب�دأ . وفي المعتقBت والس�جون عل�ي أن يجاري�ا زميلھم�ا جم�ال عب�د الناص�ر فيم�ا ج�نح إلي�ه م�ن الديكتاتوري�ة وا,س�تبداد 
فقرات من خطاب مفتوح من القائمقام أحمد شوقي إلي أعضاء مجلس الثورة نشره في نفس ھ�ذه الحقب�ة الزمني�ة ،  باقتطاف
  : جاء فيه 

لعل زمBئي وإخواني أعضاء مجلس قيادة الثورة يعلمون أنني حر الرأي ، , يمنعني عائق من اJد,ء ب�رأي مادم�ت "     
أكبر الضباط رتبة بعد قائدي اللواء محمد نجيب عن�دما قم�ت معھ�م بتنفي�ذ الحرك�ة ،  ولعلھم , ينسون أنني كنت.. مؤمًنا به 

لجميع المخاطر لو ل�م يق�در _ س�بحانه وتع�الي بنج�اح  –و, أقول قبلھم  –ولعلھم , ينسون أيًضا أنني كنت معرًضا معھم 
ولذلك فإن من حق�ي . ية واجبي ا=كمل نحو مصر و, أقول ذلك منا عليھم ، فأنا اعتقد أن ما فعلته ليس سوي تأد. الحركة 

  : أن أسأل زمBئي وإخواني أعضاء مجلس الثورة ومن حقي عليھم أن أنال جواًبا علي أسئلتي ھذه 
     ًDد ؟ : أوBھل كان من أھداف الثورة أن نحكم الب  
  ء في السجون وأن تم? المعتقBت ؟ ھل كان من أھداف الثورة أن يزج بالمواطنين الجاني منھم والبري: ثانًيا     
  ھل كان من أھداف الثورة أن نكمم ا=فواه ونقيد الحريات ؟ : ثالًثا     
  ھل كان من أھداف الثورة أن يقحم الجيش نفسه في السياسة وفي كل مرفق من مرافق البBد ؟ : رابًعا    
ل�بعض ض�باط الج�يش حت�ى يتف�رغ ھ�ؤ,ء الض�باط للنھ�وض وأليس من أبناء مصر من يقوم با=عمال المعھود بھا اfن     

بجيشنا المفدى لكي يتمكن من القيام برسالته السامية من طرد المستعمر وحماية البBد ؟ اعتقد أن إخواني وزمBئي أعضاء 
  " . مجلس قيادة الثورة سيجيبون علي ھذه ا=سئلة بأن الثورة كانت لھا أھداف أسمي من ھذا وأنبل 

  : تم القائمقام أحمد شوقي خطابه بالمطلبين التاليين ويخ    
     ًDف�راج ف�وًرا ع�ن المعتقل�ين أًي�ا كان�ت  :أوJإلغاء ا=حكام العرفية قبل التفكير في أي إجراء آخ�ر ، وم�ا يتب�ع ذل�ك م�ن ا

  . ميولھم السياسية 
لكاف�ة ويث�ق الجمي�ع ف�ي نزاھت�ه ، ولتحقي�ق ھ�ذين أن تجري ا,نتخابات وزارة مدني�ة يرأس�ھا محاي�د يطم�ئن إلي�ه ا: ثانًيا     

ھ��ل .. الھ��دفين ا=ساس��يين ، وبالت��الي لت��وفير الض��مان أري أن أس��أل زمBئ��ي وإخ��واني أعض��اء مجل��س الث��ورة ع��ن م��آلھم 
سيعودون إلي الجيش أم يا تري ھل سيدخلون المعترك السياس�ي ك�أفراد ؟ وإذا ك�ان ل�ي أن أقت�رح ف�إني أطال�ب الي�وم بح�ق 

الة في الجھاد ، قبل أن أطال�ب ف�ي الغ�د باس�م الش�عب ؛ أن يحقق�وا رغبت�ه الت�ي ت�تلخص ف�ي أن تبع�دوا أنفس�كم ع�ن ك�ل الزم
  . نشاط سياسي بأن تعودوا إلي صفوفكم في الجيش ، وتضربوا المثل في التضحية من أجل الوطن 

  " . وختم الخطاب بھذه العبارة أ, ھل بلغت اللھم فاشھد     
زميل اfخر لجم�ال عب�د الناص�ر ال�ذي ك�ان مث�ال الرجول�ة الكامل�ة والوف�اء الن�ادر لمبادئ�ه ، فھ�و البكباش�ي يوس�ف أما ال    

وإذا كان القائمقام أحمد شوقي قد اكتفي في معارضته لخطة جمال با,ستقالة من مجل�س الث�ورة تخلًص�ا م�ن تبع�ة .. صديق 
.. رنا إلي طرف منه فيما نقلناه عن كتاب ا=س�تاذ أحم�د أب�و الفت�وح الردة عن مبادئھم ، فإن يوسف صديق كان له نشاط أش

وقد اشتعل ھذا النشاط ني�ران الغ�يظ ف�ي ص�در جم�ال عب�د الناص�ر ف�اتبع مع�ه أس�اليب المراقب�ة وتحدي�د اJقام�ة والنف�ي إل�ي 
ة وإلص�اق ال�تھم فب�ث ع�ن الخارج ثم ا,عتقال ، ثم اتبع ذلك كله بأسلوب أشد فتًك�ا م�ن ك�ل ذل�ك وھ�و أس�لوب تش�ويه الس�مع

وق�د وج�ه يوس�ف ص�ديق إل�ي زمBئ�ه بمجل�س الث�ورة خطاًب�ا مفتوًح�ا ي�دور ح�ول نف�س . طريق أب�واق دعايت�ه أن�ه ش�يوعي 
المواضيع التي تضمنھا خطاب زميله القائمقام أحمد شوقي ، ولذا فقد نكتفي بھذه اJشارة إلي خطابه المفتوح ، ولكنن�ا ننق�ل 

ا أجراه مندوبھا مع يوسف صديق بمناسبة نشر خطابه المفتوح لم�ا ف�ي ھ�ذا الح�ديث م�ن إش�ارات من جريدة المصري حديثً 
  : ذات مغزى يحسن ا,لتفات إليھا 

من أنت وما ھي مبادئك ؟ ھل أن�ت م�ن اJخ�وان أم ش�يوعي أم وف�دي أم اش�تراكي ؟ وھ�ل ص�حيح أن�ك : سأله المندوب     
  ر علي ورق أحمر ؟ كتبت رسالتك إلي الرئيس نجيب بمداد أحم

إنني ضابط مصري قمت عل�ي رأس الض�باط ا=ح�رار : إن صح لي أن أتحدث عن نفسي فإني أقول لھؤ,ء : " فأجاب     
وأما مب�ادئي فھ�ي مب�ادئ ك�ل وطن�ي . بالدور الرئيسي الذي مكن للضباط ا=حرار من تنفيذ سياستھم  ١٩٥٢يوليو  ٢٣يوم 
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وح��دة مص��ر ھ��ي الس��Bح ا=ول ال��ذي تتحق��ق ب��ه جمي��ع أھ��دافھا ، وأن الطمأنين��ة  ح��ر مس��تقل ي��ؤمن برب��ه وبوطن��ه ، وأن
وا=وضاع الطبيعية وا,ستقرار السياسي وا,قتصادي وش�عور الن�اس ب�أنھم س�ينامون ف�ي بي�وتھم ، وأنھ�م غي�ر مھ�ددين إذا 

اJخوان بأنھم عمBء لندن ، وإذا ك�انوا قالوا كلمة للصالح العام بالمبيت في السجون والمعتقBت ، أو باتھامھم إذا كانوا من 
لق�د أص�بحت ھ�ذه البض�اعة بض�اعة ا,تھام�ات الت�ي . من ا=حرار الوطنين بأنھم من عمBء موسكو ، كل ھذه ھ�ي مب�ادئي 

تلق��ي جزاًف��ا ب��اترة , ت��روج عن��د الش��عب ، فق��د أص��بح الش��عب المص��ري كام��ل ال��وعي ، مرھ��ف الح��س ، يمي��ز ب��ين الغ��ث 
كان الھضيبي زعيم اJخوان المسلمين في مصر حقاً من عمBء انجلت�را ، فأن�ا , يھمن�ي بع�د ذل�ك أن أتھ�م  وإذا.. والسمين 

  . ومن ھم عمBء واشنطن ؟ ولماذا , يسمع أحاديث عنھم أو تحديد لھم ؟  –بأني من عمBء موسكو أو غير موسكو 
الشيوعيين الموجودين بمصر اfن ق�وة , يمك�ن إنكارھ�ا إ, إنني , أدين بشيء إ, بحيي لبBدي ولكني أري أن : وقال     

وانجلت��را وأمريك��ا فيھ��ا . إذا الھ��رب م��ن الواق��ع ، وأنھ��م كمص��ريين لھ��م الح��ق ف��ي مناقش��ة آرائھ��م كغي��رھم م��ن الم��واطنين 
أن  –وھو الذي يمثل أكبر معسكر إسBمي ف�ي الش�رق  –ولقد صرح الھضيبي .. شيوعيون وفي ا=ولي حزب معترف به 

الشيوعية , تقاوم بالقوة و, بالقوانين ، وأنه , مانع لديه من أن يكون لھم حزب ظاھر ، وأن اJسBم كفيل بضمان سBمة 
أما أني كنت عضًوا في مجلس قيادة الثورة ، فھذا أمر يعلمه كل من تتبع أحداث الثورة : وقال . الطريق التي تسلكھا البBد 

أن المصريين , يعرفون عني الكثير أو القليل ، فذلك يرجع إلي أن سياسة مجلس الثورة فس�أتركه وأما . في أوائل الحركة 
إنن�ي كن�ت : للتاريخ ، وإن كان ال�رئيس محم�د نجي�ب ل�م يبخ�ل عل�ي الح�ق ف�ي مذكرات�ه الت�ي نش�رھا عل�ي الن�اس ح�ين ق�ال 

ًضا البكباشي جمال عبد الناصر عن ھ�ذا ال�دور وأن�ا الشرارة ا=ولي التي اندلعت في ھذا التاريخ ، وإنني أفضل أن يسأل أي
  . راض بتقريره في ذلك 

وأما بشأن ميولي الحمراء ، فإن ھ�ذه المي�ول تلص�ق دائًم�ا بك�ل ح�ر ، فق�د ألص�قت أخي�ًرا وبش�كل مف�اجئ بالص�اغ خال�د     
ي جمال عب�د الناص�ر نفس�ه كم�ا محيي الدين ، وأستطيع أن أقرر أن ھذه التھمة قد وجھت في وقت من ا=وقات إلي البكباش

ومھم��ا واجھ��وا إلين��ا م��ن تھ��م ف��نحن س��ائرون ف��ي طريقن��ا نض��حك م��لء أش��داقنا م��ن ھ��ذه . وجھ�ت للث��ورة كلھ��ا ف��ي ي��وم م��ا 
 ١٩٥٣وأما أسباب اس�تقالتي م�ن مجل�س الث�ورة ف�إن الت�اريخ ال�ذي اس�تقلت في�ه م�ن المجل�س وھ�و فبراي�ر س�نة . ا,تھامات 

  " . ه ا,ستقالة لكل من في رأسه عين تري وفي قلبه بصيرة تبصر يستطيع أن يحدد أسباب ھذ
وبمناسبة حديثنا ھذا عن يوسف صديق أذكر أن ا=خ ا=ستاذ عباس السيسي أخبرني بأن ظروف ا,عتق�ال جمعت�ه فت�رة     

يكتشف في ھذا الرجل طويلة بيوسف صديق في السجن الحربي ، وقد أتاحت له ھذه الفرصة التي كان فيھا اللقاء مباًحا أن 
بجانب شجاعته وجرأته أنه أديب وشاعر ، فقد كان يوسف ينشد من شعره قصائد رائعة تتناول الحياة السياسية في مصر ، 
وتتناول شخصية زميله جمال عب�د الناص�ر ال�ذي ك�ان ج�زاؤه من�ه ج�زاء س�نمار ، إذ فص�له م�ن الج�يش وألق�اه ف�ي غياھ�ب 

واعتقد أن ا=خ الحاج عباس , يزال يحتفظ ببعض ھذه القص�ائد الت�ي تس�جل أح�داث . ن السجن الحربي فلبث فيه بضع سني
وقب�ل أن نص�ل بالح�ديث ف�ي ھ�ذا الب�اب إل�ي نھايت�ه يجم�ل بن�ا أن نلف�ت الس�ادة الق�راء إل�ي أن . فترة حالكة من تاريخ مصر 

اJخوان وبين الث�ورة ك�ان المعل�م ا=خي�ر منھ�ا  المعالم ا=ربعة التي قام عليھا ھذا الباب وكانت ھي نفسھا مثار الخBف بين
  : وھو الحكم الدستوري أخطرھا إغضاًبا لجمال عبد الناصر وأعظمھا استفزاًزا له ، وذلك ل?سباب اfتية 

,حتياجھ�ا إل��ي إج�راءات مطول�ة ، مم��ا  –أن المطال�ب الثBث�ة ا=ول�ي ، تس��تغرق طبيع�ة تنفي�ذھا وقًت��ا غي�ر قص�ير  – ١    
وق��ت ويعط��ي الفرص��ة لم��ن يري��د أن يتعل��ل باJع��داد والتجھي�ز ، ولك��ن المطل��ب الراب��ع وھ��و الحك��م الدس��توري م��ن يفس�ح ال

  . طبيعته أنه مطلب فوري التنفيذ ذو إجراءات محددة و, تحتاج إلي وقت 
ع��ة معين��ة م��ن أن المطال��ب الثBث��ة ا=ول��ي فيھ��ا م��ن الن��واحي الفني��ة م��ا يجع��ل المناقش��ة حولھ��ا تحت��اج إل��ي طبي – ٢    

المتخصصين ، وبذلك تكون ھذه المناقشة حولھا محصورة في نطاق محدود ، ولكن المطلب الرابع مطل�ب ش�ائع ومش�ھور 
ومفھوم لكل المستويات ، ويعرف كل فرد من الشعب تفاص�يل إجراءات�ه ويس�تطيع أن يتن�اقش حول�ه ، حت�ى إن�ه تح�ول إل�ي 

النك�وص عن�ه يح�س ب�ه ك�ل ف�رد .. شعب ، وقد جعلته الثورة أح�د ش�عاراتھا شعار لكل من يريد من الحكام أن يخطب ود ال
  . من أفراد الشعب ويعتبر فضيحة سياسية 

لما كان ھذا المطلب فوري التنفيذ و, يحتاج تنفيذه إلي وقت ، وكان ا=خذ به معناه أن الحاكم الذي يأخذ به حصر  – ٣    
ض مع ما أسره جمال عبد الناصر في نفس�ه م�ن خط�ة , يس�تطيع تنفي�ذھا إ, نفسه في دائرة سلطة محدودة ، وھو ما يتعار

لھذا اعتبر جمال أن كل من يطالبه بھذا النوع من الحكم عدو له ويجب التخلص من�ه حت�ى يخل�و .. إذا لم يكن مقيًدا بأي قيد 
  . له الميدان 

  الباب الثالث 
  ا�خوان في موقف الناصح ا9مين 

  : مقدمة   

ما فعلته الثورة  –بوسيلة من وسائل اJبBغ  –د أن الجيل الجديد الذي لم يشھد الثورة في أعوامھا ا=ولي حتى يبلغه ,ب    
, يمكن أن يح�دث ھ�ذا م�ن الث�ورة إ, أن يك�ون رد فع�ل لتح�د ص�ارخ : ,بد أنه قائل في قرارة نفسه .. باJخوان المسلمين 

. الثورة حتى إنھا دفاًعا عن نفسھا ، وإبقاء عل�ي وجودھ�ا ق�د فعل�ت م�ا فعل�ت  وھجوم عنيف وشغب مدمر قابل اJخوان به
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وقد يكون ھذا الذي يدور بخلد الجيل الجديد ھو ما يجب أن يكون منطق كل م�ن يفك�ر ف�ي القض�ية المج�رد ، ب�ل إن طبيع�ة 
لث�ورة ك�ان غي�ر ھ�ذا تماًم�ا ، فموق�ف ولكن الذي كان بين اJخوان وا.. ا=حداث التاريخية تؤيد ھذا الظن وتستبعد ما سواه 

اJخوان م�ن الث�ورة مازال�ت مس�جلة ف�ي الص�حف ، محفوظ�ة ف�ي ا=ض�ابير ، , ش�يء فيھ�ا ي�دين اJخ�وان بمث�ل ھ�ذا ال�ذي 
  . يخطر بالبال ، فB اعتداء علي الثورة و, تطاول و, تحد و, تزيد ولو بكلمة نابية 

Jخ�وان ك�انوا م�ن وراء الث�ورة قب�ل قيامھ�ا وبع�د قيامھ�ا ، حت�ى لق�د بل�غ ح�رص بل إن كل ما سجله الت�اريخ يش�ھد ب�أن ا    
المرشد علي نجاح الثورة حًدا , يكاد يصدقه عقل ولو, أنه سجل في الصحف لما صدقناه فب�الرغم م�ن أن الث�ورة ق�د ثب�ت 

نفوس�ھم أنھ�ا إنم�ا انبثق�ت ع�ن  تاريخًيا وبشھادة الذين ظھروا علي المسرح من رجالھا بعد أن انقشعت سحائب الغ�رور ع�ن
خوًفا من تكالب الدول ا,س�تعمارية للقض�اء عليھ�ا إذا  –اJخوان المسلمين وقامت في كنفھم وبحياطتھم ، فإن المرشد العام 

  . راح ينفي عBقتھا باJخوان  –علموا ذلك عنھا 
  : وفيھا العنوان اfتي بخط كبير " المصري " ظھرت جريدة  ٢٣/٨/١٩٥٢ففي     
  " . ليست ھناك صBت سابقة بين الجيش واJخوان : المرشد العام يقول "     
وح�دثني : " وكان ذلك في سياق حديث طويل أجراه مندوب الجريدة مع المرشد العام ، يقول المندوب في�ه بھ�ذا الص�دد     

. Bت س�ابقة ب�ين اJخ�وان والج�يش ليس�ت ھن�اك ص�: المرشد العام في الساعة التي مكثتھا بصحبته عن حركة الجيش فقال 
إل�ي ھ�ذا الح�د بل�غ اJخ�وان الح�رص " . وما يقال عن اتفاق مشترك بيننا وبين الجيش في حركته ا=خيرة أمر غير صحيح 

وليس معني ھذا أن ننفي ما حدث بعد ذلك من خ�Bف ب�ين اJخ�وان والث�ورة ، وق�د عرض�نا  –علي نجاح الثورة وحياطتھا 
الصفحات السابقة ، ولكن ھذا الخBف لم يحمل اJخوان علي موق�ف يؤخ�ذون ب�ه أو يBم�ون علي�ه ، ب�ل لشيء من ذلك في 

ال�ذي يري�د لھ�ا الخي�ر ، يس�دد خطاھ�ا ، ويقب�ل عثراتھ�ا ، ويني�ر .. ظل موقفھم حتى آخر لحظ�ة ھ�و موق�ف الناص�ح ا=م�ين 
وع�ز وج�ود النص�ير ، خ�ف اJخ�وان إليھ�ا يس�ندون  السبيل بين يديھا ، حت�ى إذا ادلھم�ت ا=م�ور وض�اقت أمامھ�ا الس�بيل ،

  . ظھرھا ويشيدون أزرھا ويؤيدون كلمتھا ويؤازرون أمام العدو موقفھا 
وقد خصصا ھذا الباب لتجلية ھذا المعني للس�ادة الق�راء لب�الغ أھميت�ه ؛ و=ن�ه ي�أتي عل�ي غي�ر م�ا ھ�و متوق�ع ف�ي أذھ�ان     

  . الكثيرين فإثباته من الضرورة بمكان 

  : الفصل ا9ول   
  : نصح ممزوج بتأييد   

أما في أول أيامھا فبالرغم مما . في ھذا الفصل نستعرض موقف اJخوان من الثورة في أول أيامھا وفي أوقات رخائھا     
سمعه المرشد العام م�ن جم�ال عب�د الناص�ر ف�ي أول لق�اء ب�ه بع�د قي�ام الث�ورة ف�إن أح�ًدا خ�ارج نط�اق أخ�ص ا=خص�اء م�ن 

ان لم يعلم بذلك ، وظل سًرا مصوًنا ، وسار التعامل مع الثورة تعامل ا=شقاء ، وليس أدل علي ذلك من بيان اJخوان اJخو
  : ، وإليك ھذا البيان  ٢/٨/١٩٥٢بعد أسبوع واحد من قيام الثورة ونشر الصحف يوم 

ه المظف�ر أب�واب ا=م�ل ف�ي بع�ث ھ�ذه ا=م�ة اfن وقد وفق _ جيش مصر العظيم لھذه الحركة المباركة ، وفتح بجھاد"     
وإحي���اء مج���دھا التلي���د ، وأزال عقب���ة كان���ت تص���د ع���ن س���بيل _ والح���ق وتع���وق المص���لحين ، ويس���تند إليھ���ا المفس���دون 

اfن ينبغ�ي أن ننظ�ر إل�ي ا=م�ام ، وأ, يأخ��ذنا . والمغرض�ون م�ن كب�راء ھ�ذه ا=م�ة وحكامھ�ا ف�ي العھ��ود الغ�ابرة المختلف�ة 
ذه ا,نتصارات عما يجب من استئناف العمل في مرافق اJصBح الشامل ؛ حتى تشعر ا=مة بأنھا انتقلت نقلة كلية الزھو بھ

وإ, نفعل فقد ضاعت ثمرة ھذه الحركة ، وأصابتنا نكسة , تؤمن عواقبھا ، وھذا يفرض علي ك�ل ذي . من عھد إلي عھد 
فيھا بمشورته ، خالصة q ، بريئة من الھوى ، عما ينبغي إن يتج�ه إلي�ه  رأي في ا=مة أن يتقدم إلي ا=مة وإلي أولي ا=مر

  . اJصBح المنشود ببعث ھذه ا=مة من جديد 
 –ف�ي مث�ل ھ�ذه المراح�ل المتمي�زة م�ن تاريخھ�ا  –وسنة اJخوان المسلمين أن يتقدموا إلي ا=مة وإلي أول�ي ا=م�ر فيھ�ا     

يأتيه الباطل من بين يديه و, من خلف�ه ، وال�ذي س�وي ب�ين المس�لمين وغي�ر المس�لمين  بالرأي يستقونه من كتاب _ الذي ,
  . في حقوقھم وواجباتھم العامة ، و, يفرق بين جنس وجنس و, بين لون ولون 

   ًDالتطھير الشامل : أو :  
أن يؤخ�ذ ك�ل م�ن أع�ان : , ب�ه إ, أن أول ما ينبغ�ي ا,لتف�ات إلي�ه م�ن ض�روب اJص�Bح ، وم�ا , تظھ�ر ثم�رة العم�ل إ    

فB يستقيم مي�دان .. الملك السابق علي الشر ، ويسر له سبيل الفساد والطغيان بما أخذ به الملك نفسه وما ينبغي أن يؤخذ به 
لي إن دستور البBد الذي أقسم جميع وزراء الدولة ع. العدالة و, في حماية أعوانه وأدواته آمنين , تمتد إليھم يد القصاص 

احترامه تنتھي نصوص�ه وروح�ه إل�ي إلق�اء المس�ئولية كلھ�ا عل�ي كاھ�ل ال�وزراء ، وال�وزراء ح�ين يحمل�ون ھ�ذه المس�ئولية 
وإن الدستور . يعتبرون مؤتمنين عليھا من قبل ا=مة ، فإذا فرطوا في رعاية ھذه ا=مانة فقد استوجبوا أشد أنواع المؤاخذة 

كتابي�ة , تعف�ي ال�وزير م�ن المس�ئولية ف�ي الحكوم�ة حت�ى يجع�ل رئيس�ھا مس�ئو,ً ع�ن  ليقرر أن أوامر الملك شفھية كانت أو
أحاديث المل�ك الشخص�ية ، فكي�ف يقب�ل بع�د ھ�ذا ع�ذر وزي�ر مھ�د للمل�ك س�بيل اJفس�اد ، ويس�ر ل�ه اس�تغBل م�وال الدول�ة ، 

ب�رار ، وس�ن ل�ه م�ن التش�ريعات واغتصاب أراضيھا وإضاعة مصالحھا وأعانه علي إھدار الحريات وسفك دماء أبنائھا ا=
  . والقوانين ا,ستثنائية ما يحميه من رقابة الشعب ويدفعه إلي التمادي في طريق البغي ؟ 
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وھ�و أقص�ي م�ا  –ولكن رجال الحكم قد جاوزوا كل حد في التفريط وتضييع ا=مانة ، ورأوا أن ا,حتفاظ بمقع�د الحك�م     
من الوطن والشعب جميًعا ، فضBً عما شاركوا فيه من الغنم الح�رام وا,س�تغBل أعز عليھم  –يستطيع الملك حرمانھم منه 
لقد أصبح لزاًما أن تمتد ي�د التطھي�ر إل�ي ھ�ؤ,ء الحك�ام فنب�ادر إل�ي تنجي�تھم ع�ن الحي�اة العام�ة . السيئ اfثم لمقومات البBد 

وجه للملك السابق من اتھامات ، وما يعاب عليه وحرمانھم من مزاولة النشاط السياسي ؛ حتى يقدموا للمحاكمة عن كل ما ي
من تصرفات ، وما تظھره الملفات الحكومية اليوم وبعد اليوم من مظاھر البغي وسوء ا,ستغBل ، حتى يكونوا عب�رة لك�ل 

ر غايت�ه و, يبلغ التطھي�. من يلي أمور ھذه البBد ، إذ يوقنون أن عقاب الشعب المتربص أحق بأن من نقمة الملك المتسلط 
وھ�ذا يتقاض�انا أن .. حتى تشمل المؤاخذة كل من عبث بمصلحة الدولة ، أو أجرم في حق البBد ف�ي عھ�ود الحك�م المختلف�ة 

نبادر إلي تنفيذ قانون الكسب الحرام دون ھوادة و, محاباة ، وأن تقدم للمحاكمة بB تردد و, تميي�ز ك�ل م�ن أس�اء اس�تخدام 
وأن يعاد التحقيق نزيًھا صارًما في القض�ايا الت�ي . ويع اfمنين وتعذيب أبناء ا=مة ا=حرار السلطة بمصادرة الحريات وتر

كقض��ايا الج�يش واغتي�ال الشخص��يات الت�ي ك�ان ل��بعض المس�ئولين فيھ��ا دور : غ�ل الطغي�ان عنھ��ا عل�ي ي�د العدال��ة م�ن قب�ل 
  . معروف 

  . ية المنافية للحرية كما ينبغي إلغاء ا=حكام العرفية وسائر القوانين الرجع    
  : ويستطرد بيان اJخوان فيطالب     
  : ا�ص3ح الخلقي : ثانًيا   

إعداد جيل جديد عن طريق التربية الدينية والخلقية والوطنية ، وإعادة كتابة التاريخ اJسBمي والمصري ،  – ١    
علي اختBفھا ، وتزويدھا بما تحتاج إليه من المكتبات وتوفير التعليم للمواطنين جميًعا ، وتدعيم معاھد العلم والجامعات 

و, شك . والمعامل وأدوات البحث ، حتى يقوم بمصر نھضة علمية جديدة تساھم في بناء نھضتنا ا,جتماعية وا,قتصادية 
لصالح ، الذي , , يبلغ غايته حتى يقوم علي تنفيذ الفرد ا.. أن التشريع مھما أحكمت صياغته ، واستقامت أھدافه وأصوله 

يتم إعداده إ, عن طريق التربية الدينية ؛ إذ تغرس في نفسه من معاني اJنسانية السامية ما يعصمه من إتباع الھوى ، 
ويھديه إلي أن يحب للناس ما يحب لنفسه ، فإذا ُولZَي أمًرا أو تقلZد سلطاًنا كان المؤمن بربه الذي , يزال و, يتزلف ، 

لقه الذي , يتكبر و, يتغطرس ، الرضي في أمانته ، الذي , يختلس و, يرتشي ، والذي , يقصي الفضيلة المستقيم في خ
  . الطيبعن حياته الشخصية أو حياته العامة فھو في بيته القدوة الصالحة ، وفي مكتبه المثل 

: مظاھر الحياة التي تخالف ذلك ، مثل  ومن تمام ھذا الباب أن تعمل الحكومة علي تحريم ما حرم _ ، وإلغاء – ٢    
وإن العاطفة الدينية , تكفي وحدھا . القمار والخمر ودور اللھو والمراقص وا=قBم والمجBت المثيرة للغرائز الدنيا 

=خBق لضمان التخلق بأخBق اJسBم ، فينبغي أن يقترن غرسھا وإنماؤھا بمحاسبة الفرد حساًبا دقيًقا علي اتخاذ اfداب وا
  . القرآنية منھاًجا له في حياته الخاصة والعامة 

  : ا�ص3ح الدستوري : ثالًثا   

إن الفرد الصالح , تطيب له الحياة في ظل دستور تم وضعه في عھ�د ا,س�تعمار ا,نجلي�زي أو,ً ، والطغي�ان السياس�ي     
اض�طرابات ف�ي حياتن�ا العام�ة ، واس�تطاع  وق�د نش�أ ع�ن ذل�ك وج�ود ثغ�رات ف�ي نص�وص الدس�تور س�محت بإح�داث. ثانيا 

ولقد . ا,حتBل أن ينفذ منھا بين حين وآخر ، كما سولت للملك التدخل المستمر وتجاوز حدود المبادئ الدستورية ا=ساسية 
ك�ام ق�د ولما كان تص�رف الح. كان المظھر البارز لھذه المناسبات أن يجئ الدستور منحة من الملك , نابًعا من إرادة ا=مة 

أھدر الدستور المصري نصا ومعني ، وكان من طبيعة الث�ورات الناجح�ة أن تس�قط الدس�اتير الت�ي تحك�م ا=وض�اع الس�ابقة 
يكون قد أصبح , وجود له من ناحية الواقع ومن ناحية الفقه ، مما يقتضي المسارعة إلي .. عليھا ، فإن الدستور المصري 

، عل��ي أس��اس أن��ه تعبي��ر ع��ن عقي��دة ا=م��ة وإرادتھ��ا ورغبتھ��ا ، وس��ياج لحماي��ة  عق��د جمعي��ة تأسيس��ية لوض��ع دس��تور جدي��د
  . مصالحھا , علي أنه منحة من الملك 

وسيترتب علي إعادة إصدار الدستور بطبيعة الحال اختفاء جميع نصوصه التي تصدر عن طبيعة كونه منحة ، ويستمد     
وفي ظل ھذه المبادئ تختفي م�ن الدس�تور أس�طورة الحك�ام ال�ذين . لحياة مبادئه من مبادئ اJسBم الرشيدة في كافة شئون ا

فوق القانون أو فوق المسئولية الجنائية ، فالمبدأ ا=ساسي الذي يقره اJسBم المسئولية بمقدار السلطة ، وأن الكل سواء أمام 
تجاھن�ا إل�ي اJص�Bح مؤسس�ا عل�ي قواع�د ھ�ذا وينبغ�ي أيًض�ا أن نس�تفيد م�ن التج�ارب الدس�تورية الس�ابقة ليك�ون ا. القانون 

والذي يستقرئ ھذه التجارب منذ بدء الحياة النيابية إلي الي�وم ، يج�د أنھ�ا ل�م تق�دم نياب�ة ص�الحة و, تمث�يBً . واقعية ملموسة 
إن  :وليس أدل علي ذلك من شيوع المفاسد وانتش�ار ا=خط�اء الت�ي تعت�رف بھ�ا ا=ح�زاب السياس�ية الي�وم وتق�ول . صحيًحا 

الملك كان ھو اfمر بھا ؛ لم يفل�ح برلم�ان واح�د ف�ي إس�قاط حكوم�ة ، أو مناقش�ة مخصص�ات المل�ك ، أو تغيي�ر وزي�ر ، أو 
وفوق ذلك ، فم�ا م�ن . توجيه اللوم إلي وزارة ولم ينته أي مجلس من مناقشة أي استجواب إ, با,نتقال إلي جدول ا=عمال 

، وخضعت لمشيئة الحكومات فيه البرلمانات المتBحقة ، تلك البرلمانات الت�ي طالم�ا قانون جاء ضاًرا بالحريات وقد أقرته 
يسرت للحكومات اعتماد ا=موال الضخمة المرھق�ة للميزاني�ات ف�ي أوج�ه الب�ذخ والت�رف وتحقي�ق ش�ھوات الحك�م الف�ردي ، 

وھك��ذا انتھ��ت الحي��اة . بحي��ث عج��زت الميزاني��ة ف��ي مواجھ��ة مطال��ب النھض��ة وض��رورات اJص��Bح ف��ي مراف��ق الحي��اة 
البرلمانية في كافة العھود الحزبية إلي أن أصبحت أداة تعطي شھوات الحكام ومظالم السلطان ص�يغة قانوني�ة ، ف�B من�اص 
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إذن من النظر في إعادة بناء الحياة النيابية والقوانين ا,نتخابية علي أصول سليمة حتى تؤدي رسالتھا عل�ي الوج�ه المنش�ود 
 .  
  : ا�ص3ح اDجتماعي : رابًعا   

وھ�ذه ح�ال , يرض�ي عنھ�ا . إن ا=مة تعاني تفاوًتا اجتماعًيا خطيًرا ، فھي بين قلة أطغاھ�ا الغن�ي ، وكث�رة أتلفھ�ا الفق�ر     
مسلًما  –اJسBم ، فاJسBم يكره أن يكون المال دولة بين ا=غنياء وحدھم ، واJسBم يقضي بأن يكون لكل فرد في الدولة 

مس�كن يقي�ه ح�ر الص��يف وب�رد الش�تاء ، ومل�بس للص�يف والش�تاء ، ومطع�م يق�ي جس��مه : كح�د أدن�ي  –ك�ان غي�ر مس�لم أو 
  . ويجعله قادًرا علي العمل ، وعBج بالمجان إن كان غير قادر ، وتعليم بالمجان ، ذلك كله له ولزوجه ومن يعول 

  : وسبيل ا�س3م إلي تحقيق ھذه المزايا  •

فالعمل فرض علي القادر عليه ، و, يجوز له أن يتخلي عنه و, تجوز إعانة رجل , يعمل وھو ق�ادر ، : ل العم: أو,ً     
بل يحمل علي العمل حمBً ، ويجب علي ولي ا=مر أن يساعد علي إيجاد عمل له ، ويھيئ له وس�ائله ويتعھ�ده حت�ى يتحق�ق 

  . أنه يستريح فيه 
ذا لم يجد عمBً أصBً أو كان عمله , يكفيه أو كان , يكفيه أو كان غير قادر عليه ، وجب فإ: التكافل ا,جتماعي : ثانًيا     

علي ولي ا=مر أن يتدخل ليحقق له ضرورات الحي�اة الم�ذكورة آنًف�ا بالزك�اة ، وھ�ي فريض�ة مق�ررة مق�درة وليس�ت ص�دقة 
 ًBكان آخر حت�ى يس�توفي أھ�ل ك�ل جھ�ة بفقرائھ�ا وھي حق للفقراء ، وتصرف حيث تجبي و, تنقل لم. يدفعھا الغني متفض

  . الذين يعرفونھم ويعرفون حاجتھم ، فيشعر ا=غنياء والفقراء بأنھم متكافلون متراحمون 
فإن لم تكف الزكاة لتوفير تلك الحاجات الضرورية ، وجب علي من عنده فضل مال أن يرده علي الفقراء حتى يستوفوا     

رتھم الحكومة علي ذلك ، واتخذت من التش�ريعات م�ا يكف�ل إص�Bح ح�ال المجتم�ع بق�در ظھ�ور حاجتھم ، فإن لم يفعلوا أجب
. وقبل توفير ھذه الضروريات ا=ساسية لكل فرد , يوقع اJسBم حد السرقة علي السارق . الحاجات وبروز الضروريات 

  : تحقيق تلك الغايات ، نلخص أھما فيما يلي وبناء علي ھذه المبادئ يجب النظر في عدة إجراءات يلزم أن تتخذھا الدولة ل
فإن الملكيات الكبيرة قد أضرت أبلغ الضرر ب�الفBحين والعم�ل ، وس�دت ف�ي وج�وھھم : تحديد الملكيات الزراعية  – ١    

فرص التملك ، وصيرتھم إلي حال أشبه بحال ا=رقاء ، ف�B س�بيل إل�ي ص�Bح ج�دي ف�ي ھ�ذا المي�دان إ, بتقري�ر ح�د أعل�ي 
كم�ا يتع�ين توزي�ع جمي�ع . لملكية ، وبيع الزائد عنه إلي المعدمين وصغار المBك بأسعار معقولة ت�ؤدي عل�ي آج�ال طويل�ة ل

  . ا=طيان ا=ميرية المستصلحة والتي تستصلح علي صغار المBك والمعدمين خاصة 
لمشتغلين بالزراعة لن تتوفر له ملكية حت�ى فمن الواضح أن عدًدا كبير من ا: تحديد العBقة بين المالك والمستأجر  – ٢    

ولق��د ج��رت الع��ادة أن يل��زم . بع�د التحدي��د ، وذل��ك نظ��ًرا إل��ي قل�ة ا=راض��ي الص��الحة للزراع��ة بالقي��اس إل��ي المش�تغلين بھ��ا 
ي المستأجر بأداء مبلغ نقدي أو قدر عيني من المحص�ول لق�اء انتفاع�ه بك�ل ف�دان دون مراع�اة للقص�د ا,عت�دال ، ا=م�ر ال�ذ

يترتب عليه أن يحرم الفBح ثمرة عمله طوال العام ، بل يخرج في أكث�ر ا=حي�ان م�ثقBً ب�دين , يس�تطيع أداءه ، و, ع�Bج 
ى بإصدار تشريع يقصر التأجير علي المزارعة ، بمعني انقسام المحصول بنسبة يتفق عليھ�ا ’لھذه الحال بعد تحديد الملكية 

  . إلي العدالة  كالنصف مثBً ؛ =نھا أقرب الصور
بإع�ادة النظ�ر ف�ي التش�ريعات العمالي�ة الحالي�ة لتش�مل جمي�ع فئ�ات العم�ال بم�ا ف�يھم : استكمال التش�ريعات العمالي�ة  – ٣    

العمال والزراعيون ولتكفل للعامل وأسرته التأمينات الكافية ضد البطالة واJصابات والعجز والمرض والشيخوخة والوف�اة 
وإباح�ة تك�وين ا,تح�ادات النقابي�ة ، وتحدي�د أج�ور العم�ال وف�ق المب�ادئ . نتساب إلي النقابات إجبارًيا ، مع مراعاة جعل ا,

اJسBمية علي أسس اقتصادية سليمة ، مع ضمان حصول العمال علي نصيبھم م�ن غل�ة اJنت�اج ، وإلغ�اء مكاف�آت أعض�اء 
  . ھا بنصوص قانونية صريحة علي أن يكون تقرير ھذه الحقوق وحمايت. مجالس إدارة الشركات 

علي أساس تقري�ب الف�وارق ب�ين الح�د ا=عل�ى والح�د ا=دن�ى للمرتب�ات وا=ج�ور ، وكفال�ة : إصBح نظم التوظيف  – ٤    
الضمانات القانونية والمالية في الخدمة والمعاش ، وتأمين المرءوسين ضد أھواء الرؤساء واستبدادھم ، وتحدي�د التبع�ات ، 

  . اءات ، وإلغاء المركزية وتبسيط اJجر
وذلك تكملة لما ت�م م�ن إلغ�اء الرت�ب ، وتحقيًق�ا للمس�اواة الكامل�ة ب�ين أبن�اء ال�وطن الواح�د ، وحت�ى : إلغاء النياشين  – ٥    

  . تكون ا=عمال خالصة q ، وكذلك العمل علي القضاء علي مظاھر البذخ والترف 
وقد كانت ھذه وظيف�ة المس�جد الرئيس�ية من�ذ نش�أته ، و, ي�تم ھ�ذا إ, : ا واجتماعًيا جعل المسجد مركًزا دينًيا وثقافيً  – ٦    

بتعيين رجال متدينين مثقفين لkشراف علي المساجد ، , يكتفون بإقامة الصلوات ، بل يحولون المسجد وبخاصة في القرى 
  . ، إلي ندوة حافلة بضرب النشاط واJصBح ومكافحة ا=مية 

  : ص3ح اDقتصادي ا�: خامًسا   
إن م�وارد الث�روة ف�ي مص�ر بوض�عھا الح�ال , تكف�ي أن يع�يش الم�واطنين معيش�ة طيب�ة ، و,ب�د م�ن ف�تح أب�واب جدي��دة     

  : وتقترح لذلك أموًرا منھا . للثروة وإصBح ا=وضاع القائمة علي أسس سليمة 
غاية ، وتكون الحكومة قدوة في ذلك بالتن�ازل ع�ن الفوائ�د تحريم الربا ، وتنظيم المصارف تنظيًما يؤدي إلي ھذه ال – ١    

  . في مشروعاتھا الخاصة 
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  . تمصير البنك ا=ھلي وإنشاء مطبعة لkصدار في مصر ، واستعجال إنشاء سك النقود المعدنية  – ٢    
عل�ي إص�Bح السياس�ة إلغاء بورصة العق�ود الت�ي أدت المض�اربات فيھ�ا إل�ي زعزع�ة ا,قتص�اد الق�ومي ، والعم�ل  – ٣    

  . القطنية بما يحقق مصالح البBد 
  . استكمال إصBح ا=راضي البور ، والعناية باستغBل الصحاري المصرية زراعًيا ومعدنًيا  – ٤    
  . تصنيع البBد مع العناية بالصناعات المعتمدة علي المواد ا=ولية المحلية والصناعات الحربية  – ٥    
  : ربية العسكرية الت: سادًسا   

إن رجال الجيش البواسل ھم أولي الناس بإصBحه ، ويجب علي الدولة أ, تبخل عليه بالمال الذي يھيئه لتأدي�ة واجبات�ه     
ون�ود . ، وأن تعتبر ذلك فريضة , يؤخرھا غيرھا من الفرائض ، ولو اقتضي ا=مر الجور علي أبواب الميزانية ا=خ�رى 

  : التربية العسكرية نجملھا فيما يلي  أن نشير إلي أمور في
  . أن تراعي اfداب والشعائر الدينية في الجيش ، وأن تقوم العBقة بين أفراده علي أساس ا=خوة  – ١    
أن يوسع نطاق التجنيد بحيث , يبقي في ا=مة بعد فترة محدودة من يستطيع حمل السBح دون أن يحمله ؛ حتى  – ٢    

ِ َذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكنْ (ه جيًشا كامل ا=ھبة والعتاد يصبح الشعب كل ُتْم اْنفُِروا ِخَفاًفا َوثَِقاDً َوَجاِھُدوا ِبأَْمَوالُِكْم َوأَْنُفِسُكْم فِي َسِبيِل &#
  . )َتْعَلُمونَ 

Jنتاج ، فيقرر إجبارًيا في أن تضاعف العناية بالتدريب العسكري في المدارس والجامعات ، وأن تتسم بالجد وا – ٣    
  . مناھج التعليم ويشمل فنون الحرب وأساليب القتال الصحيح 

  . إنشاء جيش إقليمي يتكون من كل من فاته ا,نتظام في الجيش العامل  – ٤    
ش أن يحقق أن تبادر الحكومة إلي إنشاء مصانع ا=سلحة والذخيرة Jمداد الجيش بحاجته منھا ؛ حتى يستطيع الجي – ٥    

  . غاياته في العدد والعدة ومستوي التدريب 
  : البوليس : سابًعا   

إن رجال البوليس ھم حفظة ا=من الداخلي ، و ھم جزء من ا=مة يجب أن تكون عBقاتھم مًعا عBقة أخوية وقائمة     
سدة التي عاونت الطغاة علي إذ,ل لذلك ينبغي أن يطھر البوليس من العناصر الفا. علي أساس من الخلق الفاضل الكريم 

ا=مة ، ومھدت السبيل لزج أبنائھا ا=برياء في ظلمات السجون والمعتقBت ، وأشاعت في البBد جًوا من الفزع واJرھاب 
مازالت آثاره حية بيننا ، وأن ينزه البوليس عن أن يكون أداة في يد ا=حزاب تسخره في مآربھا السياسية ،  مستغلة 

ويجب إلغاء نظام البوليس السياسي الذي أساء إلي سمعة البوليس ، ومد نفوذه بغير . ا عليه حين تكون في الحكم سيطرتھ
ويجب أن يرفع مستوي رجال البوليس . حق إلي كثير من مرافق الحياة ، وھو في حقيقته أثر من آثار ا,ستعمار البغيضة 

  . م وبين رؤسائھم من ناحية وأفراد ا=مة من الناحية ا=خرى وأن يآمنوا في حياتھم ، وتوثيق روابط الود بينھ
  : خـاتـمـة   

: ھذه الخطوط رئيسية في اJصBح يحتاج كل منھا إلي بيان ، وإن المشكلة التي تقابلنا اfن ذات ثBثة أطراف     
  :   مة مما يأتي مظلومون وظالمون ، وأوضاع مكنت الظالم من أن يظلم ، و,بد لكي يستقيم أمر ھذه ا=

ولقد كانت ھذه . أن ترد المظالم إلي أھلھا وأن يعاد إلي كل ذي حق حقه ، فترد إلي المسجونين السياسيين حريتھم  – ١    
الصفوة من الشباب الطليعة ا=ولي التي ثارت في وجه الظلم والطغيان ، و,زالت ترسف في أغBلھا بينما يتمتع المترفون 

كما ترد ا=موال وا=رض المغصوبة إلي أھلھا ، وأن تتوفر للمواطنين حياة يتحررون فيھا من . ئھم والجBدون بأھوا
  . أغBل اJلحاد والفقر وطغيان الحاكمة وتجار السياسة 

أن يقتص من الظالمين ، وأن يبعد من الميدان السياسي ھؤ,ء الذين استباحوا الحرمات ، واعتدوا علي الحريات  – ٢    
سوا علي مقدسات ا=مة ، وجعلوا البBد مزرعة لشھواتھم ، واتخذوا العبث بمصالحھا مادة للكسب الحرام =نفسھم ودا

  . وأھلھم وأنصارھم 
أن تغير ا=وضاع التي مكنت الظالم من أن يظلم ، وأن يكون التغيير شامBً لكل مرافق الحياة التي استطاع الطغاة  – ٣    

  . آربھم أن ينفذوا منھا إلي م
أما قضية ا,ستقBل فليس لھا إ, حل واحد ، وھو أن يخرج ا,نجليز من مصر والسودان ، وأن يخرج كل مستعمر من     

ٍة َفَسُيْنغِ (بBد اJسBم  لَ َمر# ا َيْكُبُر ِفي ُصُدوِرُكْم َفَسَيقُولُوَن َمْن ُيِعيُدَنا ُقِل ال#ِذي َفَطَرُكْم أَو# ُضوَن إَِلْيَك ُرُءوَسُھْم َوَيقُولُوَن َمَتى ُھَو ُقْل أَْو َخْلًقا ِمم#
وإن اJخوان المسلمين حين يتقدمون بھذه الخطوط الرئيسية إنما يستوحونھا من كتاب _ الذي يأمر  )َعَسى أَْن َيُكوَن قَِريًبا

ُ َعنِ (بالعدل واJحسان ، ويحض علي اJخاء ورعاية أھل الذمة  يِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم  Dَ َيْنَھاُكُم &# Bال#ِذيَن َلْم ُيَقاتِلُوُكْم ِفي الد
َ ُيِحب2 اْلُمْقِسِطينَ  وُھْم َوُتْقِسُطوا إِلَْيِھْم إِن# &# ، ويدعون _ جلت قدرته أن يجمع القلوب علي الھدي ، وأن يحقق ل?مة  )أَْن َتَبر2

  . و_ أكبر وq الحمد . لسبيل أھدافھا ، وأن يھدينا سواء ا
نقلنا إلي القراء ھذا البيان ليلمسوا فيه المعاني التي توخينا إبرازھا في العBقة بين طرفين ونترك للقراء الكرام تقدير     

  . ھذه العBقة 

  : الفصل الثاني   
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  : تأييد ودعم في أحرج المواقف   

التعاون واJخاء من ناحية اJخوان المسلمين إزاء الثورة ؛ حيث قدموا لھا قدمنا في الفصل السابق ما ينطق بروح     
برنامًجا كامBً شامBً صريًحا واضًحا ، و, يتقدم مثل ھذا البيان إ, قوم يرون في القائمين بالحكم إخوة لھم يعقدون عليھم 

اقب سياسي إ, قرر أن أصحابه إخوة وأصدقاء و, يقرأ ھذا البيان مر.. وينتظرون من ورائھم الخير واJصBح . اfمال 
وھو ما كان فعB شعور واضعي البيان وھم الطبقة المسئولة في الدعوة والممثلة لkخوان المسلمين .. وحلفاء لھذه الحكومة 

  . أعضاء الھيئة التأسيسية 
ان دليBً علي روح التعاون والتكاتف بين , يكتفون بمثل ھذا البي –,سيما ا=جانب منھم  –ولكن المراقبين السياسيين     

وينتظر ھؤ,ء .. ھيئة وحكومة ، فإبداء ھذه الروح في وقت الرخاء قد يكون وراءه ما وراءه من الدوافع واfمال 
المراقبون حتى تقع ھذه الحكومة في أزمة خانقة تكون فيھا أحوج ما تكون إلي من يمد لھا العون ، ويرقبون ھذا الحليف 

وھذا ما . تقدم للتأييد في وقت الرخاء ھل يجدون له أثًرا وقت ا=زمة الذي يكون التأييد فيه مكلًفا وذا ثمن فادح ؟ الذي 
  : نستقرئ عنه ا=حداث لعلھا تنبئنا بشيء فيه يقنعنا ھؤ,ء المراقبين 

حتى آخر مايو  ١٩٥٢ي يوليو استمرت المفاوضات بين حكومة الثورة وبين الحكومة البريطانية منذ قامت الثورة ف    
يئست الحكومة  ١٩٥٣وفي نھاية مايو .. في محاو,ت Jقناع إنجلترا بسحب جيوشھا من منطقة قناة السويس  ١٩٥٣

ومعني إعBن الحكومة . ووجدت نفسھا أمام طريق مسدود من تعنت الحكومة البريطانية فأعلنت قطع المفاوضات 
  . استنفدت كل وسائل التفاھم واJقناع ولم يبق أمامھا بعد ذلك إ, طريق المقاومة  المصرية قطع المفاوضات ھو أنھا قد

  . فما كان موقف اJخوان المسلمين إزاء ھذا الموقف الجديد ؟     
أي عقب إعBن الحكومة ھذا الموقف مباشرة ، أقام اJخوان حفBً بشعبة العباسية بالقاھرة بمناسبة  ٢٩/٥/١٩٥٣في     

  : زوة بدر ألقيت فيه كلمة المرشد العام التي نشرت في الصحف في اليوم التالي جاء فيھا ذكرى غ
واJخوان المسلمون يضعون كل إمكاناتھم رھن وصول مصر إلي حقھا الكامل ، , يضنون في سبيل ذلك بدمائھم "     

ھم ما يجعلھم قادرين علي تحمل ا=عباء وإن لھم من إيمانھم وصدق وطنيتھم وقوة تربيت. و, بأموالھم و, بمجھودھم 
الجسيمة في معركة مصر المقبلة ، وإذا كان غيرھم يعتبر القيام بھذا الواجب مما تفرضه عليه الوطنية ، فإن اJخوان 

 وإننا مع ھذا نتابع. المسلمين يرون قيامھم بنصيبھم في تلك المعركة عبادة يتقربون بھا إلي _ ، ويشترون بھا الجنة 
جھودنا في ميدان اJصBح الداخلي ، متعاونين مع كل من يريد اJصBح والخير لھذا الوطن ، مؤيدين رجال العھد 

معرضين عن كل ما يحاوله .. الحاضر في ذلك تأييد الكريم للكريم ، , يألون عوًنا إن أصاب و, نصًحا خالًصا إن أخطأ 
وموقفنا ھذا مما يفرضه حق ا=مة والوطن علي .. ور ، وتفريق الصفوف أعداء اJصBح في عھده الجديد من إيغار الصد

  " . جماعة تدعو إلي اJصBح ، , تبتغي من الناس جزاء و, شكوًرا 
ومع أن كلمة المرشد العام ھذه لم يقلھا بنفسه حيث كان في ذلك الوقت خارج القاھرة ، وقد ألقاھا نيابة عنه ا=خ     

حتى إن وكالة .. فقد كان لما جاء بھا صدي بعيد المدى في ا=وساط البريطانية والغربية .. اللطيف ا=ستاذ محمود عبد 
  . أسوشيتدبرس كلفت مراسلھا في القاھرة مستر إدوارد بو,ك بمقابلة المرشد العام وإجراء حديث معه 

  : حديث المرشد العام مع وكالة ا9سوشيتدبرس  •

ونورد نص ھذه ا=سئلة وا=جوبة عليھا كما .. ونشرت في الصحف في اليوم التالي  ٤/٦/١٩٥٣وقد تمت المقابلة في     
  : نشرت 

ما ھو رأي اJخوان المسلمين في المرحلة الحالية للنزاع المصري ا,نجليزي بشأن الجBء عن منطقة قناة : س     
  . السويس ؟ 

سية بين مصر وبريطانيا إلي المرحلة الحرجة الحالية ، وكنا لقد كان اJخوان يرغبون أ, تصل العBقات السيا: جـ    
نأمل أن تقبل بريطانيا الحل الوحيد العادل والمعقول ، وھو الجBء عن منطقة قناة السويس ، وإذا كانوا قد فعلوا ذلك 

ر البريطانية ، لكسبوا صداقة المصريين ، ولكن أملنا لم يتحقق ، فلقد سيطرت العقلية ا,ستعمارية علي وجھة النظ
وإن ھذا سيجعل المصريين جميًعا  –وجعلتھم يذھبون إلي حد وضع شروط غير معقولة Jتمام الجBء الذي تريده مصر 

  . أعداًء لبريطانيا حتى تسترد مصر حقوقھا 
ناة مھما يكن ھل اJخوان المسلمون علي استعداد للتعاون مع الحكومة في أي إجراء تقرره لتحقيق الجBء عن الق: س     

  . ھذا اJجراء ؟ 
إن أحًدا , يشك في ذلك ، ولو لم تكن موقنين بأن صبر الحكومة الحالي وانتظارھا في مصلحة مصر لسبقناھا ، : جـ    

وخطونا الخطوات الضرورية التي يجب علي مصر اتخاذھا بشأن ھذا النضال بجميع الوسائل الممكنة ضد القنوات 
تقرر الحكومة أن الوقت قد آن للتحرك فستجد اJخوان المسلمين علي استعداد للتجاوب بكل وعندما . البريطانية 

  . اJجراءات والعمليات الضرورية لتحقيق آمال مصر وحقوقھا 
من المعلوم أن اJخوان المسلمين لديھم عدد من ا=عضاء المدربين للقيام بشن حرب العصابات أو أي عمليات : س     

إن ھذه التشكيBت ستتحرك إذا قررت الحكومة ذلك وفي : وتقول ا=نباء . ات البريطانية في منطقة القناة أخري ضد القو
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الوقت الذي تقرره الحكومة ، فھل تؤكد ھذه ا=نباء ؟ وإذا كان ھذا صحيًحا فھل تستطيع أن ترسم الھيكل الخارجي 
  . لتفاصيل ھذه التشكيBت واستعداداتھا ؟ 

ا أستطيع اJفضاء به إليك ھو أن اJخوان المسلمين مستعدون =داء واجبھم وإني أفضل عدم الكشف عن إن كل م: جـ    
  . تفصيBت أعتبر أن الموقف الحالي غير مناسب للكشف عنھا 

ھل تستطيع أن تفضي إلّي ببعض المعلومات عن حالة اJخوان المسلمين الحاضرة مثل عدد ا=عضاء المنتمين : س     
، وعدد الشعب في مصر وفي البBد العربية ا=خرى ؟ وھل ستشترك تشكيBت الدول العربية ا=خرى من أجل  إليھم

  . تحرير مصر إذا ما تقرر نشوب القتال ؟ 
لم يعد اسم اJخوان المسلمين يعني أنھا منظمة وطنية أو قومية ، فإنھا اfن تقوم كرمز للمسلمين في جميع أنحاء : جـ    

وھذه التعاليم تھدف إلي حياة كريمة ، بما . تدعوھم أن يفيقوا ويتقدموا في طريق نھضة قوامھا التعاليم اJسBمية  العالم ؛
في ذلك نشر التعاليم وا=خBق الحسنة والمعيشة الBئقة في مجتمع التعاليم باستغBل منابع الثروة القومية ، والمحافظة علي 

نحن نھتم بعدد ا=عضاء المقيدين في السجBت اھتمامنا برؤية مبادئنا تفھم علي الوجه و –ا,ستقBل الوطني قبل كل شيء 
  . الصحيح ، ويتبعھا أكبر عدد من الشعب في مصر وفي الخارج 

أما عن اJخوان في مصر فإني أحب أن أؤكد أنھم منبثون في جميع أنحاء القطر ، وقد أنشئت المراكز في جميع البBد     
وإن ھدفنا ا=ساسي ھو . يعتبر اJخوان المسلمون اfن قادة الرأي العام المستنير لشعب يدرك حقوقه وواجباته و. والقرى 

وأما . أن نرفع من مستوي أتباعنا وندفع بھم في طريق الحق ، وبذلك نعينھم علي تحمل مسئولياتھم في الوقت الحاضر 
أن أقول أي شيء عنھم بسبب الظروف المختلفة القائمة في كل من  عن اJخوان المسلمين في البBد ا=خرى فإني , أود

إ, أني في مركز يسمح .. ھذه البBد ، وكذلك فإني أفضل أ, أقيد نفسي بما إذا كانوا سيشاركوننا في معركة القتال أم , 
  . نفسھا لي أن أؤكد أنھم سيؤيدوننا بجماع قلوبھم ، ھذا إذا لم يستطيعوا أن يشتركوا في المعركة 

وإني أود أن ألفت ا=نظار إلي محاو,ت خبيثة تقوم بھا بعض العناصر الغربية Jعطاء صورة كاذبة عن اJخوان     
وإني اعتقد أن العالم اJسBمي سيجني . وھذه المحاو,ت تھدف إلي خلق شعور عدائي بين اJخوان والغرب .. المسلمين 

فھًما جيًدا ، وبدارستھا في ضوء من العدل وعدم التحيز ، وإني لمتأكد أن العالم الغربي أعظم الفوائد بمحاولته فھم مبادئنا 
" شبح مخيف " عند ذلك سيقتنع تمام ا,قتناع بعظم الفائدة التي سيجنيھا وسيقلع عن تصور اJخوان المسلمين في صورة 

ب سيجد في اJخوان المسلمين أكثر العوامل وإني لمتأكد أن الغر. تلك الصورة التي حاول البعض رسمھا عن اJخوان 
  " . كفاءة للعمل في سبيل تقدم اJنسانية وتحقيق الرفاھية للشعوب ، واستقرار السBم بين ا=مم المختلفة 

مدي اھتمام الحكومة البريطانية في ھذا الظرف الحرج  –بعد أن اقرأ ھذا ا,ستجواب الدقيق  –وغير خاف عن القارئ     
Bخوان المسلمين في الموقف ، وفي القدر الذي قرروا بذله من التأييد للحكومة المصرية باستطJوحسب القارئ . ع رأي ا

أن يعلم أن المفاوضات قد قطعت في نھاية مايو ، وأن ھذا ا,ستطBع ثم في الرابع من يونيو ، وأن لندن أعلنت تراجعھا 
  . يونيو  ١٥في عن التعنت وتقدمت بخطوة إيجابية في المحادثات 

  الباب الرابع 
  تأثير قيام الثورة في التفاع3ت الداخلية في الدعوة 

  : مقدمة   

كان المفروض والمعتقد بل والذي يخطر ببال كل إنسان ، وخطر فعBً ، أن قيام الثورة ما ھو إ, دعم اJخوان     
يخلو شيء من نقاط ضعف أو مواطن خلل ، فكان المنظر وإذا كان من طبيعة ا=شياء أ, . المسلمين وتقوية وإمداد جديد 

اُء َعلَى (أن يكون قيام الثورة عBًجا شافًيا لھذه النقاط وتلك المواطن في المجتمع اJخواني  ِ َوال#ِذيَن َمَعُه أَِشد# ٌد َرُسولُ &# ُمَحم#
ًدا َيْبتَ  ًعا ُسج# ُجودِ اْلُكف#اِر ُرَحَماُء َبْيَنُھْم َتَراُھْم ُرك# ِ َوِرْضَواًنا ِسيَماُھْم فِي ُوُجوِھِھْم ِمْن أََثِر الس2 فھل تحقق ھذا الذي كان ..  )ُغوَن َفْض3ً ِمَن &#

أوردنا في فصل سابق بياًنا موجًزا عن التفاعBت الرئيسية التي كانت تنتاب الدعوة عندما تولي ا=ستاذ حسن . مفروًضا ؟ 
وألمحنا إلي أنھما . تمرد أولي القربى ، وتمرد أولي القوة : أوجزناھا في تفاعيل اثنين ھما وقد .. الھضيبي منصبه فيھا 

بل إنھما أمام .. ولكن جھود اJخوان تمكنت بعون _ أن توقف ھذين التيارين عند حد .. كادا يعوقان الدعوة عن السير 
وسارت . ي استطاعتھما إ, أن يحنيا رأسيھما خضوًعا وإذعاًنا اJجماع اJخواني الدّفاق في تأييد المرشد الجديد ، لم يكن ف

الدعوة تشق طريقھا ، وتألقت في سماء مصر ، وشدت جميع ا=نظار إليھا ، تتطلع إليھا في شوق وتلھف ، أنه قد حانت 
الثورة ھي ثمرة ولم يكن أحد يشك في أن ھذه .. ساعة الخBص ، وتحقق للناس ما طال انتظارھم له ، فقد قامت الثورة 

وكان ا=مر فعBً كما .. جھود ربع قرن ؛ واصلت فيه ھذه الدعوة الليل بالنھار في إيقاظ الشعب وتربيته وتثقيفه وتنظيمه 
  . ولكن .. اعتقد الناس 

ي لم يكن أحد يعلم أن ھؤ,ء الذين ظھروا علي المسرح كانوا يكنون ف –ما أشق ھذا ا,ستدراك علي النفس  –ولكن     
وسرعان ما وضح الخBف .. قرارة نفوسھم غدًرا بالدعوة التي تربوا في أحضانھا ، وقامت حركتھم في كتفھا وحمايتھا 

ولكن الخBف في .. أما نقاط الخBف فقد أفردنا لھا باًبا تم فيه تمحيصھا . أو افتعل الخBف بين ھؤ,ء وبين قيادة دعوتھم 
المعني وعلي ھذا ا=ساس سار اJخوان مع وجود ھذا الخBف علي أسلوب النصح الرأي , يفسد للود قضية ، وبھذا 
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آملين .. والتسديد والدعم والتأييد ، سواء في أوقات الرخاء أو في ساعات العسرة والحرج كما بينا ذلك في الباب السابق 
  . ھل وقف ا=مر عند ھذا الحد ؟ ولكن .. أن يتكفل الزمن بالتقريب بين اfراء ورجوع المخطئ إلي الرشد والصواب 

.. يبدو أن النفوس البشرية ذات تBفيف وسراديب وذات أعماق بعيدة ، بحيث , يعلم حقيقة ما في أعماقھا إ, _ وحده     
لقد سار الجمع مع الركب اJخواني الھادر يحرز كل يوم نصًرا ، ويجني كل يوم ثمًرا ، ويدكدك بأقدامه كل يوًما صرًحا 

وتأھب سكانھا للقرار مخلين للركب الھادر الميدان ، تاركين بين .. حتى أتي عليھا جميًعا .. من صروح الظلم وا,ستبداد 
فلما تسلموا الزمام ماذا فعلوا ؟ إنھم .. ثلة من رجال فتسلموا الزمام  –في حماية الركب الھادر  –وتقدم .. يديه الزمام 

ثم إنھم بعد ذلك أرادوا .. فلم يتقيدوا بما كانوا قد عاھدوا _ عليه .. رباھم وحمي ظھرھم  تنكروا أو,ً للركب الھادر الذي
إن اJنسان , يملك Jنسان ارتبط معه برباط شيًئا إذا تحلل ھذا اJنسان من ارتباطه حتى . أن يتخذوا منه مطية =طماعھم 

العام لم يقابل تحلل جمال عبد الناصر من بيعته وعھده بشيء ولذا فإن المرشد .. ولو كان قد وثق ھذا ا,رتباط بيمين 
فإذا كان نفر من .. =ن الوصول إلي الحكم لم يكن ھدفه .. سوي التفويض q ولم يعتبرھا المرشد العام كارثة الكوارث 

م ، ولتسر الدعوة في فليھنئوا بھذا الحك.. أفراد ھذه الدعوة قد خرجوا عن الجادة وجعلوا الوصول إلي الحكم ھو ھدفھم 
ولعل ھؤ,ء في يوم من ا=يام يفيئون إلي .. طريقھا المرسوم ، مؤيدة كل صواب ، محذرة من الجنوح إلي ا=خطاء 

  . رشدھم ويرجعون إلي صوابھم 
كثير  فلم يضرھا ذلك في.. وتنكروا لھا ، وحملوا عليھا ، وافتروا عليھا .. لقد خرج علي ھذه الدعوة من قبل آخرون     

كان ھذا ھو شعور المرشد العام حين صارحه كبيرھم بالتحلل من العھد .. واستطاعت أن تواصل مسيرتھا .. و, قليل 
ولكن كبيرھم ھذا لم يكتف بالتحلل من العھد والبيعة ، بل أسر في نفسه وطوي أحنائه علي أطماع بالغة الخطورة . والبيعة 

إنه . علي ھذه الدعوة من قبل إنه جعل خطوته التالية أن يسخر الدعوة =طماعه  لم تخطر علي بال طائفة من التي خرجت
أن ,بد للحاكم لكي يكون ثابًتا  –عن ثقافته التي تلقاھا في المحيط اJخواني ، ومن احتكاكه بمختلف الھيئات  –كان يفھم 

ويعلم كذلك أن الخوان .. لطته من نفوذھا الشعبي في حكمه ، من قاعدة شعبية يستند إليھا ، ويعتمد علي تأييدھا ، ويستمد س
المسلمين ھي الھيئة الشعبية ذات الجذور في أعماق الشعب ، إنھا الھيئة الشعبية المنظمة الغنية بشبابھا ورجالھا ونسائھا ، 

ذه التي , يحلم أي أية ھيئة ھ. وأنھا الھيئة الوحيدة نظيفة الصفحة التي لم تثر حولھا شبھة من غش أو فساد أو استغBل 
!! حاكم واسع اfمال إ, بھا سنًدا له ، وردًءا يحميه ، وطوًدا يتسنم ذروته ، فB تتطاول إليه ا=يام و, ترقي إليه ا=حداث ؟

 .  
وما كان Jنسان في مثل موقف عبد الناصر إ, .. إن جمال عبد الناصر دار بخلده كل ھذا ، وطاردته نفس ھذه ا=حBم     
وكل ما دار بخلد جمال ، وكل ما حلم به كان ممكًنا تحقيقه في عالم الواقع . دور بخلده كل ھذا وتطارده ھذه ا=حBم وي

كما  –ولو أرادوا .. =ن اJخوان ازھد الناس في مظاھر الحكم .. وبدون أدني جھد ، لو أنه حفظ عھده وتمسك ببيعته 
في منزل صالح  ١٩٥٢يوليو  ٢٨سعي الھضيبي للقاء جمال عبد الناصر يوم  ولقد. لسعي إليھم قبل ذلك بسنوات  –قدمنا 

  . أبو رقيق ليقول له ھذه الكلمات ، ويطمئنه علي أن اJخوان المسلمين جميًعا من ورائه 
وكان .. كان حريًصا علي إخفائھا  –وارتباطات أخري  –ولكن جمال عبد الناصر كانت له آمال أخري وأحBم أخري     
وھذا الكBم ربما جاء بيانه فيما بعد إن شاء .. ءه لھذه ا,رتباطات ا=خرى يقتضيه أن يفوه للمرشد العام بھذه الكلمات و,
والمھمة التي كان جمال يريد اJخوان لھا قد تمت ، ونجحت الثورة ولم يعد له بھم حاجة ، وعليھم أن يخلوا له .. _ 

واعتماًدا علي ما يعلم من صدق وفاء اJخوان لمبدئھم ولوطنھم فإنه .. جمع بين الضدين الميدان وحده =نه , يستطيع أن ي
لقد كان معه طوال الوقت وعلي مدي ا=يام . من ورائه  –رغم كل ذلك  –كان موقًنا أنه إذا ما وقع في مأزق فإنه سيجدھم 

ولكنه لم يفه بھذه الكلمة .. وصالح أبو رقيق السابقة صBح شادي وحسن عشماوي وعبد القادر حلمي وفريد عبد الخالق 
=ن التوقيت المرسوم كان أن يفوه بھا للمرشد العام نفسه في الوقت الذي فاته بھا له ، ولو أنه استطاع أن يفوه بھا .. لھم 

  . له دون أن يسمعھا ھؤ,ء لكان أفضل له ، ولكن الظروف لم تكن تسمح بذلك 

  : الفصل ا9ول   
  : من جديد " تميز الدعوة " ة للعمل علي حاجة ملح  

ھدمت ھذه الكلمات القصار في ھذا اللقاء صروح اfمال التي كان المرشد العام بناھا علي ھذه الثورة ، والتي كانت     
 جميعھا تدور حول حكم خالص في ظBل الوحي الرباني الھادي المبين ، كما لمح الرجل ما وراء ھذه الكلمات التي سمعھا

والوضع  –وما كان للمرشد العام .. من أطماع حول تطويع ھذه الدعوة وتذليل عنقھا لتكون في خدمة ھذه ا=طماع 
الذي اكتسبته " تميزھا " , أن يكرس كل جھوده علي أ, يختلط الحق بالباطل ، وعلي أن يظل للدعوة  –أضحي كما رأي 

فت نظر السادة القراء إلي أن المحافظة علي تميز الدعوة ليس با=مر وأحب ھنا أن أل.. وعاشت به حتى تسلم ھو قيادتھا 
ولقد سبق لنا أن أفردنا باًبا من قبل في الجزء ا=ول .. السھل القريب المنال ، وإنما ھو أمر خطير ، ومھمة بالغة الصعوبة 

ة من الفئات ا=ساسية في المجتمع من ھذه المذكرات لمحاولة حسن البنا إبراز اJخوان المسلمين باعتبارھم فئة متميز
المصري ، وأشرنا فيه إلي طرف من الجھود الجبارة التي بذلھا في سبيل ذلك ، وما اعترض طريقه في ذلك من مشقات 

ومع ذلك فقد كان يريد أن يميز دعوته من دعوات وھيئات وجماعات كانت كلھا موجودة معه علي الصعيد الشعبي ، .. 
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ومع ذلك ,قي ما ,قاه من مشقات ، وخاض في سبيل ذلك الغمرات ، وخرج .. ه الجماعات من وسائل كما كان متاًحا لھذ
  . عليه من خرج 

واجه مرشدھا الجديد موقًفا .. ودارت ا=يام وبعد أن بذلت الدعوة في خBل عشرين عاًما أغلي ما نملك حتى تم تميزھا     
" يراد للدعوة أن تميع وأن تطمس قسمات وجھھا المشرق وأن تلعب أصابع إنه .. خطيًرا يكاد يقوض البناء من أساسه 

لم تَُنل إ,  –علي مدي العصور  –والدعوة اJسBمية . في ھذه القسمات حتى تبدو في الشكل الذي يريده الحاكم " المكياج 
قبل أن تكون دعوة ، وھذه الفكرة  =ن الدعوة اJسBمية ھي فكرة.. بھذا ا=سلوب ، أسلوب التمييع والتحرير والتزييف 

فإذا أريد تطويع الدعوة فBبد من العبث أو, بالفكرة ، ومحاولة إفراغھا من مضمونھا أو تحريف ھذا .. محددة المعالم 
و, نقصد بالدعوة اJسBمية في ھذا الصدد المحمدية .. المضمون باJضافة إليه أو الحذف منه أو التأويل السقيم لمعانيه 

ھذا كان دأب الذين أرادوا الكسب .. حسب ، وإنما ھي الدعوة من لدن إبراھيم عليه السBم حتى عيسي عليھما السBم ف
  . الحرام =نفسھم سواء كان ھذا الكسب مادة أو جاًھا أو سلطة 

ت القصار التي بھذه الكلما ١٩٥٢يوليو  ٢٨أحس حسن الھضيبي كل ھذه المعاني لحظة فاجأه جمال عبد الناصر يوم     
أحس بأن جھده كله يجب أن ينصب منذ تلك اللحظة علي تحصين دعوته ، واJبقاء عليھا .. أعلن فيھا تحلله من بيعته 

ولھذا أجاب جما,ً بھذه الكلمات التي تؤدي .. متميزة واضحة المعالم ، ذات جدار عال شاھق يعيا كل جبار دون اجتيازه 
.. إن أحسنتم فأنتم تحسنون للبلد .. وسنعتبركم حركة إصBحية .. ما حصلش اتفاق .. يا جمال اسمع : " نفس المعني تماًما 

وقال المرشد . وفھم جمال نفس ھذا المعني الذي يقصده المرشد العام " وإن أخطأتم فسنوجه لكم النصيحة بما يرضي _ 
" الراجل ده مافھش خير ويجب ا,حتراس منه : "  العام عقب ذلك للذين حضروا ھذه المقابلة من اJخوان ھذه الكلمات

ُ بِهِ أَْن ُيوَصلَ (: ولم يكن ھذا التعقيب منه إ, صدى لقوله تعالي  ِ ِمْن َبْعِد ِميَثاقِِه َوَيْقَطُعوَن َما أََمَر &# َوال#ِذيَن َيْنقُُضوَن َعْھَد &#
ارِ َوُيْفِسُدوَن ِفي ا9َْْرِض أُوَلئَِك لَُھُم الل#عْ    .  )َنُة َولَُھْم ُسوُء الد#

أََفَمْن َيْعلَمُ أَن#َما أُْنِزلَ إَِلْيَك (: فقد بدأت بقوله تعالي .. والناظر في ھذه اfية والست التي سبقتھا قد يري فيھا روعة وعجًبا     
ُر أُولُو ا9َْْلَبابِ  ثم يذكر عشر صفات =ولئك الذين علموا أنما أنزل من _ ھو الحق ،  )ِمْن َربBَك اْلَحق2 َكَمْن ُھَو أَْعَمى إِن#َما َيَتَذك#

ِ َوDَ َيْنقُُضوَن اْلِميَثاقَ (: جعل في مقدمتھا  ولكنه في اfية السابعة التي نحن  –ثم اتبع ذلك بقية الصفات  )ال#ِذيَن ُيوفُوَن ِبَعْھِد &#
نقض العھد والميثاق ، وقطع ما : ات ثBًثا ليس غير ، وھي بصددھا وھي التي تعرض لصفات النقيض , تذكر إ, صف

إنما ينبعث من  –عادة  –وقد تومئ اfية بذلك إلي أن نقض العھد  –أمر _ به أن يوصل ، ثم اJفساد في ا=رض 
لفضل عليه حصول الناقض علي متاع من متاع الدنيا كمال أو سلطة كان يرنو إليھما ، فلما قد تعاھد معھم وھم أصحاب ا

ولما كان الحق , يتعدد ، وليس بعد الحق إ, الضBل ،  –، وكانوا أولي الناس بأن يعترف بفضلھم ويصل حبله بحبلھم 
ولما كان ھذا الناقض ذا قوة اكتسبھا كما قدمنا ، فسلوكه طريق .. ومن تنكب طريق الحق لم يجد أمامه إ, طريق الفساد 

  . ضرر بل يعود الضرر عليه وعلي غيره ممن تابعوه أو ممن ابتلوا به الفساد , يعود عليه وحده بال
الدعوة ھو أن " تميز " ومعني أن حسن الھضيبي واجه في ذلك الوقت موقًفا ألزمه أن يتوجه كل جھوده للحفاظ علي     

ولكن الموقف . يانھا الدعوة رجعت إلي سابق عھدھا في عھد حسن البنا فاتخذت موقف الدفاع عن النفس ، والذود عن ك
  : في ھذه الموقف أصعب من ذي قبل ل?سباب اfتية 

وھو قائدھا غير منازع ،  –أن حسن البنا كان يدافع عن كيان دعوته ، ويعمل علي تميزھا ، ويحدد معالمھا  – ١    
  . وصاحب الكلمة المطاع ، , يخرج عن طاعته أحد من أتباعه 

عن ھيئات وجماعات كانت كلھا معه في المستوي  –كما قدمنا  –ل علي تميز دعوته أن حسن البنا كان يعم – ٢    
  . الشعبي وأنه كان متاًحا له ما كان متاًحا لھم من وسائل 

أن الحكومات التي كانت تختلف معه أو تعاديه كان بينھا وبين دعوته خط فاصل واضح المعالم يراه القريب  – ٣    
  . ومات ترمي بصريح العبارة دعاة الحكم اJسBمي بالتأخر والرجعية والبعيد ، فصحف ھذه الحك

أن وجود جيوش المستعمر علي أرض الوطن مع وجود حكومات من المصريين تتعاون معه ، كان عامBً من  – ٤    
  . عوامل إبراز ھذا الخط الفاصل الذي يراه الشعب بين اJخوان المسلمين وبين ھذه الحكومات 

  : حسن الھضيبي ھذه المرة واجه ھذا الموقف وھو في وضع نجمله في اfتي  ولكن    
أنه دخل ھذا الميدان وھو , يزال قريب عھد بحرب شعواء شنھا عليه عنصران من عناصر ھذه الدعوة أولي  – ١    

ا فخفت صوتھما ، وإذا كانت الظروف التي واجھت ھذين العنصرين لم تكن مواتية لھم.. القربى وعنصر أولي القوة 
  . فمن يدري كيف يكون لھما من موقف إذا تغيرت الظروف ؟ .. وتواريا عن ا=نظار 

دعوته , عن ھيئات وجماعات شعبية وحسب ، وإنما يريد أن يحفظ لھا تميزھا " تميز " أنه يريد المحافظة علي  – ٢    
  . أيًضا عن حكومة , يملك ھو من الوسائل مثلما تملك 

أنه ليس ھناك خط فاصل واضح بين ھذه الحكومة وبين الدعوة بحيث يراه الشعب ، ويكون ھذا أول ما يلفت  – ٣    
بل ا=دھى من . النظر إلي التميز ، بل إن الشعب مستقر في خاطره أن ھذه الحكومة ھي وليدة دعوة اJخوان المسلمين 

  . معني نفسه ذلك أن اJخوان المسلمين أنفسھم مستقر في خاطرھم ھذا ال
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أن ھذه الحكومة لم تعلن علي الشعب ما يشم منه ما يناقض الدعوة اJسBمية ، بل إنھا تصرفت في أول عھدھا  – ٤    
تصرفات توحي كأن أصحابھا يمثلون ھذه الدعوة ، مثل رفضھم ركوب السيارات المخصصة للوزراء وا,كتفاء بركوب 

ركب الترام ، ومثل اكتفائھم في ا,جتماعات التي تطول لمجلس الوزراء أو سياراتھم الخاصة ، حتى إن بعضھم كان ي
وما إلي ذلك من تصرفات طبعت في أذھان الناس صورة عمر بن الخطاب وخالد بن .. لمجلس الثورة يتناول السندوتشات 

  . الوليد والرعيل ا=ول ، ثم اجتماعات لھم تتم في بيوت اJخوان المسلمين 
صويًرا لموقف ا=ستاذ حسن الھضيبي المرشد العام لkخوان المسلمين في ا=يام ا=ولي لقيام الثورة ، ومع كان ھذا ت    

  . أنه موقف , يحسد عليه ، فإن مرور ا=يام لم تزده إ, حرًجا ، ولم تخلع عليه إ, التفاقم والتعقيد 

  : الفصل الثاني   
    : مواقف محرجة ا9ستاذ عبد القادر عوده   

كانت الخطوة : قدمنا أن الثورة حين قامت ، أحس كل أخ من اJخوان المسلمين أن ھذه الثورة ثورته ؛ =نھا أو,ً     
المتوقعة التي ,بد من حدوثھا بعد أن وصل اJخوان بالشعب إلي ھذه الدرجة العالية من الوعي والنضج والقوة ، وبعد أن 

وكانت أشبه بالحمل الذي استوفى أشھره التسعة ، والكل في .. رجيين من كل جانب أحاط الشعب بأعدائه الداخليين والخا
=ن زمBء ا=شخاص الذين ظھروا علي المسرح من : انتظار لحظة المخاض ليسعدوا بالمولود الذي طال انتظاره ، وثانًيا 

ي كل مكان إلي أنھم حققوا لھم ما كانوا النظام الخاص أسرعوا في مختلف أوساط اJخوان ھذه الحقيقة ليطمئنوا إخوانھم ف
وقدمنا أن ذلك أشاع السرور وا,بتھاج في نفوس اJخوان ، فأقبل بعضھم علي بعض .. يأملون من حكم إسBمي كريم 

  . من أعضاء مجلس الثورة يقبلونھم ويعانقونھم " إخوانھم " يتعانقون كما أقبل الكثيرون من إخوان القاھرة علي 
ولم يكن أحد قد عرف بعد بانتكاس جمال عبد الناصر إ, .. شعور عامة اJخوان من أقصي البBد إلي أقصاھا  كان ھذا    

 ١٩٥٢يوليو  ٢٨المرشد العام وھذا العدد القليل من اJخوان الذين كانوا معه حين حضر المرشد العام من اJسكندرية يوم 
كيف .. كان موقف المرشد العام بعد ھذه المفاجأة في غاية الحرج  .والتقي جمال عبد الناصر في منزل صالح أبو رقيق 

والناس عموًما تشرئب أعناقھم إلي المركز العام .. يواجه ھذا الشعور اJخواني الغامر وكل منھم يزف إلي اfخر التھاني 
المرشد العام أن يرجع في ھذا  كان علي! . لkخوان المسلمين يترقبون خطوته التالية من إعBن الحكم اJسBمي المرتقب ؟

وبدأ المرشد العام بنقل إلي .. واجتمعت الھيئة في جلسة غير عادية .. أول ما يرجع إلي الھيئة التأسيسية Jخوان 
  . فماذا كان وقع حديثه ؟ .. صورة ا,نتكاسة التي فاجأته  –مترفًقا  –المجتمعين 

وھؤ,ء رأوا أن .. بجمال وزمBئه صداقة شخصية من قبل قيام الثورة  كان لحديثه وقع مختلف ، طائفة كانت تربطھم    
صداقتھم الشخصية تلزمھم أن يكونوا في صف جمال وأن يدافعوا عنه دفاًعا منبعًثا من ھذه الصداقة ، وطائفة استبعدوا 

، وطائفة صدمتھم ھذه  حدوث مثل ھذا ، وحملوا الحديث علي محمل المبالغة ، وطلبوا أن يمنحوا فرصة للتحقق من ذلك
ونحمد _ أن . الصورة ، ولكنھم تذكروا أن قلب العبد بين إصبعين الرحمن ، وأن للسلطة فتنتھا بغريب أن يقع ما حدث 

 –علي قلة عددھما  –ولكن الذي جعل للطائفتين ا=خريين .. كانت ا=غلبية الساحقة من ا=عضاء من الطائفة ا=خيرة 
أس الطائفة الثانية أخ من أكرم اJخوان ومن أقربھم إلي نفوسنا جميًعا ، وكان منصبه في الدعوة وزًنا أن كان علي ر

  . يعطي للخBف وزًنا آخر ، ذلك ھو ا=خ الكريم ا=ستاذ عبد القادر عودة وكيل اJخوان المسلمين 
: ل ينكر ما قاتل للمرشد العام ويقول وجما.. راح ا=ستاذ عبد القادر يتصل بجمال ويسأله عن ھذه القضية الخطيرة     

إننا سنحكم بالقرآن ولكن الظروف اfن , تسمح بذلك من : إنني قلت ! كيف أقول ھذا وأنا رجل من اJخوان المسلمين ؟
وتعقد جلسات غير عادية متقاربة للھيئة . تذليل العقبات وتھيئة الجو للحكم بالقرآن و,بد من فترة تستطيع أن تحقق ذلك 

وفي كل اجتماع يقف ا=ستاذ عبد القادر ناقBً لنا ما سمعه من جمال عبد الناصر  –التأسيسية لمعالجة ھذا الخBف الخطير 
ويحاول المرشد العام أن يوضح  –ومدافًعا عنه ومطالًبا بتأييده تأييًدا مطلقاً ، وكيف , نؤيده تأييًدا مطلقاً وھو أخ لنا 

لمواقف ، ويحذره من مغبة التأييد المطلق ، ومن اJسراف في حسن الظن ، ومن ا,نخداع ل?ستاذ عبد القادر حقيقة ا
ويحاول غير قليل من الطائفة الثالثة معه .. ويجد ا=ستاذ عبد القادر أصوات التأييد لكBمه من الطائفة ا=ولي .. با=لفاظ 

لي رأسھا ا=ستاذ عبد القادر والطائفة الثالثة وعلي رأسھا الطائفة ا=ولي وع: أن يخففوا من اندفاعه بين طائفتين اثنتين 
وصرنا نخرج من ھذه الجلسات وقد  –المرشد العام ، وقد تBشت الطائفة الثانية حيث اقتنعت وانضمت إلي الطائفة الثالثة 

  . ا عصر الغم قلوبنا و, ندري كيف الخروج من ھذا المأزق الخطير الذي يھدد بتدمير الدعوة من داخلھ
كنا نعلم من أول ا=مر أن بيننا عدًدا قليBً من أعضاء الھيئة يرتبطون بجمال ارتباًطا شخصًيا ، ومع ذلك لم نكن  نعتبر     

ولكن ا=ستاذ عبد القادر وكيل اJخوان يكون علي رأس ھؤ,ء ، ويتحدي المرشد العام . ذلك انشقاًقا حيث , خطر لھم 
لقد كان ا=ستاذ عبد القادر بموقفه ھذا خسارة !! الداھية الدھياء والفتنة العمياء والطامة الكبرى إنھا .. علي رءوس ا=شھاد 

فادحة للدعوة ، وكسًبَ◌ا عظيًما للطرف المناوئ للخط الذي عرضه المرشد واعتمدته الھيئة التأسيسية في تعاملھا مع 
رة و, مناوأتھا وإنما يطالب بتأييدھا فيما تحسن وبتوجيه النصح الثورة ، ولم يكن المرشد العام يطلب من الھيئة معاداة الثو

  . وھو كBم ليس بالجديد فھو نص ما قال المرشد العام لجمال عبد الناصر .. لھا في غير ذلك 

  : استحداث منصب جديد  •
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أربعة ھي التي كان أعضاء الھيئة التأسيسية حريصين كل الحرص علي أن يكون ھذا الخBف محصوًرا بين جدران     
تضم جلسات الھيئة ، وأ, تخرج عن حدود ھذه الجدران فيكون مثاًرا للخBف في جماھير اJخوان فيحدث تفرقاً وتحزًبا 

ولكن جمال عبد الناصر كان ينقل إليه كل ما دار في .. تحقيق ذلك  –إلي حد كبير  –وقد استطاع أعضاء الھيئة .. وتمزًقا 
ولم يكونوا يرون في ذلك خروًجا علي توصية الھيئة ؛ .. دقائه الشخصيين من أعضاء الھيئة ھذه الجلسات عن طريق أص

ولما كان . بحجة أنھم يرون أن جمال عبد الناصر أخ من كبار اJخوان ومن حقه أن يعلم بمثل ما يعلم به عضو الھيئة 
و كان علي . ء الھيئة وغيرھم من سائر اJخوان أثيًرا لدي أعضا –وھو من , ُيَشك في حسن نيته  –ا=ستاذ عبد القادر 

ا=خص أثيًرا لدي المرشد العام ، فقد كان ھو الذي رشحه وكيBً لkخوان المسلمين ، وكان انحيازه إلي ھذا الموقف بل 
ت ,سيما أمام تزعمه له عائقا يحول بينه وبين تأدية وظيفته في النيابة عن المرشد العام في تمثيل الدعوة أمام مختلف الجھا

وقد عز علي المرشد وعلي أعضاء الھيئة أن ينزعوا عنه ھذا المنصب ، فقد رؤى إبقاؤه في منصبه وإنشاء .. الحكومة 
. ، واختارت الھيئة لھذا المنصب ا=خ الدكتور خميس حميدة علي أن يتفرغ لھذا المنصب " نائب المرشد " منصب جديد 

المنصب وإسناده إلي ا=خ الدكتور خميس متفرًغا له ، قد حجب ا=ستاذ عبد القادر وواضح تمام الوضوح أن إنشاء ھذا 
عودة عن أن يكون ممثBً للدعوة نيابة عن المرشد العام في الوقت الذي لم يبد أمام جمھور اJخوان ما يشعرھم بانتقاص 

  . من مكانة ا=ستاذ عبد القادر أو المساس بكرامته 

  : قضيـة  •

أني أصادم عاطفة متأججة في صدور الكثرة الغالبة من  –متوخًيا ا=مانة التاريخية  –أسطر ھذه السطور  أحس وأنا    
فB شك في أن ا=ستاذ عبد القادر عودة يحتل في قلوبھم سويداءھا حًبا واحتراًما وتقديًرا ، ولعلي .. قراء ھذه السطور 

وھو من أقرب اJخوان إلي قلبي ، .. ا=خ الحبيب ، والصديق الصدوق  أكون أكثرھم حًبا واحتراًما وتقديًرا ، فقد كان لي
ولكن ھذا , يمنعني وأنا أسطر مذكرات للتاريخ أن أثبت ما له وما عليه ، ولن ينقص ذلك من .. وأحظاھم بإعجابي وحبي 

مذكرات التي , أرجو من وبھذه النظرة المتجردة من كل ھوى أرجو أن يتقبل القارئ ما أسطر في ھذه ال.. قدره عندي 
ْكَرى َتْنفَُع اْلُمْؤِمِنينَ (: ورائھا إ, رضا _ ونفع الناس  Bْر َفإِن# الذ Bَوَذك(  .  

 –وظل . وكثيًرا ما كان يذكر لنا بالفخر وا,عتزاز . لقد كان ا=ستاذ عبد القادر من أحب اJخوان إلي ا=ستاذ اJمام     
فلما تولي ا=ستاذ الھضيبي منصب المرشد العام كان ا=ستاذ عبد .. ام يشغل منصبه في القضاء طيلة أيام اJم –رحمه _ 

. وھنا بدأ ا,ختبار .. القادر أقرب اJخوان إلي قلبه ، ولعله ھو الذي أوحي إليه أن يترك منصبه في القضاء ليكون بجانبه 
، و, اختبار الفھم والعلم واJحاطة ، و, اختبار المقدرة الكتابية وا,ختبار ھنا ليس اختبار اJيمان ، و, اختبار اJخBص 

ولكن ا,ختبار ھنا كان اختبار .. فكل ذلك كان قد اجتازه من قبل وبد فيه وتفوق .. والخطابية و, اختبار التفاني في الدعوة 
والتعامل مع ا=حداث المرتقبة كأنما حدثت المقدرة اJدارية ومدي فھم المواقف وقراءة ما بين السطور وما وراء ا=لفاظ ، 

  : ، والقدرة علي ا,حتفاظ بخط رجعة يرجع إليه إذا ما أخلفت الظنون ، ورحم _ الذي وصف مثل ھذا الرجل فقال 
  ا=لمعي الذي يظن بك الظـ                 ـن كأن قد رأي وقد سمعـا          

ام فأذكره بالحديث الذي كان قد دار بين المرشد العام حسن الھضيبي وبيني قبل الثورة و, أكتم القارئ سًرا في ھذا المق    
في دمنھور والذي أثبته في الجزء الثاني من ھذه المذكرات ، وجاء فيه علي لسان المرشد العام في سياق تقييمه لمن حوله 

ا شخصية ھامة في الدعوة فوصفھا باJيمان من الرجال فذكر شخصية أغفلت ذكر اسمھا آنذاك واكتفيت بنعتي لھا بأنھ
واJخBص والعلم ، ولكنه لم ير فيھا الدقة التي كان يأملھا في التعامل مع المواقف وأشار بكلمة فرنسية تعبر عن ھذا 

لھضيبي لم يطعن ا=ستاذ ا. إن ھذه الشخصية كانت ا=ستاذ عبد القادر عودة : , أكتم القارئ سًرا إذا قلت اfن  –المعني 
في إيمان الرجل و, في إخBصه و, في علمه و, في تفانيه ، وإنما قيمه في ھذه الناحية التي نتحدث عنھا والتي جربه 

لما كان تقييم المرشد العام ل?ستاذ عبد القادر ھو ھذا التقييم فلم لم يعمل علي تغييره ؟ ونجيب : ولسائل أن يسأل . فيھا 
إن ا=حداث في ذلك الوقت لم تكن من التشابك والتعقيد بحيث يلحق من تعوزه ھذه الصفات : علي ھذا السؤال فنقول 

ضرًرا بالدعوة ، كما أن المرشد العام كان ھو الذي يقوم با,تصا,ت بنفسه ، ولم تكن الظروف تحتاج =كثر من ذلك ، بل 
ر دليل ملموس قد يثير الخواطر ، ويبعث علي يضاف إلي ھذا أن قلقلة ھذا الوضع بغي.. إنھا لم تكن تسمح بغير ذلك 

  . الشكوك ، ويزعزع الثقة 
ھل اجتماع العلم والفضل واJخBص والتفاني والورع في : ونصل بذلك إلي لب القضية وتتلخص في سؤال يقول     

يكون ,ئًقا لھذا رجل كاف وحده Jسناد منصب اJدارة والقيادة إليه أم ,بد من صفات أخري يشترط توفرھا فيه حتى 
أشكو إلي _ : " المنصب منتًجا فيه ؟ ولعل كلمة عمر رضي _ عنه المأثورة تومئ إلي شيء مما نحن بصدده حين قال 

وتحت كلمتي ا=مين والقوي تندرج كل المؤھBت المطلوب توافرھا فيمن يرشح لمنصب  –" ضعف ا=مين وخيانة القوي 
من ذلك أيًضا ترشيح عمر رضي _ عنه ستة من كبار الصحابة ليختار أھل الرأي أحدھم  كما قد يومئ إلي شيء –قيادي 

خليفة له ، ولم يكن من بينھم ولده عبد _ ، بل جعله مجرد شاھد عليھم من علو كعب عبد _ في العلم والصحبة والفضل 
  . والورع 
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يكون سريع التأثر سريع ا,ندفاع ، وأن يكون قادًرا علي إلزام  وقد يكون من ألزم لوازم من يتولي منصًبا قيادًيا أ,    
: وھذا ما أشار إليه الحديث الشريف من قول رسول _ صلي _ عليه وسلم .. نفسه بحدود , يتعداھا في الحب والبغض 

" . ن حبيبك يوًما ما أحبب حبيبك ھوًنا ما ، عسي أن يكون بغيضك يوًما ما ، وأبغض بغيضك ھوًنا ما ، عسي أن يكو" 
علي أن التجربة ھي أساس الحكم علي إنسان من حيث جدارته لما أسند من منصب ، ولقد كان من كبار الصحابة رضي 
_ عنھم من كانوا من أقرب الناس إلي رسول _ صلي _ عليه وسلم ، ومع ذلك لم يستعملھم في مناصب القيادة أو 

ولم يكن ھذا مطعًنا في ھؤ,ء الصحابة الكبار بل ظلوا .. تعمل من ھم دونھم مكانة لديه قدًرا مناصب الحكم واJمارة ، واس
مع ذلك موضع حب رسول _ صلي _ عليه وسلم وتقديره وتقدير إخوانھم وتقدير ا=جيال إلي يومنا ھذا وإلي ما شاء _ 

ر كان مفاجأة غير سارة ، وكان عائًقا جديًدا أضيف إلي عوائق ونرجع إلي السياق فنقول إن موقف ا=خ ا=ستاذ عبد القاد. 
وقد تلقي المرشد العام مفاجأة ا=ستاذ عبد القادر بصبر .. أخري لم يكن حدوثھا مفاجأة ؛ =نھا كانت ذيو,ً لمواقف سابقة 

  . ي ذلك الوقت وأناة وجلد ، وترك للزمن بما يتمخض عنه من أحداث أن يكشف له ما عجز عن كشفه من حقائق ف
  ستبدي لك ا=يام ما كنت جاھBً         ويأتيك با=نباء من لم تزود          

إن ا=يام قد أبدت ل?ستاذ عبد القادر ما كان يجھله ، ولكن بعد فوات الوقت المناسب ، وندع : ونستطيع اfن أن نقول     
  . بيان ذلك إلي مواضع أخري من ھذه المذكرات إن شاء _ 

  : الفصل الثالث   
  : الشيخ الباقوري : مواقف محرجة   

وھي .. اللطمة الثانية : كانت المفاجأة الثانية التي تلقاھا الرجل الصابر المحتسب المرشد العام ، وكانت بتعبير آخر     
يكون وكيله ، والثانية كانت فا=ولي كانت في ا=خ الذي اختاره ل.. مفاجأة ولطمة ؛ =نھا أصابته في أقرب اJخوان إليه 

في ا=خ الذي تحدثت عنه في الجزء الثاني من ھذه المذكرات حين التقيت به في دمنھور ، ووجدته في صحبة المرشد 
العام الجديد ، وعلمت بعد ذلك أنه رفيقه في رحلته في الوجھين البحري والقبلي ، ورأيت كل من أراد أن يستفسر من 

وإذا أراد قارئ أن يعرف مدي . من تفاصيل الرحلة يحيله إلي ھذا ا=خ الذي تفرغ لمرافقته المرشد العام عن شيء 
مصيبة المرشد العام في ھذا ا=خ فليقرأ ما كتبت عنه في الجزء الثاني من ھذه المذكرات وما رأيته وما دار بيني وبينه من 

  . حديث 
لم يقع مني  –شيخ الباقوري ، ومما كان مفاجأة للكثير من اJخوان حين علمت بما كان من أمر ال –ولكنني أنا شخصًيا     

ذلك موقع المفاجأة ، ذلك أنني سبق أن حللت شخصيته بعد طول صحبة وصداقة ومعاشرة ، فرأيت في أعماقه شخصية 
وده إلي منكر الشاعر الذي تحكمه العواطف وتسيره حيث شاءت ، وإن كانت علي كل حال , تجنح به إلي الحرام ، و, تق

ولھذا فإنني بالرغم من كل ما وقع منه , أفقد حبي له مع علمي بأن ھذا يغضب الكثيرين ، ولكني , أبالي مادمت أقرر  –
فإنه لم يفقد حبه  –مع كل ما حدث من الشيخ الباقوري  –واعتقد أيًضا أن ا=ستاذ الھضيبي المرشد العام  –حقيقة أحسھا 

كان مرھف الحس ، عميق النظرة ، سرعان ما تسعفه بصيرته بحكم صادق دقيق  –الھضيبي حسن  –له ، =ن الرجل 
: علي من يتعاملون معه ، ويحتكون به ، فھو قد عرف عن الباقوري ما عرفت ، فأصدر في شأنه حكمين في وقت واحد 

ا=ساسي ، وحكًما آخر لم يعلنه ، واحتفظ  حكم أعلنه علي الم? حفًظا لكيان الدعوة وإبقاؤه علي تميزھا ، وتنفيًذا لقانونھا
  . به لنفسه 

أما الحكم الذي أعلنه فيقضي بتبرئة الدعوة من تصرف تصرفه دون الرجوع إلي الھيئة التي ينتسب إليھا ، فقد استجاب     
كون في منصبه لطلب الحكومة في تقلد منصب الوزارة في الوقت الذي ھو يعلم أن استجابته الشخصية ھذه تجرده من أن ي

ترفًقا  –ھذا ممثBً للدعوة ، فكان اJجراء الطبيعي أن يعلن المرشد العام فصله من اJخوان المسلمين ، ولكن المرشد العام 
في " أخبار اليوم " طلب منه أن يستقيل فامتثل وأعلن ذلك في الصحف ، فقد جاء في  –به لما يعلم من طبيعته 

=ستاذ حسن الھضيبي رئيس جماعة اJخوان المسلمين بجميع الصحف ليلة تأليف اتصل ا: " ما نصه  ١٣/٩/١٩٥٢
وزارة محمد نجيب ، وطلب إليھا أن تنشر علي لسانه أن ا=ستاذ حسن الباقوري قد استقال من اJخوان قبل قبوله المنصب 

  " . الوزاري 
يا ما حدث ، مما انتھي إلي ھذه النھاية ثم ما حدث بعد وأما الحكم الذي لم يعلنه المرشد العام فتستطيع أن تراه في ثنا    

من رواية ا=ستاذ صالح أبو رقيق نقBً عما سمعه من المرشد العام ، إذ " الصامتون يتكلمون " ذلك ، فقد جاء في كتاب 
لليل وقرب منتصف ا –حزيًنا لخروج الباقوري علي إجماع مكتب اJرشاد  –جلس المرشد في صالون منزله : يقول 

وأنا مستعد .. وأتحمل نتيجة تصرفي .. أنا تصرفت : وقال . وصل الشيخ الباقوري إلي منزل المرشد وصافحه وقبل يده 
  . أن أستقيل من مكتب اJرشاد 

  . ومن الھيئة التأسيسية : وقال الباقوري ! لسه ؟: ورد الھضيبي     
  . اJخوان المسلمين ومن جماعة : وقال الباقوري ! لسه ؟: ورد الھضيبي     
  . ھكذا يجب : ورد الھضيبي     
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وفي صباح اليوم التالي توجه . وانصرف .. وطلب الشيخ الباقوري ورقة وكتب استقالته من جماعة اJخوان المسلمين     
فرد المرشد . س إنھا شھوة نف.. اعذرني يا مو,ي : فقال له الباقوري . المرشد إليه في مكتبه بوزارة ا=وقاف مھنًئا له 

  . اشبع بھا .. تمتع بھا كما تشاء 
, أعتقد أن ھناك ما يدعو إلي تعليق علي ھذا الذي حدث لزيادة بيان أو إلقاء أضواء علي ما تنم عنه كل : وھنا أقول     

وري أن ومن حب وتقدير لم يستطع الباق –حركة وكل كلمة من حب دفين لم يستطع المرشد العام أن يتخلص من ربقته 
  . يخفيھما 

  : آمال الباقوري في ا�ص3ح عن طريق منصبه  •

علي أنني اعتقد أن الباقوري قد أقدم علي ھذه الخطوة وفي ظنه أنه يتقلده ھذا قد يستطيع أن يفعل شيًئا في سبيل الدعوة     
  : وأذكر بھذه المناسبة واقعة قد تؤيد ذلك فأقول . أو يقدم خدمات للمجتمع 

ن الطبيعي بعد ا,ستقالة أ, يحضر الباقوري إلي المركز العام ، غير أنه كان من عادته ومن عادتي أن نتردد كان م    
علي صيدلية الصليبة في حي الخليفة ، وھي صيدلية كان يملكھا ا=خ الدكتور جمال عامر عضو الھيئة التأسيسية والذي 

وكان لمنصب الوزارة  –ظننت أن تقلد الباقوري منصب الوزارة  وقد.. كانت تربطني وتربط الباقوري به صداقة قديمة 
سيحول بينه وبين تلك الجلسة التي كنا نجلسھا مع الدكتور جمال عامر في صيدليته التي  –حتى ذلك الوقت جBل ومھابة 

في الدعوة  وحبستني ظروف العمل الشخصي والعمل. تقع في شارع عتيق ، والصيدلية نفسھا كانت من الطراز العتيق 
: فلما التقيت با=خ الدكتور جمال قال لي . ثم حملني الشوق علي زيارتھا . في تلك الفترة عن زيارة الصيدلية مدة طويلة 
وكيف اتصل بك ؟ قال إنه يحضر ھنا كالمعتاد وإن كانت ظروف عمله : إن الشيخ الباقوري يريد أن يقابلك ، فقلت له 

ومع أنني كنت فعBً أتحاشي لقائي معه لما قد يكون في ذلك  –, أدري : اذا يريدني ؟ فقال لم: فسألته . قللت من حضوره 
بدأ الباقوري : حرج ، فقد حدد الدكتور جمال موعًدا والتقينا فيه عنده بالصيدلية ، ودار الحديث بيننا علي الوجه اfتي 

لزام اJخوان بشيء ، و, مطالبتھم بشيء ، ولكن ذلك , حديثه بأنه يعلم أنه بتصرفه الذي تصرفه لم يعد له من حق في إ
وبحق ما بيننا : ثم قال . وقد بادلته ھذا الشعور  –يحرمه ا,ستمتاع بحقوق الصداقة بينه وبين من تربي معھم من اJخوان 

وزارة إنني توليت وزارة ا=وقاف وأحب أن أبذل جھدي في إصBح شئون ھذه ال. من صداقة سأعرض عليك عرًضا 
وقد وجدت مرفًقا عظيم ا=ھمية في ھذه الوزارة , خبرة لي به ، .. وأنقيھا من الفساد حتى يعم نفعھا المجتمع اJسBمي 

وفي اللحظات التي كنت أستعرض فيھا شئون ھذا .. ولكنني علمت أنه , يدر علي الوزارة ما كان ينتظر منه من ريع 
فما . عي ، وخير من يؤتمن علي إدارة الشئون الزراعية في وزارة ا=وقاف المرفق خطرت في بالي ، فأنت رجل زرا

يا أخي و_ إن عرضك ھذا علّي يقع من نفسي أجمل موقع =نه نابع من حب وتقدير وثقة وأمل في : رأيك ؟ فقلت له 
وف غير مواتية =ستجيب ولكن الظروف المحيطة بالموضوع ظر. وھو ما نشأنا عليه وتربينا عليه وأشربناه  –اJصBح 

لعرضك أسًفا ، فليس كل الناس يعلمون نبل دوافعك في العرض ، و, شرف مقاصدي في ا,ستجابة ، وسيتقولون ، ولھم 
فاعذرني يا أخي إذا أنا تخلفت عنك فيما طلبت ، وشكر _ لك ، . أن يتقولوا ، ومن سلك مسالك التھم أتھم و, أجر له 

  . فيما تبغي من إصBح  وأسأل _ أن يعينك
إنك قد تحتاج إلّي في أمر من ا=مور ، فخذ ھذا الرقم وھو .. يا أخي : واقتنع الباقوري وفي عينيه معاني التأثر وقال     

ما خطر ببالي أن : فلما أبديت شيًئا من الممانعة في ذلك ، فھم ما أقصد ، فقال .. رقم سري لتليفوني الخاص بالوزارة 
بني في أمر يعود عليه بمنفعة شخصية ، ولكني أقصد أن ھناك مظالم قد , أعلمھا وتعلمھا أنت فيكون لك فضل مثلك يطل

ومع أنني في تلك الفترة كنت مقيًما بالقاھرة فأذكر أنني لم أتصل به عن طريق ھذا .. وھنا أخذت الرقم .. توصيلھا إلّي 
تصلت به من أجلھما موضوعين خطيرين ، ولكل منھما د,لة علي عمق الرقم إ, مرتين ، ولما كان الموضوعان اللذان ا

الفساد في مجتمعنا كما أن لھما د,لة أيًضا علي عقم وسائل اJصBح التي لجأ ھذا العھد إلي سلوكھا في مكافحة الفساد ، 
  : أن استطرد فأعرضھما فيما أعرض  –معتذًرا إلي السادة القراء  –لھذا رأيت 

  : ولي المظلمة ا9 •

فلما وصلت إلي منزلنا وجدت عند . تلقيت خطاًبا من والدي برشيد يطلب إلّي الحضور فوًرا ، وما كان لي أن أتخلف     
وھم جيران طيبون وصالحون وأميون يعملون بالزراعة ، وقد أقاموا منزلھم . والدتي جيران لنا منزلھم أمام منزلنا يبكون 

 –إنھم بنوا منزلھم ھذا علي أرض حكر تابع ل?وقاف : سألت عن سبب البكاء فقالوا ف. ھذا منذ أكثر من عشرين سنة 
وقد حددت ا=وقاف لھم إيجاًرا سنوًيا يحضر إليھم ساع من مكتب ا=وقاف برشيد كل سنة  –ورشيد مليئة با,حكار 

نت قيمة اJيجار زھيدة فقد ولما كا.. ولكن ساعي ا=وقاف تخلف عن الحضور سنة . باJيصال ويدفعون له اJيجار 
وفي منتصف السنة التالية فوجئوا بمحضر المحكمة يعلنھم بصدور حكم .. عزموا علي أن يدفعوا له إيجار السنتين مًعا 

غيابي عليھم بھدم المنزل ؛ لتخلفھم عن اJيجار بالرغم من إنذارھم كتابًيا مرتين وبالرغم من إخطارھم بموعد جلسة 
  . وأخبرھم المحضر بأن ھذا القرار قرار نھائي .. به مرتين ولم يحضروا  المحكمة وإعBمھم

إنھا مصيبة حقاً تستحق أن أدعي لھا من القاھرة لعلي أستطيع أن أفعل شيًئا أغيث به ھؤ,ء الجيران الطيبين ، حتى     
ًئا من ھذه اJنذارات ومن ھذه وقد علمت منھم أن شي.. ولو بإعطائھم فرصة للبحث عن سكن لھم وھم عائلتان كبيرتان 
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اJعBنات لم يصلھم ، ولو كان وصلھم لما تخلفوا عن تسديد ھذه القروش ، ولو علموا أن ھناك جلسة في المحكمة لما 
وبالتقصي وراء ھذه الواقعة علمت بأن ا,حكار . ولكن ,بد أن ھناك خطة مبيتة دبرت بإحكام .. تخلفوا عن حضورھا 

اكن في رشيد كثيرة ، وأن ھناك شبه عصابة متواطئة مع موظفي مكتب ا=وقاف ومع الساعي بالذات المقامة عليھا مس
علي أن يختاروا الحكر الذي يسكنه ناس أميون طيبون ، ويمتنع الساعي عن تذكيرھم بدفع اJيجار ، وفي السنة التالية 

 يصلھم ھذا اJنذار مع التوقيع علي صورته بتوقيع يرسل مكتب ا=وقاف إنذاًرا مرة أو مرتين وفي كل مرة يعمل علي أ,
وبمرور المدة المقررة ترفع دعوى من ا=وقاف في المحكمة تطلب الحكم بالھدم ,متناع المستأجر عن دفع إيجار  –مزور 
د وتعق.. وتحدد المحكمة جلسة ويقوم المحضر المكلف بإعBنھم بالجلسة ويصنع المحضر ما صنع باJنذار ، الحكر 

الجلسة وتؤجل لجلسة أخري و, يحضرون ، فيحكم حكما غيابًيا بالھدم ، ويكون الحكم في ھذه الحالة حكًما نھائًيا ؛ ويھدم 
  . المنزل فعBً وتسلم ا=رض لمكتب ا=وقاف الذي يقوم بإجراءات بيعھا وترسو علي ھذه العصابة بثمن بخس 

لمت أنھا ليست مصيبة ھؤ,ء الجيران وحدھم ، بل ھي مؤامرة عامة من جميع أطرافه ، وع عفلما ألممت بالموضو    
.. أصابت غيرھم قبلھم وستصيب آخرين بعدھم ، وأن ھذه المؤامرة لن تقتصر علي رشيد بل تتكرر في كل بلد فيه احكار 

حاولت أن أجد لھذه ومع أني معي رقم التليفون السري للباقوري ، فقد . لما علمت ذلك رجعت في أقرب وقت إلي القاھرة 
المعضلة حBً عند غيره ، فذھبت إلي الوزارة ، وكان بھا عدد من كبار موظفيھا من اJخوان ، فاتصلت بھم وعرضت 
عليھم ، فأقنعوني بأن حكم المحكمة في ھذه الحالة , يستطيع أن يوقفه إ, الوزير شخصًيا ، وحثوني علي المسارعة 

وھنا لم أر مناًصا من استعمال الرقم السري .. لمھلة التي أوشكت علي ا,نتھاء Jجراء الھدم بمقابلة الوزير قبل أن تنتھي ا
وشرحت الموضوع للوزير فماذا فعل ؟ أول شيء أنه كال لي الشكر علي أن أتحت له فرصة .. وحددت المقابلة في الحال 

، فلما حضر عرض عليه المظلمة التي كنت قد  ثم طلب مدير ا,حكار بالوزارة أمامي. إنقاذ أسرة مظلومة من الضياع 
إن اJجراء الوحيد أن تأمر فضيلتك شخصًيا وكتابًيا بوقف : قدمتھا إليه ، وسأله عن اJجراء الذي يتخذ لمنع الھدم فقال له 

  : فلما ھم المدير با,نصراف استبقاه وقال له . فكتب فعBً ما أمBه عليه المدير . تنفيذ قرار المحكمة 
ھذه المظلمة وجدت من يوصلھا إلّي ، فما ذنب أصحاب المظالم الذين , يجدون من يوصلھا إلّي ؟ ھل يشرد الناس من     

وكتب بيده القرار الوزاري : خذ ھذا القرار ! مساكنھم و, يجدون من يدافع عنھم ونحن المسئولون عن ذلك بين يدي _ ؟
، ووقع بإمضائه علي القرار ، وسلمه للمدير " مسكن مقام علي أرض حكر للوزارة ممنوع منًعا باًتا ھدم أي : " التالي 

  . وصار بذلك قراًرا رسمًيا أنقذ كثيًرا من ضعفاء الناس 

  : المظلمة الثانية  •

وقد سبق أن . وھي تتصل بموضوع التطھير . لم تكن المظلمة الثانية أقل شأًنا و, أدني خطًرا من المظلمة السابقة     
أشرنا في الجزء الثاني من ھذه المذكرات إلي مشروع للتطھير لجأت إليه وزارة الھBلي في أواخر العھد الملكي ، وعلقنا 
عليه بما ملخصه أن التطھير بھذا ا=سلوب غير مجد و, يحقق الغرض منه ، ولكن الحكومات تلجأ إليه باعتباره أسھل 

وإذا كان ھذا ا=سلوب يصلح في مجتمعات ا=صل فيھا  –نون تصدره دون مشقة ا=ساليب ؛ =نه , يكلفھا أكثر من سن قا
ھو النقاء ، والفساد طارئ عليھا ، فإنھا , تجدي في مجتمعات صار الفساد فيھا ھو ا=صل وصار النقاء ھو الطارئ ، 

  . وأصبح الصالح فيھا كالشعرة البيضاء في الثور ا=سود 
ي سبيل تطھير ا=داة الحكومية من الفساد إلي إصدار قانون بإنشاء لجان في كل وزارة وقد لجأت حكومة الثورة ف    

وكم َجَنْت ھذه اللجان ومن بعدھا ھذه المحاكم علي بقية من .. للتطھير وإنشاء محاكم للتطھير تكون أحكامھا نھائية 
كانت ھذه اللجان وھذه المحاكم قد أخرجت  العناصر الطاھرة كانت , تزال مبنية في كثير من المصالح الحكومية ، وإذا

فھذه اللجان التي تكون في الوزارات .. من الجھاز الحكومي عشرة فاسدين فقد قضت بجانبھم علي مائة من الصالحين 
والمصالح الحكومية ممن تتكون ؟ أليست تتكون من العناصر ذات المناصب الرئيسية بھا ؟ وھل أساس الفساد إ, ھؤ,ء ؟ 

. لذي تنتظر من لجان ھؤ,ء أعضاؤھا إ, انتھاز ھذه الفرصة للتخلص من كل من يعوق طريقھم إلي العيش الحرام ؟ فما ا
مھندس " أ " وا=خ . الذي غاب عني عدة سنوات " ر .ع.أ" بينما كانت بمقر عملي في القناطر الخيرية دخل علي ا=خ 

في أحضان الدعوة ، وكان مسكنه في الجيزة ونحن طلبة في  زراعي من دفعتي وھو من اJخوان الخلص الذين تربوا
وتدرج .. ولما تخرجنا كان حظه أن يعمل في وزارة ا=وقاف في تفتيشھا الزراعية  –الجامعة يعد شعبة اJخوان بالجيزة 

د النظر في ولما كانت وظيفته تمكنه من اتخاذ قرارات ، فقد بدأ يعي..  طفي وظائفھا حتى صار مفتش أوقافھا بدميا
ا=وضاع التي ورثھا عن سابقيه ، فBحظ فيھا أن الذين يئول إليھم استئجار أراضي ا=وقاف كل عام ھم أشخاص معينون 

عن  –كما ھو مفروض قانوًنا  –, يتغيرون ، و,حظ أن اJيجار يكاد يكون ثابًتا منذ عشرات السنين ، مع أن ھذا يتم 
وحاول معه ھؤ,ء المستأجرون الدائمون بمختلف ا=ساليب ترغيًبا .. تنفيذ القانون طريق مزاد أو ممارسة ، فأخذ في 

وترھيًبا واستعانة برؤسائه في الوزارة ، ولكن شيًئا من ذلك لم يفلح في ثنيه عن عزمه ، وآلت ا=راضي لمستأجرين جدد 
  . وتضاعف اJيجار 

بأنه مطلوب للمثول أمام لجنة من رؤسائه الذين ضارھم ما تم  وأنشأت حكومة الثورة لجان التطھير ، ففوجئ صاحبنا    
ًوُوِجه باتھامات غاية في الغرابة ، اتھم بالسكر والعربدة ، واتھم بأنه طلب رشوة من .. علي يديه في أراضي ا=وقاف 
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سيفندھا أمام المحكمة ، ولكنه  ولما كانت ھذه التھم مفتراه فقد اعتقد أنه. المستأجرين القدماء في مقابل إرساء المزاد عليھم 
أمام محكمة التطھير فوجئ بشھود زور شھدوا علي كل واقعة افتريت عليه ، وبتقارير من رؤسائه تؤيد ھذا ا,فتراء ، 

وقد ھالني . وإذا بقرار المحكمة يصدر بفصله من العمل .. فذكر للمحكمة الحقائق كما وقعت ولكنه لم يجد من يشھد معه 
وكنت أظن أنه يعرف ھذا ا=خ . ، فقمت لتوي وطلبت الباقوري في التليفون ، ووضعت أمامه المظلمة  ما سمعت منه

إنني أثق فيه : ھل تثق في خلقه ودينه ؟ قلت : قال . نعم : ھل تعرفه أنت ؟ فقلت : فتبين لي أنه , يعرفه ولكنه سألني 
فلما .. واستمھلني لحظة حتى أحضروا له ملفه .. أعرفه تماًما ھذا يكفيني كما لو كنت : فقال .. أكثر من ثقتي في نفسي 

ثم أعاد علّي السؤال . جاءوا بالملف أخذ يقرأ لي التھم الموجھة إليه مما تشمئز منه ا=سماع كما قرأ علّي قرار المحكمة 
به ، وأخذ كلما كتب عبارة إذن أسمع ما أكت: عن مدي ثقتي في ھذا المحكوم عليه فأكدت له ما زاده اطمئناًنا وقال لي 

  . قرأھا علّي حتى ختمھا ووقعھا وشكرته 
ويستطيع .. وبھذا رفع الظلم عن ھذا ا=خ الكريم ، ولو أنه تأخر عن إبBغي يوًما واحًدا لما كان ممكًنا تدارك ا=مر     

ا يملكون من الوسائل ما أتيح لھذا ممن لم يكونو" التطھير " القارئ الكريم أن يتصور كم من المظلومين راحوا ضحية ھذا 
  . ا=خ الحبيب 

  : استطراد داخل اDستطراد  •

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر ، وإن كان ھذا الشيء , يتصل با=ستاذ الباقوري فإنه يتصل بموضوع التطھير وما     
، وما أتاح من فرص لرءوس الضBل جني ھذا التطھير في عھد الثورة في أوائل أيامھا علي الشرفاء ا=تقياء ا=نقياء 

كان . والقذارة با=طھار الذين كان وجودھم معھم في العمل شوكة في حلوقھم ، وعقبة في طريق مطامعھم وكسبھم الحرام 
، وقد عمل أول " ب .ع.م" دخلنا كلية الزراعة مًعا وتخرجنا فيھا مًعا ھو ا=خ . لي زميل وصديق من اJخوان المسلمين 

ولما كانت القاھرة ھي مقر أھله وبھا منزل أسرته فقد كان يتمني . في مصلحة الفBح وكان مقر عمله في الصعيد ما عمل 
وجاءت الفرصة حين أراد مدير مصلحة الفBح أن ينقل قريًبا له من مصلحة التنظيم .. أن يجد فرصة للعمل بالقاھرة 

عمله " ب .ع.م" وتم التبادل وتسلم ا=خ ..  عن طريق التبادل بالقاھرة إلي مصلحة الفBح ، ولم يكن ذلك ممكًنا إ,
وكانت مصلحة التنظيم تقوم في ذلك الوقت بعمل مجلس بلدي  –بمصلحة التنظيم مساعد مدير لحدائق مصر الجديدة 

نتشار الرشوة وكان لھذه المصلحة سمعة سيئة لما كان معروفاً عنھا من ا –القاھرة حيث لم يكن قد أنشئ ھذا المجلس بعد 
  . فيھا 
وبعد انقضاء فترة قصيرة علي التحاقه بھذا العمل الجديد ، حان ميعاد ُتكسي فيه أرض ھذه الحدائق بطبقة من الطمي     

في الصحف عن مناقصة لتوريد  –كالمعتاد  –وأعلنت المصلحة  –ولم يكن السد العالي قد بدئ فيه بعد  –لتجديد حيويتھا 
أنسبھا من  –وكان ھو عضوا فيھا  –وكلھا كانت من طمي جيد ، واختارت اللجنة .. دمت العينات وق.. عينات للطمي 

وكان عليه .. ناحية المواصفات والثمن ، وسلمت اللجنة العينة المختارة إلي صاحبنا محرزة مختومة بخاتم المصلحة 
فلما جاء التوريد فعB وفحصه . الطمي المطلوبة باعتباره المسئول عن ھذه المنطقة أن يتسلم التوريد بنفسه ؛ أي كمية 

أخونا وقاس مواصفاته بمواصفات العينة لم يجد فيه شيًئا مطابًقا من مواصفات العينة ، فالعينة طمي صاف والتوريد تراب 
التوريد فما كان من صاحبنا بحسن نية إ, أن رفض .. من تراب الشوارع ومن ناتج ھدم البيوت القديمة ، وليس فيه طمي 

وجاء صاحب التوريد وحاول معه بكل ا=ساليب المعروفة فلم تجد معه ، فاتصل به رئيسه تليفونًيا فلم يقبل ، فاتصل به . 
كيف ترجوني أن أقبل توريًدا ليس به أي صفة من صفات : وبحسن نية قال للمدير العام . المدير العام للمصلحة فلم يقبل 

وجاءت اللجنة التي كانت مھمتھا أن تقرر أن التوريد . سأبعث إليك بلجنة تعاين التوريد : ر العينة المقدمة ؟ فقال المدي
  . مطابق للعينة وقد أدت مھمتھا شر أداء 

حيث صار علي أخينا بعد قرار اللجنة أن يدافع عن نفسه وأن يثبت خطأ رأي اللجنة وإ, دمغ ھو بأن  .. وتفاقم الوضع     
وبلغ من تفاقم الوضع أن وصل إلي وزير الشئون البلدية والقروية .. لك أن يجاري علي ھذا الخطأ رأيه خاطئ واستحق بذ

في ذلك الوقت ا=ستاذ عبد العزيز علي ، وكان من كبار رجال الحزب الوطني القديم وله سجل حافل في مقاومة 
إن ا=مر لم يكن يحتاج إلي عينة =ن التوريد :  ا,ستعمار ، فقام الرجل بنفسه وعاين التوريد وضاھاه بالعينة وكتب بنفسه

فطعنت المصلحة في رأي الوزير .. فعBً ما ھو إ, تراب من تراب الشوارع ومن ھدم البيوت القديمة ليس فيه طمي 
ت غير أن المصلحة لم تستطع أن تنال من أخينا إ, بمحاو,.. واستمر الصراع فترة طويلة . بحجة أن الوزير ليس فنًيا 

حتى أتيحت للمصلحة العامة فرصة ا,نتقام بإصدار حكومة الثورة تشريًعا بإنشاء .. من رؤسائه ومرءوسيه لمضايقته 
فقدمته المصلحة إلي لجنة التطھير بقائمة من اتھامات مفتراه أقرتھا اللجنة في الحال ثم . لجان التطھير ومحاكم التطھير 

  . أحالته إلي محكمة التطھير 
اJخوان في المركز العام متابعين ھذا الموضوع بكل خطواته ، فلما وصل إلي ھذه الخطوة قام ا=خ ا=ستاذ منير  وكان    

الدلة المستشار في ذلك الوقت بمجلس الدولة بلقاء زميله المستشار الذي يرأس محكمة التطھير وشرح له الموضوع 
ا,تھامات مشفوعة بتقارير من الرؤساء مدعومة بشھود زور من فلما مثل أخونا أمام المحكمة وقدمت إليه  –بحذافيره 

ولما انتھي عرض القضية قرر رئيس المحكمة النطق بالحكم بعد المداولة .. عمال وموظفي المصلحة ومن المتعاملين معه 
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لعلك خدعت " م "  يا أستاذ: ، وفي أثناء المداولة طلب رئيس المحكمة أخانا المتھم وجلس معه في حجرة وحدھما وقال له 
بالشعارات التي يطلقھا ھذا العھد فظننت أن ا=مر جد , ھزل ، فرحت تتعامل مع ھذا العھد علي ھذا ا=ساس فكان أن 

ولو, أني عرفت ھذا الموضوع من صديقي ا=ستاذ منير لما كان بوسعي إ, أن أصدر حكمي .. رأيت نفسك ھذا الموقف 
ولكنني سأعتمد .. ا=دلة المقدمة إلي المحكمة مستوفية الشروط القانونية ومؤيدة بالشھود  بإدانتك وفصلك من العمل ؛ =ن

  . في حكمي في ھذه القضية علي ضميري Jنقاذك ، علي أ, تسرف بعد ذلك في حسن الظن 
الجه وھو ما يتصل أكرر معذرتي إلي القارئ الكريم في ھذا ا,ستطراد الذي كاد ينسينا الموضوع ا=صلي الذي كنا نع    

بالمفاجأة الثانية التي نشأت من تأثير قيام الثورة في التفاعBت الداخلية في الدعوة ، وكانت ھذه المرة خروج ا=خ 
وقد ھيأ لنا ا,ستطراد ما . الباقوري علي قرار مكتب اJرشاد ، واشتراكه وزيًرا ل?وقاف في وزارة الرئيس محمد نجيب 

 –=دلة علي أن ھذه المفاجأة المؤلمة والتي انتھت بفقد الدعوة =حد أبنائھا الكبار لم تفقد المرشد العام كنا بصدده من إيراد ا
لم تفقد ھذا ا=خ الكبير حبه وتقديره للمرشد العام  –من الناحية ا=خرى  –حبه الشخصي لھذا ا=خ ، كما أنھا  –من ناحية 

وردت أمثلة لتصرفات تومئ إلي أن ھذا ا=خ وإن فقد موقعه في الدعوة ، فإن وأ.. ثم قررت بدوري أنھا لم تفقدني حبه .. 
وقد أضيف إلي ھذه ا=دلة دليBً . حاول أن يعمل للمبادئ التي تعلمھا في الدعوة ، والمثل التي أشربھا في موقعه الجديد 

  : يأتي  ما ١١/٩/١٩٥٢ففي جريدة المصري الصادرة في . آخر أضعه بين يدي القارئ الكريم 
ھي أسباب أحب أن : " الشيخ الباقوري وزير ا=وقاف عن أسباب استقالته من اJخوان فقال " المصري " سأل مندوب     

وليس من بينھا سبب واحد يمس احترامي Jخواني واعتزازي بھم ، فكل واحد منھم صغيًرا كان أو كبيًرا . أوثر بھا نفسي 
  " . في أعمق مكان في قلبي 

  : معجلة  عقوبة •

وقلما تجد من , يستشرف إليھا ، ولكن . علي أنني مع ھذا , أعفي الباقوري من خطأ استشراف نفسه إلي المناصب     
مثل ھذه .. استشراف نفس رجل تربي في أحضان دعوة تبلغ في تربية أبنائھا درجة يقربون فيھا من صفوف المBئكة 

ع في غيھا فتضل وتشقي ، ولكنه , يلبث حتى يقدعھا قدًعا يرد إليھا رشدھا ، النفس ھي أعز علي _ من أن يدعھا ترت
لقد دفع الباقوري ثمن مات جاري نفسه فيه نمن ا,ستشراف إلي المنصب ، فلقد رفعوه . فB تجد لھا ملجأ من _ إ, إليه 

ثم .. من ا=يام عماد البيت وقطب الوحي  حتى كان عندھم في يوم.. ثم رفعوه أعلي من ذلك .. إلي حيث كان يتمني ويحلم 
وحسبك أن تعلم أن أعظم .. ألقوا به من شاھق فلم ينزل علي ا=رض بل نزل إلي ھاوية فتحطم .. وبغير مقدمات .. 

نزل إلي الھاوية ؛ =ن مصيبته تجاوزت : ولم أقل نزل إلي ا=رض ، وقلت .. مصيبة تصيب إنساًنا ھي الفقد بعد العطاء 
الفقد بعد العطاء إلي ما ھو أشد منھا وأفدح ؛ إذ لم يكتفوا بذلك بل تقولوا عليه ا=قاويل ، وافتروا عليه الفري ،  مصيبة

  . وأغروا كBب الناس به تلوك سيرته وتنھش عرضه 
نھم من ظلم واعتقد أن ما أصاب الباقوري في خBل تلك الفترة كان أشد إيBًما مما أصاب اJخوان في معتقBتھم وسجو    

وتعذيب ؛ =ن تعذيب ھؤ,ء لم ينل إ, البدن ولم يمس جوھر النفس التي كان رضاھا عن نفسھا ، واقتناعھا بأنھا علي 
ويوم استجاب الباقوري . أما من كان عذابه من داخل نفسه فإنه أشد العذاب .. الحق كان يھون عليھا ما تلقي من آ,م البدن 

حقيقة لم يسمعھا في تلك ا=يام الباكرة من أيام  –كما كان غائًبا عن كثيرين غيره  –ئًبا عنه لدعوة ھؤ,ء الناس كان غا
الثورة ، إ, من الرجل الصامت الرزين الثاقب الفكر البعيد النظر حسن الھضيبي ، فقد كان يقول لي لمن يأنس فيھم كتمان 

ولكن الباقوري نسي ھذا التحذير أو تناساه أو اعتقد أنه  " ..فلنعاملھم بحذر .. إن ھؤ,ء , يؤمن جانبھم : " السر 
ولكن حصافته وشدة حذره لم تعصمه من انقBب .. يستطيع أن يرقب بوادر الخطر فيتفاداه  –وھو حصيف  –بحصافته 

ا ولم تكن ھذه العواصف الفجائية من نصيب الباقوري وحده ، وإنما أصابت غيره كم. مفاجئ دون مقدمات و, بوادر 
  . وھو ما نعرض له في العنوان التالي . أصابته ممن ذاقوا في يوم من ا=يام حBوة ا=يمان 

  : من سياسة احتضان الخارجين  •

ھذه سياسة توخاھا جمال عبد الناصر في تنفيذ مخططه ضد اJخوان المسلمين ، فكان يقرب إليه من يري فيه استعداًدا     
ولكننا في ھذا المقام , نعرض لذلك بمزيد بيان ، ونكتفي سيًرا مع السياق .. يادتھا لمناوأة الدعوة أو التمرد علي ق

  : باحتضانه الخارجين علي الدعوة ونورد المثال التالي فنقول 
سبق لي أن ذكرت أن صيدلية ا=خ المرحوم الدكتور جمال عامر كانت مثابة لكثير من قدامي اJخوان ؛ حيث كان     

امر من أقدم اJخوان صلة بالدعوة ، فكان يأوي إليه ھؤ,ء اJخوان حتى الذين خرجوا منھم علي الدعوة الدكتور جمال ع
وكانت صيدلية الدكتور جمال وبيته مBذي ومأواي ومبيتي بعد أن بعدت عن القاھرة مما يأتي  –في ظروف مختلفة 

أ .س.ع" بالجزء ا=ول من ھذه المذكرات من خروج ا=خ  ولعل القارئ الكريم يذكر ما جاء. تفصيله فيما بعد إن شاء _ 
. ا=ستاذ المساعد بكلية اfداب " أ .س.ع" في الفتنة الثانية ، وكان إذ ذاك , يزال طالبا بكلية الحقوق وصار الدكتور " 

ت حريًصا علي غبت عن ا=خ الدكتور جمال عامر سنتين في المعتقل ، فلما خرجت كان الدكتور جمال من أوائل من كن
وكان مما حدثني به قصة .. ما كان من أحداث وقعت في غيابي  –في ليلة بتھا عنده  –وأخذ الدكتور يقص علّي .. لقائھم 

  " . أ .س.ع" ھذا ا=خ الدكتور 
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: قال فلما سألته عن سبب انقطاعه . مر علّي بالصيدلية ھذا ا=خ منذ أيام ، وكان قد انقطع عني بضعة أشھر : قال     
نعم ، وقد أخبرتني بذلك من قبل : قلت . طبًعا أنت تعرف أن جمال عبد الناصر كان قد عينني مستشاره السياسي الخاص 

والذي لم أقله لك ھو أنه كان , يقطع في أمر دوني ، وكان حريًصا علي أ, أفارقه لحظة ؛ لدرجة أنني كنت : قال . 
وفي .. وظل ھذا دأبه معي أكثر من عام .. غبت قليBً طلبني في التليفون يستعجلني  أذھب إلي منزلي في فترة الغداء ، فإذا

ظللنا نعمل سوًيا حتى حان ميعاد الغداء ، ) ذكر لي الدكتور جمال التاريخ الذي ذكره محدثه ولكني نسيته(يوم كذا 
منزلي ، وما كدت أرفع يدي من الطعام حتى  فلما ذھبت إلي. فاستأذنت وأذن لي راجًيا أ, أتأخر Jتمام ما بقي من العمل 

فتعجبت وسألتھم عن سبب حضورھم في ھذا .. سمعت جرس الباب يدق ، ففتحت فإذا بعدد من ضباط البوليس الحربي 
: الوقت وماذا يريدون ؟ فأجابني رئيسھم إجابة أذھلتنني وخلعت لبي ، وكدت أكذب سمعي إذ كانت إجابته ھذه الكلمات 

  .  اfن أن تغادر البBد مطلوب منك 
  . وليس من حقك أن تسأل عن السبب . ھذا أمر الرئيس : ومن الذي أمر بھذا وما السبب ؟ قالوا : فقلت     
  . اسمحوا لي إذن أن اتصل به في التليفون : فقلت     
  . أمره يتضمن عدم السماح لك با,تصال به : قالوا     
  وإلي أين أذھب ؟ : قلت     
  . لك أن تختار البلد التي تغادر إليھا ، علي أن يكون ذلك اfن ، ونحن معك وسنقوم بتسفيرك اليوم : قالوا     
ولما كانت لبنان ھي أقرب البBد إلي مصر فقد اخترت لبنان ، فأخذوني بحقيبة : للدكتور جمال " ع " قال الدكتور     

ي بيروت وأنا ذاھل عن نفسي لھذه المفاجأة التي وقعت علّي وقوع مBبسي من المنزل إلي الطائرة ، التي نقلتني إل
وكثت ببيروت سبعة أشھر رھين الفندق الذي نزلت فيه .. الصاعقة من السماء ، , أعرف لھا سبًبا ، و, أستطيع لھا دفًعا 

قبل ھذا ، أو لو أنني كنت اعتقلت حتى تمنيت لو كنت مت .. ، , أستطيع الكBم مع أحد و, حتى ا,لتفات يميًنا و, شما,ً 
  . مع المعتقلين ، أو أودعت سجًنا مع المسجونين 

يقول . وأحاول اfن الرجوع إلي عملي بالجامعة .. وأخيًرا جاءني من يحمل إذناً من الحكومة المصرية بدخولي مصر     
  . , : أمكنك أن تعرف سبب ذلك ؟ قال  وبعد أن أنھيت فترة النفي ورجعت إلي مصر ھل.. وقد سألته : الدكتور جمال 

لقد .. ليري القارئ ما فعل _ بھما .. رحمه _ مع ما نحن بصدده من موضوع الباقوري  –أوردنا موضوع ھذا ا=خ     
ھما مغبة لقد عجل لھما العقوبة ، وأذاق.. عجل لھما العقوبة ، وأذاقھما مغبة استشراف نفسيھما إلي القارئ ما فعل _ بھما 

ھكذا فعل بھما  –جلت قدرته وھو المطلع علي السرائر  –ولعله .. استشراف نفسيھما إلي المناصب وركونھما إلي الظالم 
وتعجيل المؤاخذة في الدنيا دليل .. لما يعلم مما ھو واقر في قرارة نفسيھما من بقية غطي علي بشاشتھا ما اتبعاه من ھوي 

  . ه ، وقد جاءت المؤاخذة لتذھب عن ھذا الجوھر ما غشيه من ضباب حجب صفاءه علي سBمة جوھر النفس وصفات
بعد ھذه الفصول الثBثة في ھذا الباب باب تأثير قيام الثورة في التفاعBت الداخلية في الدعوة يأتي فصل رابع يتصل     

ة نتائجه سنفرد له باًبا مستقBً إن شاء _ ، ذلك ھو اتصا,ً وثيقاً بھذا التأثير ، ولكن نظًرا لخطورة ھذا التأثير الرابع وفداح
  " . العمل علي احتواء قيادات النظام الخاص " 

  الباب الخامس 
  مساجد ضرار 

  خطط للدوران حول الدعوة لتخريبھا من الخلف 
  : مقدمة   

لمسلمين المسالم والمبالغ ف�ي المس�ألة إذا كانت نتائج ا=مور تؤخذ من مقدماتھا ، فقد كان المتوقع إزاء موقف اJخوان ا    
ك�ان المتوق�ع أن .. ، حتى وصل إلي حد الثناء علي الطرف اfخر وإطرائه ووضعه موضع اfمال في تحقيق الخير ل?م�ة 
ولك�ن ال�ذي ح�دث . يقابل ذلك بمثله من التجارب ، وإبداء روح التعاون والتواثق ، حتى ولو كان ذلك علي س�بيل المجامل�ة 

الطرف اfخر فإنم�ا نقص�د جم�ال : وإذا قلنا .. ر ذلك تماًما ، فقد سلك الطرف اfخر مسلًكا مناقًضا لما كان متوقًعا كان غي
أن َيُح�ول ب�ين زمBئ�ه ف�ي مجل�س الث�ورة وب�ين ا,تص�ال  –بتأثير نف�وذه الشخص�ي  –عبد الناصر ، =ن جما,ً قد استطاع 

ت المقابBت تتم ب�ين اJخ�وان وبين�ه ، وك�ان ھ�و يق�وم بنق�ل م�ا ي�تم ف�ي ھ�ذه وقصر ذلك علي نفسه وحده ، فكان –باJخوان 
ك�ل .. ينقل إليھم ما يري نقل�ه ، ويحج�ب ع�نھم م�ا يش�اء ، ويح�ور م�ا ي�ري تح�ويره .. المقابBت إليھم با=سلوب الذي يراه 

ب�ين الناص�ح الخبي�ر ا=م�ين ال�ذي  م�ا أعظ�م الف�رق.. ذلك ؛ ليلقي في روعھم أن اJخوان يريدون أن يكونوا أوصياء عليھم 
يتمني الخير لمن ينصحه ، وبين من يريد أن يفرض وصايته علي إنسان فيحجر علي تصرفاته ويتولي ھو تصريف شئونه 

 .  
بطبيعة  –ولم يكن اJخوان . استطاع جمال بھذه ا=ساليب أن يشحن إخوانه بشعور عدائي نحو اJخوان .. علي العموم     

رف�ون الطريق�ة الت�ي ك�ان جم�ال ينق�ل بھ�ا إل�ي زمBئ�ه المحادث�ات الت�ي ت�تم ف�ي مقابBت�ه ، ولك�نھم اس�تطاعوا أن يع –الحال 
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كم�ا .. يلمسوا ذلك فيما كان يأتي علي ألسنة زمBئه في كلم�ات ك�انوا يلقونھ�ا ف�ي لق�اءات جماھيري�ة لھ�م ف�ي مختل�ف ال�بBد 
 Bفنقول استطاعوا أن يلمسوا ذلك من مواقف نضرب لھا مث ، :  

في أوائل أيام الثورة أھابت بالمواطنين في أنحاء القطر أن يتقدموا لتلق�ي قس�ط م�ن الت�دريب العس�كري الج�اد ، وأنش�أت     
ولما كان اختيار ا=ماكن المناسبة لھذا التدريب  –لذلك مراكز للتدريب في مختلف الحواضر ، وزودتھا بضباط من الجيش 

عن ھذه الحواضر ، فقد ھب اJخوان في كل حاضرة من ھذه الحواض�ر للتع�اون م�ع الض�باط ليس ميسوًرا لضباط غرباء 
ثم كانوا ھم أول من تطوع لتلقي التدريب ، وكان ھؤ,ء  –الموفدين واختاروا ا=ماكن المناسبة وأعدوھا للغرض المطلوب 

ز ت�دريب بنش�ر ال�دعوة ب�ين جم�اھير الن�اس وقام اJخوان في كل حاضرة فيھ�ا مرك�. الضباط من أسعد الناس بھذا التعاون 
يحثونھم علي التقدم لتلقي التدريب ، ولم�ا ك�ان موض�وع الت�دريب ھ�ذا أم�ًرا جدي�ًدا عل�ي الن�اس و, عھ�د لھ�م ب�ه ، ف�إنھم ل�م 
 يسارعوا المسارعة الكافية بحيث تتكون منھم دفع كاملة ، فكان اJخوان يأخذون الع�دد ال�ذي اس�تجاب ويكمل�ون الدفع�ة م�ن

  .    شباب اJخوان 
وتوالت الدفع تلو الدفع ، والضباط المدربون فخورون بھذه الروح العالية ، وكادت ھذه الروح تأخذ طريقھا إلي نف�وس     

ا=ھالي في مختلف البBد ؛ حيث يحتاج الناس لكي يتعودوا علي أمر جديد عليھم إلي من يتقدمھم ليثير فيھم العزم ، ويبعث 
وبينما ا=مور تسير في طريقھا ھذا الطيب المستقيم ، إذ باJخوان يفاجأون بھ�ؤ,ء الض�باط يتھرب�ون م�نھم ، . فيھم الرغبة 

ووقع ھذا التعبير في المعامل�ة أول ا=م�ر م�ن اJخ�وان موق�ع الدھش�ة وا,س�تغراب ، وظ�ن .. وإذا التقوا بھم قابلوھم بجفاء 
ولك�ن .. لوب الجدي�د ھ�و س�وء تف�اھم خ�اص ببل�دھم دون غيرھ�ا م�ن ال�بBد اJخوان في كل بلد م�ن ھ�ذه ال�بBد أن ھ�ذا ا=س�

وصول شكاوى إلي المركز العام لkخوان المسلمين في القاھرة من جميع البBد في وقت واحد ، جعل الجمي�ع يش�عرون أن 
ك أن ھ�ذه تعليم�ات ص�درت ثم تأكد المركز العام بع�د ذل�.. ھناك تعليمات صدرت من مركز القيادة في القاھرة بھذا المعني 

 ًBفع .  
لقد فھ�م اJخ�وان أن قي�ادة الث�ورة , تري�د أن  –وماذا كان لkخوان من موقف إزاء ھذا ا=سلوب المجافي ل?خوة والود     

وص�دع اJخ�وان .. تري اJخوان بالذات يتدربون ، فصدر أمر من المرشد العام بتنفيذ ھ�ذه الرغب�ة وت�رك المج�ال لغي�رھم 
. فم�اذا ك�ان م�ن أم�ر ھ�ذه المراك�ز ؟ .. ر وتركوا ھذه المراكز لتتعامل مع الشعب مباشرة ، وأفسح اJخ�وان الطري�ق با=م

ك�ان ھ�ذا أول تص�رف لف�ت ن�زر . صارت تتض�اءل وينف�ق عليھ�ا و, عم�ل لھ�ا حت�ى تBش�ت .. إنھا صارت مراكز شكلية 
Jخ�وان المس�لمين إل��ي أن رج�ال الث�ورة ب��دأوا يغ�ارون م��ن اJخ�وان ويحق�دون عل��يھم ھ�ذا التكت�ل الش��عبي الم�نظم وإ, لم��ا ا

ولقد كان اJخ�وان عل�ي ح�ق ح�ين قيم�وا الموق�ف . رفضوا من اJخوان ھذا التعاون في مشروع من مشاريعھم دون مقابل 
في ھذا  وھو ما نتناوله.. علي ھذه الصورة فلقد تB ھذا التصرف تصرفات أخري تؤكد ھذا التقييم وتبرزه بأوضح صورة 

  . الباب إن شاء _ 

  : الفصل ا9ول   
  : جمعية الف3ح إصبع أمريكية من وراء ستار   

ورد بمناسبة استقالة الباقوري ما يشبه أن يك�ون تحقيًق�ا ص�حفًيا فيم�ا  ١٣/٩/١٩٥٢في جريدة أخبار اليوم الصادرة في     
  : حول ھذه ا,ستقالة من ظروف ومBبسات ، فقالت 

عندما بدأت ف�ي تك�وين : ويقول الدكتور أحمد حسين .. لخBف عندما قام الدكتور أحمد حسين بإنشاء جمعية الفBح بدأ ا    
جمعية الفBح نما إلي علم�ي أن اJخ�وان المس�لمين يتوجس�ون خيف�ة م�ن جمعي�ة الف�Bح ، وس�يعملون عل�ي إفش�الھا ، م�ع أن 

ت�دعو إل��ي تك�وين الم��واطن الص�الح ف��ي المجتم�ع الص��الح ، : ولي ف��ا=.. فك�رة جمعي��ة الف�Bح تتع��ارض م�ع فك��رة اJخ�وان 
 –ف�أردت أن تتع�اون الجمعيت�ان .. تدعو إلي تربية المواطن الصالح تربية دينية تنعي فيه روح المواطن الص�الح : والثانية 

رف س�ابق ، ودعوت�ه فاتصلت بالش�يخ الب�اقوري عل�ي غي�ر تع�ا. نحو الھدف المتفق عليه لصالح المجموعة  –كل بوسيلتھا 
إلي منزلي ، وشرحت له فك�رة الجمعي�ة وأھ�دافھا ، وبع�د إجم�اع اس�تمر أكث�ر م�ن خم�س س�اعات أب�دي الب�اقوري اس�تعداده 

 ًBح ، وأدع�و لھ�ا ب�التوفيق ، وعل�ي اس�تعداد كام�ل أن أق�وم ب�أي : للتعاون معي قائBإنني كمواطن مصري أؤي�د جمعي�ة الف�
و, أظ�ن .. و, أري تعارًضا مطلقاً بين فكرة اJخوان وفك�رة جمعي�ة الف�Bح .. لخدمة العامة عمل لھا يوكل إلّي في سبيل ا

  . أن فضيلة المرشد العام حسن الھضيبي يري غير ذلك ، فالكل يجب أن يتعاون في سبيل صالح المجموع 
ا يلتقي فيه الدكتور أحمد حسين با=س�تاذ وافترق الرجBن علي أن يرتب ا=ستاذ الباقوري اجتماًعا عائليً : تقول الجريدة     

حس�ن الھض��يبي ، وت��م ھ��ذا ا,جتم��اع الع��ائلي عل��ي مائ��دة اJفط��ار ف��ي ا=ي��ام ا=ول��ي م��ن ش��ھر رمض��ان ف��ي من��زل ا=س��تاذ 
الباقوري بحلوان ، وحضره ا=ستاذ حسين أبو زيد وزير المواصBت آنذاك وا=ستاذ جBل الدين الحمامصي رئيس تحرير 

ب��دأت ھادئ��ة ، . ب��دأت مناقش��ة طويل��ة ب��ين ال��دكتور أحم��د حس��ين وا=س��تاذ الھض��يبي .. وبع��د اJفط��ار " . الي��وم أخب��ار " 
وتوسطتھا حدة وعنف ، وانتھت كما بدأت إلي غير اتفاق ، وكان ا=ستاذ الھضيبي واضًحا في أنه بوجود جماع�ة اJخ�وان 

ستاذ الباقوري أن يتدخل في المناقشة أكثر من مرة ؛ لتلطيف حدتھا وقد حاول ا=. المسلمين , داعي لتكوين جمعية الفBح 
ولك�ن يك�ون . ، وإعطاء فرصة ل?ستاذ الھض�يبي لتقري�ب وجھ�ات النظ�ر ، ولك�ن مرش�د اJخ�وان ل�م يتزح�زح ع�ن موقف�ه 

  : القارئ قريًبا من الصورة التي كان عليھا النقاش نورد فقرة منه 
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ريعات ا,جتماعية الحديثة في أرقي الدول تتفق وروح الدين اJس�Bمي ، وإن كان�ت تق�وم إن التش: الدكتور أحمد حسين     
فمش�روعات الض�مان ا,جتم�اعي والت�أمين ا,جتم�اعي ھ�ي ف�ي أساس�ھا فك�رة .. علي أسس علمي�ة وفًق�ا لتط�ورات البش�رية 

وال�دين ينم�ي الص�Bت . ات الس�نين قب�ل أن تص�دره فرنس�ا بمئ�" من أين لك ھذا ؟ " إسBمية ، وقد عرف اJسBم مشروع 
وھ�ذا ھ�و الف�رق ب�ين ال�نظم ا,جتماعي�ة الحديث�ة وب�ين . الروحية بين الناس ول�ن ي�نجح عم�ل إذا ل�م يعتم�د عل�ي ق�وة ال�روح 

  . الشيوعية التي تعتمد علي المادية فقط 
  .  إذا كان ا=مر كذلك فلماذا , تطبق أحكام اJسBم بحذافيرھا ؟: المرشد العام     
ففك�رة . إننا نطبق أحكام اJسBم في أصولھا ، ولكن يجب أن تتطور التفصيBت طبق�اً لتط�ورات العص�ر : أحمد حسين     

  . الضمان ا,جتماعي ھي فكرة الزكاة ، ولكن طريقة التوزيع والتنفيذ تختلف باختBف نظم الدولة الحديثة 
تش�ترط الجمعي�ة لعض�ويتھا أن يك�ون : ون جمعي�ة الف�Bح ج�اء في�ه ث�م دار نق�اش طوي�ل ب�ين ال�رجلين عل�ي ن�ص ف�ي ق�ان    

وبعد انتھاء ا,جتماع قال المرشد العام للشيخ الب�اقوري . الدينية أو الحزبية  تالعضو مواطًنا صالًحا و, تتدخل في الخBفا
  " . ك إني سمعت أن الدكتور أحمد حسين له صBت با=مريكان ، ولم يستطع الباقوري تكذيب ذل: " 
ومن سياق ھذه القصة ومن بين ثناياھا نستطيع أن نخرج بمBحظ�ات منھ�ا . نقف إلي ھنا مما جاء بصحيفة أخبار اليوم     
 :  

     ًDم ك�ل م�ا ف�ي ال�نظم الحديث�ة ب�ل إن�ه س�بقھا ، ن�ري : أوBس�Jأن الدكتور أحمد حسين في الوقت الذي يعترف في�ه ب�أن ا
اطًئا ، فھو يري أن مصر في ذلك الوقت محكومة با=حك�ام اJس�Bمية ، وي�ري الزك�اة مج�رد فھمه =صول اJسBم فھًما خ

مساعدات مسقًطا بذلك كل أحكامھا وح�دودھا ، معتب�ًرا ھ�ذه ا=حك�ام والح�دود إنم�ا ش�رعت لعھ�د مع�ين وق�د انتھ�ي العھ�د ، 
  . ولسنا اfن مقيدين بشيء من ھذه الحدود وا=حكام 

اعترف بأن في اJسBم كل ما في النظم الحديثة بل إنه سبقھا ، نراه يناقض نفس�ه ويري�د أن يقص�ر مھم�ة  بعد أن: ثانًيا     
.. أما التشريعات الجنائية والمدنية فإنه يستمدھا من النظم ا=وروبية وا=مريكية . اJسBم في جمعيته علي الناحية الروحية 
  .إلي المسيحية  –عذرھم في ذلك ولھم  –وھي نفس النظرة التي ينظرھا الغربيون 

أن المتتبع لھذا النقاش حين يحلل ما قاله الدكتور أحمد حسين ، ويراجع ما وصل إليه التحليل من نتائج يكاد يجد : ثالًثا     
الروتاري واللوينز والتسلح الخلقي وإخوان الحرية : نفسه أمام صورة جديدة من صورة جمعيات الماسونية وأخواتھا مثل 

وما يستجد من أسماء تلك الجمعيات ذات المبادئ البراقة في مظھرھا ، الھدامة في حقيقتھا ، التي أنشأھا اليھود ليصرفوا 
كأن اJسBم قد خB  –بھا المسلمين عن دينھم ، ويحطموا عقيدتھم في نفوسھم ، ويحلوا محلھا عقيدة العالمية واJنسانية 

.. نه يقررھما ويدعو بالسماء ، ترتب علي اعتناقھما الثواب والعقاب في الدنيا واfخرة من ھذين المعنيين الساميين ، مع أ
أليس كتاب _ .. وبين أن يعتنقھما فرد مدفوًعا إليھما بمجرد آمال تكتنفھا المطامع ، وتنبعث منھا رائحة التمويه والتزوير 

ا َخلَْقَناُكمْ (: ھو الذي قال  اُس إِن# ِ أَْتَقاُكْم إِن#  َيا أَي2َھا الن# َ َعلِيٌم َخبِيرٌ ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائِلَ ِلَتَعاَرفُوا إِن# أَْكَرَمُكْم ِعْنَد &# آية  )&#
  ! . أليس الخطاب ھنا موجًھا للبشر جميًعا ؟! عالمية ھذه تلك التي يدعو لھا القرآن ؟

لذي من أجله رفض المرشد العام الموافقة علي قيام مثل ھذه الجمعية ، و, أشك في أن الشيخ وھذا ھو السبب ا    
ولكن ا,ستشراف إلي منصب متوقع من وراء جمعية يرأسھا ويدعو إليھا رجل . الباقوري فھم ما فھم المرشد العام 

، ويبدو أن فشل الدكتور أحمد حسين  معروف عنه أنه يعمل لحساب أمريكا ، ويشترك في عضويتھا الوزراء أمر متوقع
في التمويه علي المرشد العام جعل الباقوري يحجم عن أن يكون عضًوا من أعضائھا ، فقد جاء في نھاية ما أوردته 

  . عن ھذه القصة أن جمعية الفBح تكونت وضمن عدًدا من الوزراء واختير الباقوري مستشاًرا لھا " أخبار اليوم " الجريدة 

  : تحتضن ابنھا المدلل  أمريكا •

  : وإكما,ً للقصة نقول .. عن ھذه القصة " أخبار اليوم " ھذا كل ما جاء بصحيفة     
إن مBحظة المرشد العام التي أسر بھا إلي الباقوري في شبه استفھام عما يشاع من صBت للدكتور أحمد حسين     

  : ظة تحتاج إلي تجلية وبيان با=مريكان  ولم يستطيع الباقوري نفيھا ، ھذه المBح
لما كان للو,يات المتحدة ا=مريكية وزن كبير في السياسة العالمية ، ,سيما ما يتصل منھا بالعالم العربي واJسBمي ،     

وفي .. فقد كانت حكومات مصر علي اختBفھا تتخير لتمثيلھا الدبلوماسي فيھا أحسن العناصر وأقدرھا وأقواھا شخصية 
ا=ربعينات وقع ا,ختيار علي ا=ستاذ كامل عبد الرحيم ليكون سفيًرا لمصر في واشنطن ، بعد أن تمرس بالعمل في  أواخر

م بأ, تتدخل الحكومة المصرية بجيشھا ١٩٤٨وزارة الخارجية المصرية حتى صار وكيBً لھا ، وھو الذي نصح في عام 
ولما تحقق ما . ف وأضراره البالغة بمصر وبالقضية الفلسطينية في فلسطين ، وكتب مذكرة بين فيھا خطورة ھذا التصر

حذر منه من ھزائم لمصر وغيرھا من الدول العربية ، لجأوا إليه ليكون سفيًرا في الو,يات المتحدة ، لعله يستطيع أن 
يلة ننقل إشارة إليھا يتBفى بعض ما حاق بمصر وبالدول العربية وبالقضية الفلسطينية من أضرار ، فقام ھناك بأعمال جل

  : حيث نقول عنه " المصري " مما ذكرته جريدة 
إنه كان شديد اJيمان بضرورة تضامن العرب في المشاكل الدولية العامة ، وكان لمجھوده أعظم ا=ثر في ظھورھم "     

تطاع أن يحول السفارة وقد اس. كتلة واحدة في كل معركة كبيرة داخل ا=مم المتحدة وخارجھا من أجل الشرق ا=وسط 
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المصرية في واشنطن إلي بيت للعرب جميًعا ، و,سيما أنه كان يكثر من المؤتمرات الصحفية والمحاضرات التي يشرح 
وكان ا=ستاذ كامل عبد الرحيم . فيھا وجھة نظره ھو والعرب في المسائل التي تتولي الكتلة العربية ا=سيوية الدفاع عنھا 

يًثا أو خطاًبا مرة علي ا=قل كل أسبوع ، وكان أكثر ھذه ا=حاديث والرسائل أمام جامعات أو غرف يلقي بياًنا أو حد
تجارية أو ھيئات عليا مؤلفة من رجال ا=عمال ، وكان أول من نظم قسم الصحافة في السفارة المصرية  في واشنطن 

آ,ف من السياسيين ورجال الفكر والتجارة  أعظم تنظيم ، وفي كل أسبوع كانت السفارة تصدر نشرة توزع علي خمسة
وا=عمال العامة ، حاوية أھم وأدق ا=خبار التي كانت الصحف ا=مريكية المماثلة لبريطانيا أو إسرائيل تتعمد إغفالھا 

  . وتتجنب نشرھا 
، ويدعو إليھا رجال كان ا=ستاذ كامل عبد الرحيم يقيم مأدبة غداء في يوم ا,ثنين من كل أسبوع  ١٩٥٠ومنذ عام     

وقد ساعد علي فھم حقيقة  –الصافة وكتاب المقا,ت في أمريكا ، وكان يشرح لھم في أثناء المأدبة المسائل المتعلقة بمصر 
وكثيًرا ما كان يتحدث قبل ا,نقBب عن مساؤى فاروق والضرر الذي  –الموقف عندما حدثت الثورة العسكرية الحالية 

وكان ا=ستاذ كامل عبد الرحيم منتظًما في صلواته اليومية . صالحھا في الخارج من وراء ذلك يعود علي سمعة مصر وم
من صفات ھذا " المصري " ھذا شيء مما ذكرت " . الخمس ، , يترك منھا ركعة واحدة ، و, يغفل عن أداء فريضة 

ادرة ، والقدرات الفائقة ، وا=عمال اJيجابية فإذا علم القارئ بعد ذلك أن رجBً يمثل ھذه الخبرة الن.. الرجل وأعماله 
.. المؤثرة ، والتاريخ الناصح الفريد ، ومصر في عھد جديد يحتاج أول ما يحتاج إلي الرجال ا=كفاء ، ا=قوياء ، ا=مناء 

أدني من منصبه ثم يفاجأ ھذا من العھد الجديد بالتغاضي عن كل ما قدم وما يستطيع أن يقدم ، يفاجأ بالنقل إلي منصب ھو 
  . سفيًرا في بون 

وليت ھذا النقل كان =ن العھد الجديد قد وجد من ھو أكفأ منه ، ومن ھو أكثر منه خبرة ، ومن ھو أقوى منه شخصية ،     
ولكن الذي كان وراء ھذا الغمط ومن خلف ھذا الظلم أن العھد .. وأنصع منه تاريًخا ، إذن لكان لمصر في ذلك عزاء 

ولكي , نغمط نحن اfخرين الدكتور أحمد حسين حقه . اد أن يكون سفيره إلي الو,يات المتحدة أحمد حسين الجديد أر
فينبغي أن نسلم جد,ً بأن ھذا الرجل قد يكون كفاءة في الناحية التي تخصص فيھا واشتغل بھا وصار خبيًرا فيھا ، غير أن 

لخبرة السياسية الخارجية وعمل فيھا وأنتج أعظم إنتاج في حين أن ذلك , يؤھله أن يقدم علي من قضي حياته كلھا في ا
إذن ما الدافع إلي اتخاذ ھذه الخطوة الغربية ، وما الداعي إلي . الدكتور أحمد حسين لم يعمل في ھذه الناحية يوًما واحًدا 

ت ؟ غير أن أحًدا لم يجرؤ علي اJقدام علي ھذا التصرف الذي كان موضع نقد من جميع المحللين السياسيين في ذلك الوق
ثم . التي أبرزت نقدھا في صورة ذكر طرف من صفات الرجل وأعماله " المصري " الجھر بھذا النقد سوي جريدة 
في التصدي لھذا التصرف الخاطئ الذي نقد " المصري " وكان ھذا ا=سلوب من جريدة .. نشرت بعد ذلك نص استقالته 
  : ولھذا نري أن نضع نص ھذه ا,ستقالة بين يدي القراء..يمكن أن يوجه إلي الحكومة 

  : حضرة وزير الخارجية "     
وأشھد _ أنني كنت . منذ واحد وثBثين عاًما ، وأنا مكرس حياتي لخدمة الوطن العزيز عن طريق العمل الحكومي     

. لوطن بالقدر الذي أنار _ به بصيرتي ويّسر ومازلت خBل ھذه السنين الطوال غير مدخر جھًدا أو ما,ً في سبيل خدمة ا
وقد سلخت في خدمة وزارة الخارجية من ھذه السنين الطوال زھاء عشرين عاًما ، أغلبھا في وظائف رئيسة بالخارج 

حتى توليت وكالة الخارجية . عملت خBلھا جاھًدا =حتفظ با=مانة وأؤدي الواجب ما وسعني ا=داء  –وبديوان الوزارة 
إلي أن ھبت علي مصر كارثة فلسطين ، ورأيت أن مصر  –فبذلت الجھد في خدمة الوطن عن طريق ھذه الوزارة 

ستتردي في حرب ستجني منھا الويل والخسار ، فبادرت قبل نشوب ھذه الحرب بأسبوعين إلي توجيه نظر أولي ا=مر إلي 
.. أيي في مذكرة رسمية مازالت في محفوظات الحكومة خطر الدخول في ھذه الحرب ، منذًرا بأسوأ النتائج ، ودونت ر

ولما لم يؤبه برأيي ، وتجسم الخطر أمام عيني داھًما ، طلبت ترك خدمة وزارة الخارجية وقتئذ ، فاقترح علّي تولي سفارة 
  . واشنطن فقبلتھا 

بت اJيمان ، فمن أخبار انھزام ويعلم _ ما ,قيت في ھذه السفارة من صعاب وأزمات ، صمدت لھا قوي الجنان ثا    
الجيوش المصرية في فلسطين تم? أعمدة الصحف ا=مريكية ، إلي غير ذلك من أحداث وتصرفات معيبة ، تضافرت 
الدعايتان الصھيونية والبريطانية علي استغBلھا استغB,ً واسع النطاق للحط من مصر وكرامتھا ، والنيل منھا ومن 

ا ونحن في ھذه البBد أيام من أحلك ا=يام ، ضاقت فيھا الدنيا أمامنا ، لو, رحمة من _ وفضل حتى مرت بن.. مصالحھا 
لكننا صمدنا وتذرعنا بالعمل الدائب واJخBص للوطن والدعاية الصالحة له ، واكتساب ا=صدقاء في الحكومة ا=مريكية . 

وھو مجھود .. أساًسا متيًنا ، بدأنا نقيم عليه بنياًنا وطيًدا  وخارجھا وفي الكونجرس وفي دائرة الصحافة ، وأرسينا بذلك
وعندما .. ليس بالھين ، يستلزم عادة من كل سفير جديد في ھذه البBد المتشعبة النواحي المترامية ا=طراف سنين طوا,ً 

إذا بأصدقاء مصر أشرقت علي مصر شمس عھد جديد من الحرية والكرامة ؛ إذ بھذا ا=ساس يزداد قوة ومتانة ، و
يعتزون بصداقتھا ، ويتسابقون في خدمتھا وشد أزرھا ، وأصبح الطريق اليوم ممھًدا لمستقبل باسم مجيد ، وبناء شامخ 

غير أنني بعد تفكير . ولما يتكامل البناء ، وأوشك الغرس أن يؤتي ثمره ، رؤى أن أتولي منصًبا آخر .. واfن . وطيد 
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في الخدمة العامة عن طريق العمل الحكومي بعد ھذه الفترة الطويلة من الخدمة الخالصة لوجه طويل رأيت أن أختم حياتي 
  . مصر ، راضي الضمير بما أديت للوطن من جھد المقل ، ولكنه جھد المخلص المتفاني في خدمته 

ي العناية بعض الوقت غير أنه نظًرا ل?سباب المتقدمة ، ورغبة ف. وقد تفضلت الوزارة فعرضت علّي سفارة بون     
أستمحيكم العذر في عدم قبول ھذا المنصب ؛ خصوًصا وإنني أري الخير كل .. بصحتي التي أضرھا العمل المتواصل 

راجًيا قبول استقالتي ، شاكًرا للحكومة ثقتھا الغالية ولزمBئي . الخير أن يسند إلي غيري ممن ھم أقدر مني علي الخدمة 
وإني إذ أعتزل اfن العمل الحكومي ، فلست بحال معتز,ً أداء . عاونھم معي طوال مدة خدمتي بوزارة الخارجية كريم ت

الواجب للوطن في ميدان أفسح وأوسع مجا,ً ، أ, وھو ميدان الخدمة العامة ، مستأنفاً الجھاد فيه كما كنت في الماضي 
متضرًعا إلي _ تعالي أن يحفظ الوطن ، ويسدد خطي  عسي ربي أن يھديني سواء السبيل ،.. غير مبتغ جزاًء و, شكوًرا 

  " . والسBم عليكم ورحمة _ وبركاته . أولي ا=مر فيه ويھيئ لنا من أمرنا رشدا 
, أدري لم أجھدت نفسي ھذا الجھد وأجھدت معي القارئ في ھذه النقطة بالذات وفي ھذا الفصل بالذات ؟ وھل     

القارئ من وراء كل ھذا السرد والتحليل اJصبع ا=مريكية ؟ لقد تربي أحمد حسين في  استطعت مع ھذا كله أن يلمح
وھو من أسرة ذات ثراء وتمت إلي عبود باشا بصلة نسب حتى إذا أشرب حب أمريكا  –أحضان الرعاية ا=مريكية 

فقام .. صر ليؤدي رسالة محددة وصبوا في رأسه أفكاًرا جعلته أمريكي العقل والقلب مصري الشكل والھيئة ، أوفد إلي م
ومتى ! ولكن ھل كانت مھمته حقاً انتشال الفBح من وھدة الفقر والجھل والمرض كما ادعي ؟. الرجل بمھمته خير قيام 

كان إنقاذ الفBحين من مھمة ا=ثرياء المترفين ؟ ومتى كانت أمريكا التي تقيم كل شيء بالدو,ر حتى الرجال تقيمھم 
ى لو طلب منھا إسداء معروف لم تتطوع بإسدائه إ, بعد أن تقيمه بالدو,ر فإذا لم تجد من حصيلته دو,رات بالدو,ر وحت

  . تكسبھا لم تتطوع بإسدائه 
إن دور الدكتور أحمد حسين الذي انتدبته له أمريكا في مصر كان أشبه بدور الھBلي حين أسند إليه الملك فاروق     

خريب اJخوان المسلمين من الخلف ، ھذا يجرھم إلي ا,نتخابات ضد الوفد ليفني كل منھما اfخر كان دورھما ت.. الوزارة 
وذاك كان بتنويمھم وسحب شبابھم إلي ھاوية جمعية الفBح وما يلقونه فيھا من إغداق أمريكي ومنع تنسيھم مبادئھم  –

ولكن الثاني حين فشل نقلوه إلي . جر اJخوان أسقطوه ولكن الفرق بين ا,ثنين أن الھBلي حين فشل في .. وتحطم نفوسھم 
وأعتقد أن اJرادة . ولكن مصر خسرت في سبيل إنقاذ اJرادة ا=مريكية في النقل رجBً نادر الوجود , يعوض . دور آخر 

دور الدكتور أحمد  ثم إذن. ا=مريكية لم تكن إرادة أمريكية بقدر ما ھي في حقيقتھا إرادة صھيونية لبست الثوب ا=مريكي 
حسين في مصر لم يكن إ, تكملة لمشروع اJصBح الزراعي في مصر الذي أعدته لجنة البحوث السرية بوزارة الخارجية 

  . والدور والتكملة كBھما يمثBن عBمة استفھام كبيرة في تقييم الثورة المصرية ومدى برئتھا .. ا=مريكية 

  : الفصل الثاني   
  : س3مي وھيئة التحرير المؤتمر ا�  

جاء في سياق حديثنا عن جھود اJخوان في نشر الفكرة اJسBمية أن استجاب لھذه الجھود شعوب ا=مة اJسBمية في     
وقد نوھنا عنه في . مختلف أنحاء العالم اJسBمي ، وكان من ثمارھا عقد مؤتمر إسBمي عالمي في كراتشي بالباكستان 

المؤتمر " ثم انتھي الرأي إلي إنشاء مؤسسة إسBمية دائمة في القاھرة يطلق عليھا . ھذه المذكرات الجزء الثاني من 
وتكون مھمتھا العمل علي توثيق الصBت بين البBد . ، واختير ا=خ ا=ستاذ سعيد رمضان أميًنا عاًما لھا " اJسBمي 

ظيم مؤتمرات سنوية تعقد في عواصم البBد اJسBمية لمناقشة اJسBمية ، وعلي حل ما ينشأ من خBفات فيما بينھا ، وتن
وقام ھذا المؤتمر اJسBمي بما عھد إليه من . القضايا التي تمس كيان العالم اJسBمي وا=قليات اJسBمية في كل مكان 

م وعھد بشئونھا إلي أنور مھام ، فلما قامت الثورة رأينا جمال عبد الناصر ينشئ مؤسسة أخري في القاھرة تحمل نفس ا,س
ومع ما في ھذا اJجراء من تحد ، فإن اJخوان لم يثيروا ھذا الموضوع ، ولم يعيروه اھتماًما بل تجاھلوه تماًما . السادات 

  . أمBً في تضييق دائرة الخBف 
  : ھيئة التحرير   

تسمي ھيئة التحرير ، وصيغت مبادئھا تمخضت أفكار جمال عبد الناصر عن إنشاء ھيئة  ١٩٥٢في ديسمبر من عام     
وأسند رياستھا إلي اللواء محمد نجيب باعتباره الشخصية المحببة إلي الشعب في ذلك .. بحيث تتصل باJيمان باq من بعيد 

الوقت ، ثم أخذ يحاول جر اJخوان إليھا بأساليب مختلفة ، فعرض أمانتھا العامة علي ا=خ ا=ستاذ صBح شادي فلما 
ولم يئس أن يجر إليھا اJخوان باعتبارھم ھيئة . ض تولي ھو أمانتھا ، وجعل مساعده فيھا الصاغ إبراھيم الطحاوي رف

وبدأ باJخوان الدعاة ، وأحس اJخوان بأن ھذه الھيئة ليست إ, .. تندمج في ھيئة التحرير ، حاول أن يجرھم فرادي 
وأيقن .. وليوقع البلبلة في صفوف اJخوان وليفض الناس به عنھم المسجد الضرار ، أنشأه جمال ليخدع الناس به ، 

وإ, فلم ينشئ ھيئة , .. بأن جما,ً إنما يبيت لدعوة اJخوان شًرا  –ممن لم يكونوا موقنين من قبل  –كثيرون من اJخوان 
  . عن مبادئ اJخوان وأھدافھم ؟  –كما يدعي  –تخرج مبادئھا وأھدافھا 

د الناصر يدعو اJخوان إلي ھذه الھيئة ، ولم يصدر من قيادة اJخوان ما يحجز علي اJخوان أن وظل جمال عب    
يتحركوا كما يشاءون ، فقام عدد من دعاة اJخوان بزيارة مقر قيادة الھيئة ، وا,لتقاء بطبقة الموجھين فيھا ، والفBسفة 
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ما  مفلما التقوا بھم واستطلعوا منھ.. لجامعة وكبار الكتاب الذين صاغوا مبادئھا ، وحددوا أھدافھا ، وھم من أساتذة ا
صاغوه من مبادئ وأھداف ، سمعوا منھم كBًما خطيًرا ، سمعوا منھم أن الھيئة أوسع أفقاً من اJخوان المسلمين ، فمثلھا 

اJخوة الدعاة رافضين  رجع إلينا ھؤ,ء –العليا , تقتصر علي محمد وعمر وخالد بل تتسع لتشمل لينين وماركس وفرويد 
وكان منھم ا=خ ا=ستاذ البھي الخولي الذي قص علّي ما رأي وما سمع ، وأخبرني فيما أخبرني بأن فBسفة .. آسفين 

وقد كان ھناك تركيز من جمال عبد . التحرير أخبروه أن خزائن الدولة مفتوحة للدعاة علي مصارعيھا وكذلك مناصبھا 
وھما اJخوان البھي الخولي وسيد قطب حتى نشرت بعض . خوانيتين بالذات إلي الھيئة الناصر علي جر شخصيتين إ

أن ا=ستاذ سيد قطب مرشح لمنصب ھام وشاع في ا=وساط اJخوانية أنه مرشح " أخبار اليوم " الصحف في تنبؤاتھا مثل 
  . وزيًرا للمعارف ، وأن ا=ستاذ البھي مرشح لمنصب كبير في وزارة ا=وقاف

     ًBن قطع صلته بھذه الھيئة ، ولكن ا=ستاذ البھي قد تريث طويBويبدو في تلك ا=يام أن ا=ستاذ سيد قطب قد سارع بإع
علي الھيئة ، وساء ھذا التريث كثيرين من اJخوان حتى تحدثوا إليه في ذلك ، ووصلت القضية إلي مسامع المرشد العام 

لصلة ا=خوة الخاصة التي كان قد  –ولما طالت الجفوة جاءني ا=ستاذ البھي .  فأوجدت جفوة بينه وبين ا=ستاذ البھي
وشرح لي في تلك .. وشكا إلّي ما يلقي من جفوة المرشد العام  –أنشأھا بيني وبين ا=ستاذ اJمام وأشرت إليھا من قبل 

لBستطBع ، وطلب إلّي أن أعالج ما نشأ بينه الليلة زياراته لھيئة التحرير وما رأي فيھا وما سمع وأن ذلك كله لم يكن إ, 
وبين المرشد العام من جفوة ، فتحدثت في ذلك إلي ا=ستاذ المرشد حتى طابت نفسه ثم جمعت بينھما في جلسة كانت من 
أمتع الجلسات كشفت لي عن صفاء نفس ھذا الرجل وسموھا وقدرتھا علي التجاوز واكتساب ا=صدقاء ، وكان من ثمرات 

وقد بلغ من إبھام فBسفة ھيئة " . المرأة في اJسBم " الجلسة أن كلف المرشد العام ا=ستاذ البھي بوضع كتاب عن ھذه 
التحرير لجمال عبد الناصر أنھم أوھموه بأن المبادئ التي وضعھا لھا مستقاة من مصادر عالمية شرقية وغربية قد 

 ً حتى إن جمال عبد الناصر يخاطب اJخوان باعتبارھم إنما يمثلون  أصبحت أوسع الھيئات في مصر أفقاً وأشملھا أھدافا
وھي مدعومة بسلطة الحكومة وخزائنھا ، مؤازرة بفBسفة البBد وكتابھا ، مھرو,ً  –وقد تصور أنھا . جزًءا من مبادئھا 

كما جاء  –وتحدث في ذلك . .يجب أن تضم اJخوان المسلمين تحت جناحھا  –إليھا من البارزين من تجار البBد وأعيانھا 
وقد اعتبر رفضھم عصياًنا .. في حديثه مع مجموعة اJخوة ا=ستاذ صBح شادي وزمBئه في أول ھذا الجزء من الكتاب 

 .  
ثم استدار إلي شعب اJخوان في أنحاء البBد بجس نبضھا ، ويتحسس ناحية ضعف ينفذ منھا إليھا يجد في ھذه الشعب     

إنه أراد أن يجعل من ھيئة التحرير حزًبا يستمد منه . يجد له استجابة في القاھرة ، غير أنه لم يفز بطائل  استجابة لما لم
تفويًضا شعبًيا يكسبه صفة الزعامة الحقة غير المدعاة ، فكرس جھوده Jنشاء ھذه الھيئة وتثبيت أركانھا ، وسخر من 

معه البBد شرقاً وغرًبا يجمعون الناس لھا ، ويشرحون لھم مبادئھا أوھمھم أنھم زمBؤه في مجلس قيادة الثورة ليجوبوا 
فللھيئة مركز عام في القاھرة وفروع وشعب في : وأغراضھا ، ويوضحون لھم أھدافھا ، مقتفين في ذلك أثر اJخوان 

مركز الھيئة وشعبھا في كل وإذا كان اJخوان قد أنشئوا مركزھم العام وشعبھم في عشرين عاًما ، فقد أنشئوا ھم .. ا=قاليم 
ومن الطوائف أن ھذه الھيئة أنشئت في .. قطر في أقل من ستة أشھر ، وأصبح أعضاؤھا أكثر من أعضاء اJخوان عدًدا 

تحولوا إلي خارج مصر فأنشئوا لھا مركًزا عاًما في .. وبعد أن أنشئوا لھا فروعاً في جميع بBد مصر  ٢٣/١/١٩٥٣
  . برياسة سفير مصر في سوريا وسكرتارية الصاغ جمال حماد  ١٤/٢/١٩٥٣دمشق افتتحوه في 

أين ذھب كل ھذا وأين ذھبت ھذه الدور .. وننظر اfن لنري شيًئا من ھذا في داخل مصر أو خارجھا فB نجد     
  ومنشئوھا وعمارھا ؟ 

  ـامـر كأن لم يكن بين الحجون إلي الصفا                أنيس ولـم يسمر بمكة س         
والعجيب والمؤلم مًعا أن الحاكم حين يري إقبال الناس عليه في العاصمتين وا=قاليم يخدع نفسه ، ويعتقد أن أسماعھم     

مرھقة لما يشرح لھم من مبادئ وشعارات وأن أعينھم متجھة إلي ما يفوه به من عبارات ، وينسي أن ھذه ا=سماع 
وراء شخصه من مغانم وما حوله من مكاسب ،وما يأملون من تحقيق =نفسھم في  والعيون إنما ھي متجھة ومرھفة لما ھو

إما حين يفقد سلطته فيجد ھؤ,ء قد أدبروا : ينسي ھذا أو يتناساه و, يراه إ, في حال من حالين .. ظل سلطانه من مآرب 
نصح . فوق تBل من العفن والقاذورات عنه بأسرع مما أقبلوا عليه ، وإما حين تفوح رائحة الفضائح فيبدأ أن يري نفسه 

اJخوان جمال عبد الناصر بھذه المعاني التي ھي من طبيعة البشر ، وأخلصوا له النص ، ولكنه أبي أن يتقبل النصح ، 
وظن أنه قادر علي تغيير طبيعة البشر ، وأنشأ ھيئة التحرير ، وعقد سكرتيرھا العام المساعد الصاغ إبراھيم الطحاوي 

إن الشعب أجمع علي زعامة نجيب وتوليه رياسة : يشرح فيه نشاط الھيئة ، ويقول  ٩/٢/١٩٥٣ا صحفًيا يوم مؤتمرً 
  . التحرير ، وإن نظام ھيئة التحرير ھو أعدل نظام ديمقراطي في العالم 

  : الفصل الثالث   
  :وزارة إخوانية   

لتحرير أو جر عدد من دعاتھم إليھا ، ولم يعد عنده أمل لما فشلت حيلة جمال عبد الناصر في ضم اJخوان إلي ھيئة ا    
وحاولھا ھذه المرة مع ا=خ ا=ستاذ عبد الحكيم عابدين . في إثارة ھذا الموضوع مرة أخري ، فكر في حيلة جديدة 
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 –عبد الحكيم فقد أخبرني ا=ستاذ . أمBً في أن يجد فيه مغمًزا بعد أن يئس من المرشد العام . السكرتير العام لkخوان 
في يوم من ا=يام ھذه الفترة أن الصاغ صBح سالم اتصل به تليفونًيا وسأله عما إذا كان ممكًنا أن يجتمع معه  –رحمه _ 

  : وقابلني ا=ستاذ عبد الحكيم صبيحة تلك الليلة وحدثني بما دار في اجتماعھما فقال  –الليلة في بيته فرحب به 
أنه موفد من قبل جمال ، ومفوض تفويًضا كامBً فيما سيعرضه من أمور ، وأنه يرجو أن يري إن صBح سالم أخبره     

فرد عليه ا=ستاذ عبد الحكيم . من عبد الحكيم تجاوًبا وروًحا متعاونة ، حتى ترجع روح الوئام بين اJخوان والثورة 
تدليBً علي حسن نيته وأنه , يكن  –إن جما,ً : ح فقال صB. مطمئًنا من ھذه الناحية ، وأكد له أن اJخوان يتمنون ذلك 

فإنه يعرض عليھم أن يؤلفوا حكومة كاملة من اJخوان ، رئيسھا من اJخوان وجميع وزرائھا من  –لkخوان إ, كل خير 
الذي يوحي فتبسمت تبسًما آثار دھشة صBح الذي سألني لم قابلت كBمه بھذا ا,بتسام : قال لي عبد الحكيم . اJخوان 

  . بالسخرية ؟ 
  . ھذا عرض ماكر نحن نرفضه كل الرفض .. يا صBح : فقال له     
لم يكن يعرف الھدف الحقيقي لجمال من ھذا العرض ، فقد كان طيب القلب  –كأنه رحمه _  –فأثار ھذا الرد صBًحا     

إذن ماذا : وقال .. والتعاون عBقة الثورة باJخوان  ، ومن القBئل في مجلس الثورة الذين كانوا يتمنون أن يسود الوئام
  . تريدون من تناز,ت لكم من جمال أكثر من ھذا ؟ ستكون الحكومة إخوانية صرفة 

أنت رجل , نشك في حسن نيتك ، ولكن العرض الذي حملته إلينا عرض خطير . ھّون عليك يا أخي صBح : فقال له     
إن قيام مجلس وزراء بجانب مجلس . Bك لkخوان المسلمين مادام ھناك مجلس قيادة الثورة ، يخفي في طياته الدمار والھ

الثورة لن يكون إ, شماعة تعلق عليھا الثورة أخطاءھا ، وتحمله أوزارھا ؛ =ن حقوق السيادة ستكون لمجلس الثورة دون 
قرارات تمس مصالحه ، و,بد أن تدور ھذه ستكون مھمة مجلس الوزراء مواجھة الشعب بما يتخذ من . مجلس الوزراء 

ذا كانت ھذه السياسة خاطئة ، لم يلمس الشعب ھذا الخطأ إ, في ١فإ. القرارات في فلك السياسة التي يضعھا مجلس الثورة 
القرارات التنفيذية التي تتخذھا الوزارة فيما يتصل بقوت الشعب وملبسه , علي مجلس الثورة بل علي الوزارة التي 

  . واجھه ت
إن جما,ً رأي حل اJخوان لم يقض علي دعوتھم =نه , يمس جوھرھا ، بل إنه زادھا قوة ، وزاد الشعب فيھا حًبا ،     

فأراد أن يحلھا بطريقة أخري تقضي عليھا فعBً قضاًء مبرًما ، وتستأصلھا من جذورھا بإحBل الكراھية والمقت لھا في 
إن الحل مھما طال أمده ، فإن دعوة اJخوان سترجع في يوم من ا=يام . اJعجاب قلوب الشعب محل الحب والثقة و

أما العرض الذي تعرضونه فإنه سيصرف الناس من الدعوة  –وستجد قلوب الشعب في انتظارھا ، مفتوحة ,ستقبالھا 
  . وسيشيعونھا باللعنات فB تقوم لھا بعد ذلك قائمة 

  .. يا أخي صBح     
ھو أن يحل أو,ً مجلس الثورة ويكون حق السيادة .. و, نقبله إ, بشرط واحد .. نرفضه شكBً وموضوًعا  ھذا عرض    

  . لمجلس الوزراء ، فنستوحي قراراتنا من كتاب _ وسنة رسوله , من وحي مجلس الثورة 
وكان الحديث أطول من ھذا بكثير .  في صبيحة ليلة ا,جتماع –رحمه _  –ھذا ملخص ما حدثني به ا=خ عبد الحكيم     

وحسبك أن تعلم أن ھذا . وتطرق إلي نواح مختلفة ، ولكن لم يبق في خاطري منه بعد ھذه المدة الطويلة إ, ما ذكرت 
  : ويقول عبد الحكيم  –ا,جتماع استغرق الليل كله حتى صلي ا,ثنان الفجر مًعا 

إذن من ترشحونه من غير اJخوان لرياسة الوزارة ؟ : ھذا العرض فسألني وكأن صBًحا قد اقتنع أو يئس من قبولنا     
  ) . وذكر لي عبد الحكيم أسماء اقترحھا ، ولكنني نسيتھا اfن تماًما ( فقلت له 

  : الفصل الرابع   
  : زيارتان لقبر ا�مام   

البنا في ذكري استشھاده ، فرحب أبدي أعضاء مجلس الثورة عزمھم علي زيارة قبر اJمام حسن  ١٢/٢/١٩٥٣في     
وألقي الرئيس محمد نجيب .. وكان في استقبالھم عند القبر جم غفير من اJخوان علي رأسھم المرشد العام . اJخوان 

  : الكلمة التالية 
  بسم _ الرحمن الرحيم "     
  : أيھا المواطنون     
 يعمل إ, لھا ، فإذا مات لم يشعر به أحد ، ولم يحس بحرارة فقده من الناس من يعيش لنفسه ، , يفكر إ, فيھا ، و,    

وھؤ,ء إذا .. ومن الناس من يعيش ,مته واھًبا حياته ، حاصًرا فيھا آماله ، مضحًيا في سبيلھا بكل غال عزيز .. مواطن 
ين , يدرك البلى ذكراھم ، و, واJمام الشھيد حسن البنا أحد الذ. ماتوا خلت منھم العيون ، وامت?ت بذكراھم القلوب 

لم يعش لنفسه ، بل عاش للناس ، ولم يعمل لشخصه ، عاش للصالح العام  –رحمه _  –يرقى النسيان إلي منازلھم ؛ =نه 
فعاش من أجلھا أشق عيشة وأقساھا ، .. لقد كان حسن البنا صاحب عقيدة أخذت بزمام نفسه ، وملكت عليه منافذ حسه .. 

وكان يؤمن بأن الدين ھو الكفيل بإيجاد ا=خBق القويمة في نفوس الوطن العزيز .. بيلھا أشرف ميتة وأسماھا ومات في س
  . ، وھو الوسيلة إلي حمل النفوس علي الفداء والبذل من أجل الكرامة 
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ن ، ويسلك إلي ولست أنسي ما حييت ھذا الشباب المؤمن القوي في معارك فلسطين ، يقتحم علي العدو أقوي الحصو    
يتحدث عن  –علي قوة دينه وشدة إيمانه  –ولقد كان حسن البنا . قتاله أعصي السبل ، ويتربص بقواته وجحافله كل طريق 

حتى انتفع به العالم والجاھل ، وكسب لدين _ أنصاًرا كانوا أبعد ما يكونون عن .. اJسBم في أفق واسع وفھم سمح كريم 
ولذلك لم تكن الفجيعة فيه فاجعة جماعة ، و,  –يحبونه أخلص الحب ، ويحترمونه أشد ا,حترام  وكان الجميع.. الدين 

حرًبا  –رحمه _  –وكان . ولكنھا كانت فجيعة أمة بل أمم غزا قلوبھا ، وجمع علي ا=خوة أرواحھا  –فجيعة طائفة 
وا,حتBل ، وكان سBحه الذي اعتمد عليه سBًحا ذا عواًنا علي الفساد وا,نحBل ، علي قدر ما كان حرًبا علي الغصب 

: بيان رائع قوي يحرك ويوجه ويثير ، والثالثة : مكانة في نفوس الناس , يبلغھا غيره ، والثانية : ا=ولي : ثBث شعب 
  . قدرة علي التجميع والتنظيم لم يصل إليھا إ, ا=قلون ممن تصدوا لقيادة ا=مم 

ولذلك .. ه وأعداء الوطن أن ھذا السBح في يده , يفل حديده و, يبلي جديده ، ثم ھو سBح , يقاوم وقد أدرك أعداؤ    
أجمع المجرمون أمرھم علي قتله وحيًدا , حارس له ، وأعزل , سBح معه ، وكانت القوة التي دبرت قتله ونفذته 

ينة وا=من ، ويحتمي بھا المطارد فتسبغ عليه ظBل السكينة ھي القوة التي يلوذ بھا الخائف فنمنحه الطمأن.. وأشرفت عليه 
  " . والسBم 

وقد حضر مع الرئيس محمد نجيب في ھذه الزيارة الوزراء سليمان حافظ جBل والباقوري وفتحي رضوان كما     
ميًعا ونشعر وأشھد لقد كان لھذه الزيارة معني كنا نحسه ج. حضرھا الصاغ عبد الحكيم عامر والصاغ صBح سالم 

وكان الذين قاموا بھا والذين حضروھا بل وكان الناس جميًعا يشعرون أنھا رمز كان ,بد منه أداّء لحق الوفاء .. بحرارته 
إن جمال عبد : ويقال .  لرجل عاش حياته ليھيئ أسباب النجاح لثورة تقضي علي الظلم ، وتعيد للشعب حقوقه وكرامته 

يارة قبر اJمام ، وأنه ھيأ نفسه للقيام بھا ولكنه فوجئ بأن اللواء محمد نجيب قد سبقه إليھا الناصر كان ھو صاحب فكرة ز
 .  

علي أي حال فإن الزيارة كانت تجاوًبا لما يدور في خواطر أكثر الناس ، وقد رفعت من أسھم رجال الثورة عند     
ومرت سنة بعد ھذه الزيارة وقعت خBلھا . ال ونجيب الجمھور وزادتھم ثقة بھم وحًبا لھم ؛ ولھذا كان التسابق بين جم
وتحطمت القيم ، ونقضت العھود ، واستبيح الكذب ، . أحداث خطيرة ، وظھر فيھا من دفائن النفوس ما أزكم ا=نوف 

بر جاء لزيارة ق.. لزيارة قبر اJمام حسن البنا  ١٢/٢/١٩٥٤وبعد كل ھذا جاء جمال عبد الناصر في . وديست الكرامات 
  : حسن البنا بعد أن اقترف نحو اJخوان المسلمين ما يلي 

  . قراًرا بحل اJخوان المسلمين  –ھذا الذي جاء يزور قبر حسن البنا  –أصدر  – ١    
أمًرا باعتقال المرشد العام وقيادات اJخوان وإبداعھم السجن  –ھذا الذي جاء يزور قبر حسن البنا  –أصدر  – ٢    

  . الحربي 
  . أصدر بياًنا باتھام اJخوان المسلمين بالخيانة  – ٣    

ومتى كان حسن البنا يري نفسه شيًئا ! ليت شعري بأي وجه جاء ھذا الرجل بعد كل الذي فعله ليزور قبر حسن البنا ؟    
ودة وا=ساتذة صالح غير دعوته ؟ صحيح أنه وجد في استقباله ھناك والد اJمام وإخوته وولده ومعھم ا=ستاذ عبد القادر ع

ولكن ھل ھؤ,ء يمثلون .. عشماوي وعبد الرحمن السندي وسيد سابق وعبده قاسم والشيخ الغزالي وحلمي المنياوي 
اJخوان المسلمين وھم يستقبلون من حل ھيئتھم واعتقل مرشدھم ومئات من إخوانھم ، واتھمھم علًنا وعلي صفحات 

ذه الزيارة قضاٌء لحق الوفاء أو حتى مجرد عمل يمت إلي الخلق واJنسانية مستحيل أن تكون ھ. الصحف بالخيانة ؟ 
بسبب ,بد أنھا كانت أسلوًبا ماكًرا لشق ھذه الدعوة وتفريق صفوتھا ، واحتواء طائفة منھا بإثارة نعرة أولي القربى في ھذه 

الصلة بواقع الحياة فلقد كنا جميًعا غائبين وراء  ولھذا كانت الكلمة التي ألقاھا كلمة , طعم لھا ؛ =نھا مقطوعة.. الطائفة 
وإليك نص ھذه الكلمة كما .. ا=سوار ، ويقسم فيھا علي أشياء يعلم ھو أنه كاذب في ادعائھا وقد ثبت كذبه فعBً فيھا 

  : قرأناھا بعد ذلك في الصحف حيث تقول 
ا في ھذا اليوم الذي يذكرنا بالماضي القريب , الماضي ألقي كلمة حبا فيھا إخوانه المحتفلين بذكرى الشھيد حسن البن    

وأذكرھا وأري منكم من يستطيع أن يذكر . إنني أذكر ھذه السنين واfمال التي كنا نعمل من أجل تحقيقھا : ثم قال . البعيد 
ثم أذكر . أحBًما بعيدة  معي ھذا التاريخ وھذه ا=يام ، ويذكر في نفس الوقت اfمال العظام التي كنا نتوخاھا ، ونعتبرھا

ھذا الوقت وفي ھذا المكان كيف كان حسن البنا يلتقي مع الجميع في سبيل المبادئ العالية وا=ھداف السامية ، , في سبيل 
لتنفيذ ھذه المبادئ  –إن كنت أعمل  –وأشھد _ أني أعمل : ثم قال في نھاية كلمته .. ا=شخاص و, ا=فراد و, الدنيا 

فيھا وأجاھد في سبيلھا ثم ألقي صBح سالم كلمة ثم ألقي كل من ا=ستاذ عبد القادر عودة وا=ستاذ عبد الرحمن البنا  وأفني
  . كلمة 
نعم ، نجحت وحققت المقصود منھا ولكن ساعة : ولكن ھل نجحت ھذه الزيارة ، وھل حققت المقصود منھا ؟ ونقول     

ولكن تتكرر ھذه الزيارة بعد ذلك علي مر السنين ، وقام ھذا الزائر .. قيقة النيات حتى كشفت ا=يام للجميع ح.. من نھار 
  . الوفي الكريم بمھاجمة حسن البنا بنفس ا=سلوب الذي ھاجمه به عھد الملكية بل أشد 

  : الفصل الخامس   
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  : أسلوب مخادعة بارع يصرف أصدقاء ا�خوان عنھم   

ة اJسBمية وزعمائھا ممن جمع بينھم وبين اJخوان في الماضي ميادين العمل الجاد كان ھناك فريق من رجا,ت ا=م    
 –ولم يكونوا بعيدين عن مقدماتھا وأحداثھا  –عاشوا العھدين في مصر ، ولما قامت الثورة .. والجھاد الصابر المتصل 

نعموا بالمعيشة ما بقي لھم من حياة في ظل طاب لھم المقام في مصر في كنف ھذه الثورة التي ساھموا في التمھيد لھا ؛ لي
وھذا الفريق من رجا,ت ا=مة اJسBمية كانوا أعرف الناس بالثورة وعBقة . الدولة اJسBمية التي كانوا يحلمون بھا 

لتي عھد اJخوان المسلمين بھا فھم يعلمون أنھا ثورة اJخوان المسلمين وأن جمال عبد الناصر وزمBؤه ليسوا إ, الفرقة ا
  . إليھا بالظھور علي المسرح 

فلما أحس ھؤ,ء بنشوب خBف بين اJخوان وبين جمال عبد الناصر ، خفوا لBتصال بالطرفين لمعرفة كنه ھذا     
.. فكانوا يتصلون بجمال فيسمعون منه كBًما ويتصلون بالمرشد العام فيسمعون منه كBًما .. الخBف وأسبابه ودواعيه 

وھكذا عاش ھؤ,ء الرجال في حيرة من . ة ما يسمعون كان بين يدين اJخوان ويجعلھم الطرف المعتدي ولكن حصيل
أوجد ھذه الحيرة أن جمال عبد الناصر كان حريًصا في أسلوبه معھم ، وفي تصوير المواقف لھم علي إبراز .. أمرھم 

ذلك كله بحيث يبدو أن اJخوان ھم المعتدون وأنه ھو أمور معينة ، وإخفاء أمور أخري ، وبتر ا=حاديث ، وا,نتھاء من 
وھذا . حتى ظن ھؤ,ء الرجال باJخوان الظنون ، وجاءوا إلي المرشد العام في ذلك يعتبون عليه .. الجانب المعتدي عليه 

علي رأسھم ا=سلوب كان من البراعة والتفنن بحيث لم يؤثر في ھؤ,ء الرجال فحسب بل خدع الكثير من كبار اJخوان و
ا=ستاذ عبد القادر عودة مع أنه كان يعيش كل وقته في الوسط اJخواني ، فما بالك برجال يعيشون في جوھم الخاص و, 

ومن الذين استطاع جمال عبد الناصر أن يخدعھم بھذا ا=سلوب في ذلك . يحتكون باJخوان إ, بمجرد مقابBت واتصا,ت 
وكان الرجل يعتقد في إقامته في مصر .. وكان مقيًما بالقاھرة .. مفتي فلسطين  –ه _ رحم –الوقت السيد أمين الحسيني 

  . في ذلك الوقت أنه يقيم =ول مرة في ظل حكومة إسBمية ھي حكومة اJخوان المسلمين 
ا وجد أن طريقة تبادل ولم.. لما بدأ الخBف يتطور حاول السيد أمين الوصول إلي ا=سباب الحقيقية لھذا التفاھم السيئ     

ا,تصال مرة بھذا الطرف وأخرى بالطرف اfخر لم تجد ولم تصل به إلي نتيجة وصارح المرشد العام اfخر با=مر بأن 
اتصا,ته التنقلية بين الطرفين لم تسفر في نظره وفي نظر كثيرين من الساعين بين الطرفين إ, بأن اJخوان ھم المتعنتون 

السيد (ي المرشد العام اقتراًحا بأن تعقد جلسة يحضرھا الطرفان جمال والمرشد العام ، ويكون ھم وعرض الرجل عل.. 
وقد رحب المرشد العام بھذا .. وبعض الساعين في الصلح من كبار رجا,ت مصر والعالم اJسBمي حكًما بينھما ) أمين

  . ا,قتراح 
أسيسية ومن كبار رجال اJخوان في سوريا وسفيرھا السابق في وكان ا=خ ا=ستاذ عمر ا=ميري عضو الھيئة الت    

وقد اختار ھو اfخر القاھرة مقاًما له  –واتخذ له مسكًنا في مصر الجديدة  –باكستان منفًيا في ذلك الوقت ومقيًما بالقاھرة 
لظن بجمال ، ومن المقربين وكان ا=ستاذ عمر ھو اfخر ممن يحسنون ا. ؛ اعتقاًدا منه بأنه سيقيم في ظل حكم إسBمي 

وقد كانت لي مع  –إليه ، وممن يختصھم جمال برعاية واھتمام ، وكان ا=ستاذ عمر يتمني لو أحسن اJخوان الظن بجمال 
فلما علم ا=ستاذ عمر بھذا  –ا=ستاذ عمر جلسات طويلة في سكنه ھذا طالما دارت فيھا المناقشة حول ھذا الموضوع 

وقد أنسيت أسماء الشخصيات  –وكان ا,جتماع في مسكن ا=ستاذ عمر . ده ، طلب أن يكون في بيته ا,جتماع المزمع عق
أمين الحسيني صاحب ا,قتراح وا=ستاذ عمر ا=ميري صاحب / التي اشتركت فيه ولم يعد في خاطري منھم إ, السيد 

.. عون في الصلح يأملون من ورائھا خيًرا كثيًرا وكان اJخوان والسادة السا –وطالت الجلسة واحتدمت المناقشة  –البيت 
وحاول جمال أن يتفادى كعادته نقاًطا معينة ، ولكن المرشد .. وبسط المرشد العام كل ما عند اJخوان من وجھات نظر 

اتضح للوسطاء أن , عيب في  –مضطًرا  –فلما أجاب عليھا .. أصر علي سماع إجابته عنھا محتكًما إلي الحاضرين 
فلما انتھي ا,جتماع إلي ھذه النتيجة التي لم تسعد . سلك اJخوان وأن سوء النية ملموس في تصرفات الجانب اfخر م

تكشف فيما بعد قليل بطرد ا=ستاذ عمر من  –جما,ً ، أسر في نفسه نية سوء للسيد أمين الحسيني ول?ستاذ عمر ا=ميري 
  .   تشويه سمعته ثم طرده ھو اfخر من مصر مصر ، وبإعBن حرب شعواء علي السيد أمين ب

ھذه بعض أمثلة من أساليب الدوران حول الدعوة لتخريبھا من الخلف ، وإن كانت قد أحبطت جميًعا , يفعل اJخوان     
ن غير أنھا شتتت شمل ا=مة ردًحا من الزمن كا.. و, بتھجمھم ، وإنما بفضل _ وثبات اJخوان واعتصامھم بإيمانھم 

والكاتب حيت يتقدم للكتابة في مثل ھذا الباب ، يتقدم متوجًسا خائًفا ؛ =نه حين يغريه . ا=ولي أن يستغل في مصلحتھا 
, يلبث أن يفاجأ أنه علي شفا جرف ھار يكاد ينھار به فيظن أنه .. بالتقدم ما يتراءى أمامه عن طريق سوي , عقبة فيه 

كل تصرفاته : طرفان يتعامBن مًعا ، أحدھما .. طريق , أمان فيه و, اطمئنان .. د ھكذا النھاية ولكنه يفاجأ باستواء جدي
  . حدوده ھوي نفس , تعرف لھا مستقًرا : واfخر .. محكومة بحدود مستمدة من عقيدة ثابتة 

  الباب السادس 
  التشكي3ت ا�خوانية 

  : التشكي3ت الموروثة   
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وم تولي ھذا المنصب التشكيBت اJخوانية التي تركھا له سلفه اJمام الشھيد ، سواء منھا ما ورث المرشد العام الجديد ي    
يتص��ل بالش��ئون اJداري��ة كمكت��ب اJرش��اد الع��ام ولجن��ة تحقي��ق العض��وية والھيئ��ة التأسيس��ية والمرك��ز الع��ام لجمعي��ات الب��ر 

وق�د رأي المرش�د الع�ام الجدي�د أن يبق�ي . نظام الخاص سواء منھا ما يتصل بذلك وما يتصل منھا بال.. والخدمة ا,جتماعية 
وإذا كان ف�ي ح�ديثنا ف�ي فص�ول . كل شيء علي ما ھو عليه ، بالرغم مما اتخذته قيادات بعضھا مما كان يستوجب التغيير 

تغيير ل�و أج�ري سابقة ما يوحي بأن تشكيلين اثنين علي ا=قل من ھذه التشكيBت كان يجب أن يتناولھما التغيير ، فإن ھذا ال
في ھذين التشكيلين ,قتضي ذلك تغييًرا في جميع التشكيBت ا=خرى ، فھناك من أعضاء ھذين التشكيلين من ھ�م ف�ي نف�س 
الوقت أعضاء في التشكيBت ا=خرى ، كما أن من ب�ين أعض�اء التش�كيBت ا=خ�رى أعض�اء متع�اطفين م�ع أعض�اء ھ�ذين 

  . التشكيلين 
سباب الرئيسية التي جعلت المرشد العام الجديد يبقي علي كل شيء علي ما كان عليه ، ,سيما وقد ولعل ھذا كان من ا=    

ف��آثر ا=س��تاذ جم��ع الش��مل ، .. أن��س م��ن قي��ادة ھ��ذين التش��كيلين أخي��ًرا تس��ليًما ب��ا=مر الواق��ع ، ومس��ايرة للرك��ب اJخ��واني 
=يام براعة ھذه السياسة ، فقد استطاع اJخوان في ظلھ�ا وقد أثبتت ا. خصوًصا واJخوان خارجون لتوھم من محنة قاسية 

ثم أن يحظوا من استجابة الشعب لدعوتھم ما جعلھا تتب�وأ أعل�ي مك�ان ف�ي الحي�اة .. أن يلموا شملھم ، وأن يستردوا مكانتھم 
  . ا,جتماعية والحياة السياسية في البBد 

  : بعد قيام الثورة  •

أخ��ذت ھ��ذه الب��وارق بألب��اب قي��ادات كان��ت ق��د .. ارق الس��لطة تلم��ع ف��ي س��ماء اJخ��وان فلم��ا قام��ت الث��ورة ، وب��دأت ب��و    
ولكنھ�ا اfن وج�دت أمامھ�ا طريق�اً مفتوًح�ا وعل�ي .. استسلمت من قبل تحت تأثير ا=مر الواقع الذي لم يكن آنذاك بديل من�ه 

.. ن ھرول�ت إلي�ه ، وألق�ت بنفس�ھا ب�ين ذراعي�ه فمن ھذه القي�ادات م�.. رأسه داع يلوح لھا بأعBم السلطة ويفتح لھا ذراعيه 
أما ا=خرى فك�ان أمرھ�ا عس�يًرا ، وكان�ت  –وھذه كان أمرھا مع الدعوة غير عسير .. ومنھا من بادلته ابتسامة علي حياء 

 ھي رأس الفتنة التي تمخضت عن أعظم كارث�ة نزل�ت ب�اJخوان المس�لمين ، وانتھ�ت بت�دمير مص�ر وال�بBد العربي�ة ت�دميًرا
أما الذين ابتسموا وك�ان . ,زال أصحاب العقول حتى اليوم في حيرة كيف يخلصون البBد من لعنته ، وكيف يتBقون آثاره 

خطرھم قليBً ، فھم أصحاب نظرة أولي القربى ، والذين يعتقدون أنه قد س�لبوا حقھ�م ف�ي خBف�ة ا=س�تاذ اJم�ام ف�ي منص�به 
وك�انوا كا=طف�ال .. إثمھ�ا وتول�وا كبرھ�ا ، ولعب�وا بالن�ار وھ�م يض�حكون ويمرح�ون وما اfخ�رون ال�ذين ب�اءوا ب. بالدعوة 

. ف�إنھم قي�ادات النظ�ام الخ�اص .. يحطمون أثمن ما يملكه آباؤھم ، ويشعلون النار فيھا وھ�م يحس�بون أنھ�م يحس�نون ص�نعا 
ب�ل ، أ, وھ�و إخض�اع قي�ادة ال�دعوة رأت ھذه القيادة في تلويح جمال لھا فرصة سانحة لتحقيق ما عجزوا عن تحقيق�ه م�ن ق

  . وبذلك يفرضون سلطانھم علي الدعوة ، ويوجھونھا حيث يشاءون .. =عوانھم ، وأن تكون ھذه القيادة ألعوبة في أيديھم 
  : تشكي3ت جديدة   

مرشد الع�ام أن ال�دعوة ورأي ال.. في خBل تلك الفترة حل الموعد الدوري لتجديد انتخاب الھيئة اJدارية العليا لkخوان     
وأح�سZ أعض�اء الھيئ�ة التأسيس�ية با=ح�داث الت�ي تج�ري ف�ي الق�اھرة ، ف�رأي أكث�رھم أن .. مقبلة علي أي�ام حافل�ة بالمتاع�ب 

وكان اتج�اه المرش�د الع�ام ف�ي ھ�ذا الش�أن أن . فأبدي رأيه فيما عرضوه عليه .. يستطيعوا رأي المرشد العام في ھذا الشأن 
وطل�ب إل�ّي أن أك�ون عض�ًوا بمكت�ب اJرش�اد فاعت�ذرت .. جديد عل�ي ض�وء م�ا م�ر بال�دعوة م�ن أح�داث  يعمل علي تكوين

وأج�ري ا,نتخ�اب وأس�فر ع�ن . شاكًرا ومؤثًرا أن أظل عضًوا في لجنة تحقيق العضوية التي كنت عض�ًوا بھ�ا من�ذ أنش�ئت 
  : التشكيلين اfتيين 

  : مكتب ا�رشاد العام  – ١  

تذة محم��د خم��يس والبھ��ي الخ��ولي والش��يخ محم��د فرغل��ي ومحم��د حام��د أب��و النص��ر والش��يخ أحم��د ش��ريت اJخ��وة ا=س��ا    
والدكتور حسين كمال ال�دين وال�دكتور كم�ال خليف�ة وعب�د ال�رحمن البن�ا وعم�ر التلمس�اني وعب�د الق�ادر ع�ودة وعب�د الحك�يم 

  . عابدين وعبد المعز عبد الستار 
  : لجنة تحقيق العضوية  – ٢  

Jخوة ا=ساتذة عبد العزيز كامل وحسني عبد الباقي وعبد _ عامر وحامد شريت وسعد الدين الوليلي ومحمد الغزال�ي ا    
  . ومحمود عبد الحليم 

وأحب ھنا أن أقف وقفة قصيرة عند اعتذاري عن عضوية مكتب اJرشاد العام ، فقد يذھب الظن ببعض الق�راء أن ھ�ذا     
ئولية ، وينبغي أن يعرف السادة القراء أن عضوية مكت�ب اJرش�اد ف�ي تل�ك الحقب�ة م�ن ال�زمن ك�ان كان تھرًبا مني من المس

وم�ع ذل�ك فق�د .. لھا من المكانة ا=دبية علي مستوي مصر والبBد العربي�ة واJس�Bمية م�ا تھ�ون أمام�ه أض�خم المس�ئوليات 
حتما م�ن ا=ض�واء وتمش�يا م�ع طبيعت�ي وطبيع�ة مس�ئولياتي بعًدا عما يBزمھا  –شاء القدر أن أزھد في ھذه المكانة ا=دبية 

فلق�د .. في�أبي الق�در إ, أن تBحقن�ي ھ�ذه ا=ض�واء ف�ي ثناي�ا الزاوي�ة الت�ي اخترتھ�ا لنفس�ي ف�ي لجن�ة العض�وية  –في ال�دعوة 
ز بؤرتھ�ا أخطر مسئولية ، ونقلن�ي مكرًھ�ا إل�ي دائ�رة الض�وء ب�ل إل�ي مرك� –رغم أنفي  –تطورت ا=حداث تطوًرا حملني 

  . مما يأتي إن شاء _ تفصيله في صفحات قادمة ، ومما كان له آثار بعيدة المدى في تطور ا=حداث 

  : قضيـة  •
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وقب�ل أن أنتق��ل إل��ي نق��اط أخ��ري ، ينبغ�ي أن أوض��ح للق��ارئ أن إب��داء المرش��د الع��ام رأي�ه للھيئ��ة التأسيس��ية ف��ي أم��ر م��ن     
ھذا اJبداء ليس فيه ما يعد اعتداًء علي حق الھيئة في اختيار ما .. ل من ا=عمال ا=مور أو في أشخاص يراد اختيارھم لعم

أن  –وھو الذي يباشر كل المسئوليات بنفسه وبم�ن حول�ه م�ن القي�ادات  –ذلك أن من حق المرشد العام .. تريد أو من تريد 
كم�ا . عوة تقصيره في حقھا أو تعويقه لمسيرتھا يقدم للھيئة تقريَرً◌ا عن كل فرد من ھذه القيادات ، وعن مدي بBئه في الد

  : أن من حقه كذلك أن يستعين بمن شاء من سائر اJخوان خارج نطاق ھذه القيادات الرسمية 

  : مجموعة الروضة  •
وھذه قضية كانت مثار جدل أثاره بعض أعض�اء مكت�ب اJرش�اد الم�وروث ، وال�ذي اقتض�ت ظ�روف ال�دعوة ف�ي ذل�ك     

عليه دون تغيير و, تبديل ، فرأي المرشد العام أن يستعين بجانب ھذا المكتب بمجموعة من اJخ�وان يطم�ئن الوقت اJبقاء 
الص�امتون " إليھا ويثق فيھا ، فكان يكل إليھا بعض المھام ، وھذه المجموعة ھم اJخوة الذين ذك�رھم فيم�ا تلق�اه م�ن كت�اب 

=ن أكثرھم كان يسكن في حي الروض�ة " مجموعة الروضة " ھم ، وكان بعض ھؤ,ء المعترضين يطلقون علي" يتكلمون 
.. إن المرشد العام قد اختار ھؤ,ء اJخ�وان باعتب�ارھم جيران�ه ف�ي الس�كن : يريدون أن يقولوا .. حيث يسكن المرشد العام 

ًرا م�ا يستش�يرني وھو مالم يخطر علي بال الرجل ، فقد كنت أسكن في القن�اطر الخيري�ة خ�ارج الق�اھرة وم�ع ذل�ك ك�ان كثي�
ويكل إلّي من مھام ا=مور ، كما أنه في التشكيل الجديد لمكتب اJرشاد اختار ا=خ ا=ستاذ عمر التلمساني وھو يسكن شبين 
القناطر وأسند إليه منصب السكرتير العام المساعد ، كم�ا اس�تقدم ا=خ ال�دكتور محم�د خم�يس حمي�دة م�ن المنص�ورة وأس�ند 

  . شد العام إليه منصب نائب المر
إذن لم تكن المسألة مسألة جيرة ، و, مسألة صداقة شخصية ، و, مسألة اس�تلطاف ، و, مس�ألة ق�رب و, بع�د ، وإنم�ا     

كان الرجل يريد أن يتعاون مع إخوة , يضعون في طريقه العراقيل ، و, يتعاملون معه وفي نفوسھم أشياء ، و, يوزعون 
ولقد أثبتت ا=حداث أن المرشد العام كان ف�ي تص�رفه ھ�ذا بعي�د . الو,ء للقيادة ھو الو,ء للدعوة و,ءھم له ولغيره باعتبار 

النظر ، ثاقب الفكر ، نافذ البصيرة ؛ إذ كشفت ھذه ا=ح�داث ع�ن حق�ائق مذھل�ة ك�ان يتوقعھ�ا ، وك�ان بتص�رفه ھ�ذا يح�اول 
و فرد من أفراد الجيش أھون وأقل ضرًرا من خطئه وھو تفاديھا ، أو علي ا=قل التخفيف من أخطارھا ، فخطأ الجندي وھ

وليس معني ما أسوق م�ن ح�ديث ف�ي ھ�ذا الش�أن أن أب�رئ ھ�ذه المجموع�ة م�ن العي�وب أو أن أنزھھ�ا ع�ن . في ھيئة القيادة 
لكنني عرضت بالحديث لقضية طالما اتخ�ذھا ف�ي ذل�ك الوق�ت بع�ض .. والخطأ والصواب أمران من طبيعة البشر .. الخطأ 

  . الموتورين مثاًرا للتشنيع علي المرشد العام ، وجعلوھا محوًرا يدورون حوله في شغبھم عليه 

  : طريقة اDنتخاب  •

وعلي العموم فقد اجتمعت الھيئة التأسيسية لتباشر حقھا في اختي�ار أعض�اء مكت�ب اJرش�اد الع�ام وأعض�اء لجن�ة تحقي�ق     
ختيار يجري علي أساس فريد ، فھو انتخاب سري كتابي علي أن يخت�ار ك�ل وقد أشرت من قبل إلي أن ھذا ا,.. العضوية 

ولع�ل . عضو من الھيئة العدد المطلوب لمكتب اJرشاد والعدد المطل�وب للجن�ة تحقي�ق العض�وية دون أن يرش�ح أح�د نفس�ه 
مع ھ�و أق�رب المجتمع�ات في ھذا ا=سلوب مغا,ة في الحرية من ناحية ، ومن ناحية أخري إبعاًدا عن تزكية النفس في مجت

وأذكر بھذه المناسبة حادثة توضح ھ�ذا المعن�ي ، وإن كان�ت تمس�ني شخص�ًيا ، إ, أن ف�ي إيرادھ�ا م�ا يكش�ف .. إلي المثالية 
عن مقومات المجتمع اJخواني ، وبين إلي أي مدي وصل ھذا المجتمع في ا=خذ با=سلوب اJسBمي ف�ي التربي�ة الروحي�ة 

  . والصقل النفسي 
ك�ان يجل�س بج�انبي أخ ك�ريم م�ن إخ�وان  –وكانت تجري علي سطح المركز العام  –في أثناء إجراء عمليات ا,نتخاب     

وك�ان م�ن العلم�اء وعم�دة قري�ة ص�فط العن�ب بمحافظ�ة البحي�رة ،  –رحم�ه _  –ا=قاليم ھو ا=خ الشيخ عبد الغف�ار ال�ديب 
أعرفه كما أع�رف جمي�ع أعض�اء الھيئ�ة إ,  –أنشئت الھيئة التأسيسية بحكم وجودي في لجنة تحقيق العضوية منذ  –وكنت 

وكان أعضاء الھيئة يعرفون أن عملية ا,نتخاب�ات الت�ي دع�وا ھ�ذه الم�رة .. أنه وإن كان يعرفني شكBً فإنه , يعرف اسمي 
  ف ا=خ محمود عبد الحليم ؟ ھل تعر: =دائھا عملية خطيرة لھا ما بعدھا ، فرأيت ھذا ا=خ الكريم يميل علّي ويسألني 

  وما رأيك فيه ؟ : قال . نعم أعرفه : فقلت     
  . إنه ليس بذاك : قلت     
  . فأنا , أعرفه ولكن جميع اJخوان الذين أعرفھم يزكونه . إن رأيك ھذا عجيب : قال     
  . ن أنتخبه وأنا ل.. وقد سألتني وھذا ھو رأيي فيه  –لكل إنسان رأيه .. , بأس : قلت     
وھ�ي نتيج�ة .. وأحمد _ أن فزت بم�ا يش�به اJجم�اع .. وأعلنت النتيجة .. وفرزت ا=صوات .. وتمت عملية ا,نتخاب     

وع�رف ا=خ الش�يخ عب�د الغف�ار م�ن ال�ذي .. طمأنتني علي أعز ما أحرص عليه ، وھو ما تكنه قلوب إخواني ل�ي م�ن ح�ب 
وكان�ت . لحليم ، فأقبل علّي معانقاً ھ�و وإخوان�ه ال�ذين ق�ص عل�يھم م�ا ك�ان بين�ي وبين�ه كان يبدي له الرأي في محمود عبد ا

نتيجة ا,نتخاب بمثابة تجديد إجماعي للثقة بقيادة المرشد العام ؛ =نھا جاءت مطابقة تماًم�ا لم�ا ك�ان يأمل�ه ، فق�د أقص�ي ع�ن 
  . وان آخرون مكتب اJرشاد أعضاء منھم ا=خ ا=ستاذ صالح عشماوي وأدخل فيه إخ

ول?خ . ومن أروع ما لفت نظري في اJخوة الذين دخلوا المكتب ھذه المرة أن يكون منھم ا=خ ا=ستاذ عمر التلمساني     
وك�ان م�ن .. فوجدت�ه م�ن ا=عض�اء الس�ابقين  ١٩٣٦فھو المحامي الوحيد الذي دخلت الدعوة في عام .. ا=ستاذ عمر قصة 
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Jخوان إلي ا=ستاذ اJوك�ان ا=س�تاذ عم�ر م�ن .. مام ، وكان يربطه به رباط روحي ص�وفي أش�به بالعش�ق الروح�ي أحب ا
سكان شبين القناطر ، و, يكاد يشترك معنا إ, في المناسبات وزيارات خاصة ل?س�تاذ اJم�ام ، وبمق�ا,ت يكتبھ�ا ف�ي مجل�ة 

أن يترك ھذا ا=خ منتجعه ، ويأتي إل�ي المرك�ز الع�ام ثم كانت المفاجأة .. اJخوان ، وكنا نعتبره إذ ذاك ا=خ المحب المدلل 
يضع نفسه ووقته وجھده تحت أمر الدعوة في أحرج وقت مر بھا ، حيث الفتن علي أشدھا والحكومة مكشرة ع�ن أنيابھ�ا ، 

  . والمرشد العام في أمس الحاجة إلي من يقف بجانبه 

  : اDنتخابات الداخلية  •
التش�كيBت ، يحس�ن ب�ي أن أذك�ر نتيج�ة ا,نتخ�اب ال�داخلي ف�ي ھ�ذين التش�كيلين حي�ث ت�م وقبل أن نختم عن الحديث عن     

  : اfتي 
  : في مكتب ا�رشاد العام  – ١  

الدكتور محمد خميس حميدة نائًبا للمرش�د الع�ام وا=س�تاذ عب�د الق�ادر ع�ودة وك�يBً : أسفر ا,نتخاب الداخلي عن انتخاب     
  . عابدين سكرتيًرا عاًما وا=ستاذ عمر التلمساني سكرتيًرا عاًما مساعًدا عاًما وا=ستاذ عبد الحكيم 

  : في لجنة تحقيق العضوية  – ٢  
عند إجراء ا,نتخاب الداخلي رأيت اتجاھا من أعضائھا إلي انتخ�ابي رئيًس�ا للجن�ة باعتب�اري ح�ائًزا أكث�ر ا=ص�وات ف�ي     

ب ا=خ عبد العزيز كامل ، وك�ان ھ�دفي م�ن ذل�ك أن أض�عه أم�ام المس�ئوليات الھيئة التأسيسية ، ولكنني أشرت عليھم بانتخا
  . الجسام المقبلة ، وقد تم ما أشرت به ، كما انتخب ا=خ ا=ستاذ سعد الدين الوليلي سكرتيًرا للجنة 

  الباب السابع 
  التقاء إرادتين علي التخريب 

  : الفصل ا9ول   
  : لقاءات مشبوھة   

سابق في موضوع النظ�ام الخ�اص عن�د إذع�ان قيادت�ه لم�ا أجم�ع علي�ه اJخ�وان م�ن اختي�ار المرش�د الع�ام  وقفنا في باب    
واعتبر ذل�ك نص�ًرا كبي�ًرا لل�دعوة ، وعقب�ة . الجديد ا=ستاذ حسن الھضيبي ، وقد وقع ھذا اJذعان أحسن موقع من الجميع 

العائق انطلقت انطBقاً ف�اق م�ا ك�ان منتظ�ًرا ، وراح الجمي�ع  وقلنا إن الدعوة بتحررھا من ھذا.. كأداء انزاحت من طريقھا 
ولكنھا ركلته .. حتى الملك أراد أن يلوذ بحماھا .. يخطبون ودھا ، وينثرون الورود في طريقھا ؛ تقرًبا إليھا ، وتمسًحا بھا 

ي كان أشبه بالتغيير ال�ذي أنھ�ي دول�ة ووقع التغيير المنتظر ، الذ. وتطلعت ا=نظار إليھا مترقبة التغيير المأمول .. برجلھا 
وك��ان الع�داء مس�تحكًما ب��ين .. ك��ان ا=موي�ون يلعن�ون العل��ويين عل�ي المن�ابر طيل��ة مائ�ة ع�ام تول��وا الحك�م فيھ�ا .. لن�ي أمي�ة 

باس�م  فلم�ا وق�ع التغيي�ر.. وظل العلويون ھم ا=عداء المطاردين طيلة مائة ع�ام .. طائفتين طائفة ا=مويين وطائفة العلويين 
فإذا الذين ظھروا علي المس�رح أبن�اء عم�ومتھم م�ن بن�ي العب�اس ، فل�م يخط�ر بب�ال .. وكانت ا=نظار معلقة بھم .. العلويين 

ولك�ن ا=ح�داث المؤس�فة أخلف�ت الظن�ون ، ورأوا بن�ي العب�اس ق�د اس�تقلوا ب�الحكم .. أحد أن الدولة شيء غير دولة العل�ويين 
  صلوا إلي الحكم عن طريقھم أشد العداء وناصبوا أبناء عمومتھم الذين و

كم�ا أن الفت�رة الت�ي قض�اھا ف�ي كن�ف ھ�ذه . كان جمال عبد الناصر علي علم بما كان م�ن موق�ف لقي�ادة النظ�ام الخ�اص     
ولما كان دائب البحث عن وسائل تمكنه من احتواء ھذه ال�دعوة .. القيادة قد كشفت له كثيًرا من نواحي الضعف في نفوسھا 

وق�د لم�س أن .. ترامية ا=ط�راف ، بحي�ث يوجھھ�ا حي�ث يش�اء ، فيك�ون ب�ذلك ق�د ترب�ع عل�ي ع�رش أعظ�م قاع�دة ش�عبية الم
و,بد لمن يريد اقتحامه أن يبحث .. الرجل الذي اعتلي صھوة ھذه القاعدة ھو من الصBبة والقوة بحيث , يقتحم من أمامه 

، وأرش�دته خبرت�ه إل�ي ھ�ذا النظ�ام الخ�اص ال�ذي س�بق ل�ه أن تم�رد ، ول�م وقد ھداه تفكيره .. عن وسيلة يقتحم بھا من خلفه 
  . تذعن قيادته إ, مغلوبة علي أمرھا 

ومع أنه ھو شخصًيا , يثق في ھذه القيادة ، فقد س�بق أن طع�ن ف�ي كفاءتھ�ا ، فإن�ه , يعني�ه اfن ش�يء م�ن ذل�ك ، وك�ل     
 –مجل��س رئ��يس الحكوم��ة  –تماًم��ا خاًص��ا ، ويوس��ع لھ��ا م��ن مجلس��ه ال��ذي يعني��ه ھ��و أن يحتض��ن ھ��ذه القي��ادة ، ويوليھ��ا اھ

" ، و,بد من العمل مًعا عل�ي ال�تخلص م�ن ھ�ذا الرج�ل " اJخوان القدماء " وأنه وإياھا .. ويشعرھا بأنھا شريكة في الحكم 
ليين م�ن اJخ�وان الذي جاءوا به من خارج الدعوة ووضعوه علي رأسھا متجاھلين في ذلك أصحاب الدعوة ا=ص" الدخيل 

وحسب القارئ أن يتصور موظفاً صغيًرا بوزارة الزراعة ، مؤھله . القدامى الذين بنوا صرح ھذه الدعوة بعرقھم ودمائھم 
الثانوية العامة يجد رئيس الحكوم�ة يطلب�ه فيس�تقبله ف�ي مكتب�ه اس�تقبال الن�د للن�د أم�ام رج�ال الحك�م ، ث�م يجلس�ه إل�ي جانب�ه ، 

حديث إليه منفردين ، , يسمح =حد مھما عB شأنه بالدخول عليھم�ا وق�د تنتھ�ي الجلس�ة الطويل�ة ب�أن ويمضي ساعات في ال
أي شعور .. وأصبح بينھما تليفونًيا وشخصًيا مقدًما لدي رئيس الحكومة علي كل اتصال .. يصحبه إلي منزله فيتغذيان مًعا 

  . لب ھذا الموظف الصغير بحيث قد ينسيه حقيقة نفسه يتصوره القارئ من الزھو والغرور وا,ستعBء يستولي علي 
ولم يكن ھذا ا=سلوب جمال في التعامل مع رئيس النظام الخاص وحده ، بل إنه كان يستعمل نفس ا=سلوب مع كثيرين     

، وك�ان إذ فلقد كان من إخ�وان النظ�ام ف�ي ذل�ك الوق�ت أخ س�معه حس�ن عب�د الغن�ي .. من أفراد ھذا النظام حتى الطلبة منھم 
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ذاك طالًبا بكلية الحقوق وكان علي درجة عالية من اJخBص ، وكنت أحبه لھذا ، فك�ان يق�ابلني ب�المركز الع�ام ف�ي المس�اء 
فأن�ه ل�م يك�ن ، أم�ا م�ن ناحي�ة رئ�يس النظ�ام الخ�اص ف�ي ذل�ك . ويحدثني عن جلسات له مع جم�ال وعم�ا ت�م بھ�ا م�ن ح�ديث 

ب�ل إن�ه ك�ان يتمن�ي أن يج�د أي س�ند . فاء والتقريب ليس�لك المس�لك ال�ذي يري�ده جم�ال بحاجة إلي كل ھذه المظاھر من ا,حت
فلق�د ك�ان رئ�يس .. يسند إليه ليظھر ما كان يتكتمه مما كان يعتمل بالتأييد لفعل كل الذي فعل مما كان يريده جمال أن يفع�ل 

فعل ، كان يستمتع بھ�ا ، ويظ�ن أنھ�ا ص�ارت تفويًض�ا ھذا النظام يعتقد أن المرشد العام قد سلبه سلطة بB حدود لھا و, أن ي
ومن ھذا المنطلق كان سلوكه الشائن المخرب الذي تمت جو,ته بتدبير أث�يم ف�ي كن�ف جم�ال عب�د الناص�ر وتح�ت . إلھًيا له 

  . مظلة من تأييده وتوجيھه ومباركته 
ذي ي�تم ب�ين جم�ال عب�د الناص�ر وب�ين عناص�ر يش�عرون بھ�ذا التح�رك المش�بوه ال� –,سيما في الق�اھرة  –كان اJخوان     

س�واء م�نھم م�ن ك�ان م�ن النظ�ام الخ�اص أو م�ن غي�ره ال�ذين يت�أثرون  –وب�دأ اJخ�وان .. كثيرة من إخوان النظ�ام الخ�اص 
بتوجيھات جمال عبد الناصر يتكتلون ، وأخذوا يبحثون عن مكان يلتقون فيه مًعا ، فوجدوا ذراعين مفت�وحتين ترحب�ان بھ�م 

ن ھذان الذراعان ذراعي ا=خ الحاج حلمي المنياوي ، وھذا ا=خ إذ ذاك كان تاجًرا كبيًرا من تجار الورق بالقاھرة ، ، وكا
ومن�ذ .. له محل تجاري فسيح بشارع الجيش ، ويتصل بھذا المحل مكتب كبير مؤثث وبه تليفون ويصلح لعقد ا,جتماع�ات 

.. نفسه بالشغب عل�ي دع�وة اJخ�وان المس�لمين أو المس�اھمة ف�ي الكي�د لھ�ا ذلك الوقت صار ھذا المكان مBذ كل من تحدثه 
ھ�ل ھ�ي .. ولست أدري حتى الساعة م�ا ال�ذي دف�ع الح�اج حلم�ي إل�ي اتخ�اذ ھ�ذا الموق�ف ال�ذي ك�ان أش�به بمس�جد الض�رار 

الحكم أم�Bً ف�ي ا,نتف�اع مجاملة منه لھؤ,ء اJخوان المتمردين ؟ أم كانت وسيلة منه للتقرب إلي جمال عبد الناصر وسلطة 
والعجي�ب ف�ي ش�أن ھ�ذا !!! . من وراء ذلك لتجارته ؟ والذي أعرفه في ھذه الناحي�ة أن جم�ا, فيم�ا بع�د حطم�ه فيم�ا حط�م ؟

ا=خ أنك سوف تقرأ في كثير مما سوف تقرأ عن التمرد والمتمردين وم�ا ك�ان م�نھم وم�ا اتخ�ذ بش�أنھم ، وس�تقرأ اس�م مح�ل 
  . ولكنك لن تجد اسمه ھو نفسه في شيء من ذلك .. حدث وكل خطوة وكل مؤامرة  ھذا ا=خ قرين كل ما

وبالرغم من أن جمال عبد الناصر كان حريًصا علي أن تكون اجتماعاته بإخوان النظام الخاص في نطاق السرية ، فإن     
ة إنجاز المقصود منھا وھو تألي�ب أمBً في سرع –كثرة تعدد ھذه ا,جتماعات ، وتدخل أكثر من فرد من رجال جمال فيھا 

كل ذلك نقل ھذا ا=سلوب إلي ما يشبه العBنية ، وصار معروًفا أن ھناك جبھة ُيسَھر علي  –ھذا الجھاز علي المرشد العام 
إعدادھا Jجراء بين يدي ھذا التخريب ، وأن كل خيوطھا في يد رئ�يس ھ�ذا النظ�ام ، وأن خي�وط ھ�ذه الم�ؤامرة تح�اك فيم�ا 

  . دي جمال وھذا الرئيس بين ي

  : الفصل الثاني   
  : عبد الرحمن السندي مرة أخري   

دعاني المرشد العام ذات يوم ، وأخذ يق�ص عل�ّي م�ن أنب�اء عب�د ال�رحمن الس�ندي وم�ن اتص�ا,ته بجم�ال عب�د الناص�ر ،     
، وس�مي ل�ي أف�راًدا أبلغ�وه ك�ل م�ا قال�ه  ومن اجتماعاته بأفراد النظام الخاص ، وما يبثه فيھم من روح العداء لقي�ادة ال�دعوة

إنني لم أدعك إ, بع�د أن : وقال لي .. وأخبرني بأن عبد الرحمن يجد آذاًنا صاغية من بعض كبار اJخوان .. عبد الرحمن 
 بذل كثير من اJخوان جھوًدا مشكورة ولكنھا لم تثمر ، ومع ذلك لم أكف بھذه الجھود بل اس�تدعيته وتح�دثت إلي�ه وحاول�ت

إنن�ي , أم�انع ف�ي : ث�م ق�ال ل�ي . إقناعه بأن تصرفاته تسئ إلي الدعوة وتع�ود عليھ�ا بض�رر ب�الغ ولكن�ه أص�ر عل�ي موقف�ه 
وقد استدعيتك باعتبارك الورق�ة ا=خي�رة ؛ =ن�ك أن�ت ال�ذي عالج�ت .. ا,ستقالة إذا رأي اJخوان أن ذلك في صالح الدعوة 

  . ي نفوس أعضاء ھذا النظام ھذه الفتنة من قبل وأنت أقرب اJخوان إل
وبدأت با,تصال با=خ أحمد زكي باعتباره التالي لعبد الرحمن في القيادة ؛ و=ن له محBً تجارًيا يتيس�ر اللق�اء ب�ه في�ه ،     

ه وأثرت معه الموضوع ، فلم ينكر ما يبذلونه من جھود في سبيل تغيير قيادة الدعوة ، ولم يخف ثقتھم في تحقيق أمنيتھم ھذ
المرة ، وحجتھم في ذلك أن ا=ستاذ الھضيبي رجل دخيل علي الدعوة وھو عقبة في سبيل التفاھم م�ع الث�ورة ، وأن التف�اھم 

.. مع الثورة أمر ضروري لتحقيق مبادئ الدعوة ، وأن الثورة مستعدة للتفاھم مع اJخوان ولكن الھضيبي ھو الذي يرفض 
وترقب�ت حض�ور عب�د . عتذر إلّي وطلب مني ھذه المرة أن أتفاھم م�ع عب�د ال�رحمن وحاولت التفاھم مع ا=خ أحمد ولبكنه ا

ولم أشأ أن أقابله في أول مرة محاو,ً أن أراقب تحركاته ، فرأيته يحضر في الليالي التي يكثر .. الرحمن إلي المركز العام 
ھم علي ح�دة ، وينتق�ل م�ن مك�ان إل�ي مك�ان فيھا حضور اJخوان ، ويندس بينھم ، ويتخير منھم أشخاًصا يتحدث إلي كل من

وبعثت في طلب بعض ھؤ,ء ا=شخاص من الذين تحدث إل�يھم عب�د ال�رحمن وس�ألتھم عم�ا دار ب�ين .. ليلتقي بأفراد آخرين 
وشعرت بأن ترك الفرصة له ينفث سمومه ب�ين . عبد الرحمن من حديث ، فوجدت أنه يمھد للقيام بانقBب في المركز العام 

برءاء ھو تفريط في حق الدعوة وغفلة ، وإذا كان ق�د اس�تطاع ف�ي غفل�ة من�ا أن يس�تحوذ عل�ي أفك�ار ع�دد م�ن كب�ار إخوان 
اJخوان الذين بھر عيونھم بريق السلطة ويطمعون في غنائمھا ، فما ذنب غيرھم من خBة ا=ذھان ، س�ليمي الطوي�ة ال�ذين 

=فك�ار ھ�ي تخري�ب ل�دعائم ال�دعوة ، وتق�دم لھ�م عل�ي أنھ�ا الوس�يلة  كي�ف تت�ركھم فريس�ة.. , مطمع لھم إ, نصرة اJسBم 
  ! . الوحيدة لتثبيت دعائمھا ؟

. قررت في نفسي أن ,بد من وضع حد لھذا ا=سلوب السري الخطير ، و, يك�ون ذل�ك إ, بنقل�ه م�ن الس�رية إل�ي العل�ن     
يت�ه ي�تكلم مع�ي بأس�لوب جدي�د في�ه ج�رأة وفي�ه م�ا يش�به فرأ –الذي ك�ان يس�تحي أن يرف�ع نظ�ره إل�ّي  –التقيت بعبد الرحمن 
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وعبًثا حاولت صابًرا علي أسلوبه ھذا أن أقنعه بخطورة محاو,ته وإضرارھا بالدعوة بل .. التوقح وفيه إصرار وفيه عناد 
  . فلما يئست تركته منذًرا .. تعريضھا للزوال 

وب�ذلك , يج�د .. تقوم به مجموعات م�ن إخ�وان النظ�ام الخ�اص انتقلت إلي مرحلة أخري مؤداھا أن أشعره بتيار مضاد     
وك�ان  –والتقيت بمجموعات كبيرة من ھؤ,ء اJخ�وة ف�ي الق�اھرة وا=ق�اليم .. الطريق أمامه مفتوًحا كما كان يجده من قبل 

بادلنا الرأي ، وأجمعوا وت –وأفضيت إليھم بما في نفسي  –الذي يربطني بھم الحب والثقة التي مردھا اJيثار وإنكار الذات 
ونظموا أنفسھم بحيث يحضر عدد منھم كل ليلة إلي المركز العام وتك�ون .. علي الوقوف صًفا واحًدا في وجه عبد الرحمن 

وك�ان يج�ئ عب�د ال�رحمن فيج�د .. ونجحت الفكرة . مھمتھم تحذير اJخوان خBة الذھن من عبد الرحمن وأفكاره المسمومة 
وحاول أن يستخدم سلطته علي أعضاء النظام فوجد منھم خروًجا علي طاعته وعصياًنا =ول مرة .. ا الطريق أمامه مسدودً 

ف�انقطع ع�ن المرك�ز .. وتكرر حضوره إلي المركز العام لعله يجد ثلمة بين ھؤ,ء اJخوان ينف�ذ منھ�ا ، فل�م يظف�ر بطائ�ل . 
  . العام 

  : دار الندوة  •

وص�حيح أن ھ�ذا ا=س�لوب .. حمن فرصة اصطياد أفراد ج�دد يض�مھم إل�ي ص�فه صحيح أن ھذه الخطة حرمت عبد الر    
ولكن ذل�ك ل�م  –ولم يعد يجد في ھذا المنتدى وجًھا واحًدا يبتسم له أو يرحب به .. حرمه منتدى يلتقي فيه بأفواج بعد أفواج 

إنني : كرر ھنا أيًضا ما قلته من قبل وأ –يمنعه أن يجد منتدى آخر نذره صاحبه ,ستقبال المتمردين والترحيب بالمتآمرين 
فإنك كنت إذا جلست إلي�ه شخص�ًيا ل�م .. , أدري حتى الساعة أية مصلحة كان ينتظرھا صاحب ھذا المنتدى من وراء ذلك 

ھذه بأقطاب التمرد ، وبالحفن�ة " دار الندوة " عكف عبد الرحمن علي ا,لتقاء في . تشعر في حديثه بأدنى ما يشعر بالتمرد 
والت�ي ك�ان يرت�ب لھ�ا لق�اءات م�ع جم�ال عب�د .. ن إخوان النظام الخاص التي ك�ان ق�د اس�تقطبھا واس�تحوذ عليھ�ا م�ن قب�ل م

الناصر ، ثم عرف كيف يحشو عقولھا بأخبار كاذبة ،وأفكار سوداء ، ويصور لھا المواقف عل�ي غي�ر حقيقتھ�ا ، ث�م ع�رف 
وإذا كن�ا ق��د .. يص�حح لھ�ا ا=فك�ار ، ويش��رح لھ�ا حقيق�ة ا=م�ور  كي�ف يعزلھ�ا ع�ن المجتم�ع اJخ�واني خش��ية أن تلتق�ي بم�ن

  . طاردنا عبد الرحمن في المركز العام فليس من حقنا أن نطارده في أماكن , سلطان لنا عليھا 

  : عزل رئيس النظام  •

يه أعض�اء ھ�ذا النظ�ام لم يكن ھناك بد من اتخاذ إجراء يحرم أو,ً ھذا الرئيس المتواطئ من الصفة التي تخوله حق توج    
وھ�ذا اJج�راء , يتطل�ب ع�رض . الوجھة التي يريدھا ، وتحرر ثانًيا أعضاء ھ�ذا النظ�ام م�ن ا,لت�زام بطاع�ة ھ�ذا ال�رئيس 

ا=مر علي مكتب اJرشاد و, علي ما سواه من مؤسسات الدعوة ، بل ھو من حق المرشد الع�ام وح�ده ؛ =ن ھ�ذا اJج�راء 
يس من جماعة اJخوان المسلمين وإنما ھو مجرد نقل عضو ف�ي الجماع�ة م�ن عم�ل عھ�د ب�ه إلي�ه ليس معناه فصل ھذا الرئ

. فوجد أنه لم ينتج فيه اJنتاج المطلوب إلي عم�ل ف�ي مج�ا,ت أخ�ري ف�ي ال�دعوة ، ق�د يك�ون ف�ي واح�د منھ�ا أحس�ن إنتاًج�ا 
بيعة اتصاله بالنظام الخاص فإنه لم يصدر مكتوًبا ولھذا كان الذي أصدر ھذا ا=مر ھو المرشد العام ، كما أن ھذا ا=مر بط

  . و, منشوًرا ، بل كانت وسيلته التبليغ الشفوي عن طريق تسلسل القيادة 
 –م�ع أن ھ�ذا م�ن حق�ه  –إن ھذا ا=مر لم يصدره المرش�د الع�ام فج�أة ، و, م�ن تلق�اه نفس�ه : وغني عن الذكر أن نقول     

بل إنه لم يصدر إ, بعد إلحاح م�ن .. م بالكثيرين من العاملين بھذا النظام والمتصلين به وإنما صدر بعد اتصال المرشد العا
ونعرض علي القارئ واحدة منھ�ا حت�ى .. ھؤ,ء العاملين بعد أن تقدموا إليه بوقائع ثابتة لھا خطورتھا وتنذر بشر مستطير 

  : يكون معنا في تقدير ما كان يكتنف الموقف من خطر داھم 
في أثناء اجتماعنا العادي أخبرنا ا=خ صBح عب�د المعط�ي : أحد إخوان النظام الخاص وأخبر المرشد العام بالتالي  جاء    

أنه بتكليف من رئيس النظام الخاص دعا بع�ض ش�باب النظ�ام إل�ي حض�ور اجتم�اع ف�ي من�زل أح�د أعض�اء النظ�ام الخ�اص 
ث�م .. ال�دين مال�ك وعل�ي ص�ديق وحس�ن عب�د الغن�ي وغي�رھم  اسمه ا=خ جمال النھري ، وحضر ھذا ا,جتماع اJخ�وة ع�ز

حضر إليھم حازم النھري شقيق ا=خ الذي يجتمعون عنده ، وھو من تشكيBت الضباط ا=حرار ومخابراتھم ، وأخذھم إلي 
مرش�د منزل عبد الحكيم عامر الذي اجتمع معھم وحضر ا,جتماع جمال عبد الناصر وصBح سالم ، وأخذوا يسيئون إلي ال

العام وجماعة منير دلة ، ويصورون لھم الخBف بين الثورة وبين المرشد العام علي أنه خBف شخصي وليس خBف�اً عل�ي 
  . مبادئ أو سياسة 

  : الفصل الثالث   
  : جريمة غدر مجنونة   

عادًي�ا ، ك�ان يج�ب أن  من ھذا يتضح أن إجراء المرشد الع�ام بتنحي�ة رئ�يس النظ�ام ع�ن رياس�ة النظ�ام ليس�ت إ, إج�راءً     
ولك�ن .. يقابل من أخ بايع علي السمع والطاعة بالتسليم والرضا ، وتوجيه جھوده لميدان آخ�ر م�ن مي�ادين ال�دعوة الفس�يحة 

وإذا .. اعتبر ھذا ا=خ ھذا اJجراء اعتداء عليه ، وسلًبا لسلطان يري أن�ه ح�ق أب�دي ل�ه .. الذي حدث كان عكس ھذا تماًما 
المرشد العام من قبل في خفاء ، فإنه أصبح اfن في حل من إعBن الحرب علي�ه ، مس�تحBً ف�ي س�بيل ذل�ك ك�ل  كان قد ناوأ

  . أتدري أيھا القارئ ماذا فعل ؟ .. وسيلة تتاح له 
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م�ن أش�د الن�اقمين عل�ي تص�رفاته ، وأن�ه  –وھ�و م�ن كب�ار المس�ئولين ف�ي النظ�ام الخ�اص  –كان يعلم أن المھندس ف�ايز     
نفس�ه تح�ت إم�رة المرش�د الع�ام لتحري�ر ھ�ذا النظ�ام ف�ي الق�اھرة عل�ي ا=ق�ل م�ن س�لطته ، وأن�ه قط�ع ف�ي ذل�ك ش�وطاً وضع 

أن .. وكذلك سولت ل�ه نفس�ه .. وإذن فالخطوة ا=ولي في إعBن الحرب .. باتصاله بأعضاء النظام بالقاھرة وإقناعھم بذلك 
  . فكيف تخلص منه ؟ .. يتخلص من سيد فايز 

وانتھز فرصة حل�ول ذك�ري المول�د النب�وي الش�ريف ، .. ه تخلص منه بأسلوب فقد فيه دينه وإنسانيته ورجولته وعقله إن    
وأرسل إليه في منزله ھدية علبة مغلفة عن طريق أحد عمBئه ، ولم يكن ا=خ سيد في ذل�ك الوق�ت موج�وًدا ب�المنزل ، فلم�ا 

وق�د . شقيقا له ، وجرحت بقيت ا=سرة وھدمت جانًب�ا م�ن ج�دار الحج�رة  حضر وفتح العلبة انفجرت فيه وقتلته وقتلت معه
وقد قامت مجموع�ة م�ن كب�ار المس�ئولين ف�ي .. ثبت ثبوًتا قاطًعا أن ھذه الجريمة ا=ثيمة الغادرة ، كانت بتدبير ھذا الرئيس 

يس حت�ى ص�در من�ه اعت�راف ھذا النظام بتقصي ا=مور في ش�أن ھ�ذه الجريم�ة وأخ�ذوا ف�ي تض�ييق الخن�اق ح�ول ھ�ذا ال�رئ
وب�دا . ولكن الذي يلفت النظ�ر أن الحكوم�ة ح�ين باش�رت التحقي�ق ف�ي ھ�ذه الجريم�ة البش�عة باش�رته بتثاق�ل مري�ب . ضمني 

وق�د أقف�ل المحض�ر دون توجي�ه ! لم�اذا ل�م تق�م الحكوم�ة ب�التحقيق ؟: حتى , يقول الن�اس " سد خانة " كأنما باشرته لمجرد 
  . اتھام =حد 

  : صل الرابع الف  
  : فصل أربعة من ا�خوان المسلمين   

أمام ھذا الغدر وا,عتداء اfثم ، الذي وصل إلي حد استحBل الدم ، لم يكن ب�د م�ن اتخ�اذ إج�راء عاج�ل ، ف�ي ح�دود م�ا     
ذا ال�رئيس يخول قانون اJخوان المسلمين الجھة المسئولة في الھيئة ، وكان أقصي ما يمكن اتخاذه م�ن إج�راء ھ�و فص�ل ھ�

وت�داول ف�ي ھ�ذا الموض�وع الخطي�ر ،  ١٩٥٣ن�وفمبر  ٢٢اجتم�ع مكت�ب اJرش�اد ف�ي . والضالعين مع�ه م�ن ھيئ�ة اJخ�وان 
أحمد عادل : وبحثه من جميع جوانبه ، وانتھي إلي قرار إجماعي بفصل رئيس ھذا النظام الخاص وثBثة من معاونيه ، ھم 

  . ھذا القرار وأعلن .. كمال ومحمود الصباغ وأحمد زكي 
كان ,بد من احتفاظ مكتب اJرشاد الع�ام لنفس�ه با=س�باب التفص�يلية الت�ي دع�ت  –وبديھي أن ھذا القرار وقد تم إعBنه     
=ن في إعBن ھذه ا=سباب ما قد يزيد عBقة اJخوان بالحكومة سوًءا ؛ إذ فيھا ما يمس جمال عبد الناصر شخص�ًيا .. إليه 
وكان موقف اJخوان حيال ھ�ذا . ما يزال مأمو,ً تفادي المواجھة لعل جما,ً يفئ إلي الرشد  –ك الوقت حتى ذل –وكان .. 

  . الوضع الخطير كمثل الذي رأي نفسه في مثل ھذا الموقف فقال 
  البغل في اJبريق لكن أين لي            بفم يقول البغل في اJبريق          

  : رفع قميص عثمان  •

روًضا بصدور قرار إجماعي من مكتب اJرشاد العام أن يقابل بالرضا والتسليم من كل ف�رد م�ن أف�راد اJخ�وان كان مف    
  : المسلمين مھما خB ھذا القرار من ذكر ا=سباب التفصيلية التي بني عليھا ذلك ل?سباب اfتية 

  . =غلبية أن ھذا القرار قد صدر من الجھة المختصة ، وصدر باJجماع , با – ١    
أن عBقة اJخوان المسلمين في كل مكان بمرشدھم العام وبما يعاونه من ھيئات منتخبة عBقة تقوم علي الثقة التي  – ٢    

  . , يداخلھا شك 
ف�إن ھ�ذه ا=س�باب كان�ت معروف�ة لجمھ�ور اJخ�وان ب�ل  –وإن كان قد صدر دون إع�Bن أس�بابه  –أن ھذا القرار  – ٣    

  . غير اJخوان لكثيرين من 
ول�م تك�ن مھمت�ه إ, " في مكان م�ا " ومع ذلك فقد بدأ ھذا الرئيس المفصول في تنفيذ تمثيلية جديدة ، وضعت وأخرجت     

ك�ان ھ�ؤ,ء " . رف�ع قم�يص عثم�ان " وكانت الفصول التالية للمسرحية قائمة ھذه المرة علي .. أداء أدوارھا علي المسرح 
صلھم ، وكان الذين يمدونھم في الغي يعرفون ھذه ا=س�باب ، وك�ان اJخ�وان جميًع�ا يعرف�ون المفصولون يعرفون أسباب ف

ولكن ھؤ,ء المفصولين ومن يلوذ بھم " . دار الندوة " ھذه ا=سباب ، ,سيما أولئك الذين كانوا يجتمعون معھم كل ليلة في 
وق�د .. ه ا=سباب للظروف فيه بإعBن أس�باب الفص�ل ويباركون جرائمھم يعلمون أن مكتب اJرشاد , يستطيع أن يعلن ھذ

  : اتخذت ھذه الحملة صوًرا منھا 
تقدم بعضھم إلي المكتب بتظلمات كتابية ، ووعد المكتب بالنزر فيھا ، وتبين فيما بعد أن ھذا من جان�ب المتظلم�ين  – ١    

  . كان أسلوًبا من أساليب التنويم 
وتفرغ اJخوان =عمالھم الخاص�ة ، كم�ا تف�رغ ك�ل ذي مس�ئولية ف�ي ال�دعوة . استقرت  بدت ا=مور بعد ذلك كأنما – ٢    

للعمل في موقعه ، ولم يدر بخلد أحد أن ھذا الھدوء وا,ستقرار لم يكن إ, ستاًرا لمؤامرة تح�اك م�ن خلف�ه ، عل�ي أن تك�ون 
قيق��ين ، بتكتي�ك م�اھر ت��وفرت علي�ه عق��ول ھ�ي الم�ؤامرة القاض��ية و, قب�ل =ح�د بمواجھتھ��ا ، فق�د حيك��ت بإحك�ام وبراع�ة د

  . متخصصة ، ووضعت في خدمته كل الوسائل ، فكانت بذلك أخطر مؤامرة واجھھا اJخوان المسلمون 

  الباب الثامن 
  المؤامرة الخسيسة أو الضربة المسددة إلي القلب من الخلف 
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  : حول ھذه المؤامرة   

عل�ي اخ�تBف  –ن داخلھ�ا ، وق�د عرض�نا لھ�ا ف�ي ھ�ذه الم�ذكرات ، كان�ت كل المؤامرات التي حيكت ل�دعوة اJخ�وان م�    
إنھا اختلفت عن .. ولكن المؤامرة التي تزعمھا عبد الرحمن ھذه المرة كانت وحدھا نوًعا آخر .. من نوع واحد  –دوافعھا 

  : سوابقھا في أمرين 
 حرم�ة النس�اء ، فل�م تفك�ر واح�دة منھ�ا ف�ي اقتح�ام أن سوابقھا لم تكن من الخسة بحيث تستحل حرمة البيوت و,: ا9ول     

.. بيت ، مھما بلغت درجة الخصومة لبن القائمين بھا وبين زميل ، وكانوا يرون في ذلك خسة ونذالة َيْربأُوَن بأنفسھم عنھا 
ھم في ال�رأي ولكن مؤامرة عبد الرحمن استحلت حرمة البيوت فاقتحمت علي المرشد العام بيته ، واستحلت دم أخ مخالف ل

 .  
ق��د يك��ون ،أن ھ��ذه الم��ؤامرة اس��تعانت بس��لطة الحكوم��ة ض��د الھيئ��ة الت��ي نش��ئوا فيھ��ا ، وترب��وا ف��ي أحض��انھا ، : الثffاني     

إنھا تواط�أت م�ع الس�لطة وتحالف�ت وأس�ندت ظھرھ�ا إل�ي م�ا تمل�ك أداة منف�ذة لخط�ط وض�عتھا ھ�ذه : التعبير ا=دق أن تقول 
  . السلطة 

  : مرة مجمل تخطيطي للمؤا •

  : خطط لھذه المؤامرة بحيث يكون ھجومھا ذا شعبتين ، فقد قسموا أنفسھم قسمين أو فريقين     
فريق كله من الشباب ُوِكَل إليه أن يقتحم علي المرشد بيته Jرغامه عل�ي كتاب�ة اس�تقالة ، ويق�وم ھ�ذا الفري�ق بمھمت�ه ف�ي     

وكان ھذا الفريق أيًضا من الشباب ولكن كان علي .. لمركز العام واحتله الوقت الذي يكون فيه الفريق اfخر قد اقتحم دار ا
رأسه ثBثة من كبار اJخوان ھم ا=ساتذة صالح عشماوي ، ومحمد غزالي ، وأحمد عب�د العزي�ز ج�Bل م�ن أعض�اء الھيئ�ة 

  . التأسيسية 
وصحيح أنھ�م تط�اولوا  –سور لكل من أراده وھو أمر مي –وقد أدي الفريق ا=ول مھمته في اقتحام منزل المرشد العام     

وكان المفروض في التخطيط أن يكون الفريق اfخر . علي الرجل وأساءوا إليه ، لكنھم لم يستطيعوا أن يستكتبوه ا,ستقالة 
لكب��ار ف��ي ق��د أت��م اح��تBل المرك��ز الع��ام ، عل��ي أن يوافي��ه الفري��ق ا=ول باس��تقالة المرش��د الع��ام المكتوب��ة ، ليعلنھ��ا الثBث��ة ا

 –وق�د ق�ام بمھمت�ه  –ولك�ن الفري�ق اfخ�ر .. الصحف ، ويختاروا بعد ذلك مرشًدا عاًما ,بد أنھ�م ك�انوا أع�دوه فيم�ا بينھم�ا 
وق�ام الثBث�ة الكب�ار . وك�ان احتBل�ه ميس�وًرا =ي أح�د ف�اليوم ي�وم جمع�ة والمرك�ز خ�ال م�ن ال�رواد  –فاحتل المرك�ز الع�ام 

، وقام الشباب بحراسة بوابة المركز حتى , يدخله إ, المشايعون ولكن الجزء الھام من الخطة  باحتBل مكتب المرشد العام
وإن كان المسئولون عن المؤامرة  قد أبلغوھا للصحف ثقة منھم في أن إحكام .. لم يتحقق إذ لن يتم الحصول علي ا,ستقالة 

  . في قبضة أيديھم .. المؤامرة جعل ھذه ا,ستقالة 
من الناحية القائمين علي تنفيذ مخطط المؤامرة ، أما إدارة الم�ؤامرة فك�ان ي�ديرھا عب�د ال�رحمن وأرك�ان حزب�ه م�ن ھذا     

  . منزل قريب من جريدة ا=ھرام 

  : مواقف ذات دDDت ھامة في المؤامرة  •

كما قدمت  –دوھا ، فأري ولما كان دوري في نقل صورة ھذه المؤامرة إلي السادة القراء دور الناقل عن غيره ممن شھ    
ل?س��تاذ ص�Bح ش�ادي مجتزًئ�ا ھن�ا بمBحظ��ات " ص�فحات م�ن الت�اريخ " أن أجم�ل الق�ول فيھ�ا ، مح�يBً إياھ�ا إل��ي كت�اب  –

 –استمحيه عذًرا إذا أنا نقلتھا عنه لشدة أھميتھا ، ولبالغ د,,تھا ، حرًصا مني علي أن تكون بين يدي قراء قد , يتاح لھ�م 
  . ا,طBع علي كتاب ا=خ صBح  –ب في وقت قري

  : وإليك ھذه المBحظات     
كان أكثر ھذا الشباب الذي ضلع في ھذه الفتنة مضللين ومخدوعين ، حتى إن�ه ل�م تم�ض ھ�ذه الليل�ة حت�ى تق�دم : ا9ولي     

  . اثنان كانا من قادتھا معتذرين وآسفين وھما ا=خوان علي صديق وفتحي البوز 
أن اثنين كانا من أكبر المسئولين في النظام الخ�اص ف�ي الق�اھرة ، أح�دھما ا=خ ص�Bح العط�ار وك�ان مس�ئو,ً  :الثانية     

.. عن النظام الخاص في شبرا ، وكان يعد أقرب شخصية إلي السندي ، وقد جعله السندي أركان حربه في إدارة الم�ؤامرة 
بإخBص كانا م�ن العوام�ل  –كان ھذان ا=خوان . ي شبرا الخيمة واfخر ا=خ سيد عيد وكان مسئو,ً عن النظام الخاص ف

  . التي أعدتھا القدرة اJلھية لتقويض البناء الذي سھر علي بنائه واضعو الخطة ومنفذوھا 
كان معروفاً لدي منفذي الخطة أن ا=خ صBح العطار ھو الناطق باسم السندي وممثل�ه وناق�ل تعليمات�ه ، حت�ى : الثالثة     

ه لما توجه ھو وا=خ سيد عيد إلي المركز العام بعد منتصف الليل وجدا أن السندي ق�د اتص�ل بالمعتص�مين تليفوني�ا وق�ال إن
وبذلك استطاع صBح أن يرسل إلي السندي من ألق�ي ف�ي نفس�ه الي�أس ، حت�ى إن�ه .. اسمعوا وأطيعوا لصBح العطار : لھم 

   .اضطر أن يتصل بالمعتصمين بإنھاء ا,عتصام 
لما علم ا=ستاذ صالح عشماوي بتعليمات السندي بإنھاء ا,عتصام ، غضب وھم با,تصال به تليفونيا ، ولكن : الرابعة     

  . صBح العطار منعه 
لما قابل ا=خ سيد عي�د ا=خ ص�Bح العط�ار ف�ي ي�وم الم�ؤامرة ف�ي مك�ان عين�ه ل�ه ا=خ ص�Bح ق�رب جري�دة : الخامسة     

ھناك م�ا ھ�و أخط�ر : ھدأه ا=خ صBح وقال له .. خ صBح ا=خ سيد منخرًطا في البكاء لخطورة الحالة ا=ھرام ، وجد ا=
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إن سيد سابق قام اfن من عند عبد الناصر ليبلغ السندي بموافقته علي ا,نقBب داخل اJخوان وأنه لن يتدخل إلي : من ھذا 
  . عاون مع عبد الناصر سيتم بعد نجاح ا,نقBب أن يتم ا=مر ؛ =ن تدخله سوف يقلب ا=مور ، وأن الت

في يوم المؤامرة أرسل المرشد العام ا=خ سعيد رمضان إلي ص�Bح س�الم وزي�ر اJرش�اد يرج�وه ع�دم نش�ر : السادسة     
إن الص�حف ح�رة فيم�ا تكت�ب و, نت�دخل ف��ي : وواف�ق ص�Bح س�الم إ, أن عب�د الناص��ر ق�ال ل�ه . ھ�ذه ا=نب�اء ف�ي الص�حف 

  . ھا للتأثير عليھا شئون
ويبدو أن عبد الناصر خوفاً من أن يك�ون ق�د وص�ل إل�ي بع�ض الص�حف م�ن ص�Bح س�الم م�ا يمنعھ�ا م�ن النش�ر س�ارع     

بدعوة ا=ستاذ أحمد أبو الفتح صاحب جريدة المصري أوسع الصحف انتشاًرا في ذلك الوقت ليلقي إليه بنفس�ه ھ�ذه ا=خب�ار 
=حمد أبو الفتح يقول " جمال عبد الناصر " من كتاب  ١٩٧وقد جاء في صفحة . أبو الفتح بطريقته الخاصة لينشرھا أحمد 

إن عبد الناصر دعاه إلي منزله في تلك الليلة حوالي الساعة التاسعة مساًء فوجد أنور السادات ، عنده وآث�ار عب�د الناص�ر : 
حم�د أب��و الف�تح أن المحادث��ة نقل�ت إلي��ه أخب�اًرا س��ارة ث�م دق ج��رس التليف�ون فBح��ظ أ.. فج�أة الك�Bم ع��ن اJخ�وان المس��لمين 

إن الفري�ق المع�ارض للھض�يبي ق�د احت�ل المرك�ز : " وأنھي عب�د الناص�ر المحادث�ة ق�ائBً . أشاعت البھجة والفرح في نفسه 
ا أنھم أجبروا العام لkخوان وطرد من الدار أنصار الھضيبي وأعلنوا أنھم وحدھم الذين يمثلون اJخوان المسلمين ، وأعلنو

  . وسمح عبد الناصر =حمد أبو الفتح بنشر ھذه التفاصيل .. الھضيبي علي ا,ستقالة من منصبه كمرشد عام 
في أثن�اء انتظارن�ا ف�ي ذل�ك المس�اء ق�رب من�زل المرش�د الع�ام التقين�ا ب�ا=خ ا=س�تاذ س�يد : يقول ا=خ سيد عيد : السابعة     

وعن�دما أتيح�ت ل�ي فرص�ة : يق�ول ا=خ س�يد عي�د . ح�ة الص�ھيونية والص�ليبية العالمي�ة ي�ا فر: قطب ، وكان غاضًبا وي�ردد 
ما دخل الصھيونية والصليبية العالمية بخBف داخلي بين اJخ�وان ؟ فق�ال ل�ي : ا,لتقاء با=ستاذ سيد قطب في السجن سألته 

اJخ�وان .. أي�ن حاس�ة الص�حفي عن�دك ؟ : ال ل�ي لقد اتصل بي ا=ستاذ علي أمين في الساعة الثانية ظھًرا يوم الحادث وق: 
  ! . قايمين علي بعض بالسBح وأنت قاعد في البيت ؟

وذھبت إلي المركز الع�ام فل�م .. فقمت في الحال وأخذت سيارة تاكسي وذھبت إلي بيت المرشد فلم أجد شيًئا غير عادي     
ھذا ما جعلن�ي أقط�ع ب�أن ا=م�ر م�دبر م�ن أكث�ر م�ن .. لتي حدثت ثم تحدث بعدھا كل ا=مور ا.. أجد شيًئا ملفتاً للنظر كذلك 

  . جھة 
يج�در ب�ي أن  –وبعد أن أوردت ھذه المBحظات ذات الد,لة ، ووض�عتھا ب�ين ي�دي الق�راء ليس�تنتجوا منھ�ا م�ا يش�اءون     

عين ،  ويت�دخل م�ن حت�ى أف�اق بع�ض المخ�دو.. أذكر أن ھذه الخطة ظل�ت مس�يطرة أمس�ية ذل�ك الي�وم ، وھزيًع�ا م�ن اللي�ل 
ويحس�ن تص�رف اfخ�رين الك��ريمين .. بع�ض اJخ�وان م�نھم ا=خ عب�د العزي�ز كام�ل ال�ذي ,زم المعتص�مين معظ�م الوق�ت 

ا=ستاذين صBح العطار وسيد عيد اللذين ذكرني دورھما في ھذه الم�ؤامرة ب�دور الص�حابي الجلي�ل نع�يم ب�ن مس�عود ال�ذي 
إليه الرسول صلي _ عليه وسلم في غزوة ا=حزاب أم�ر التخ�ذيل ع�ن المس�لمين ، فك�ان وقد وكل .. كان أثيًرا لدي اليھود 

عامBً من أھم العوامل الت�ي فكك�ت الحل�ف ب�ين اليھ�ود والمش�ركين وأدت إل�ي فش�ل خط�ة الحص�ار المحك�م ح�ول المس�لمين 
  . وغيرت بذلك وجه المعركة فصار في صالح المسلمين 

وكان الخير وقد انتصف الليل قد وصل إلي أسماع بعض .. لصة أمكن إفشال وفض ا,عتصام بھذه الجھود المخ: أقول     
إخوان القاھرة ، فخف في الحال ا=خ ا=ستاذ صBح شادي رئيس قسم الوحدات في ذلك الوقت ومعه مجموع�ة م�ن إخ�وان 

سور ودخل�وا المبن�ي ، ول�م يك�ن ق�د بق�ي أح�د الوحدات إلي دار المركز العام ، ولم ينتظروا حتى يفتح لھم الباب ، وتسلقوا ال
من المعتصمين سوي الثBثة الكبار ومعھم ا=خ صBح العطار ، وقد رفض�وا الخ�روج , تمنًع�ا و, تعنًت�ا كم�ا رفض�وا م�ن 

ُنوا من ھذه الناحية خرجوا .. قبل ، وإنما رفضوا خوفاً علي حياتھم  Zفلما أُم .  

  : الفصل ا9ول   
  : المؤامرة الخسيسة في أعقاب فشل   

بعد عرض المؤامرة في مجملھا ، يأتي ابتداًء من ھذا الفصل دور بسطھا بسطا يتناسب مع خطورتھ�ا وفداح�ة آثارھ�ا ،     
ولما كان الرأي العام شاھًدا عليھا إذ نقلھا المتآمرون إلي صفحات الجرائد فقد وجب أن نب�دأ باس�تقراء ص�داھا ف�ي ص�حافة 

  : ونبدأ من اليوم التالي للمؤامرة فنقول .. ن خBل ذلك تطور أحداثھا تلك ا=يام فنري م
ف��ي ص��بيحة الس��بت  –المص��ري  –ونش��رت الص��حف  – ٢٧/١١/١٩٥٣وقع��ت ھ��ذه الم��ؤامرة ف��ي ي��وم الجمع��ة  )١(

بع�ض ا=عض�اء يحتل�ون المرك�ز الع�ام  –انقس�ام خطي�ر ف�ي ص�فوف اJخ�وان المس�لمين : " تحت عنوان  ٢٨/١١
 " . ويغلقونه 

اتصل ا=ربعة المفصولون بأنصارھم ، وفي الساعة الخامسة مساء أمس ذھبوا ومعھم نحو خمسين عضًوا إلي منزل "     
وكان اليوم ي�وم الجمع�ة ، والمرك�ز ھ�ادئ تماًم�ا  –فذھبوا إلي دار المركز العام . ا=ستاذ الھضيبي طالبين استقالته فرفض 

سابق مرشًدا وصالح عشماوي وك�يBً ، حي�ث كان�ا معھ�م ف�ي المظ�اھرة ، وأعلن�وا  ففتحوه بالقوة واحتلوه ، ونادوا بالسيد –
ووصلت ا=نباء إلي ا=ستاذ عبد الحكيم عابدين فذھب إلي المركز الع�ام وبص�حبته الش�يخ محم�د فرغل�ي وعم�ر . مبايعتھما 

، ف�رفض ھ�ؤ,ء اJد,ء بش�يء  ا=ميري ، وحاولوا تھدئة الموجودين الذين أص�روا أن يطلع�وا عل�ي أس�باب فص�ل ا=ربع�ة
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" واتصلوا با=ساتذة عبد القادر عودة وعبد الرحمن البنا وعبده قاسم الذين حضروا وحاولوا محاولة أخري مع المتظاھرين 
 .  

وف��ي نف��س الي��وم نش��رت المص��ري بياًن��ا م��ن ص��الح عش��ماوي وأحم��د عب��د العزي��ز ج��Bل ومحم��د الغزال��ي ومحم��د  )٢(
  : سليمان ھذا نصه 

وجئ اJخوان والرأي العام بقرار مكتب اJرشاد العام حرص علي نشره في جميع الصحف صباح ا,ثن�ين الماض�ي ف"     
يقضي بفصل أربعة من أعضاء الجماع�ة دون أن يج�ري معھ�م أي تحقي�ق أو توج�ه إل�يھم أي�ة تھم�ة ، ودون إب�داء ا=س�باب 

لبلة ف�ي نف�وس اJخ�وان ، واض�طراب ف�ي ص�فوفھم وانتظ�روا وقد نتج عن ذلك ب.. التي أدت إلي اتخاذ ھذا القرار الخطير 
إلي يوم الثBثاء الماض�ي ، وس�أل بعض�ھم المرش�د الع�ام ع�ن أس�باب الفص�ل ف�رفض أن ي�دلي با=س�باب ، وأك�د أن المكت�ب 

  . يصدر قراراته ، وليس =حد أن يسأله عما يفعل 
جمع عدد كبير من اJخوان وطالبوا المرشد بإعادة النظر في إذ ت) أمس(ثم تطورت ا=مور تطوًرا سريًعا مساء الجمعة     

ث�م تجم�ع اJخ�وان ف�ي . قرار المكتب الذي يجم�ع ب�ين ط�ابع ا,س�تبداد والتح�دي ، ولك�ن فض�يلته أعل�ن اس�تقالته عل�ي الم�? 
  : المركز العام من مختلف الشعب وتدارسوا ا=مر حتى ساعة متأخرة من الليل ، واستقر رأيھم علي 

اعتبار اJخوان عبد ال�رحمن الس�ندي وأحم�د زك�ي ومحم�ود الص�باغ وأحم�د ع�ادل كم�ال موق�وفين إل�ي أن تح�دد : أو,ً     
  . موقفھم لجنة خاصة تعرض تقريرھا علي الھيئة التأسيسية 

  . اعتبار مكتب اJرشاد موقوفاً حتى تبت الھيئة في مصيره : ثانًيا     
تتك�ون م�ن ال�دكتور  –ئون ال�دعوة وإدارة المرك�ز الع�ام لح�ين اجتم�اع الھيئ�ة التأسيس�ية ت�أليف ھيئ�ة لتص�ريف ش�: ثالثاً     

  . محمد سليمان وا=ستاذ محمد الغزالي وا=ستاذ أحمد عبد العزيز جBل وا=ستاذ صBح عشماوي 
  : وفي نفس اليوم نشرت الصحف ما يأتي  )٣(
  : تالي من مكتب اJرشاد العام المجتمع في منزل المرشد في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل جاءنا البيان ال    
علم مكتب اJرشاد العام الليلة أن نفًرا من الشباب اجتمعوا في دار المركز العام في عطلته ا=سبوعية وبحثوا في ج�و "     

ذي تأباه طبيعة ال�دعوة وإن مكتب اJرشاد العام لkخوان المسلمين يستنكر ھذا العبث ال. من الشغب بعض قرارات المكتب 
وھو إذ ينصح ھؤ,ء الشباب بأن يؤوبوا إلي الحق ، ويأخذوا أنفسھم بنظام دعوتھم ، يدعو . ونظام اJخوان وآداب اJسBم 

اJخوان كافة أن يتلقوا ھذه المحاولة العابثة وكل ما يذاع عنھا ، بما ألفوا أن يواجھوا به كل تقول عل�ي ال�دعوة ، ومحاول�ة 
. ة ؛ من الثقة بتأييد _ ووحدة الصف ، مطمئنين إلي أن لkخوان من نظمھم وس�Bمة أوض�اعھم م�ا يض�من وح�دتھم للتفرق

إن مكتب اJرشاد في سبيله لتصفية الموق�ف ، ونف�ي اس�تقالة : " ثم قال ا=ستاذ عبد الحكيم عابدين " . و_ أكبر وq الحمد 
  " . المرشد العام 

دب��ة عش��اء أقامھ��ا المرش��د الع��ام ف��ي منزل��ه =عض��اء مجل��س الث��ورة ، حض��رھا جم��ال عب��د تخل��ل ھ��ذه ا=ح��داث مأ )٤(
الناصر وزكريا محيي الدين وعبد الحكيم عامر وعب�د اللطي�ف البغ�دادي وكم�ال ال�دين حس�ين ، ونش�رت الص�حف 

ء مكتب اJرشاد إن الضيوف تناولوا طعام العشاء ، وظلوا يتحدثون مع المرشد العام ومع أعضا: ھذا النبأ وقالت 
 . ونشرت الصحف صورة لجمال عبد الناصر والمرشد العام يتصافحان .. حتى منتصف الليل 

 : ما يلي  –المصري  –أي في اليوم التالي وھو يوم ا=حد نشرت الصحف  ٢٩/١١/٥٣في  )٥(
قبل الس�اعة الس�ابعة حضرت وفود ضخمة من مختلف شعب القطر إلي المركز العام ، وكان المتظاھرون قد انفضوا "     

. من صباح السبت ، ولم يبق إ, صالح عشماوي وأحمد عبد العزيز جBل اللذان غادرا المركز العام حين حضرت الوفود 
  . وبلغ المصري أن عيد العزيز كامل كان ممن حاولوا التوفيق بين الفريقين 

ثانية بعد الظھر ، وقبل ا,جتماع كان قد حض�ر الطرف�ان وكان مكتب اJرشاد قد قرر ا,جتماع بالمركز العام الساعة ال    
، فخطب عبد الحكيم عابدين مؤيًدا المرشد ، ثم تBه ا=ساتذة سيد قطب رئيس قسم نشر الدعوة ، وحسن دوح عن الطلب�ة ، 

  : وعز الدين إبراھيم عن مكتب إداري القاھرة وسعيد رمضان والدكتور خميس ثم تكلم المرشد فقال 
نني , أملك في ھذا المجال التعبير عما يجول في نفسي و, عما يجول في نفوس�كم ، ولع�ل ھ�ذا ا,جتم�اع خي�ر دلي�ل إ"     

وإذا كان الذين فصلوا يطلبون منا دليBً عل�ي إدان�تھم ، ف�إن ال�دليل : ثم قال ... تقدمه علي أن اJخوان , يزالون قوة متحدة 
وختم كBمه قائBً .. ا قد سكتنا عنھم وأبينا أن نتكلم في أخطائھم فإن ذلك كان ترفقاً بھم وإذا كن. الذي قدموه أمس كان كافًيا 

أم�ا ال�ذين أخطئ�وا ف�ي ح�ق ال�دعوة فل�يس لھ�ا أن . إن اJخوان الذين زاروني أمس دون إذن مني أعلن أني قد سامحتھم : " 
  " . تتسامح في أخطاء تمسھا 

لتحقيق ف��ي ح��ادث ا=م��س ، وا,س��تماع إل��ي م��ن ك��انوا ب��المركز الع��ام وم��نھم ص��الح ث��م ب��دأ مكت��ب اJرش��اد اجتماع��ه ب��ا    
عبد القادر عودة وعبد الحفيظ الصيفي وعبد العزي�ز كام�ل : عشماوي وعبد العزيز جBل ومن أرسلھم المكتب للتفاھم وھم 

  : المركز العام واجتمع بھم ، ثم أذاع المرشد العام البيان التالي إلي رؤساء المكاتب اJدارية الذين كانوا ب
أرجو أن تبلغوا جميع اJخوان في مح�يط المكت�ب اJداري أن مكت�ب اJرش�اد الع�ام ق�رر بجلس�ته العادي�ة المنعق�دة ف�ي "     

م فصل السادة أحمد زك�ي حس�ن وأحم�د ع�ادل كم�ال ١٩٥٣نوفمبر  ٢٢ھـ الموافق ١٣٧٣ربيع ا=ول  ١٥مساء يوم ا=حد 
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ولق�د ص�در ھ�ذا الق�رار بع�د ا,س�تماع إل�ي البيان�ات المتع�ددة الت�ي عرض�ت عل�ي . ومحمود الص�باغ وعبد الرحمن السندي 
المكتب عن أخطائھم المتBحقة في حق الدعوة والجماعة خBل الع�امين الماض�يين ، والت�ي ثب�ت منھ�ا أنھ�م س�لكوا مس�لكاً , 

ما كان مكتب اJرشاد ھو الجھة المھيمنة علي دعوة ول. يتفق وأغراض الجماعة وأنھم نقضوا البيعة وخرجوا علي الدعوة 
كم�ا يأم�ل . اJخوان المسلمين ، ويحمل أمانتھا ، فليس لkخوان أن يسترس�لوا ف�ي الس�ؤال ع�ن تفاص�يل أس�باب ھ�ذا الق�رار 

، وأ,  أن يكتف�ي اJخ�وان ب�العلم ب�ه ، وتنفي�ذ مقتض�اه بك�ل دق�ة –لص�الح ال�دعوة المح�ض  –المكتب الذي اتخذ ھ�ذا الق�رار 
يجعل ھذا القرار موضع بحث أو مناقشة بينھم بأية حال من ا=حوال ، وليعكفوا علي دعوتھم وينشطوا في أداء تبعاتھم ف�ي 

  " . مراقبة _ واJقبال علي طاعته حرًصا علي اfخرة 
المكت�ب ق�د اتخ�ذ ق�رارات ا=ستاذ عبد الحكيم عابدين والشيخ محمد فرغل�ي عم�ا إذا ك�ان " المصري " وقد سأل مندوب     

أن محم�د مال�ك ل�م يك�ن ض�من " المص�ري " كم�ا عل�م من�دوب .. فقررا أنه لم يتخذ و, تزال الجلس�ة مس�تمرة ف�ي ي�وم ت�ال 
" وج�اء .. المجموعة التي تظاھرت في منزل المرشد مع أنه تربطه رابطة مصاھرة مع أحد المفص�ولين وھ�و أحم�د زك�ي 

  . المرشد من طلبة جامعة اJسكندرية بيان تأييد ل?ستاذ " للمصري 
  : بياًنا جاءھا من صالح عشماوي وزمBئه  –المصري  –في نفس اليوم نشرت الصحف  )٦(
إن حرصنا عل�ي س�Bمة ال�دعوة ووح�دة الجماع�ة ھ�و م�ا ح�دا بن�ا إل�ي الت�دخل ب�ين اJخ�وان . بسم _ الرحمن الرحيم "     

أما وقد اتفقت اfراء علي تأليف لجن�ة يح�تكم .. =مور لتأخذ مجراھا الصحيح لتقريب وجھات النظر وحسم النزاع ، ودفع ا
ومازلنا عن�د موقفن�ا ف�ي تح�ري الح�ق وإق�رار . إليھا اJخوان المتظلمون ، فإننا نرجو أن تجتاز الدعوة ھذه المرحلة بسBم 

وأن يرع��وا مس��ئولياتھم ومص��لحة  ونح��ن نھي��ب ب��اJخوان أن يق��دروا الموق��ف ،.. الع��دل والعم��ل عل��ي إص��Bح ذات الب��ين 
  " . الدعوة قبل كل شيء ، و_ المستعان 

  : نشرت الصحف البيان التالي  ٣٠/١١/١٩٥٣في اليوم التالي وھو  )٧(
وأذاع ا=س��تاذ عب��د الحك��يم عاب��دين عل��ي .. اس��تأنف مكت��ب اJرش��اد اجتماع��ه مس��اء أم��س حت��ى الواح��دة ص��باح الي��وم "     

  : وھي  الصحفيين ھذه القرارات ،
وقف ك�ل م�ن ا=س�تاذين ص�الح عش�ماوي ومحم�د الغزال�ي عض�وي الھيئ�ة التأسيس�ية وإحالتھم�ا إل�ي لجن�ة تحقي�ق : أو,ً     

  . العضوية للفصل في أمرھما 
  . وقف الشيخ سيد سابق وإحالته إلي اللجنة التي أمر المكتب بتشكيلھا فيما نسب إليه : ثانًيا     
  . تاذ أحمد عبد العزيز جBل في لجنة تحقيق العضوية للفصل فيما نسب إليه إحالة ا=س: ثالًثا     
اعتب��ار موق��ف ال��دكتور محم��د س��ليمان منتھًي��ا بالبي��ان ال��ذي كتب��ه وق��رر ثقت��ه بالمرش��د الع��ام واس��تنكاره لموق��ف : رابًع��ا     

  " . الخارجين علي الجماعة 
اب�دين ع�ن الحكم�ة ف�ي التفري�ق ب�ين ال�ذين تق�رر وقفھ�م ف�ي ق�رار ا=س�تاذ عب�د الحك�يم ع" المص�ري " وقد سأل من�دوب     

  . =ن ا=ولين عضوان في الھيئة التأسيسية أما السيد سابق فليس عضوا فيھا : المكتب ؟ فقال 
  : البيان التالي من صالح عشماوي وزمBئه  –المصري  –في نفس اليوم نشرت الصحف  )٨(
  بسم _ الرحمن الرحيم "     
لق�د أبرأن�ا ذمتن�ا ، وقمن�ا .. د أن م�ن ح�ق اJخ�وان المس�لمين جميًع�ا معرف�ة الحقيق�ة المج�ردة ع�ن ا=ح�داث المؤس�فة نعتق    

بالحق المفروض علينا ، عندما ت�دخلنا مس�رعين لتھدئ�ة النف�وس وإنق�اذ ال�دعوة م�ن الخط�ر بع�د تط�ور ا=م�ور ھ�ذا التط�ور 
نتيجة لتصرفات مكتب اJرشاد التي ثب�ت م�ن ا=ح�داث أنھ�ا ل�م ت�بن عل�ي الخطير الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ الدعوة ، 

ولكن المسعى الذي بذلناه لم يلق التقدير ال�ذي يس�تحق م�ن بع�ض أعض�اء المكت�ب . أساس من التحري الدقيق وتبين ا=مور 
تھم , تن�اقش وأن حكمھ�م الذين ظلوا بعيدين عن مواجھة الموقف ، حتى بعد أن استدعيناھم لحسم ا=مور ، بحجة أن قرارا

, معقب عليه ، وعلم _ أنه لو, أن مواجھتنا لkخوان الذين لجئوا للمركز العام بعد أن تخل�ي ع�ن ھ�ذه المواجھ�ة أعض�اء 
  . ولو, ما بذلناه من جھود لتھدئة الحالة لحدثت مآس تضيق بھا ضمائر المؤمنين  –وھي مسئوليتھم ا=ولي  –المكتب 

عاون علي تھدئة الحالة ، واشترك في مواجھة الموقف ا=خ ا=س�تاذ عب�د العزي�ز كام�ل ال�ذي وع�د اJخ�وان وكان ممن     
م�ن توحي�د ص�فوف الجماع�ة ، وتص�حيح أي وض�ع خ�اطئ ، متعھ�ًدا بالقي�ام بھ�ذا ، بحل المشكلة كما يأمل وكما يأملون ھم 

ھم أعض��اء الھيئ��ة التأسيس��ية ، ال��ذين واجھ��وا الموق��ف العم��ل ث��م انص��رف اJخ��وان بع��د أن ترك��وا ا=مان��ة ف��ي أعن��اق إخ��وان
وتحملوا تبعاته ، وفي الوقت الذي كان يعالج فيه الموقف في المرك�ز الع�ام توج�ه اJخ�وان محم�د س�ليمان وط�اھر الخش�اب 

لم يك�ن وعبد القادر عودة ومحمد الغزالي وعبد العزيز جBل لمنزل المرشد JطBعه علي الحقائق وبحث الموقف ، ولكنه 
  : تطورت ا=مور كالتالي  –السبت  –ل?سف موجوًدا في ذلك الوقت ، وفي اليوم التالي 

دعاني البكباشي جمال عبد الناصر إلي منزله فتوج�ه ع�ن اللجن�ة ا=س�تاذ ص�الح عش�ماوي ومع�ه س�يد س�ابق حي�ث  – ١    
ي�ر اJرش�اد والش�يخ محم�د فرغل�ي من�دوًبا ع�ن وجدا البكباشي زكريا محيي الدين وزير الداخلية ، والصاغ صBح سالم وز

واتفق علي تكوين لجنة للتحقيق مع اJخوان المفصولين وتحديد . ثم بحث الموقف برمته في ھذا ا,جتماع . مكتب اJرشاد 
  . موقفھم ، وعلي تھدئة الخواطر في ا,جتماع الذي يعقد بعد العصر في المركز العام 
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بنا ا=ستاذ عبد العزيز كامل وأبلغنا أنه أفلح في إقناع أعضاء المكتب للموافقة علي تكوين  وفي الوقت نفسه اتصل – ٢    
  . لجنة للتحقيق 

وعلي ھذا حض�رنا الحف�ل الم�ذكور للمس�اعدة ف�ي تھدئ�ة النف�وس ، ف�ي الوق�ت ال�ذي ك�ان في�ه بع�ض خطب�اء الحف�ل  – ٣    
  . يحاولون زيادة الفتنة اشتعا,ً 

منا اJخوان محمد الغزالي وأحمد عبد العزيز جBل مع أعضاء المكتب ، وش�رحا ل�ه خط�ورة التع�اون وقد اجتمع  – ٤    
  . في معالجة الموقف وضرورة سرعة البت في ا=مور 

عم��ر : ال��دكتور خم��يس حمي��دة وا=س��اتذة : وف��ي س��اعة مت��أخرة م��ن اللي��ل اتص��ل خمس��ة م��ن أعض��اء المكت��ب ھ��م  – ٥    
ن البنا ، وعبد القادر عودة ، والسيد محمد حامد أبو النصر وأبلغون�ا أنھ�م وافق�وا عل�ي ت�أليف لجن�ة التلمساني ، وعبد الرحم

  . للتحقيق 
 ٢١علي ھذا ا=ساس نشر بيان ا=مس وفيه ذكرنا تكوين لجنة التحقيق ، ولكنن�ا فوجئن�ا ف�ي الص�باح بق�رار بوق�ف  – ٦    

.. ولين حسب ا,تفاق ولكن مع اJخوان الذين احتجوا علي قرار الفص�ل عضًوا وتأليف لجنة للتحقيق , مع اJخوان المفص
وأعجب من ذلك أن ينشر تصريح ل?ستاذ عبد الحكيم عابدين بأن التحقيق , يزال جارًيا معنا بواسطة مكتب اJرشاد ، مع 

. الھيئ�ة التأسيس�ية , العك�س أن ھذا لم يح�دث إطBق�اً ، و, يج�وز ب�نص ق�انون الجماع�ة ال�ذي يجع�ل المكت�ب مس�ئو,ً أم�ام 
ونحن ماضون في خدمة الدعوة وفق تعاليم اJسBم وآدابه , تصرفنا عن ھذه الوجھ�ة الكريم�ة أي تص�رفات ، و_ غال�ب 

  " . علي أمره ولكن أكثر الناس , يعلمون 
  : يقول صاحب المذكرات     
جمال عبد الناصر ھذه المرة إنما ح�اولوا معالج�ة ا=ح�داث م�ن  علي السادة القراء أن يBحظوا أن اJخوان بلجوئھم إلي    

  . منبعھا 
  : وھو اليوم التالي نشرت الصحف نداًء من المرشد العام إلي جميع اJخوان ھذا نصه  ١/١٢/١٩٥٣وفي  )٩(
ُنوَب َجِميًعا إِن#ُه ُھَو اْلَغُفوُر قُلْ َيا ِعَباِدَي ال#ِذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنُفِسِھْم Dَ َتقْ (بسم _ الرحمن الرحيم "      َ َيْغفُِر الذ2 ِ إِن# &# َنُطوا ِمْن َرْحَمةِ &#

ِحيمُ    .  )الر#
  : وبعد .. السBم عليكم ورحمة _ وبركاته .. أيھا اJخوان     
لوفاء لبيعتكم ، والصدق فيسرني أن أبلغكم صادق تقديري وخالص إعجابي بما أبديته من الغيرة علي دعوتكم ، وا    

والمحافظة علي وحدة صفوفكم ، سواء في الحشد الجامع الذي زخرت به دار المركز العام يوم السبت أو في الوفود التي 
كما أھنئكم بما وفقتم إليه . تBحقت من كافة الشعب وا=قاليم إلي الدار تزيدني ثقة بإخBصكم ، واطمئناًنا إلي قوة إيمانكم 

وإنه لمن فضل _ علي الدعوة ،وأصالة الخير في . متانة الخلق حتى مرت ھذه الكبوة بسBم ، والحمد q من ضبط و
نفوس أبنائھا ، أن كثيًرا من الشباب الذين ألموا بھذه الزلة ، أظھروا الندم والتوبة ، حتى لقد فرض بعضھم علي نفسه 

رون عن بالغ أسفھم لما فرط منھم ؛ مستغفرين _ تعالي ، معتذرين إلي عقوبات يتطھر بھا من أثر ما اقترفوا ، وأقبلوا يعب
  . اJخوان ومجددين العھد 

ولقد أعلنت من قبل أني سامحتھم ، وأحب أن يكون لذلك صداه في نفوس اJخوان كافة فB يغلظوا للمخطئين القول ،     
بسماحة ا=خوة ، حتى يستأنس اJخوان بإخوانھم ، وتمھد  و, يعاملوھم بجفوة ، وإنما يحسنون النظر إليھم ، ويسعونھم

وھذا ما , يليق بأصحاب .. العواطف الكريمة السبيل إلي حسن التفاھم ، وإحBل ا=خوة النبيلة محل اJعراض والتنافر 
  .، وتدعيم المثل العليا في الناس الدعوة التي تقوم علي تربية الفضائل في النفوس

ينبغي أن يBحظ القارئ أن كلمة المرشد ھذه مقصود بھا اJخوان الذين غرر بھم رءوس : مذكرات يقول صاحب ال    
وقد تنبه ھؤ,ء أخيًرا إلي أن الحقائق قد زيفت عليھم فتابوا .. الفتنة ، والذين قرر المكتب فصل واحد وعشرين منھم 

  . نھم غير مقصودين بھذه الكلمة أما رءوس الفتنة فإنھم ظلوا سادرين في غيھم ؛ ولذا فإ. وندموا 

  : الفصل الثاني   
  : التحقيق مع الث3ثة الكبار الموقوفين   

أحال مكتب اJرشاد العام إلي لجنة تحقيق العضوية السادة صالح عشماوي وأحمد عبد العزيز جBل ومحمد ) ١٠(   
  . ات الموجھة إليھم الغزالي أعضاء الھيئة التأسيسية للتحقيق معھم ، بكتاب تضمن ا,تھام

اجتمعت لجنة تحقيق العضوية لمناقشة كتاب مكتب اJرشاد ودراسته وتحديد الخطوات التي تتبع Jجراء التحقيق ) ١١(   
إنه يتنحي عن ا,شتراك في ھذا التحقيق ؛ : ، فكان أول شيء واجه اللجنة أن ا=خ عبد العزيز كامل رئيس اللجنة قال 

وقد . اJصBح بين الطرفين وھذا يحجبه عن أن يكون محققاً فيما ھو منسوب =حد الطرفين  بدعوى أنه ممن حاولوا
حاولت أن أقنعه بأن ذلك , يطعن في تحقيقه ، إ, أنه أصر علي رأيه ، ثم حاولت أن أقنعه بأن يشترك في التحقيق علي 

يل ھذا الموقف في ذلك الوقت بعض المذاھب وقد ذھب بعض اJخوان في تعل. أنه مجرد عضو باللجنة فرفض ھذا أيًضا 
كما أن اللجنة استبعدت أحد أعضائھا وھو الشيخ محمد الغزالي حتى يتم التحقيق معه وأجرت انتخاب رئيس آخر ، وقد . 

  . وقع اختيارھم علّي 
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ھو نص ما  قامت اللجنة بالتحقيق في الموضوع ، وأصدرت قرارھا الذي نشر بالصحف في أبرز مكان وھذا) ١٢(   
  :  ١٠/١٢/١٩٥٣نشر يوم 

  إزالة صفة العضوية من ا�خوان المسلمين 
  عن صالح عشماوي والغزالي وأحمد عبد العزيز 

  رد صالح عشماوي  –جواز استئناف القرار  –مواد  ٣تطبيق 

ال�ة ص�فة العض�وية عقدت لجنة العضوية لجمعية اJخوان المسلمين اجتماًعا مس�اء أم�س ق�ررت ف�ي نھايت�ه باJجم�اع إز    
وك�ان مكت�ب اJرش�اد مجتمًع�ا عن�د ص�دور ھ�ذا . عن ا=ساتذة صالح عشماوي ومحم�د الغزال�ي وأحم�د عب�د العزي�ز ج�Bل 

  . القرار وقد عرض عليه فاعتمده 
  : وقد قالت لجنة العضوية في حيثيات قرارھا ما يلي : حيثيات القرار     
  : مواد الثBث اfتية عمدتنا من القانون في ھذا التطبيق ال    
عضو الھيئة ھو كل مسلم عرف مقاصد الدعوة ووسائلھا ، وتعھد ب�أن يناص�رھا ويحت�رم نظامھ�ا ، وي�نھض :  ٤المادة     

بواجبات عضويتھا ، ويعمل علي تحقيق أغراضھا ، ثم وافقت إدارة الشعبة التي ينتمي إليه علي قبوله ، وبايع عل�ي ذل�ك ، 
أعاھ�د _ العل�ي العظ�يم عل�ي التمس�ك ب�دعوة اJخ�وان المس�لمين والجھ�اد ف�ي س�بيلھا والقي�ام : " بيعة وأقسم عليه ، ونص ال

بشرائط عضويتھا ، والثقة التامة بقيادتھا ، والسمع والطاعة في المنشط والمكره ، وأقسم باq العظيم علي ذلك وأبايع عليه 
  " . ، و_ علي ما أقول وكيل 

أن تقرر في أي اجتماع منح بعض اJخوان حق العضوية للھيئة التأسيس�ية بش�رط " التأسيسية " ھذه الھيئة ل:  ٣٦المادة     
  : أن تتوفر فيمن يراد منحه إياھا ھذه الشروط 

  . أن يكون من ا=عضاء المثبتين  –أ     
  . سنة ھBلية  ٢٥أ, تقل سنه عن  –ب   
  . خمس سنوات علي ا=قل أن يكون قد مضي علي اتصاله بالدعوة  -ج   
  . أن يكون متصًفا بالصفات الخلقية والثقافية والعملية التي تؤھله لذلك  –د    
تزول صفة العضوية عن عضو الھيئة التأسيسية با,ستعفاء ، وبفقدانه أحد الشروط التي تؤھله للعض�وية ، :  ٣٩المادة     

وفي ك�ل ا=ح�وال .. بالشروط الواردة فيھا ، أو بقرار من الھيئة نفسھا  ٣٧أو بقرار من اللجنة المنصوص عليھا في المادة 
واللجن�ة بع�د . يجوز للمرشد العام أن يأمر بوقف العضة علي أن يعرض أمره فوًرا علي الھيئة المختصة ب�النظر ف�ي أم�ره 

الم�دعي عل�يھم ق�د ارتكب�وا أن ناقشت قرار ا,تھام علي ضوء ما اقتنعت به م�ن أدل�ة مادي�ة وق�رائن مض�يئة ، تس�تخلص أن 
  : ا=خطاء اfتية 

أنھم اعتصموا في دار المركز العام ، وظاھروا الشباب المعتصمين وجرءوھم علي ذلك ، وب�ذلك حرض�وا عل�ي : أو,ً     
  . الخروج علي القانون 

  . أنھم ادعوا كذًبا أن المرشد العام أعلن استقالته علي الم? : ثانًيا     
أنھ��م أص��دروا ق��رارات , يخ��ولھم إياھ��ا ق��انون اJخ��وان المس��لمين ؛ حي��ث وقف��وا مكت��ب اJرش��اد ، وألغ��وا ق��رار : ثالث��اً     

  . المكتب بفصل ا=ربعة وبذلك يكونون قد خرجوا علي القانون ونقضوا العھد ونكثوا البيعة 
عليھا دون الرجوع إليھا أو أخذ تفويض منھا أنھم افتأتوا علي ھيئة اJخوان المسلمين بتنصيبھم أنفسھم أوصياء : رابًعا     

  . بذلك 
أنھم متصلون في شئون الدعوة بأحد ا=ربعة الذين فصلوا خصوًص�ا ليل�ة ا,عتص�ام وف�ي ا=ي�ام التالي�ة ، وف�ي : خامًسا     

  . ھذا خروج علي قرار الفصل الذي أصدرته ھيئة شرعية 
ن كرامتھا أمام الرأي العام الداخلي والخارجي باتخاذھم الصحف السيارة أنھم أساءوا سمعة الدعوة ، وحطوا م: سادًسا     

  . لنشر ھذه القرارات 
وبناًء علي ذ,ك قررت اللجن�ة باJجم�اع إزال�ة ص�فة العض�وية العام�ة ف�ي ال�دعوة ع�ن الس�ادة ص�الح عش�ماوي ومحم�د     

  . الغزالي وأحمد عبد العزيز جBل 
  ھـ      رئيس اللجنة      محمود عبد الحليم ١٣٧٣من شھر ربيع اfخر  ٣         
  م                            السكرتير       سعد الدين الوليلي ٩/١٢/١٩٥٣         

إ, .. وكان من المفروض أن يعتمده مباشرة إذا وافق عليه . وقد أرسلت لجنة العضوية بقرارھا إلي المرشد العام ) ١٣(   
س أسباب العدالة تنازل عن حقه ھذا وعرضه علي مكتب اJرشاد الذي كان مجتمًعا بكامل أعش�ائه فواف�ق أنه إمعاًنا في تلم

وقد أرسل القرار إلي الثBث�ة مبيًن�ا في�ه أن لھ�م الح�ق ف�ي اس�تئناف ھ�ذا الق�رار . عليه باJجماع ، وحينئذ وقعه المرشد العام 
ولك�ن . مرش�د الع�ام ، ال�ذي علي�ه أن يعرض�ه عل�ي مكت�ب اJرش�اد أو,ً إلي الھيئة التأسيسية بطلب كتابي منھم يرسل إل�ي ال

المكتب فوض ا=ستاذ المرشد في تلقي الطل�ب الكت�ابي وعرض�ه عل�ي الھيئ�ة التأسيس�ية ف�ي اجتماعھ�ا عل�ي وج�ه الس�رعة ؛ 
  . تمكيَنً◌ا لھم من تيسير إجراءات التقاضي وا,نتفاع بكل الفرص التي أعطاھا إياھا قانون اJخوان 
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ق��دم الثBث��ة طلب��اتھم ، وب��الرغم م��ن أنھ��م ل��م ي��ذكروا كلم��ة ا,س��تئناف ف��ي طل��بھم وإص��رار بع��ض أعض��اء الھيئ��ة ) ١٤(   
التأسيسية علي رفض ا,ستئناف شكBً حيث قدموه علي وجه خاطئ يتضمن المضي ف�ي الخ�روج عل�ي أوض�اع الجماع�ة ، 

  . تابي استئنافاً قانونًيا وتنظر فيه فقد رأي المرشد العام أن تعتبر الھيئة ھذا الطلب الك
وق�رأ رئ�يس . وأذن للثBث�ة بالحض�ور  ١٩٥٣ديس�مبر  ١٠انعقدت جلسة الھيئة التأسيس�ية ف�ي مس�اء ي�وم الخم�يس ) ١٥(   

ومكن�ت الھيئ�ة بع�د ذل�ك الثBث�ة  –الذي سنثبت نصه إن شاء _ بعد قلي�ل  –لجنة العضوية قرار اللجنة وتقريرھا التفصيلي 
  . أن يسردوا قصتھم ، ويشرحوا موقفھم ثBث ساعات كاملة لم تعترضھم في خBلھا أدنى مقاطعة من 
بعد استيضاحات ومناقشات ھادئة ظھر من روح الھيئة التأسيسية اJجماع علي إدانتھم وإن بدت رغب�ات مح�دودة ) ١٦(   

يًرا أص�درت الھيئ�ة قرارھ�ا بتأيي�د ق�رار لجن�ة وأخ.. في تمييز بعضھم عن بعض ، وفي الرأفة ببعضھم مع وجوب العقوبة 
  . كانت مخالفتھم منصبة علي نوع العقوبة  ٢٣صوًتا ضد  ٩٢العضوية بأغلبية 

في أثناء شرح ھؤ,ء اJخوة لمواقفھم ف�ي أثن�اء الجلس�ة ، تن�اولني بع�ض بألس�نة ح�داد ، ,س�يما ا=خ الش�يخ محم�د ) ١٧(   
إنھ�م : لھيئة أن أرد عليھم في ھذا الجانب الشخص�ي ، ولكنن�ي رفض�ت أن أرد ق�ائBً الغزالي ، وقد طلب إلّي بعض إخوان ا

وآمل أن يفيئوا إلي الصواب في يوم م�ن .. في موقف , يحسدون عليه ، وأنا عاذرھم ومسامح ومقدر ما ھم فيه من حرج 
  . ا=يام 

ثBث�ة أي�ام م�ن ھ�ذه الجلس�ة كن�ت س�ائًرا ف�ي ولعل تسامحي ھذا في حقي الشخصي قد أثر ف�ي نف�س بعض�ھم ، فبع�د نح�و     
.. ميدان العتبة ظھًرا ، فإذا بي أفاجأ بمن يقب�ل نح�وي ويلق�ي إل�ّي بالتحي�ة ويع�انقني معت�ذًرا عم�ا ب�در من�ه ف�ي أثن�اء الجلس�ة 

س�ة م�ن أن وكان ھذا ھو ا=خ الشيخ محمد الغزالي الذي بادلت�ه وًدا ب�ود وحب�اً بح�ب ، وك�ررت علي�ه م�ا قلت�ه ف�ي أثن�اء الجل
  . اختBف الرأي , يفسد للود قضية 

  : م3حظة ھامة   
ترجع أھمية ھذه المBحظ�ة إل�ي أن أح�داثاً بالغ�ة ا=ھمي�ة وقع�ت فيم�ا بع�د ، وكان�ت ھ�ذه المBحظ�ة أص�Bً للمح�ور ال�ذي     

  . دارت عليه ھذه ا=حداث 
=نه كان معروفاً في ذلك الوقت أن ھذا الق�رار ، اJدان�ة , .. كان نشر ھذا القرار مذيBً باسمي في الصحف مفاجأة لي     

فيه ليست موجھة للثBثة الم�ذكورة أس�ماؤھم وإنم�ا ھ�ي موجھ�ة إل�ي الشخص�ية ص�احبة الس�لطة الت�ي وراءھ�م ، وإنم�ا ك�ان 
تق�اص ا=ج�ر مفاجأة لي وصدمة =ني بطبيعتي التي نشأت عليھا أوث�ر دائم�اً أن أعم�ل شخص�ًيا مس�تخفًيا خش�ية ا,فتت�ان وان

  . والمثوبة ، التي ھي ھدف كل مؤمن من العمل 
ولقد تحاشيت من قبل أسباب الظھور حين اعتذرت عن عضوية مكتب اJرشاد يوم عرضھا علّي المرشد الع�ام ا=س�تاذ     

واعص�ب ولكن شاءت إرادة _ أن يتخلي ا=خ عبد العزيز كامل عن رياسة لجن�ة العض�وية ف�ي أح�رج موق�ف .. الھضيبي 
فتكون النتيجة أن ينشر اسمي في الصحف تحت أخطر قرار في حينه ، م�ع أنن�ي أرس�لت ب�القرار بھ�ذه الص�ورة .. ظروف 

الرسمية إلي المرشد العام ، وكان اعتقادي أن المرشد لن يرسله إلي الصحف بنصه كما وص�له ب�ل بملخ�ص ل�ه يملي�ه عل�ي 
  . مندوبي الصحف بنفسه 

رت إليه أن ھذه المBحظة التي تبدو وكأنھا مقحمة إقحاًما اfن حيث , يدعو المق�ام إل�ي إث�ارة مث�ل وأرجع فأكرر ما أش    
  . ھذا الشعور ، وھذه ا=حاسيس إنما لفت النظر إليھا تمھيًدا في ذھن القارئ =حداث خطيرة قادمة 

  : الفصل الثالث   
  : عضوية أضواء علي أحداث المؤامرة في التقرير الكامل للجنة ال  

الق�ول  –حتى يعلم اJخوان : " بطبع رسالة بعنوان  –قسم نشر الدعوة  –عقب جلسة الھيئة التأسيسية قام المركز العام     
ف�ي نح�و أربع�ين ص�فحة م�ن القط�ع الص�غير ، تض��م ق�رار ا,تھ�ام ال�ذي ق�ّدم ب�ه مكت�ب اJرش�اد الثBث�ة المطل��وب " الفص�ل 

وك�ان الھ�دف م�ن طب�ع ھ�ذه الرس�الة وتوزيعھ�ا . لي للجنة تحقيق العضوية في ھذه القض�ية التحقيق معھم ، والتقرير التفصي
ونظ�ًرا لن�درة وج�ود ھ�ذه الرس�الة ف�ي أيامن�ا ھ�ذه ، .. فيما يبدو إحاطة اJخوان في مختلف البBد علًما بالحقائق لھ�ذه الفتن�ة 

رأيت أن أثب�ت ف�ي ھ�ذا الفص�ل ن�ص .. ا من أحداث ولما تشتمل عليه من حقائق وأحداث تاريخية ذات د,,ت علي ما تBھ
  . ھذه الرسالة التي استعرتھا من ا=خ الكريم ا=ستاذ عباس السيسي 

  إلي ا�خوان المسلمين 
  بسم & الرحمن الرحيم 

  الحمد q والصBة والسBم علي رسول _ وعلي آله وصحبه ومن وا,ه     
  : أيھا اJخوان الفضBء     
ولعلكم في خي�ر وعافي�ة ف�ي دي�نكم ودني�اكم ، ق�ائمين ب�الحق , يض�ركم م�ن خ�الفكم .. لسBم عليكم ورحمة _ وبركاته ا    

  . حتى يأتي وعد _ 
  : وبعد     
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فق��د حمل��ت إل��يكم الص��حف ب��ين الح��ين والح��ين أنب��اء متفرق��ة ع��ن تفاص��يل ا=ح��داث ا=خي��رة الت��ي م��رت بھ��ا الجماع��ة ،     
ي إيضاح الحقائق وطمأنينة القل�وب ، ف�نحن نض�ع تح�ت أنظ�ار اJخ�وان تط�ورات ھ�ذه ا=ح�داث ، ونلحقھ�ا وحرًصا منا عل

  . بقرار لجنة العضوية مصحوًبا با=سباب ، حتى يزداد المؤمنون إيماًنا مع إيمانھم و, يرتاب أحد من اJخوان 
  : موقف مكتب اJرشاد : أو,ً   

في المركز العام ، وم�ا ص�در م�ن بي�ان خ�Bل ھ�ذا الش�غب يحم�ل توقيع�ات ا=س�اتذة  فوجئ اJخوان بما حدث من شغب    
زاعم��ين أنھ�م غض��بوا =ربع��ة م��ن . ص�الح عش��ماوي وأحم��د عب�د العزي��ز ج��Bل ومحم�د الغزال��ي وال��دكتور محم�د س��ليمان 

وھ�م يعلم�ون كم�ا يعل�م . م قانون الجماعة ومبادئ اJس�B –كما أرجفوا  –اJخوان فصلھم المكتب دون تحقيق مخالًفا بذلك 
كما يعلمون أن . المفصولون أن المكتب اتخذ قراره ھذا في حدود ما خوله القانون من اختصاص صريح في مادته السابعة 

المكتب لم يلجأ إلي ذلك إ, بع�د معان�اة ال�دعوة ل�ثBث س�نوات =خط�ائھم الت�ي كان�ت أداة تفرق�ة ومث�ار خل�ل ف�ي الص�فوف ، 
وم�ع ك�ل ذل�ك فق�د تح�ري المكت�ب ص�حة . يع المحاو,ت التي اتخذھا Jلزامھم نظم الجماعة وأوض�اعھا وبعد أن فشلت جم

ا=دلة دون أق�ل إخ�Bل بواج�ب التبي�ين والتحقي�ق ، ب�ل زاد أم�ر ھ�ؤ,ء ا=ربع�ة رعاي�ة واھتماًم�ا فتلق�ي ب�القبول أول ظBم�ة 
ولم يك�ن لي�أبي مث�ل ھ�ذه . نظر ، وكذلك الظBمة الثانية وردت من أحدھم في اليوم التالي لقرار المكتب ووضعھا موضع ال

محم�د فرغل�ي وعم�ر التلمس�اني : الرعاية سائر المفصولين لو تقدموا إليه متظلمين ، و, تزال اللجنة المشكلة م�ن ا=س�اتذة 
  . مسئوليات  ومحمد حامد أبو النصر توالي بحث ھذه الظBمات بجانب عملھا في تحقيق ا=حداث ا=خيرة وما أعقب من

ورغم وضوح الخطأ وثبوت التبعة ، فق�د رأي مكت�ب اJرش�اد أن يطي�ل الحب�ل ويفس�ح الص�در ، فأوض�ح اس�تعداده =ن     
يقبل ھذه العثرة ، مكتفًيا بأن يصدر الموقعون علي البيان بياًنا آخر يدفعون فيه عن أنفسھم إث�م الخ�روج عل�ي آداب اJس�Bم 

=خ الدكتور محمد سليمان يصدر بيانه في ھذا الصدد حتى قبل عذره ، ولم يقدم للجنة العضوية وما كاد ا –ونظام الجماعة 
كذلك لم يش�أ مكت�ب اJرش�اد أن يعام�ل ا=س�تاذ أحم�د عب�د العزي�ز ج�Bل كم�ا عام�ل زميلي�ه ، =ن�ه وع�د . اكتفاًء بھذا البيان 

حق�ه ف�ي إيق�اف الخ�ارجين عل�ي أنظم�ة الجماع�ة إ, ف�ي وھك�ذا ل�م يس�تعمل المرش�د الع�ام . بإصدار بيان يوضح في�ه موقف�ه 
من القانون ا=ساسي ، ولم يستعمله إ, بعد ا,ستئناس برأي مكتب  ٣٩أضيق نطاق ، وھو الحق المخول له بمقتضي المادة 

اء رغبت�ه ولم يكن مناص من تحويل المخطئين ، من أوقف منھم Jصراره ، ومن لم يوقف اعتماًدا علي إبد. اJرشاد العام 
  . إحالة ھؤ,ء جميًعا للجنة العضوية لتتولي تحقيق القضية  –في تصحيح موقفه وحمBً =مره علي أحسن الوجوه 

  : لجنة العضوية : ثانًيا   
م��ن الق��انون ا=ساس��ي ، والمخت��ارة م��ن ب��ين أعض��اء الھيئ��ة  ٣٧ولجن��ة العض��وية كم��ا تعلم��ون المش��كلة بمقتض��ي الم��ادة     

تخبھا الھيئة كما تنتخب مكتب اJرشاد ، فھي لجنة مستقلة , و,ي�ة للمكت�ب عليھ�ا ، وھ�ي المختص�ة بمحاكم�ة التأسيسية وتن
  . نفسھا  ٣٧أعضاء الھيئة التأسيسية بمقتضي المادة 

ي�ان ولك�ن الم�وقعين عل�ي الب. وقد أحال المكتب إليھا ا=مر مبيًن�ا وجھ�ة نظ�ره ، ومس�تعًدا لتقب�ل قض�ائھا ف�ي ھ�ذا ا=م�ر     
رفض�وا أن يتح�اكموا إل�ي اللجن�ة ؛ زاعم�ين ف�ي بي�ان نش�روه بالص�حف أن مكت�ب اJرش�اد ال�ذي أح�الھم إليھ�ا يعتب�ر ط�رف 
خصومة ، مدعين في مكابرة عجيبة أنه , يملك الفصل في القضية علي ھذا الوجه إ, الھيئة التأسيسية ، ولو أخذ إليھا م�ن 

أمانت�ه ف�ي إحال�ة م�ا ي�راه للتحقي�ق ، و, تمل�ك اللجن�ة أن تباش�ر اختصاص�ھا ف�ي  المكتب ، وبذلك , يملك المكت�ب أن ي�ؤدي
التحقيق علي نحو ما أشارت إليه في تقريرھا الفياض وبعد أن استمعت إلي شھادة الشھود ومنھم ا=ستاذ عب�د العزي�ز كام�ل 

وق�د . بة لھ�ؤ,ء ثابت�ة ، وا=دل�ة قائم�ة ولذلك مضت اللجنة في عملھا ف�رأت أن التھم�ة بالنس�. وا=ستاذ الشيخ محمد فرغلي 
أصدرت حكمھا بعد أن يسرت لھم كل أسباب الدفاع عن أنفسھم فأبوا إ, الرفض واJعراض ، وھو مرفق بھذا م�ع أس�بابه 

 وقد شاء فضيلة المرشد العام أ, يستعمل حقه المق�رر ف�ي الق�انون باعتم�اد ھ�ذا الق�رار إ, بع�د ا,س�تئناس ب�رأي.. وحيثياته 
وقد انعقد المكتب وحض�ر الجلس�ة جمي�ع أعض�ائه ماع�دا ا=س�تاذ الش�يخ عب�د المع�ز عب�د الس�تار لغياب�ه ف�ي . مكتب اJرشاد 

محم�د خم�يس والبھ�ي الخ�ولي ومحم�د فرغل�ي : أما الحاضرون وعددھم اثنا عشر عضًوا فھ�م اJخ�وان ا=س�اتذة . الحجاز 
دين وكمال خليفة وعبد ال�رحمن البن�ا وعم�ر التلمس�اني وعب�د الق�ادر ومحمد حامد أبو النصر وأحمد شريت وحسين كمال ال

  . عودة وعبد العزيز عطيه وعبد الحكيم عابدين 
وقد قرئ عليه تقرير لجنة العضوية بإزالة صفة العضوية في الدعوة عن ثBثتھم ، وطلب فضيلة المرشد رأيھم اعتماده     

وقد بالغ المكتب في إعط�ائھم ك�ل فرص�ة لل�دفاع ع�ن أنفس�ھم . باعتماد القرار  فوافقوا باJجماع عليه ، وعندئذ وقع فضيلته
فعرض فضيلة المرشد العام أن يعرض أي استئناف يقدم منھم عل�ي الھيئ�ة التأسيس�ية ف�ي اجتماعھ�ا الق�ادم دون رج�وع إل�ي 

بق لجلس�ة الھيئ�ة التأسيس�ية ليوج�ه المكتب ، وأبلغھم الس�كرتير الع�ام ذل�ك م�ع ق�رار اللجن�ة المعتم�د ف�ي مس�اء ا=ربع�اء الس�ا
  . نظرھم إلي حقھم في ا,ستئناف أمامھا 

  : ا,ستئناف للھيئة التأسيسية : ثالًثا   
ثم كان أن عقد اجتماع الھيئة التأسيسية الذي كان مقرًرا عقده منذ الجلسة الماض�ية ,س�تكمال بع�ض م�ا ورد ف�ي ج�دول     

ھؤ,ء الثBثة أن يتقدموا للھيئة التأسيسية يطلبون عرض ا=مر عليھ�ا ، وھن�ا نس�جل  ورأي. أعمالھا مما لم يتسع له الوقت 
  : لkخوان الحقائق اfتية 
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أن مكتب اJرشاد قرر تفويض المرشد العام في تلقي الطلب الكت�ابي م�ن ھ�ؤ,ء المفص�ولين وعرض�ه عل�ي الھيئ�ة  – ١    
 ٣٧ھذا الطلب أمام المكتب مجتمًعا ف�ي جلس�ة قانوني�ة طبق�اً للم�ادة  في اجتماعھا علي وجه السرعة ، دون الحاجة إلي نظر

  . من القانون ، تمكيًنا لھؤ,ء من تيسير إجراءات التقاضي ، وا,نتفاع بكل الفرص التي أعطاھم إياھا قانون اJخوان 
ية عل�ي رف�ض ا,س�تئناف ورغم أنھم لم يذكروا كلمة ا,ستئناف في طلبھم وإص�رار بع�ض أعض�اء الھيئ�ة التأسيس� – ٢    

شكBً لتقديمه علي وجه خاطئ يتضمن المضي في الخروج علي أوضاع الجماعة ، فقد رأي المرش�د الع�ام أن تعتب�ر الھيئ�ة 
  . ھذا الطلب الكتابي استئنافاً قانونًيا وتنظر فيه 

ة لم يجدوا خBلھا أدن�ي معارض�ة وھكذا أذن لھم بالحضور ، ومكنتھم الھيئة أن يسردوا موقفھم ثBث ساعات كامل – ٣    
  . أو مقاطعة 

بعد استيضاحات ومناقشات ھادئة ظھر من روح الھيئة التأسيسية اJجماع عل�ي إدان�تھم وإن ب�دت رغب�ات مح�دودة  - ٤    
وأخيًرا أص�درت الھيئ�ة قرارھ�ا بتأيي�د ق�رار لجن�ة .. في تمييز بعضھم عن بعض ، وفي الرأفة ببعضھم مع وجوب العقوبة 

  . كانت مخالفتھم منصبة علي نوع العقوبة  ٢٣صوًتا ضد  ٩٢لعضوية بأغلبية ا
  : أيھا ا9خوة الفض3ء   

ھذه ھي صحائف تلك ا=حداث جلية واضحة ؛ لتتبينوا مدى الدقة وا=مانة اللتين تحراھما فض�يلة المرش�د الع�ام ومكت�ب     
ن سماحة في بعض ا=حيان ، رغم ما أب�داه ھ�ؤ,ء م�ن جن�وح ع�ن اJرشاد في تطبيق قانوننا ا=ساسي ، بل ما فوق الدقة م

ونحن نختم ھذا البيان بما صرح به فضيلة المرشد العام غداة نشر القرار وتعقيًبا علي رد ھؤ,ء عليه . النظام أو,ً وأخيًرا 
  : ، حيث قال 

وينبغي أن يأخذ كل أخ .. يعملوا إ, وھذا شأنھم إن اJخوان المسلمين كانوا و,زالوا صفاً واحًدا ، و, يستطيعون أن "     
مسلم نفسه بھذا المعني ، ويروضھا علي احترام أنظمة الجماع�ة ومقرراتھ�ا ، ف�إذا خ�رج أي إنس�ان عل�ي ذل�ك علمن�ا أن�ه , 

Jئم بين نفسه وبين ھذه ا=نظمة ، واضطررنا إلي إقصائه عن�ا ، داع�ين ل�ه بحس�ن التوفي�ق ف�ي خدم�ة اBم يستطيع أن يBس�
وھذا ھو شأن إخواننا الذين أزيلت عنھم عضوية الجماعة ، وفيم�ا ع�دا ھ�ذا المعن�ي ال�ذي أس�لفنا فل�يس لن�ا بھ�م . والمسلمين 

  " . شأن ، , تطعن علي إيمانھم و, علي سلوكھم ، و_ يتو,نا جميًعا بالمعونة والسداد 
يعوھا مع قرار لجنة تحقيق العضوية بأس�بابه عل�ي كاف�ة اJخ�وان ؛ وإننا نرجو أن تحيطوا علًما بھذه التفاصيل ، وأن تذ    

كم�ا نرج�و . تمكيًنا لھم من فھم الحقائق ، ووقاية من ا,ستماع إلي أقوال أو بيانات تخالف الحق وتند عن الص�دق وا=مان�ة 
وأن يجعل�وا م�وقفھم .. نق�اش  أن يكتفي اJخوان م�ن الموق�ف ب�العلم بھ�ذه الحق�ائق ، وأ, يجعلوھ�ا فيم�ا بي�نھم مح�ل ج�دل أو

وحديثھم عمن أعفتھم الھيئة من عضوية في حدود ا=دب الكامل والسماحة اJسBمية التي تمثلت في تص�ريح المرش�د الع�ام 
  " . والسBم عليكم رحمة _ وبركاته ... و_ يقول الحق وھو يھدي السبيل . 

  السكرتير العام                                                                                             
  عبد الحكيم عابدين                                                                                          

  من مكتب ا�رشاد إلي لجنة العضوية 
  بسم & الرحمن الرحيم

  . جنة تحقيق العضوية حضرة ا=خ الكريم رئيس ل"     
  . السBم عليكم ورحمة _ وبركاته     
  : وبعد     

م ،  نحي�ل ١٩٥٣ديس�مبر س�نة  ٢٩ھ�ـ والمواف�ق ١٣٧٣ربي�ع ا=ول س�نة  ٢٢تنفيًذا لق�رار مكت�ب اJرش�اد الع�ام بت�اريخ     
م ، م�ع العل�م ب�أن المكت�ب وق�ف إليكم ا=ساتذة صالح عشماوي ومحمد الغزالي وأحمد عبد العزيز جBل ، للفصل ف�ي أم�رھ

  : فھي  –من وقف منھم ومن لم يوقف  –أما التھم التي من أجلھا أحيلوا للجنة . ا=ول والثاني 
     ًDأنھم ظاھروا فكرة التمرد علي النظم وا=وضاع بوقوفھم إلي جانب الشبان المتمردين علي المرشد الع�ام ومكت�ب : أو

 ٢٧ھ��ـ المواف��ق ١٣٧٣م��ن ربي��ع ا=ول  ٢٠ر المرك��ز الع��ام مس��اء ي��وم الجمع��ة بت��اريخ اJرش��اد واعتص��امھم معھ��م ف��ي دا
  . م ١٩٥٣ديسمبر 

أنھم أكدوا وقوفھم أنصاًرا لھذا التمرد بل زادوه اندفاًعا وأغروھم با,سترس�ال إل�ي أس�وأ الح�دود ؛ ببي�انھم ال�ذي : ثانًيا     
ة وا,فتراء علي قيادتھا ، بما زعموا من أن المرش�د الع�ام أعل�ن نشرته الصحف صباح السبت وما فيه من اJرجاف بالدعو

  : استقالته علي الم? ، وبما اصطنعوا =نفسھم من حقوق ليست لھم في 
  . إلغاء قرار مكتب اJرشاد السابق صدوره بفصل أربعة من أعضاء الجماعة  –أ     
تملك�ه أي�ة س�لطة ف�ي ال�دعوة ، فض�Bً ع�ن أف�راد م�ن أعض�اء ادعاء وقف مكتب اJرشاد العام ، مع أن ھذا الحق ,  –ب   

  . الھيئة التأسيسية ليست لھم أية صفة في وقف عضو واحد في أية شعبة من شعب اJخوان 
أنھ�م أس�فروا عم�ا ف��ي نفوس�ھم م�ن أھ�واء وم��آرب شخص�ية بم�ا اجت�رأوا علي�ه م��ن إع�Bن أنفس�ھم أوص�ياء عل��ي : ثالًثfا     

ما علي ش Zئون الدعوة ، حيث , أثارة من صفة تخولھم ما يدعون الجماعة وقو .  
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أنھم عمدوا إلي إذاعة السوء وإشاعة أنباء التفرقة بين الصفوف بما أقدموا عليه من نش�ر ق�راراتھم الواھم�ة ف�ي : رابًعا     
ء ، إذ ل�و, نف�ر م�ن كب�ار الصحف ، بل إن إصدار بيان بتوقيعھم ھو الذي خلق كياًنا لھذه الھفوة التي وق�ع فيھ�ا ش�بان أبري�ا

  . اJخوان بجانبھم لما تشجع المتمردون ، و, عنيت الصحف بإصدار بيان لنفر أكثرھم من النشء المخدوعين 
أنھم أعطوا الفرصة لتبي�ين م�ا ف�ي نفوس�ھم لتوض�يح م�وقفھم باس�تجواب بعض�ھم أم�ام مكت�ب اJرش�اد ، فظھ�ر : خامًسا     

  . ز المكتب لھم ما في تصرفاتھم من خطأ جسيم وخروج عن الدعوة إصرارھم علي ما صنعوا رغم إبرا
أن ا=ستاذ صالح عشماوي لم يمثل أمام المكتب رغم تبليغه رغبة المكتب في سماع أقواله مساء ي�وم الس�بت ، : سادًسا     

دل�ي بھ�ا ا=س�تاذ محم�د وتبليغ كل مظان وجوده يوم ا=حد لضرورة حضوره ، وأنه قد استبان موقفه من المعلوم�ات الت�ي أ
  . فرغلي عضو المكتب وا=ستاذ عبد العزيز كامل عضو الھيئة التأسيسية ، ويمكن سؤالھما عن تفاصيل ما يعلمان 

أن ا=ستاذ أحمد عبد العزيز جBل أبدي أمام المكتب استعداده للعودة إلي الحق ، ووعد بإصدار بي�ان يق�رر في�ه : سابًعا     
ثم فوجئنا في صباح ا=حد ببي�ان جدي�د اش�ترك ف�ي توقيع�ه ي�دل عل�ي . ماعة وثقته في المرشد والمكتب التزامه بأوضاع الج

  . تمسكه وزمBئه بموقفھم السابق إزاء الجماعة 
أنھ��م مجتمع��ين ق��د اش��تركوا ف��ي إص��دار بي��ان نش��ر ص��باح ا=ح��د بالص��حف ادع��وا في��ه تك��وين لجن��ة تحك��يم ب��ين : ثامًنffا     

ومازلن�ا عن�د : كم�ا يزعم�ون ، وأنھ�م ف�ي ھ�ذا البي�ان نفس�ه أك�دوا تمس�كھم بمض�مون البي�ان ا=ول بق�ولھم اJخوان بف�ريقيھم 
فض�Bً عم�ا ف�ي ذل�ك م�ن إش�عار ال�رأي الع�ام بوج�ود خص�ومة . موقفنا في تحري الحق وإق�رار الع�دل وإص�Bح ذات الب�ين 

  . ذة بعض المخطئين من أعضائھا ضخمة في موقف , يعدو أن يكون قياًما من الجماعة بواجبھا في مؤاخ
م ١٩٥٣ديس��مبر  ٣٠ھ��ـ المواف��ق ١٣٧٣ربي��ع ا=ول  ٢٣أنھ��م أص��دورا بياًن��ا نش��رته الص��حف ص��باح ا,ثن��ين : تاسffًعا     

ضمنوه كثيًرا م�ن ا,نح�راف ع�ن الح�ق والمغالط�ات الت�ي تزي�د ف�ي توض�يح اعت�دائھم عل�ي مكت�ب اJرش�اد ، وھ�و الس�لطة 
ويعلم _ لو, مواجھتنا اJخوان الذين لجئوا للمرك�ز الع�ام بع�د أن تخل�ي ع�ن ھ�ذه : " مثل قولھم  الشرعية في الدعوة ، من

المواجھة أعضاء مكتب اJرشاد في حين أنھم يعلمون أن ا=مر دبر خلسة من مكتب اJرشاد وفي ليلة عطلة الدار ، وأنھ�م 
وك�انوا وحجھ�م موض�ع الرض�ا م�ن ھ�ؤ,ء الش�بان ، كم�ا  وحدھم ھ�م ال�ذين علم�وا م�ن قب�ل أو م�ن بع�د ب�أمر ھ�ذا التجم�ع ،

يعلمون أنه ما من عضو من أعضاء المكت�ب وص�له النب�أ إ, وحض�ر عل�ي الف�ور وح�اول ع�Bج الموق�ف ولكن�ه ل�م يس�تطع 
لعام =سباب يعلمھا الشبان المجتمعون وھؤ,ء المتظاھرون أو المدبرون ، بل بلغ ا=مر بھؤ,ء الشبان أن منعوا السكرتير ا

بينم�ا كان�ت . من البقاء معھم ، ورفضوا ا,ستماع إلي ا=ستاذ عبد القادر عودة رغم الجھد الذي بذل�ه JبBغھ�م كلم�ة الح�ق 
  . كلمات أصحاب ھذا البيان تقابل با,رتياح كأنھم لھا في انتظار أو كأنھم معھم علي اتفاق 

التأكيد إصرارھم علي موقف الخ�روج ال�ذي اخت�اروه =نفس�ھم رغ�م  أنھم بھذا البيان ا=خير أكدوا بكل مظاھر: عاشًرا     
  . بذل النصح لھم ، وضرب المثل الذي ضربه لھم زميلھم الدكتور محمد سليمان برجوعه إلي الحق وعدوله عن موقفه 

ص�الح عش�ماوي  أن الموقعين علي البيان كانوا المستشارين الحقيقيين للشباب المعتصمين ، وأن ا=س�تاذين: حادي عشر   
وسيد سابق كانا في خلوة معھم طوال الوقت ، وكانوا يستمدونھما الرأي في كل خطوة كما يش�ھد ب�ذلك ا=خ محم�د ھ�ارون 

ف��إذا أض��يف إل�ي ذل��ك أن الش��بان رفض��وا إدخ�ال العق��Bء م��ن اJخ�وان إل��ي ال��دار بع��د وق�ت قض��اه الح��راس ف��ي . المج�ددي 
ن رفض دخول العقBء كا=ستاذ س�يد قط�ب ك�ان ثم�رة ا,ستش�ارة الت�ي يتلقاھ�ا الش�بان ا,ستئذان من الداخل ، أمكن القول بأ

  . من ا=ستاذ صالح وزمBئه 
أن ا=ستاذ صالح عشماوي كان عقبة في سبيل المسعى الرشيد ال�ذي ق�ام ب�ه ا=خ عب�د العزي�ز كام�ل Jخ�Bء : ثاني عشر   

شخصًيا علي ضرورة البقاء في الدار والمبيت فيھا حتى رغم خروج الدار من ھؤ,ء الشبان ، وذلك Jصرار الحاج صالح 
وإن تمسكه علًنا بالبقاء وطول مجادلته في ذل�ك ل?س�تاذ عب�د العزي�ز كام�ل أم�ام بع�ض الش�بان ك�ان دل�يBً . الثائرين أنفسھم 

  . قاطًعا علي أن فكرة ا,عتصام بالدار وليدة رسمه أو علي ا=قل موضع ارتياحه وتأييده 
ويكفي أن تعلموا أن ا=ستاذ صالح عشماوي بقي بالدار بعد خلوھا من الجميع متشبًثا أ, يغادرھا ، وأن أقصي ما أمكن     

الوصول إليه مع صالح ھو أن يغادرھا بعد ا=خ عبد العزيز كامل بنح�و س�اعة ريثم�ا تع�ود س�يارته م�ن توص�يل ا=خ عب�د 
بداھة بمكان أو مبي�ت ا=س�تاذ ص�الح عش�ماوي بال�دار , يثي�ر ش�يًئا م�ن ا,ھتم�ام ومن ال. العزيز كامل لمنزل المرشد العام 

  . ولكن له د,لته علي مظاھرته لفكرة ا,عتصام بالدار 
أن ا=س��تاذ عب��د الق��ادر ع��ودة طل��ب م��ن ا=س��تاذ ص��الح عش��ماوي الحض��ور إل��ي من��زل المرش��د الع��ام ف��أبي : ثالffث عشffر   

  . ا=ستاذ عمر التلمساني في ھذا لم يسمع لرجائه ا,ستجابة له ، وكذلك رغب إليه 
أن ا=ستاذ صالح عشماوي وزمBءه , يزالون مع المفصولين علي صلة خاصة , يمك�ن تفس�يرھا م�ع ھ�ذه : رابع عشر   

عب�د المBبسات إ, بأنھا مشاركة لھم في التآمر الذي ظھرت ثمرته مساء الجمعة ، وقد ثبتت ھ�ذه الص�لة م�ن رؤي�ة ا=س�تاذ 
العزيز كامل ل?ستاذين صالح عشماوي وس�يد س�ابق ف�ي خل�وة م�ع ا=س�تاذ عب�د ال�رحمن الس�ندي ب�دار الكت�اب العرب�ي ي�وم 

  . السبت ومن اعتراف ا=ستاذ أحمد جBل أمام المكتب 
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ا نش��رت بج�وار مقال�ة رئ��يس التحري�ر خب��رً " مجل��ة ال�دعوة " أن مجل��ة ا=س�تاذ ص��الح عش�ماوي المس�ماة : خfامس عشfر   
مكذوًبا زعم فيه استقالة ا=خوين عبد العزيز كامل ومحمد سليمان بقصد بلبلة الخواطر ، واJبھام بأن اJخوان ,زالوا علي 

  . خBف مع القيادة ومكتب اJرشاد 
أن مقاله ا,فتت�احي ف�ي نف�س المجل�ة وتص�وير المجل�ة للح�ادث ينط�وي عل�ي أك�ذب المغالط�ات والمھاجم�ة : سادس عشر   
  . ادة اJخوان ومكتب اJرشاد ، ويعتبر إصراًرا علي التمادي في موقف النكث والخروج لقي

  : يا حضرات أعضاء اللجنة     
ومن جملة ا,تھامات يري مكتب اJرشاد العام أن أصحاب البيان الثBثة ، قد عرضوا أنفسھم لزوال صفة عضوية  –أ     

ن ق��انون النظ��ام ا=ساس��ي لھيئ��ة اJخ��وان المس��لمين ؛ لفق��دانھم أح��د الش��روط الت��ي م�� ٣٩الھيئ��ة التأسيس��ية ع��نھم وفق��اً للم��ادة 
م�ن ھ�ذا الق�انون ؛ إذ أن م�ا ص�نعوه , يتف�ق بح�ال م�ن  ٣٦م�ن الم�ادة " د " تؤھلھم للعضوية والمنصوص عليھ�ا ف�ي البن�د 

  . ا=حوال مع الصفات الخلقية والعملية التي تؤھل الرجل لعضوية الھيئة التأسيسية 
"  ٤" أنھم فقدوا بھذه التصرفات أھلية العضوية العادية في جماعة اJخوان المسلمين والمنصوص عليھا في المادة  –ب   

و, ري�ب أن م�ا اجترح�وه ل�يس م�ن احت�رام ال�دعوة و, . من القانون وفيھا اشتراط أن يتعھد العضو ب�احترام نظ�ام ال�دعوة 
  .  في قليل أو كثير  النھوض بواجبات عضويتھا وتحقيق أغراضھا

م�ن ھ�ذا "  ٤" أنھم حنثوا باليمين الت�ي يعطيھ�ا العض�و الع�ادي ف�ي أي ش�عبة والموض�حة ب�الفقرة الثاني�ة م�ن الم�ادة  –ج    
ومن البداھة بمكان أن . القانون ، وفيھا القيام بشرط عضويتھا والثقة التامة بقيادتھا ، والسمع والطاعة في المنشط والمكره 

  . الموقعون علي البيان من تصرفات بمنأى عن رعاية ھذا القسم الغليظ  ما اقترف
  : يا حضرات أعضاء اللجنة     
ب�زوال "  ٣٩" ھذه ھي الوقائع التي تدين أص�حاب البيان�ات الطائش�ة والت�ي تس�توجب بأدلتھ�ا المعروض�ة تطبي�ق الم�ادة     

عض�وية العادي�ة كم�ا ح�ددتھا النص�وص القانوني�ة أم�ا ا=ض�رار بزوال صفة ال"  ٤" صفة عضوية الھيئة التأسيسية والمادة 
البليغة التي ترتبت علي تصرفات ھؤ,ء اJخوان ، والبلبلة التي ش�اركوا ف�ي إيجادھ�ا ف�ي الص�فوف ، والفجيع�ة الت�ي ك�انوا 

أم�ر م�ن الخط�ورة بم�ا أھم�وا م�ن انش�قاق الجماع�ة ، ف�ذلك .. من أكبر عوامل سوقھا إلي نفوس المسلمين ف�ي أنح�اء الع�الم 
والمكتب يرجو أن تسرع اللجنة في . وجسامة الخطأ والتبعة بحيث يلمسھا كل أخ مسلم أكثر مما تحدده النصوص القانونية 

  . اتخاذ إجراءات المحاكمة في أقرب وقت ممكن ، حسًما للموقف وإنقاًذا للدعوة من كثرة التخرصات وا=قاويل 
  ه والسBم عليكم ورحمة _ وبركات

  السكرتير العام                       المرشد العام 
  ھـ ٢٤/٣/١٣٧٣تحريًرا في              

  م ٣١/١٢/١٩٥٣                       

  التقرير التفصيلي للجنة تحقيق العضوية  
  في قضية ا9ساتذة صالح عشماوي والشيخ محمد الغزالي 

  وأحمد عبد العزيز ج3ل 
  لرحيم بسم & الرحمن ا

  . اللھم ألھمنا الصواب ، وجنبنا مزالق القول ونوازع الھوى . الحمد q وصلي _ علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم     

  : اتھاًما  ١٦ •
م أح�ال إلين�ا مكت�ب اJرش�اد الع�ام ١٩٥٣م�ن ديس�مبر  ٢ھ�ـ المواف�ق ١٣٧٣م�ن ش�ھر ربي�ع ا=ول  ٢٥في يوم ا=ربعاء     

إل�ي اJخ�وان ا=س�اتذة ص�الح عش�ماوي ومحم�د غزال�ي وأحم�د عب�د العزي�ز ج�Bل للفص�ل ف�ي أم�رھم ، تقرير اتھام موج�ه 
وف��ي أول جلس�ة عق�دتھا اللجن��ة ف�ي مس�اء الي��وم . باعتب�ارھم موض�ع اختص�اص اللجن��ة =نھ�م أعض�اء ف��ي الھيئ�ة التأسيس�ية 

في التنحي عنھا خBل فترة نظ�ر ھ�ذه القض�ية =ن�ه  المذكور ، تقدم ا=خ ا=ستاذ عبد العزيز كامل رئيس اللجنة برغبته إلينا
وبعد أن قرأت قائمة . شاھد فيھا ، فأقرت اللجنة رغبته وانتخبت ا=خ ا=ستاذ محمود عبد العليم رئيًسا لھا خBل ھذه الفترة 

ث�م ا=س�تاذ ا,تھام وھي تتضمن ستة عشر اتھاًما ، رأت استدعاء بع�ض م�ن وردت أس�ماؤھم ف�ي التقري�ر مكت�وب بش�ھادته 
ث�م اس�تدعت اللجن�ة ا=خ ا=س�تاذ نجي�ب جويف�ل واس�تمعت . محمد فرغلي فا=ستاذ ھارون المجددى اللذين أدلي�ا بش�ھادتيھما 

  . إلي شھادته في واقعة معينة ورد ذكر اسمه فيھا في شھادة ا=ستاذ محمد فرغلي 

  : جلسات  ٨ •

عق�دتھا اللجن�ة بحج�رة نائب�ة ف�ي دار المكت�ب اJداري للق��اھرة ، وق�د اس�تغرقت ش�ھادة ھ�ؤ,ء ومناقش�تھم ثم�اني جلس�ات     
وبع�د أن رأت اللجن�ة ا,كتف�اء بھ�ذه الش�ھادات ق�رر دع�وة اJخ�وان الموج�ه إل�يھم . وأخذت من الزمن أربًعا وثBث�ين س�اعة 

لBس�تماع إل�ي م�ا عن�ده ،  ا,تھام لنستمع إلي ما لديھم من دفاع ، فكتب إل�ي ك�ل م�نھم خطاًب�ا ت�دعوه في�ه إل�ي المث�ول أمامھ�ا
وحرًص�ا م�ن اللجن�ة عل�ي ا,طمئن�ان إل�ي وص�ول ال�دعوة إل�يھم كل�ف ا=خ محم�د ھاش�م الموظ�ف .. وحددت اليوم والساعة 

وفي اليوم المحدد ل�م يحض�ر م�نھم إ, ا=خ ا=س�تاذ أحم�د عب�د العزي�ز .. بالمركز العام بتوصيلھا بنفسه إلي مظان وجودھم 
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أو,ً ھ�ذا البي�ان : " ا,ستماع إلي ن�ص ق�رار ا,تھ�ام فق�رئ علي�ه فك�ان رده ھ�و ھ�ذه الكلم�ات بنص�ھا  جBل الذي طلب أو,ً 
  : ثم أخرج من حقيبته خطاًبا موقًعا منه ومن زميليه ا=ستاذين محمد الغزالي وصالح عشماوي ھذا نصه " مليان أكاذيب 

  حضرة ا=خ الكريم ا=ستاذ سعد الدين الوليلي     
    Bم عليكم ورحمة _ وبركاته وبعد الس :  
للتحقي�ق ف�ي ش�أن م�ا ورد خاًص�ا بك�م ف�ي ) ا=ح�د(فقد وصلنا خطابكم للحضور أمام لجنة تحقي�ق العض�وية مس�اء الي�وم     

  . إلخ ... تقرير مكتب اJرشاد العام 
تقري�ر مكت�ب اJرش�اد الع�ام ، =ن  ونحب أن نؤكد لكم أن لجنة العضوية , تملك الصBحية للتحقي�ق معن�ا فيم�ا ورد ف�ي    

ولجن�ة العض�وية ل�يس م�ن حقھ�ا و, ز, م�ن س�لطتھا . موضوع التحقيق ھو خBف بيننا وبين أعضاء مكتب اJرشاد الع�ام 
ول�ذلك يج�ب أن ي�رد ا=م�ر كل�ه إل�ي الھيئ�ة التأسيس�ية نفس�ھا ،  –وھ�م أح�د طرف�ي الخ�Bف  –التحقي�ق م�ع أعض�اء المكت�ب 

ويمك�ن ع�رض الخ�Bف عليھ�ا . لخميس القادم ، فھي اللجنة المختص�ة لمحاس�بة المكت�ب ومحاس�بتنا أيًض�ا وستنعقد في يوم ا
  . لتفصل فيه والسBم عليكم ورحمة _ وبركاته 

  توقيعـات 
  أحمد عبد العزيز جBل                    محمد الغزالي                          صالح عشماوي 

  : ة المدعي عليھم حرص اللجنة علي مصلح •

فشرعت اللجنة في مناقشته في ھذا المبدأ الخطي�ر عل�ي نح�و يلم�س المطل�ع عل�ي محض�ر تس�جيله مق�دار ح�رص اللجن�ة     
  . غير أن ساعتين كاملتين لم تزحزحاه قرره خطابھم من سابقة خطيرة . علي مصلحة ھؤ,ء اJخوان المدعي عليھم 

ي مص�لحة الم�دعي عل�يھم ، ق�ررت أن تت�يح لھ�م فرص�ة أخ�ري بتوجي�ه ال�دعوة إل�يھم وإمعاًنا من اللجنة في الحرص عل    
للحضور ثانية في اليوم التالي ، وأشارت في كتاب الدعوة إلي ملخص المناقشة التي ج�رت ب�ين اللجن�ة وب�ين ا=س�تاذ أحم�د 

ماًم�ا ع�ن مكت�ب اJرش�اد ، وأن جBل ، وأكدت فيه أن اللجنة ھي وحدھا موضع ا,ختص�اص ، وأنھ�ا مس�تقلة ت زعبد العزي
. ثم حددت لھ�م الموع�د ب�اليوم والس�اعة كم�ا ح�ددت المك�ان .. المكتب , سلطان له عليھا ، وأن , مرجع لھا إ, ضمائرھا 

وانعق�دت اللجن�ة قب�ل الموع�د المح�دد بنص�ف س�اعة . وكلفت ا=خ محمد ھاشم بتوصيل ھذه الخطاب�ات فس�لمھا إل�يھم بنفس�ه 
  . تى الساعة العاشرة دون أن يحضر منھم أحد ودون أن يصل منھم اعتذار وظلت منعقدة ح

  : ھذا ھو القانون ا9ساسي لaخوان  •

وقب�ل أن نب�دأ ف�ي النظ�ر ف�ي وق�ائع القض�ية ن�ري أن نن�اقش أو,ً المب�دأ ال�ذي بن�ي علي�ه الم�دعي عل�يھم اعتراض�ھم عل�ي     
ومرجعنا بطبيعة الحال ھو قانون النظ�ام ا=ساس�ي لھيئ�ة . ب اJرشاد صBحية اللجنة للتحقيق معھم فيما ورد في تقرير مكت

  : اJخوان المسلمين فنثبت منه ھنا المواد اfتية 
أن تقرر في أي اجتماع ، أو بناٌء عل�ي ترش�يحات اللجن�ة المنص�وص عليھ�ا  –الھيئة التأسيسية  –لھذه الھيئة :  ٣٦مادة     

( حق العضوية للھيئة التأسيسية بشرط أن تت�وفر ف�يمن ي�راد منح�ه إياھ�ا ھ�ذه الش�روط  في المادة التالية منح بعض اJخوان
  ) . وذكرت الشروط 

لجنة من سبعة أعض�اء ) ومن غير ا=عضاء المنتخبين لمكتب اJرشاد(تنتخب الھيئة التأسيسية من أعضائھا :  ٣٧مادة     
Jت بالفقه اBلمام والصJجراءات القانونية ، ويفضل غير القاھريين وذوو اJمي واBمھمتھا تحقيق ما يحال عليھا من . (س

ولھ�ذه . المرشد العام أو مكت�ب اJرش�اد أو الھيئ�ة نفس�ھا خاًص�ا بم�ا يم�س ا=عض�اء ف�ي س�لوكھم أو الثق�ة بھ�م أو أم�ر آخ�ر 
  ) . لعاماللجنة أن توقع ما تشاء من الجزاءات حتى اJعفاء من العضوية علي أن تعتمد ذلك من المرشد ا

وتخت�ار " . باq علي أن ي�ؤدوا م�ا عل�يھم بالذم�ة والص�دق وا=مان�ة " وعند اختيار ھؤ,ء ا=عضاء يقسمون أمام الھيئة     
 –اللجنة رئيس�ھا وس�كرتيرھا ب�ين أعض�ائھا عق�ب اختيارھ�ا مباش�رة ، وت�دون قراراتھ�ا ومحاض�رھا ف�ي س�جل ھ�اص بھ�ا 

وتكون قراراتھا صحيحة إذا صدرت ع�ن  –أعضائھا متى كان فيھم الرئيس  ويكون اجتماعھا صحيًحا بحضور خمسة من
. و, مانع من اختيارھا كلھا أو بعضھا =كثر من م�رة . ويتجدد اختيارھا مع اختيار المكتب  –ا=غلبية المطلقة للمجتمعين 
ي يرفع إلي مكتب اJرش�اد الع�ام وللعضو الذي يتقرر فصله أن يستأنف ھذا القرار بطلب كتاب –وتجتمع بدعوة من رئيسھا 

  . ليعرض علي الھيئة التأسيسية في أول اجتماع لھا ، ورأيھا فيه حاسم 
ف��إذا تك��رر . إذا قص��ر واح��د م��ن أعض��اء الھيئ�ة التأسيس��ية ف��ي الواجب��ات الملق��اة علي�ه نص��حه المرش��د الع��ام :  ٣٨م�ادة     

قة ، إ, إذا ك�ان عض�ًوا بالمكت�ب فيتخ�ذ ف�ي ش�أنه م�ا ن�ص علي�ه ف�ي التقصير أحاله علي اللجنة المنوه عنھ�ا ف�ي الم�ادة الس�اب
  .  ٢٥المادة 

  : وھذه المواد تتضمن القواعد اfتية     
     ًDأن الھيئة التأسيسية وھي السلطة العليا في الجماعة فوضت ھذه اللجنة في مباشرة حق التحقيق مع أعضائھا فيم�ا : أو

Bص�دار ق�رار بالعقوب�ة حت�ى ينسب إليھم ، وناطق بھا ا,ضطJحية له وBع بأعباء ھذه الناحية من سلطتھا ، ومنحتھا الص
  . الفصل من العضوية 
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حصرت الھيئة الشروط التي متى توفرت مجتمعة قبل عضو من أعضائھا كان للجنة الصBحية في مباشرة ح�ق : ثانًيا     
  : ما وھما التحقيق معه وتوقيع الجزاءات عليه في شرطين , ثالث لھ

  . أن يكون ا=خ المنسوب إليه ا,تھام عضًوا في الھيئة التأسيسية  – ١         
  . أن يحال ھذا ا,تھام إلي اللجنة من المرشد العام أو مكتب اJرشاد أو من الھيئة نفسھا  – ٢         

ت�وفر ق�بلھم الش�رطان الس�ابقان م�ن وج�وب المث�ول  أحًدا من أعضاء الھيئة التأسيسية الذين) ٣٨(لم تستثن المادة : ثالًثا     
أمام اللجنة لمباشرة حقھا معه إ, أعضاء مكتب اJرشاد ماداموا متمتعين بھذه الصفة ، أما إذا زالت عنھم ھذه الصفة سواء 

لك إل�ي فم�ردھم ك�ذ –) ٢٥(أكان ذلك بعد تجدي�د انتخ�ابھم أو بق�رار م�ن المكت�ب نفس�ه عل�ي الص�ورة الت�ي وض�حتھا الم�ادة 
  . اللجنة 

وا=خ�رى ) ٣٦الم�ادة (أن الھيئة التأسيسية حين جعلت للجنة مھتمين أو,ھما تختص بإدخال أعض�اء ف�ي الھيئ�ة : رابًعا     
قيدت اختصاص اللجنة في اJدخال بقص�ره عل�ي مج�رد ) ٣٧المادة (تختص بالتحقيق مع أعضائھا وتقرير العقوبات عليھم 

المھمة ا=خ�رى وھ�ي التحقي�ق والعقوب�ة حت�ى الفص�ل م�ن العقوب�ة أطلق�ت للجن�ة الح�ق ف�ي ذل�ك  الترشيح ، في حين أنھا في
وجعلت قرارھ�ا نھائًي�ا بع�د اعتم�اده م�ن المرش�د الع�ام ، ول�م تجع�ل لنفس�ھا الح�ق ف�ي إع�ادة النظ�ر ف�ي الق�رار بع�د ص�دوره 

وتقدم العضو المفصول بطلب كتابي فيه إلي  وإعBن العضو به إ, في حالة واحدة ھي أن يكون القرار فصBً من العضوية
  . مكتب اJرشاد عرض طلبه باستئناف القرار علي الھيئة التأسيسية في أول اجتماع لھا ورأيھا فيه حاسم 

ف��ي ) ٣٧(تق��ديًرا م��ن الھيئ��ة لخط��ورة الس�لطة المخول��ة لھ��ذه اللجن��ة أحاطتھ��ا بش�روط وض��مانات بينتھ��ا الم��ادة : خامًسfا     
جب توافرھا في عضوھا وفي تحديد أغلبية خاصة لجلساتھا وفي القسم الذي يؤديه أعض�اؤھا أم�ام الھيئ�ة عن�د الصفات الوا

  . اختيارھم وفي اعتماد قراراتھا من المرشد العام 
أن يك�ون ) ٣٧(ليس لمكتب اJرشاد العام سلطة من قريب و, من بعي�د عل�ي ھ�ذه اللجن�ة فق�د اش�ترطت الم�ادة : سادًسا     

كم�ا أن الم�ادة نفس�ھا جعل�ت انتخابھ�ا م�ن ح�ق الھيئ�ة التأسيس�ية نفس�ھا الت�ي تنتخ�ب . ؤھا م�ن غي�ر المنتخب�ين للمكت�ب أعضا
وبذلك قسمت الھيئة سلطتھا بين لجنتين ، فعھدت بسلطتھا التنفيذي�ة إل�ي المكت�ب وعھ�دت بس�لطاتھا القض�ائية إل�ي  –المكتب 

  . لجنة العضوية 
قرره القانون من أي قرار يمس كيان الجماعة يصدر من أية إدارة من إدارات الدعوة , يكتسب ويتضح ذلك جلًيا فيما ي    

صفته إ, إذا اعتمده مكتب اJرشاد ، ماعدا قرارات ھذه اللجنة فإنھا تكتسب صفتھا الشرعية دون عرضھا علي المكتب أو 
  . اعتمادھا منه 

  : من الناحية الشكلية  •

المستقاة من قانون الجماعة نحب أن نناقش موقف ھؤ,ء ا=عضاء الثBثة من اللجنة من ناحية  وعلي ضوء ھذه القواعد    
  : الشكل علي الوجه اfتي 

  : صفاتھم  –أ   
  . أعضاء في الھيئة التأسيسية : أو,ً      
  . ليسوا أعضاء مكتب اJرشاد العام : ثانًيا      

  : شكل اللجنة  –ب  
للجنة أحد أعضائھا وھو الشيخ محمد الغزال�ي أح�د الم�دعي عل�يھم بخط�اب مس�جل ب�أن ق�رار وقف�ه ق�د أخطرت ا: أو,ً      

  . نحاه عن عضوية اللجنة حتى يفصل في أمره 
التقي قرارھا برغبة رئيسھا ا=ستاذ عبد العزيز كامل في تنحيته عن رياسة اللجنة وعضويتھا خBل نظرھا ھذه : ثانًيا      

  . شاھًدا فيھا  القضية ,عتباره
  . انتخبت ا=ستاذ محمود عبد الحليم رئيًسا لھا خBل نظر ھذه القضية : ثالثاً      
  . أخطرت بذلك فضيلة المرشد العام : رابًعا      
  . حافظت طوال جلساتھا علي العدد القانوني =عضائھا فكانوا خمسة دائًما منھم الرئيس : خامًسا     

  : اJجراءات  -جـ  
  . أحال مكتب اJرشاد العام إلي اللجنة تقرير اتھام ضد ھؤ,ء ا=عضاء الثBثة : أو,ً      
سمعت اللجنة ش�ھادة م�ن وردت أس�ماؤھم ف�ي ق�رار ا,تھ�ام وبع�ض م�ن ورد ذك�رھم ف�ي ش�ھادة ھ�ؤ,ء الش�ھود : ثانًيا      

  . واستجوبتھم وناقشتھم 
ولم�ا تخلف�وا . لحض�ور ھ�ؤ,ء ا=عض�اء الم�دعي عل�يھم أمامھ�ا وأخط�رتھم ب�ذلك حددت اللجنة الموعد والمك�ان : ثالثاً      

  . أتاحت لھم فرصة أخري بالكتابة إليھم كذلك 
  . لم يرد المدعي عليھم أعضاء اللجنة كلھم أو بعضھم لمأخذ عليھم : رابًعا      
لضمانات واJجراءات الت�ي تض�منھا ق�انون ومن ذلك يري الناظر بعين القانون المجرد عن الھوى أن جميع الشروط وا    

وك�ان . النظام ا=ساسي للجماعة Jلزام ھؤ,ء ا=عضاء الثBثة بالمثول أمام اللجنة Jجراء التحقيق معھم ق�د ت�وفرت كامل�ة 
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يجب علي ھؤ,ء ا=عضاء الدين لم يعتذروا ع�ن الحض�ور بع�ذر ش�رعي أن يحض�روا ف�ي الموع�د والمك�ان المح�ددين لھ�م 
  . التھم الموجھة إليھم بما عسي أن يكون لديھم من أدلة لدفع 

  : أوضحنا لھم كل الحقائق  •
وبا,طBع علي محضر تحقيق مع ا=ستاذ أحم�د عب�د العزي�ز ج�Bل ، وعل�ي كت�اب ال�دعوة ال�ذي وجھت�ه إل�ي ا=عض�اء     

ا ف�ي تجلي�ة حق�ائق الق�انون لھ�م ، وف�ي الثBثة المدعي عل�يھم للحض�ور ف�ي الم�رة ا=خي�رة ، يتب�ين أن اللجن�ة ل�م ت�دخر وس�عً 
. مج��اراتھم إل��ي أبع��د الح��دود ف��ي س��بيل إدخ��ال الطمأنين��ة إل��ي نفوس��ھم حت��ى يفيئ��وا إل��ي الح��ق ويس��تجيبوا لص��وت الق��انون 

أن يتلق�ف أول م�ن يقابل�ه ،  –إذا ك�ان لدي�ه دلي�ل براءت�ه  –واJنسان بطبيعته إذا وجه إليه اتھام ، وعلق سمعته شيء ت�واق 
مس م�ن يس��أله ليفض�ي إلي��ه بأدل�ة براءت��ه ، لي�دحض ھ��ذا ا,تھ�ام ، ويخل��ص س�معته مم��ا عل�ق بھ��ا ، ,س�يما إذا عل��م أن وي�تل

  . إفضاؤه بذلك =ول سائل لن يمنعه من اJفضاء لغيره 

  : القانون يبطل اDدعاء  •

=ن م�ن الس�ھل . يع�د ب�اطBً  والواقع أن ا,حتجاج بوجود خBف بين عض�و الھيئ�ة الم�دعي علي�ه وب�ين أعض�اء المكت�ب    
خصوًص�ا إذا عل�م أن أكث�ر الح�ا,ت . علي كل عضو مح�ال إل�ي اللجن�ة ي�دعي ھ�ذا الخ�Bف ليفل�ت م�ن المث�ول أم�ام اللجن�ة 

ويمك�ن  –وب�ذلك يك�ون مث�ار الخ�Bف ممكًن�ا وج�وده بطبيع�ة اJج�راءات  –تحول إلي اللجنة عن ھذا الطريق وھو المكت�ب 
وبذلك يبطل عمل اللجن�ة .. سه بنفس الصورة إذا ما كان التحويل إلي اللجنة عن طريق المرشد العام إثارة ھذا ا,حتجاج نف

والتحاي�ل عل�ي إبط�ال إح�دى م�واد ق�انون ) . ٣٧(، ويبطل بالتالي ما قصد إليه القانون من إيراده إحدى مواده وھ�ي الم�ادة 
 ًBف�اً كم�ا وإذا فرضنا جد,ً أن الذي يم�نعھم م�ن . مقرر يعتبر باطBالوق�وف أم�ام اللجن�ة أن بي�نھم وب�ين أعض�اء المكت�ب خ

أن يبرئوا أنفسھم أو,ً أمام اللجنة مما ھو منسوب إل�يھم ث�م يرفع�وا  –لو كانوا جادين  –ادعوا في كتابھم ، فھل ھذا يمنعھم 
ا بنظري�ة الم�دعي عل�يھم شكواھم بعد ذلك ضد أعضاء المكتب إلي الجھة التي يرونھا موضع اختصاص ؟ كما أننا ل�و أخ�ذن

  وق��������ام خ��������Bف ب��������ين عض��������وين أح��������دھما عض��������و ف��������ي الھيئ��������ة التأسيس��������ية واfخ��������ر ل��������يس عض��������ًوا فيھ��������ا 
وبع�د أن يئس�ت اللجن�ة م�ن . وبذلك تضيع الحقوق وتتب�دد دون مراج�ع .. إذن لما وجد المختلفان لجنة تحقيق يحتكمان إليھا 

 وإليھم ، ورأت أن من حقھا أن تس�ير ف�ي القض�ية ، وأن تح�اكمھم حضورھم أو إذعانھم إلي القانون بعد أن أعذرت إلي _
  . غيابًيا مكتفية بما تضمه محاضر تحقيقاتھا 

  : وھنا ننتقل إلي الموضوع فنري ما يأتي     
   ًDكانوا مع المعتصمين ولم يستنكروا عملھم : أو :  

ثب�ت أن الم�دعي عل�يھم الثBث�ة  ١٩٥٣نوفمبر  ٢٨م في أول بيان أصدروه بتوقيعاتھم ونشروه في الصحف الصادرة يو    
،  ١٩٥٣نوفمبر  ٢٧الموافق  ١٣٧٣من شھر ربيع ا=ول  ٢٠كانوا مع المعتصمين بدار المركز العام يوم الجمعة الموافق 

لمثلھم  وأنھم لم يواجھوا تصرفات ھؤ,ء المعتصمين با,ستنكار ، مع أنھم كانوا منھم موضع الرضا والقيادة ، وكان ينبغي
أن يطمئن�وھم إل�ي أنھ�م س�يقومون ع�نھم  –وقد حازوا ھذا المكان�ة ف�ي نف�وس ھ�ؤ,ء الش�بان  –ممن يحسن النية والتصرف 

وم�ا  –بالتفاھم مع فضيلة المرشد أو مع مكتب اJرشاد ، ويطلبوا إليھم ا,نصراف ، فإذا أبوا ك�ان عل�يھم ھ�م أن ينص�رفوا 
أم�ا ف�ي ال�دعوة فم�ا ك�ان ف�ي .. أنفسھم أن يفعلوا ذلك لو كانوا حسنى النية والتصرف  كان يضيرھم شيًئا في الدعوة و, في

طوق ھؤ,ء الشبان المعتصمين أن يفعل�وا أس�وأ مم�ا فعل�وا ، وأم�ا ف�ي أنفس�ھم فق�د وق�ف كثي�ر م�ن أعض�اء المكت�ب والھيئ�ة 
مث�ال اJخ�وان ا=س�اتذة عم�ر التلمس�اني التأسيسية من ھذا الشباب الموقف الذي أشرنا إلي�ه وم�ا ض�ارھم ف�ي أنفس�ھم ش�يء أ

وا=خي��ر ل��م يكت��ف . وعب��د الق��ادر ع��ودة وعب��د الحك��يم عاب��دين وعم��ر ا=مي��ري والش��يخ محم��د فرغل��ي وعب��د العزي��ز كام��ل 
  . بالموقف السلبي بل ظل معھم طيلة الليل يحاول إخراجھم من المركز العام 

ستاذ أحمد عبد العزيز جBل حين ادعيا ل?ستاذ عبد العزيز كامل بعد أن وفي ھذا تفنيد ,دعاء الشيخ محمد الغزالي وا=    
  . ذلك تھدئة للثائرين وتخليًصا للدعوة من ھذا المأزق  نوفمبر أنھما إنما فعB ٢٨وقعا بيانھم الذي نشر بالصحف يوم 

  : ھذه بياناتھم تحكم عليھم : ثانًيا   
  : ضمنوه النقاط اfتية  ١٩٥٣نوفمبر  ٢٨نشروه بالصحف الصادرة يوم أصدر المدعي عليھم بياًنا موقًعا منھم     
  . ادعاءھم أن ا=ستاذ المرشد العام أعلن استقالته علي الم?  – ١    
إلغاءھم قرار مكتب اJرشاد العام بفصل ا=ربعة المفصولين ، واعتبارھم إياھم موق�وفين فق�ط حت�ى تح�دد م�وقفھم  – ٢    

  . ريرھا علي الھيئة التأسيسية لجنة خاصة تعرض تق
  . إصدار قراَرً◌ا من ثBثتھم مع الرابع بوقف مكتب اJرشاد العام حتى تبت الھيئة في مصيره  – ٣    
  . اعتبارھم أنفسھم ھيئة تقوم بتصريف شئون الدعوة وإدارة المركز العام لحين اجتماع الھيئة التأسيسية  – ٤    
بت أن ا=ستاذ المرشد لم يستقل ، فالمكتب وھو الجھة المختصة نفي ذل�ك ، والم�دعي عل�يھم ل�م وبتحقيق النقطة ا=ولي ث    

ا=ول الك�ذب وا,فت�راء واfخ�ر إش�اعة : وتب�ين ب�ذلك أنھ�م ارتكب�وا خط�أين  –يقدموا دل�يBً مادي�اً و, معنوًي�ا عل�ي ادع�ائھم 
   .الذعر وا,رتباك في صفوف اJخوان بنشر ھذا الكذب في الصحف 
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وبتحقيق النقطة الثانية تبين أن مكتب اJرشاد لم يلغ ق�رار الفص�ل ال�ذي أص�دره ض�د ا=ربع�ة المفص�ولين ، وأن مكت�ب     
وب�ذلك يك�ون الم�دعي  –اJرشاد , يجعله القانون ا=ساس�ي مس�ئو,ً أم�ام أي�ة س�لطة ف�ي الجماع�ة إ, أم�ام الھيئ�ة التأسيس�ية 

ھيئ�ة التأسيس�ية مجتمع�ة ، وب�ذلك يكون�ون ق�د خرج�وا عل�ي الق�انون ال�ذي ب�ايعوا علي�ه عليھم ق�د انتخب�وا =نفس�ھم شخص�ية ال
  . وعلي الھيئة التي ھم مجرد أفراد منھا 

وبتحقيق النقطة الثالثة تبين أن موقف مكتب اJرشاد ليس من حق آي�ة س�لطة ف�ي الجماع�ة إ, ھ�ذه الھيئ�ة التأسيس�ية كم�ا     
  . م قد خرجوا مرة أخري علي القانون الذي أقسموا علي احترامه والخضوع =حكامه ذكرنا ، وبذلك يكون المدعي عليھ

وبتحقيق النقطة الرابعة تبين أن في تنصيبھم أنفسھم أوصياء عل�ي الجماع�ة , خروًج�ا عل�ي الق�انون فحس�ب ب�ل ابت�داًعا     
ت أع�داء ال�دعوة م�ن اJرج�اف بالس�وء ، لسابقة خطيرة تركت آثارھا في كيان الدعوة الداخلي ومركزھا الخ�ارجي ، ومكن�

ذلك أنھم نصبوا أنفسھم أوصياء ومنحوا أنفسھم جميع السلطات فوق .. وتھوين أمر الجماعة وبالتالي أمر العاملين لkسBم 
  . الجماعة دون أن يرجعوا إليھا ، أو يأخذوا بذلك تفويًضا منھا 

يئات الش�عبية ع�ن أخ�ذ حقھ�ا م�ن ھ�ؤ,ء المفت�اتين =نھ�ا , تمل�ك عقوب�ة وأما ھذا ا,فتيات علي الحقوق تقصر قوانين الھ    
ھذه ا=خطاء اشترك ثBثتھم فيھا ، و, سبيل إلي إنكارھا أو ال�تملص منھ�ا ، =نھ�م نش�روھا . أشد من اJعفاء من العضوية 

نھم اس�تمروا ف�ي إص�دار في الصحف ممھورة بتوقيعاتھم ، ولم يلحقوھا بعد أن ظھرت علي صفحات الصحف بتكذيب بل إ
وقد ,حظت اللجنة أن المدعي عليھم كثيًرا ما ي�ذكرون ف�ي بيان�اتھم أن�ه س�يلجئون إل�ي . البيانات المماثلة في الصحف أيًضا 

فمن أي ن�ص ف�ي ق�انون اJخ�وان  –الھيئة التأسيسية متظلمين من قرار الفصل الذي أصدره المكتب ضد ا=ربعة ا=عضاء 
موا علي الخضوع له فھموا أن وسيلة عرض تظلم علي الھيئة م�ن ق�رار للمكت�ب ھ�ي أن يعتص�موا ب�دار المسلمين الذي أقس

المركز العام وأن يتخذوا قرارات بوق�ف المكت�ب وإح�Bل أنفس�ھم محل�ه ، والمس�ارعة بنش�ر ھ�ذه الق�رارات الض�ارة بس�معة 
  . المرشد العام الجماعة في الصحف ، واستباحة الكذب العلني بنشر خير كاذب باستقالة 

ثم ھم , يعلنون لجوءھم إلي الھيئة التأسيسية إ, بعد اتخاذ ھذه الخطوات غير المسبوقة ف�ي ت�اريخ الجماع�ة ، م�ع العل�م     
بأن الفرصة كانت متاحة لھم منذ صدور قرار الفصل لدعوة الھيئة بالطريق القانوني دون الوقوع في ھ�ذا الخط�أ الجس�يم ، 

وقب��ل أن تنتھ��ي اللجن�ة م��ن تحلي��ل نق��اط ھ��ذا البي��ان . تجتم��ع الھيئ��ة ف��ي ميعادھ��ا المح�دد وم��ا ك��ان بالبعي��د أو ا,نتظ�ار حت��ى 
والمنس�وب إل��ي الم�دعي عل�يھم كثي��ر س�واء ف�ي قائم��ة  –وتحقيقھ�ا ، نح�ب أن نلف�ت النظ��ر إل�ي أن قرارھ�ا ف��ي ھ�ذه القض�ية 

ج�اء ف�ي ھ�ذا البي��ان ، =ن مجموع�ة م�ن الوق�ائع المادي��ة س��يعتمد أعظ�م ا,عتم�اد عل�ي م��ا  –ا,دع�اء أو ف�ي ش�ھادة الش�ھود 
  . سجلوھا بتوقيعاتھم علي أنفسھم ،وبذلك , يكون ھناك مجال للتظلم من القرار بدعوي أنھم لم يحضر أمام اللجنة

  : النشر بالصحف : ثالثاً   
لنش�ر ك�ل م�ا يص�در ع�نھم ، حت�ى  ومما أكد للجنة سوء نية المدعي عليھم وسوء تصرفھم أنھ�م اتخ�ذوا الص�حف وس�يلة    

وھ�ذه وس�يلة للتش�ھير تتن�افي م�ع الخل�ق اJس�Bمي وم�ع .. كتابھم الذي أرسلوه إلي اللجنة يذكرون فيه أنھم لم يمثلوا أمامھ�ا 
  . تقاليد الدعوة ، و, يقدم عليھا ذو نية حسنة ، والضرر الذي سببه ھذا النشر , يخفي علي أحد 

  : رابًعا   
بياًنا ادعوا فيه أن ا=خ الشيخ محمد فرغلي ف�ي ا,جتم�اع  ٢٩/١١/١٩٥٣لمدعي عليھم بالصحف الصادرة يوم نشر ا"     

الذي عقد في منزل نائب رئيس الوزراء اتفق معھم علي تكوين لجنة للتحقيق مع اJخوان المفصولين وبسؤال الش�يخ محم�د 
أي�ة لجن�ة تق�وم بھ�ذا التحقي�ق ال�ذي : مع المفصولين سأله ق�ائBً  فرغلي قرر أنه طلب منه ا=ستاذ صالح تكوين لجنة للتحقيق

إن مكت�ب : فق�ال ل�ه ا=س�تاذ فرغل�ي  –يقصد تلك التي تتكون منه ومن زمBئه الثBثة  –لجنتنا : تريد ؟ فقال ا=ستاذ صالح 
ص�لھم ، وھ�و م�ؤتمن عل�ي اJرشاد ھو الھيئة اJدارية العليا للجماعة ، وھو ص�احب الح�ق المطل�ق ف�ي قب�ول ا=عض�اء وف

أمور الجماعة ، وليس =حد أن ينازعه في ھذا ا,ختصاص ، ومع ذلك فإن مكتب اJرشاد حينما أصدر قرار فصل ھؤ,ء 
  " . الشبان ا=ربعة أعطاھم حق التظلم ، فمن أراد أن يتظلم فمن الطبيعي أن ينتدب مكتب اJرشاد لجنة التحقيق معه 

في نفس البيان أن ا=ستاذ عبد العزي�ز كام�ل أبلغھ�م أن�ه أفل�ح ف�ي إقن�اع أعض�اء المكت�ب للموافق�ة  ونشر المدعي عليھم"     
ال�دكتور : وفي ساعة متأخرة من الليل اتصل خمسة م�ن أعض�اء مكت�ب اJرش�اد ھ�م : ثم قالوا  –علي تكوين لجنة للتحقيق 

من البنا والسيد محم�د حام�د أب�و النص�ر وأبلغون�ا أنھ�م خميس حميدة وا=ساتذة عمر التلمساني وعبد القادر عودة وعبد الرح
وعل�ي ھ�ذا ا=س�اس نش�ر بي�ان ا=م�س وفي�ه ذكرن�ا تك�وين لجن�ة للتحقي�ق ولكنن�ا : ثم قالوا . وافقوا علي تأليف لجنة للتحقيق 

ولك�ن م�ع عض�ًوا وت�أليف لجن�ة للتحقي�ق , م�ع اJخ�وان المفص�ولين حس�ب ا,تف�اق ،  ٢١فوجئنا في الص�باح بق�رار بوق�ف 
  " . اJخوان الذين احتجوا علي قرار الفصل 

  ماذا قال الشھود ؟  •

وبسؤال ا=خ ا=ستاذ عبد العزيز كامل في ھذا الصدد قرر أن كل ما وع�دھم ب�ه ھ�و أن يتوس�ط ف�ي ا=م�ر دون أن يقي�د     
ر اJخ�وة ا=ربع�ة م�ن أعض�اء أن ال�ذي دار بينن�ا ف�ي حض�و: وبسؤال ا=خ ا=ستاذ عمر التلمس�اني ق�رر . نفسه بحل معين 

المكتب ، أن المكتب قرر تكوين لجنة من الشيخ محمد فرغلي والسيد محم�د حام�د أب�و النص�ر وعم�ر التلمس�اني لتحقي�ق م�ا 
حدث مساء الجمعة من الشبان الذين اعتصموا بعد أن ذھبوا إلي منزل فض�يلة المرش�د ، ونظ�ر ك�ل تظل�م يق�دم م�ن ا=ربع�ة 
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كما أن المكت�ب أح�ال إل�ي ھ�ذه اللجن�ة التحقي�ق م�ع الش�يخ س�يد . قد قدم إلينا تظلم من أحمد عادل كمال  المفصولين ؛ إذ كان
  " . ولم نقل أبًدا إن ھذه اللجنة للتحقيق مع المفصولين . " سابق الذي صدر قرار بإيقافه 

أنه علم  –ليBً  –ر الكتاب العربي وأحب أن أقول إن ا=ستاذ صالح عشماوي قرر لنا ونحن في دا: ويقرر كذلك فيقول     
تليفونًيا بأن المكتب اJداري أوقف واحًدا وعشرين من اJخوان ، فھ�و إذن ل�م يفاج�أ ف�ي ص�باح الي�وم الت�الي بش�يء =ن م�ا 

وبس�ؤال ا=خ�وين ا=س�تاذين محم�د حام�د أب�و . يقرر أن�ه ف�وجئ ب�ه ف�ي الص�باح ك�ان يعلم�ه قب�ل أن تص�در جرائ�د الص�باح 
وذكر ا=ستاذ عب�د الق�ادر ع�ودة أنھ�م ق�الوا ذل�ك . بد القادر عودة ، قررا نفس الذي قرره ا=ستاذ عمر التلمساني النصر وع

وت�ري اللجن�ة . في دار الكتاب العربي للمدعي عليھم وكان معھم آخرون ذكر منھم عبد الرحمن السندي والشيخ سيد س�ابق 
عن لجنة التحقيق وبين ما قرره الش�ھود ال�ذين أوردن�ا ملخ�ص  ٣٠/١١أن الفرق بين ما نشره المدعي عليھم بالصحف يوم 

فالمنشور بالصحف , يشعر بأن المكتب متمسك بقراره و, بأن اللجنة المنوه عنھا إن ھي إ, لجنة . ما قرروه فرق شاسع 
ة العضوية وإن كانت ت�ؤثر ولجن. للتحقيق مع الذين أحدثوا الشغب يوم الجمعة وللتحقيق في تظلم من يتظلم من المفصولين 

أن تمسك عن القطع ب�رأي ف�ي ھ�ذه النقط�ة ، إ, أنھ�ا تض�ع بجان�ب ھ�ذا أن ا=س�تاذ ص�الح عش�ماوي اجت�رأ عل�ي نش�ر خب�ر 
 –بمجلة الدعوة باستقالة ا=خوين ا=ستاذ عبد العزيز كامل من لجنة العضوية والدكتور محمد سليمان من الھيئ�ة التأسيس�ية 

يتصل با=ستاذ عبد العزيز كامل في�ه تحري�ف ظ�اھر ، وأن ال�دكتور محم�د س�ليمان ل�م يس�تقل م�ن الھيئ�ة  وثابت أن إيراد ما
فإذا وضعنا ھذه الوقائع من ا=ستاذ صالح عشماوي بجانب ما نشره ع�ن لجن�ة التحقي�ق اس�تطعنا أن نحك�م عل�ي . التأسيسية 

  . روايته ونحن مطمئنون 
  : خامًسا   

عزيز كامل في شھادته أنه حاول ليلة الحادث أن يحمل ا=ستاذ صالح عشماوي علي مغادرة المرك�ز قرر ا=ستاذ عبد ال    
ولما سأله ا=س�تاذ عب�د . العام بعد أن غادره كل المعتصمين تقريًبا فلم يفلح ، وظل في محاو,ته ھذه معه حتى قرب الفجر 

اعتبرني طرفاً في ھ�ذا : " ون أنفسھم ؟ قال ا=ستاذ صالح ما الذي أقحمك في ھذا ا=مر وقد خرج المعتصم: العزيز كامل 
كما قرر ا=ستاذ عبد العزيز كامل أنه في ساعة متأخرة من الليل دخل علي ا=ستاذ صالح عش�ماوي ف�ي الحج�رة " . ا=مر 

والس�ماعة ف�ي ي�ده  المعتصم بھا ليرجوه الخروج من المركز العام فوجده يتكلم بالتليفون مع آخر ف�ي الخ�ارج ث�م التف�ت إلي�ه
ما ھي شروط جBئه عن المركز العام ؟ كأن المتكلم معه ف�ي التليف�ون ينتظ�ر م�ن ا=س�تاذ : سائBً ا=ستاذ عبد العزيز كامل 

فغض�ب ا=س�تاذ عب�د العزي�ز وأب�ي أن يجيب�ه إ, إذا أخب�ره باس�م الش�خص ال�ذي  –صالح عشماوي جواًبا علي ھ�ذا الس�ؤال 
  . د أن ينقل إليه ھذه الشروط ، فرفض ا=ستاذ صالح أن يذكر اسم الشخص يتصل به بالتليفون ويري

  ! من الذي يوجه المؤامرة ؟    
بعد ذلك يق�رر ا=س�تاذ عب�د العزي�ز كام�ل أن�ه ذھ�ب ف�ي الي�وم الت�الي إل�ي دار الكت�اب العرب�ي ، فوج�د بإح�دى الحج�رات     

وأخ�ذوا يتح�دثون مع�ه ف�ي ش�أن وس�اطته . ي والشيخ سيد سابق اجتماًعا يضم ا=ساتذة صالح عشماوي وعبد الرحمن السند
. بأسلوب عرف منه ا=ستاذ عبد العزيز من ھو الشخص الذي كان يكلم ا=ستاذ صالح أمس في التليفون ورفض ذكر اسمه 

بع�ض أعض�اء ويقرر ا=ستاذ عبد القادر عودة في شھادته أنه لما ذھب إل�ي دار الكت�اب العرب�ي لمقابل�ة الم�دعي عل�يھم م�ع 
  . المكتب في شأن التفاھم ، وجد مع المدعي عليھم أشخاًصا آخرين منھم عبد الرحمن السندي والشيخ سيد سابق 

وك��ان موج��وًدا  –كم��ا أن ا=خ محم��د ھاش��م الموظ��ف ب��المركز الع��ام ق��رر ف��ي ش��ھادته الت��ي ق��دمھا إل��ي اللجن��ة مكتوب��ة     
ا بجوار مكتب المراقب وأمامه التليفون دق جرس�ه ، ف�إذا الم�تكلم ا=س�تاذ عب�د أنه كان جالسً  –بالمركز العام ساعة اقتحامه 

ك�ويس . الحم�د q : " فتكلم�ت مع�ه فطل�ب ا=خ عل�ي ص�ديق فج�اء وك�ان رده ك�اfتي : " يق�ول الش�اھد .. الرحمن الس�ندي 
 q فإذا به عب�د ال�رحمن الس�ندي وطل�ب وبعد قليل دق التليفون مرة أخري فأمسكت بالسماعة " .. كل حاجة كويسة . الحمد

وفي أثناء ھذه المكالمة أحسست بوجود سيارات عل�ي ب�اب المرك�ز الع�ام فوقف�ت .. وجاء علي صديق .. علي صديق أيًضا 
ج�ه الح�اج حلم�ي والح�اج " ,نتظار من بھا بجوار علي صديق فدخل الحاج حلمي المنياوي وكان عل�ي يق�ول ف�ي التليف�ون 

إن ش�اء _ وعل�يكم الس�Bم .. لي والشيخ س�يد س�ابق والح�اج ج�وده والح�اج عب�ده قاس�م ومحم�د ش�ريف صالح والشيخ الغزا
م�ن مجم�وع ھ�ذه الش�ھادات يتض�ح أن ھ�ذه الحرك�ة وعل��ي " . ووض�ع الس�ماعة ودخ�ل حض�رات الم�دعوين .. ورحم�ة _ 

وقرر مكت�ب اJرش�اد بفص�ل ھ�ؤ,ء .. ليل رأسھا المدعي عليھم كانت علي اتصال بأحد المفصولين اتصا,ً منتظًما طول ال
فا,تصال بھ�م ب�ل التلق�ي م�نھم في�ه خ�روج . ا=ربعة يقتضي أن يقطع اJخوان صلتھم في شئون الدعوة بھؤ,ء المفصولين 

  . علي القرار وتحد له ويشم منه رائحة التآمر 
  : سادًسا   

عليھم بالصحف أن الح�رص عل�ي تص�ديره ب�إعBنھم اس�تقالة  تبينت اللجنة من مراجعة البيان ا=ول الذي أذاعه المدعي    
ھ��ذه الس��ابقة ھ��ي . المرش��د الع��ام ي��رتبط بس��ابقة ل?س��تاذ ص��الح عش��ماوي تق��رر م��ن أجلھ��ا وقف��ه ش��ھًرا ف��ي الع��ام الماض��ي 

اللي�ل وكان ھذا السر الذي حرص ا=ستاذ صالح عل�ي نقل�ه بع�د منتص�ف . مخاطرته بإذاعة أمر قرار المكتب اعتباره سًرا 
كأن في نف�س ا=س�تاذ ص�الح عق�دة إزاء ھ�ذا الرج�ل ال�ذي .. ھو إعBن استقالة المرشد العام أيًضا " المصري " إلي جريدة 

واللجن�ة ت�ري ف�ي تص�رفات ا=س�تاذ . مع أنه بايعه أمام الھيئة التأسيسية م�ن قب�ل .. يشغل ھذا المنصب ويقود ھذه الجماعة 
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وتكرر ھذه التصرفات نفسھا بالرغم من وقفه شھًرا من قبل بس�ببھا ، نقًض�ا للبيع�ة ونكًث�ا  صالح ھذه إزاء ا=ستاذ المرشد ،
  .للعھد ، وتري في زميليه اللذين وقعا معه علي البيان الذي تضمن ذلك نفس الرأي الذي تراه فيه 

سنة الشھود في مواقف غامض�ة ، وقبل أن تختم اللجنة ھذه الحيثيات ,بد لھا أن تشير إلي أن ھناك أسماء جاءت علي أل    
  . ستطلب اللجنة فيما بعد إحالتھا ,ستجBء ھذه المواقف وتحديدھا 

  إمـضاءات 
   –حامد شريت  –عبد & عامر  –حسني عبد الباقي 

  محمود عبد الحليم  –سعد الدين الوليلي 

  : الفصل الرابع   
  : تعـقـيب   

وإن�ه .. الدامي ، الذي ما كتبت حرفاً فيه إ, وھو يعتصر قلبي ، وي�دمي ف�ؤادي  معذرة إلي القارئ في إيراد ھذا الفصل    
مع أنني عانيت جانًبا كبي�ًرا م�ن أحداث�ه ،  –لينبغي علّي أن , أكتم القارئ حقيقة دفينة في داخل نفسي ، ھي أن ھذا الفصل 

أنن�ي ح�ين ب�دأت أكت�ب عن�ه ف�ي ھ�ذه الم�ذكرات إ,  –وأنني الذي كتبت بنفسي مقدمته ونھايته ، وسجلت بقلمي ك�ل أط�واره 
.. مع أنني أذك�ر أح�داثاً س�ابقة علي�ه وأخ�ري تالي�ة ل�ه .. وجدتني قد أنسيته إنساًء يكاد يكون تاًما حتى أكثر أسماء أشخاصه 

اًرا داخليا وما كان ذلك فيما أعتقد إ, أنني كنت أري ھذا الحدث إبان وقوعه أعظم كارثة أصابت الدعوة ، =نھا كانت انفج
وھو أخطر ما يصيب الدعوات ، بل ھو الخطر الداھم الذي ينسف الدعوات فB تري فيھا عوجاً و, أمًن�ا ، فيمحوھ�ا م�ن . 

  .. الوجود محًوا ، بحيث , يبقي لھا في الوجود و, في التاريخ أثًرا و, ذكًرا 
س من واجھوه وكافحوه وناض�لوا ض�ده ، وابتلع�وا مرارت�ه ومثل ھذا الخطر الداھم الذي تنفطر له النفوس ، ,سيما نفو    
ب��دافع كراھي��ة اجت��رار  –إذا وات��تھم الظ��روف فاس��تطاعوا دفع��ه ، وتمكن��وا م��ن وق��ف تي��اره واحتوائ��ه ، تح��اول ذاك��رتھم  –

ة الت�ي ولو, ما أمدني ب�ه ا=خ ا=س�تاذ عب�اس السيس�ي م�ن ص�ورة م�ن الم�ذكر.. أن تلقي به في غياھب النسيان  –المرارة 
. كنت سطرتھا بيدي في ذلك ا=وان لما استطعت أن أكتب في ھذا الفصل إ, إشارات ع�ابرة , تس�من و, تغن�ي م�ن ج�وع 

=ن�ه حلق�ة . وإيراد ھذا الفصل علي ما في إيراده من إيBم للنفس ولذغ للقلب ، أمر ضروري , مندوحة عنه و, مف�ر من�ه 
فل�و, ا,رتب�اط الوش�يك ب�ين ھ�ذا . بد الناصر بي�ده ، وأحك�م وص�ل بعض�ھا ب�بعض في سلسلة ا=حداث التي صنعھا جمال ع

الفصل وبين ا=حداث السابقة عليه وا=حداث الBحقة له =غفلت ذكره ، ولتقاضيت عنه إعفاًء لنفسي من ألم مم�ض ,زمھ�ا 
ألزمن�ي  –يخ وح�ق ا=جي�ال الجدي�دة ولك�ن تسلس�ل ا=ح�داث ، وأمان�ة التس�جيل ، والوف�اء بح�ق الت�ار.. طيلة تسجيل أحداثه 

و, أعتقد أن شعور الصد عن تذكر ھذا الفصل ليس مستولًيا علي نفس�ي وح�دي ، وإنم�ا . بإيراد ما كنت أوثر أن , أورده 
ھو بغير شك مسئول علي نفوس كل اJخوة ال�ذين عاص�روا ھ�ذه ا=ح�داث ، وم�ن ھ�ذه النف�وس نف�وس اJخ�وة ال�ذين ك�انوا 

  . داث ، والذين زجت بھم في أتونھا اليد ا=ثيمة التي كانوا إذ ذاك يحسنون بھا ظًنا وقود ھذه ا=ح
ولم يكن اJخوان غافلين عن حقيقة أحداث ھذا الفصل ، و, عن صانعھا ومحركھا ، ولكنھم كانوا يتغاضون عن ھذه     

ن أن يحسموا الظاھرة التي بدت بين صفوفھم الحقيقة ، =نھم , يملكون لمحركھا شيًئا وھو مستخف عن ا=نظار ، ويريدو
حسًما داخلًيا ، وھو حدود ما يستطيعون ، وأھم ما يأملون من حفظ الكيان الروحي لدعوتھم سليًما معافى عير مريض و, 

 ويبذلون الجھد في تحقيقه ،. ولقد كانوا يعملون علي ذلك . مقطع و, معلول ؛ إذ ھو ا=ساس الذي يھون كل شيء دونه 
ويعلمون أن . وھم يعلمون أن كل نجاح يحرزونه في ھذا السبيل ھو بمثابة طعنة في قلب صانع ھذه ا=حداث ومحركھا 

ويبدو أنه . ھذه الطعنة لن توقظ ضمير ھذا الصانع ، بل إنھا تزيد آثار حقده اشتعا,ً ، وتدفعه إلي حياكة مؤامرة أخري 
.. بصددھا ، والتي حاكھا أحكم حياكة ، واستطاع أن يجمع جميع خيوطھا في يده كان يعتقد أن المؤامرة ا=خيرة التي نحن 

ولقد كان تقديره صحيًحا فإنسان كان في داخل الدعوة وفي .. أنھا مضمونة النجاح ، وأن , قبل لkخوان بمواجھتھا 
يه مقاليد الحكم في مصر يتصرف في صميمھا ، يعلم من أسرارھا ما , يعلمه إ, القليل ، ثم ھيأت له الظروف أن تلقي إل

مقدراتھا كما يشاء , معقب لحكمه ثم يتلقف رئيس النظام الخاص لkخوان ، الذي لم يتعود مرءوسوه وأتباعه أن يعصوا 
له أمًرا ، ومن حول ھذا الرئيس شفاء صدره وتحقيق أمله ، ,سيما وقد صار ھذا الرئيس يجمع إلي سلطته الروحية تأييد 

وكل .. إنسان جميع في قبضته كل ذلك مما قد , يجتمع Jنسان . حكم بما لبديھا من مغانم ، وما يحوطھا من ھيبة سلطة ال
ذلك إزاء دعوة , يملك أصحابھا إ, إيمانھم بھا وثقتھم في قيادتھا ، واعتزازھم بأخوة كل أطرافھا من عامة الناس بل من 

َوَناَدى فِْرَعْوُن فِي قَْوِمِه َقالَ َيا َقْوم أََلْيَس لِي ُمْلُك ِمْصَر (: ع بوضع وصفه القرآن فقال يذكرنا ھذا الوض.. ضعفاء الناس وفقرائھم 
  .  )َوَھِذِه ا9َْْنَھاُر َتْجِري ِمْن َتْحتِي أََف3َ ُتْبِصُرونَ 

سھمھا إلي الھدف  كان صانع المؤامرة ومحركھا علي حق في تصوره أن المؤامرة مضمونة النجاح , يقع في سبيل    
وكان أمل جمال عبد الناصر الذي . كل أسباب النجاح قد توفرت فBبد من النجاح .. عائق ، و, يعترض طريقه مانع 

طالما تمناه ھو أن يجد ھذه الھيئة العتيدة طوع أمره ورھن إشارته وفي قبضة يده ، حتى يستطيع أن يحكم مصر ، ويبسط 
Jد العربية واBمية ، ويستطيع بحق أن يكون إمبراطوًرا ، حيث يكون مؤيًدا بقاعدة شعبية تمتد في طول حكمه علي البBس

البBد المصرية وعرضھا وفروعھا تغمر الشرق العربي كله ، وتتجاوب معھا تكوينات شعبية في البBد اJسBمية في 

http://www.ikhwanwiki.com


خصية ا=ستاذ حسن الھضيبي المرشد العام ولكنه اصطدم بش.. وھو أمل واسع عريض ، وحلم باذخ لذيذ .. أنحاء العالم 
لkخوان المسلمين الذي أظھر استعداده أن يسلم جمال عبد الناصر مفتاح المركز العام ، ولكنه لن يسلمه اJخوان المسلمين 

ورفض جمال عبد .. ، فاJخوان المسلمون بغير مركز عام وبغير دور للشعب ھم اJخوان المسلمون , ينقصھم شيء 
وتحت يد . وإذن فBبد لذلك من خلع ھذا المرشد العنيد . صر ھذا العرض وأبي إ, أن يتسلم زمام اJخوان المسلمين النا

وإذن فلتوضع خطة ، ولتدبر . جمال عبد الناصر أكثر من واحد يطمع في ھذا المنصب ويسيل لعابه لمجرد الحلم به 
مھمتھا أن .. صنائعه لتكون الھيئة بمرشدھا الجديد في ركابه  مؤامرة ، وكل عناصر نجاحھا في رأس الھيئة صنيعة من

  . تطلق البخور بين يديه ، وتسبح صباح مساء بحمده بل وتغسل علي قدميه 
إن الخطة كانت سليمة ، والمؤامرة كانت محكمة ، والظروف كانت مواتية ، والنجاح كان مضموًنا ، لو, إرادة _     

ذا البلد ھيئة واحدة تعمل لوجھه ومرضاة =مره بين عشرات الھيئات التي مردت علي الغش التي شاءت أن تبقي في ھ
والختل والخداع ، إرادة _ تدخلت ، وخيبت ظن الحاسبين الذي جمعوا عناصر الجانب ا=يمن في المعادلة فأسفر حاصل 

مأنوا وساروا في خطواتھم بأقدام ثابتة لثقتھم الجمع عن شيء واحد , شيء غيره وھذا الشيء ھو النجاح التام الكامل فاط
وھو الفعال لما يريد ، " _ " ولكنھم نسوا حين كانوا يحسبون إدخال عنصر ھام في حسابھم ھو عنصر .. في النجاح 

 ًBفانقلب نجاحھم فش .  
إذا أسندت : ظن ، وقالوا =نفسھم استند إخواننا ھؤ,ء إلي السلطة الكبرى في البBد ، وظنوا في القائم عليھا أحسن ال    

الدعوة قيادتھا إلي أخ قديم بھا آلت إليه السلطة فإن ذلك أجدى علي الدعوة وأنفع من إبقاء قيادتھا في يد رجل من عامة 
ونسي إخواننا ھؤ,ء أو تناسوا ما أظھره ھذا ا=خ صاحب . الناس ليس له من ا=مر شيء ، و, يسند ظھره إلي سلطة ما 

طة من مواقف وما أقدم عليه من تصرفات بتنكره لھذه الدعوة وتنصله من تبعاتھا ، وما يكن لھا من عداء وتربصه بھا السل
الشر ، فقد تنكر للحكم بما أنزل _ وأنشأ مسجًدا ضراًرا سماه ھيئة التحرير وأراد أن يمحو شخصية الدعوة بإلزامھا 

عجز عن حمل اJخوان علي ما أراد لجأ إلي محاولة أخري سمح إخواننا ھؤ,ء با,ندماج والذوبان في ھذه الھيئة ، فلما 
أما نحن فاستندنا إلي _ وحده ، وواجھنا إخواننا ھؤ,ء ونحن نعلم أننا في الحقيقة , . =نفسھم أن يكونوا عدته فيھا 

مواجھتنا اعتداء عليه ، و, تنديًدا به ، بل  نواجھھم وإنما نواجه ھذا الحاكم وھذه السلطة التي تربع علي قمتھا ، وما كانت
كانت مجرد دفاع عن دعوتنا وعن كياننا ، حتى إنك لتلمس ھذا المعني في كل كلمة كتبناھا فيما أجرينا من تحقيق وما 

 –فيھا بل إننا حاولنا إشعارھا بأملنا .. أصدرناه من بيانات ، لم نمس السلطة بحرف واحد ، ولم نشر إليھا بكلمة واحدة 
فلجأنا إليھا طالبين إليھا أن تكون واسطة خير بيننا وبين إخواننا ،  –تقريًبا لقلبھا وفتًئا لما انطوت عليه جوانحھا من حقد 

فماذا كان رد الفعل لھذه المسألة وقد فشلت المؤامرة وانتھت إلي عكس ما . وليس أدل علي مسالمتنا وحسن نياتنا من ذلك 
  . تھت بنبذ المتآمرين وبضم الصفوف ضًما صارت الدعوة به أقوي مما كانت ؟ كانوا يتوقعون إذ ان

  . ماذا كان رد الفعل ؟     

  الباب التاسع 
  فشلت ا9قنعة كلھا في إخفاء وجع مدبر المؤامرة 

  : مقـدمة   

يخف�ي ب�ه وجھ�ه ف�ي أثنائھ�ا يبدو أن ھذه المؤامرة كانت آخر ما كان في جعبة جمال عبد الناصر ، وأن القناع الذي كان     
وكان في كل مرة يجد بين يديه من يزج بھم علي المسرح ويجد في حوزته قناًعا يخفي ب�ه ع�ن . كان آخر قناع في حوزته 

بحث عن قناع آخ�ر .. وانتھت بالفشل غير المتوقع .. المشاھدين وجھه ، فلما كانت ھذه التمثيلية الدرامية المفزعة ا=خيرة 
وب�د,ً م�ن أن .. ولم يكن بد حينئ�ذ م�ن أن يخ�رج م�ن وراء الك�واليس . فوجدھا قد نفدت  –لتمثيلية جديدة بعدھا استعداًدا  –

علي التلق�ين أص�بح علي�ه أن يغ�ادر المك�ان الخف�ي للملق�ن وأن يظھ�ر عل�ي المس�رح  –كما كان في كل مرة  –يقتصر دوره 
ك�ان علي�ه أن يظھ�ر عل�ي  –وا يص�لحون =ي دور م�ن ا=دوار بعد أن فق�د الممثل�ون جميًع�ا شخص�ياتھم ول�م يع�ود –وحده 

وقد كان ھو في كل مرة المؤلف . ولكن الدور ھذه المرة كان دوًرا طائًشا عنيفاً .. المسرح سافًرا ليؤدي بنفسه دوًرا جديًدا 
يدي�ه يت�يح ل�ه فرص�ة م�ن  والملقن والمخرج وبين يديه الممثلون يختار منھم من يشاء لم�ا يش�اء ، فك�ان وج�ود الممثل�ين ب�ين

ولكن غياب الممثلين ع�ن المس�رح ھ�ذه الم�رة فج�أة ل�م ي�تح ل�ه فرص�ة الت�أليف م�ن .. الوقت ليؤلف التمثيلية من واقع الحياة 
  . واقع الحياة فلجأ إلي الخيال واستمد منه تمثيلية ھذه المرة 

فلم�ا رأوه  –يتعود المشاھدون أن يروه بشخصه م�ثBً  ثم إن بروزه علي المسرح ھذه المرة وحده كان ملفًتا للنظر ، فلم    
في ھذا الموقف ذھبت بھ�م الظن�ون ك�ل م�ذھب ، وش�رعوا يراجع�ون ا=دوار الت�ي ش�اھدوھا ف�ي المس�رحيات الس�ابقة عل�ي 

وقرروا في أنفسھم أنه ,بد أن يكون ھ�و ص�احب الوج�ه المقن�ع ال�ذي ك�ان يط�ل م�ن ورائ�ه و, .. ضوء ھذا المشھد الجديد 
وواض��عو خط�ط الم�ؤامرات ح��ين تفش�ل م��ؤامراتھم أكث�ر م�ن م��رة يفض�لون دائًم�ا أن يتخل��وا ع�ن الت��آمر . ي�رون إ, قناع�ه 

ليعيشوا بقية حياتھم عيشة طاھرة ، متعظين بما أصابھم من فشل لك�ن ش�ھوة جم�ال عب�د الناص�ر إل�ي ارتق�اء م�تن الزعام�ة 
حالت بينه وبين ا,تعاظ ، وأثر أن يخاطر بنفسه ھذه المخ�اطرة  –لة التي يراھا وھو محق أعظم من رياسة الدو –الشعبية 

 .  
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.. وصودق عليه من الھيئ�ة التأسيس�ية مس�تأنفاً ف�ي الي�وم الت�الي  ١٩٥٣ديسمبر  ٩صدر القرار بفصل الثBثة الكبار يوم     
مبر واس�تغرق توزيعھ�ا عل�ي ديس� ١٥وطبعت الرس�الة الت�ي تض�منت ق�رار ا,تھ�ام والتقري�ر المفص�ل للجن�ة العض�وية ي�وم 

و, .  ١٩٥٤وبدأت تمثيلية جمال عبد الناصر الجدي�دة ف�ي أوائ�ل الع�ام الجدي�د .. شعب اJخوان بقية الشھر ونمت دراستھا 
شك في أن مسارعة قسم نشر الدعوة بالمركز العام إلي طبع ھذه الرسالة وتوزيعھا كان إجراًء حاسًما ، فلقد كان ھناك من 

فقيادة اJخ�وان تري�د أن يص�ل إل�ي مس�مع اJخ�وان ف�ي ك�ل مك�ان تفاص�يل الحق�ائق ف�ي ھ�ذه .. يس سباق ,ھث وراء الكوال
وجم�ال عب�د الناص�ر يري�د أن يباغ�ت اJخ�وان ب�إجراء جدي�د م�ن طبيعت�ه أن�ه يح�ول ب�ين .. المؤامرة التي يغشاھا الغموض 

وق�د  –م خالية فتقبل أنباء يختلقھا ف�ي خط�ة إجرائ�ه الجدي�د القيادة وبين توصيل ھذه الحقائق إلي اJخوان حتى تكون أذھانھ
: , يكون سًرا أن أذكر في ھذا المقام أنه لما تم طبع ھذه الرسالة وقّدم ل�ي قس�م نش�ر ال�دعوة نس�خة منھ�ا ، ذھل�ت وس�ألتھم 

ك�ان وص�ول ھ��ذه  –ة ب�ل إنھ��ا أرس�لت أيًض�ا إل�ي المكات�ب اJداري�: كي�ف اس�تطعتم أن تطبعوھ�ا بھ�ذه الس�رعة ؟ فق�الوا ل�ي 
وق�د ي�أتي . الرسالة إلي اJخوان في جميع أنحاء مصر وخارج مصر بھ�ذه الس�رعة م�ن أعظ�م مكاس�ب اJخ�وان المس�لمين 

  . بيان ذلك إن شاء _ 
ل�م يقص�ر  –وقد كان يعلم مدي أھمية السرعة ف�ي إنج�از إجرائ�ه ال�ذي ق�رر اتخ�اذه  –ومع ذلك فإن جمال عبد الناصر     

  . كان أسرع  –والحمد q  –ولكن إنجاز اJخوان .. ع دقيقة واحدة ولم يضي

  : الفصل ا9ول   
  جمال عبد الناصر يسفر عن وجھه 9ول مرة   
  : فيصدر قراًرا بحل ا�خوان المسلمين   

  : كان آخر ما أنھينا به الباب الماضي سؤال يقول     
  اJخوان منه موقف الناصح ا=مين ؟ ماذا كان رد فعل جمال عبد الناصر علي موقف     
تح�ت  ١٩٥٤ين�اير  ١٥وقد خصصنا ھذا الفصل لنص رد فعل جمال عبد الناصر ال�ذي ظھ�ر ف�ي ص�در الص�حف ي�وم     

  : العنوان التالي 
  بيان خطير من مجلس قيادة الثورة عن ا�خوان المسلمين 

   Dتصالھم باDنجليز ، وإقامة منظمات سرية في الجيش والبوليس
  ومحاولة قلب نظام الحكم القائم تحت ستار من الدين 

   ٢٠وا�فراج عن  ٤٥٠اعتقال 
أصدر مجلس قيادة الثورة في الساعة الواحدة إ, ربًعا من صباح اليوم ق�راًرا باعتب�ار جماع�ة اJخ�وان المس�لمين حزًب�ا     

  : ي نص البيان سياسًيا يطبق عليھا أمر المجلس الخاص بحل ا=حزاب السياسية وفيما يل
ص��رح البكباش��ي أن��ور الس��ادات ب��أن المؤسس��ات ا,جتماعي��ة  –المؤسس��ات ا,جتماعي��ة تم��ارس نش��اطھا  –مBحظ��ة (     

لجماعة اJخوان المسلمين المنحلة كالمدارس والمستوصفات والمستشفيات وغيرھا ستظل تمارس نشاطھا تح�ت اس�م جدي�د 
ه المؤسس�ات ق��رار المص�ادرة ال��ذي يقض�ي ب��ه أم�ر ح��ل ا=ح�زاب ومص��ادرة و, ينطب��ق عل�ي ھ��ذ –يح�دده وزي��ر الداخلي�ة 

  ) . أموالھا وممتلكاتھا 
يوليو ، فقد ظل تنظيم الضباط ا=حرار ينتظر من يتقدم الصفوف مخلًصا ليغير المنكر  ٢٣إن كانت الثورة قد قامت في     

وكنا علي استعداد أن نتبعه في صف واحد .. ه الذي كنا نعيش فيه ، ويثبت بعمله جدية صدقه وإخBصه لدينه ووطن
ولما طال انتظارنا . كالبنيان المرصوص ، حتى نحقق لوطننا العزيز عزته وكرامته وتحرًرا من ا,ستعباد والعبودية 

ان الناس عقدنا العزم علي القيام بالثورة ، وكنا جادين و, ھدف لنا إ, حرية ا=مة وكرامتھا وإن _ تعالي لن يكتفي بإيم
الَِحاِت َفلَُھْم أَْجٌر َغْيُر َمْمنُونٍ (: إذا لم يتبعوا ھذا اJيمان بالعمل الصالح فيقول _ عز وجل  ومن .  )إDِ# ال#ِذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الص#

تحتمل المطامع  يوم قيام الثورة ونحن في معركة لم تنته بعد ، معركة ضد ا,ستعمار , ضد المواطنين ، وھذه المعركة ,
وقد بدأت الثورة فعB . وا=ھواء التي نفذ ا,ستعمار من خBلھا ليحطم وحدة ا=مة وتماسكھا فB تقوي علي تحقيق أھدافھا 

بتوحيد الصفوف إلي أن حلت ا=حزاب ، ولم تحل اJخوان إبقاٌء عليھم وأمBً فيھم وانتظاًرا لجھودھم وجھادھم في معركة 
لم يتلوثوا بمطامع الحكم كما تلوثت ا=حزاب السياسية ا=خرى ، و=ن لھم رسالة دينية تعين علي  التحرير ، و=نھم

  . إصBح الخلق وتھذيب النفوس 
ولكن نقرأ من الصفوف ا=ولي في ھيئة اJخوان أرادوا أن يسخروا ھذه الھيئة لمنافع شخصية وأطماع ذاتية مستغلين     

ولقد أثبت . راءة وحماسة الشبان المسلمين ، ولم يكونوا في ھذا مخلصين لوطن أو لدين سلطان الدين علي النفوس ، وب
تسلسل الحوادث أن ھذا المفر من الطامعين استغلوا ھيئة اJخوان والنظم التي تقوم عليھا ھيئة Jحداث انقBب في نظام 

  : خوان بالتسلسل اfتي وقد سارت الحوادث بين الثورة وھيئة اJ. الحكم القائم تحت ستار الدين 
في صباح يوم الثورة استدعي ا=ستاذ حسن عشماوي لسان حال المرشد العام إلي مقر القيادة العامة بكوبري القبة  – ١    

، وأبلغ إليه أن يطلب من المرشد العام إصدار بيان لتأييد الثورة ، ولكن المرشد بقي في مصيفه باJسكندرية ,ئذا بالصمت 
ر إلي القاھرة إ, بعد عزل الملك ثم أصدر بياًنا مقتضًيا طلب بعده أن يقابل أحد رجال الثورة فقابل البكباشي فلم يحض
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وقد بدأ المرشد حديثه مطالًبا بتطبيق . جمال عبد الناصر في منزل ا=ستاذ صالح أبو رقيق الموظف بالجامعة العربية 
ال عبد الناصر أن ھذه الثورة قامت حرًبا علي الظلم ا,جتماعي وا,ستبداد أحكام القرآن في الحال ، فرد عليه البكباشي جم

: فانتقل المرشد إلي تحديد الملكية وقال . السياسي وا,ستعمار البريطاني وھي بذلك ليست إ, تطبيقاً لتعاليم القرآن الكريم 
ناصر إن الثورة رأت التحديد بمائتي فدان فقط فدان ، فرد عليه البكباشي جمال عبد ال ٥٠٠إن رأيه أن يكون الحد ا=قصى 

فانتقل المرشد بالحديث قائBً إنه لكي تؤيد ھيئة اJخوان الثورة أن يعرض عليه أي تصرف . وھي مصممة علي ذلك 
بل فرد عليه البكباشي جمال عبد الناصر قائBً إن ھذه الثورة قامت بدون وصاية أحد عليھا وھي لن تق. للثورة قبل إقراره 

بحال أن توضع تحت وصاية أحد ، وإن كان ھذا , يمنع القائمين علي الثورة من التشاور في السياسة العامة مع كل 
  . ولم يلق ھذا الحديث قبو,ً من المرشد . المخلصين من أھل الرأي دون التقيد بھيئة من الھيئات 

وكان من أول أعمالھا أن أعادت التحقيق في مقتل الشھيد . سارعت الثورة بعد نجاحھا في إعادة الحق إلي نصابه  – ٢    
  . حسن البنا ، فقبضت علي المتھمين في الوقت الذي كان المرشد , يزال في مصيفه باJسكندرية 

طالبت الثورة الرئيس السابق علي ماھر بمجرد توليه الوزارة أن يصدر عفًوا شامBً عن المعتقلين والمسجونين  – ٣    
  . وقد نفذ ھذا فعBً بمجرد تولي الرئيس نجيب رياسة الوزراء . ين وفي مقدمتھم اJخوان السياسي

حينما تقرر إسناد الوزارة إلي الرئيس نجيب تقرر أن يشترك فيھا اJخوان بثBثة أعضاء علي أن يكون أحدھم  – ٤    
سبتمبر  ٧ء عبد الحكيم عامر والمرشد ظھر يوم وقد تم ا,تصال تليفوني بين اللوا –ا=ستاذ الشيخ أحمد حسن الباقوري 

ثم حضر ا=ستاذ حسن عشماوي إلي القيادة في . فوافق علي ھذا الرأي قائBً إنه سيبلغ القيادة با,سمين اfخرين  ١٩٥٢
=ستاذ كوبري القبة وأبلغ البكباشي جمال عبد الناصر أن المرشد يرشح للوزارة ا=ستاذ منير دلة موظف بمجلس الدولة وا

  . حسن العشماوي المحامي 
وقد عرض ھذا الترشيح علي مجلس الثورة فلم يوافق عليھما ، وطلب البكباشي جمال عبد الناصر من ا=ستاذ حسن     

وفي الوقت نفسه اتصل البكباشي جمال بالمرشد فقال ا=خير إنه سيجمع  –العشماوي أن يبلغ ذلك للمرشد ليرشح غيرھما 
وقد أعاد البكباشي جمال ا,تصال مرة أخري بالمرشد فرد . ي الساعة السادسة ويرد عليه بعد ا,جتماع مكتب اJرشاد ف

لقد أخطرنا الشيخ الباقوري بموافقتك وطلبنا منه أن : عليه أن مكتب اJرشاد قرر عدم ا,شتراك في الوزارة ، فلما قال له 
أجابه بأنه يرشح بعض أصدقاء اJخوان لBشتراك في الوزارة و, يتقابل مع الوزراء في الساعة السابعة لحلف اليمين 

وفي اليوم التالي صدر قرار من مكتب اJرشاد بفصل الشيخ الباقوري من ھيئة . يوافق علي ترشيح أحد من اJخوان 
اJخوان اJخوان فاستدعي البكباشي جمال عبد الناصر ا=ستاذ حسن العشماوي وعاتبه علي ھذا التصرف الذي يظھر 

بمظھر الممتنع عن تأييد وزارة الرئيس نجيب وھدد بنشر جميع التفاصيل التي ,زمت تشكيل الوزارة ، فكان رد 
  . العشماوي أن ھذا النشر يحدث فرقة في صفوف اJخوان وليس لموقف المرشد العام ورجا عدم النشر 

وقد . م اJخوان إخطاًرا باعتبارھم حزًبا سياسًيا عندما طلب من ا=حزاب أن تقدم إخطارات عن تكوينھا قد – ٥    
نصحت الثورة رجال اJخوان بأن , يترددوا في الحزبية ، ويكفي أن يمارسوا دعوتھم اJسBمية بعيًدا عن غبار المعارك 

وا اعتبارھم ھيئة وقد ترددوا بادئ ا=مر ثم استجابوا قبل انتھاء موعد تقديم اJخطارات وطلب. السياسية والشھوات الحزبية 
فذھب إلي وزارة الداخلية حيث تقابل مع . وطلبوا من البكباشي جمال عبد الناصر أن يساعدھم في تصحيح اJخطار . 

المرشد في مكتب ا=ستاذ سليمان حافظ وزير الداخلية وقتئذ وتم ا,تفاق علي أن تطلب وزارة الداخلية من اJخوان تفسيًرا 
يعمل علي تحقيقھا عن طريق أسباب الحكم كا,نتخابات وأن يكون رد اJخوان بالنفي فB ينطبق عما إذا كانت أھدافھم س

  . عليھم القانون 
حضر إلي مكتب البكباشي جمال عبد الناصر الصاغ  ١٩٥٣وفي صبيحة يوم صدور قرار ا=حزاب في يناير  – ٦    

حزاب لم يبق من مؤيد للثورة إ, ھيئة اJخوان ، ولھذا فإنھم اfن وبعد حل ا=: صBح شادي وا=ستاذ منير دلة وقا, له 
فلما سألھم ما ھو ھذا الوضع المطلوب أجابا . يجب أن يكونوا في وضع يمكنھم من أن يردوا علي كل أسباب التساؤل 

ظرف ھو ظرف المطالب إننا لسنا في محنة ، وإذا كنتم تعتقدون أن ھذا ال: فقال لھما . بأنھم يريدون ا,شتراك في الوزارة 
إذا لم توافق علي ھذا فإننا نطالب بتكوين لجنة من ھيئة اJخوان تعرض عليھا : فقالوا له . وفرض الشروط فأنتم مخطئون 

لقد : القوانين قبل صدورھا للموافقة عليھا ، وھذا ھو سبيلنا لتأييدكم إذا أردتم التأييد فقال لھم البكباشي جمال عبد الناصر 
  . رشد سابًقا إننا لن نقبل الوصاية ، وإنني أكررھا اليوم مرة أخري في عزم وإصرار قلت للم

علي  اوكانت ھذه الحادثة ھي نقطة التحول في موقف اJخوان من الثورة وحكومة الثورة ، إذ دأب المرشد بعد ھذ    
داخلية ، كما كانت تصدر ا=وامر إعطاء تصريحات صحفية مھاجًما فيھا الثورة وحكومتھا في الصحافة الخارجية وال

  . شفوًيا إلي ھيئات اJخوان بأن يظھروا دائًما في المناسبات التي يعقدھا رجال الثورة بمظھر الخصم المتحدي 
لما علم المرشد بتكوين ھيئة التحرير تقابل مع البكباشي جمال عبد الناصر في مبني القيادة بكوبري القبة وقال له  – ٧    
إن في البBد من , يرغب في : فرد عليه البكباشي جمال . لزوم Jنشاء ھيئة التحرير مادام اJخوان قائمين  إنه ,: 

وبدأ منذ ذلك اليوم . لن أؤيد ھذه الھيئة : فقال المرشد . ا,نضمام إلي اJخوان ، وإن مجال اJصBح متسع أمام الھيئتين 
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ارة الشغب واختBق المناسبات Jيجاد جو من الخصومة بين أبناء البلد الواحد في محاربة ھيئة التحرير وإصدار أوامره بإث
 .  

ثبت لرجال الثورة أن ھناك اتصا,ً بين بعض اJخوان المحيطين بالمرشد وبين ا,نجليز  ١٩٥٣وفي شھر مايو  – ٨    
جمال من حديثه مع ا=ستاذ حسن وقد عرف البكباشي  –عن طريق الدكتور محمد سالم الموظف في شركة النقل والھندسة 

العشماوي في ھذا الخصوص أنه حدث اتصال فعBً بين ا=ستاذ منير الدلة وا=ستاذ صالح أبو رقيق ممثلين عن اJخوان 
. وبين مستر إيفانز المستشار الشرقي للسفارة البريطانية وأن ھذا الحدث سيعرض حينما يتقابل البكباشي جمال مع المرشد 

تقي البكباشي جمال مع المرشد أظھر له استياءه من اتصال اJخوان مع ا,نجليز والتحدث معھم في القضية وعندما ال
  . الوطنية ، ا=مر الذي يدعو إلي التضارب في القول وإظھار البBد بمظھر ا,نقسام 

إن القضية تبتدئ وقت أن : ولما استجوب الدكتور محمد سالم عن موضوع اتصال ا,نجليز بالمرشد ومن حوله قال     
اتصل به القاضي جراھام  ١٩٥٣وفي إبريل سنة . كان وفد المباحثات المصري جالًسا يتباحث رسمًيا مع الوفد البريطاني 

بالسفارة البريطانية وطلب منه أن يمھد مقابلة بين مستر إيفانز المستشار الشرقي بالسفارة وبعض قادة اJخوان ، وأنه أي 
كنه ترتيب ھذه المقابلة في منزله بالمعادي بين منير دلة وصالح أبو رقيق عن اJخوان ومستر إيفانز وتناول محمد سالم أم

 –الحديث موقف اJخوان من الحكومة ، وتباحثوا في تفاصيل القضية المصرية ورأي اJخوان وموقفھم من ھذه القضية 
ودة ا,نجليز إلي القاعدة تكون بناء علي رأي لجنة مشكلة من ثم قال الدكتور سالم إنه جاء في رأي قادة اJخوان أن ع

ولعل ھذا ھو السبب في تمسك ا,نجليز بھذا . المصريين وا,نجليز وأن الذي يقرر خطر الحرب ھي ھيئة ا=مم المتحدة 
خر مماثل في منزله ثم قال الدكتور سالم في اجتماع آ. الرأي الذي لم يوافق عليه الجانب المصري للمفاوضات حتى اليوم 

ودار في . وفعBً تم في منزل المرشد . أيًضا حيث طلب مستر إيفانز مقابلة المرشد فوعد منير دلة بترتيب ھذا ا,جتماع 
وذكر الدكتور محمد سالم أن مستر إيفانز دعا منير دلة . ھذا ا,جتماع الحديث عن القضية المصرية وموقف اJخوان منھا 

  . ناول الشاي في منزله وقد أجابا دعوته مرتين وصالح أبو رقيق لت
ثبت Jدارة المخابرات أن خطة اJخوان قد تحولت لبث نشاطھا داخل قوات الجيش  ١٩٥٣وفي أوائل شھر يونيه  – ٩    

  : وكانت خطتھم في الجيش تنقسم إلي قسمين . والبوليس 
ودعوا فيما دعوا عدداً من الضباط وھم . ين صفوف الجيش يھدف إلي عمل تنظيم سري تابع لkخوان ب: القسم ا9ول     

, يعلمون أنھم من الضباط ا=حرار فسايروھم في خططھم ، وكانوا يجتمعون بھم اجتماعات أسبوعية ، وكانوا يتحدثون 
اJخوان في ھذه ا,جتماعات عن اJعداد لحكم اJخوان المسلمين والدعوة إلي ضم أكبر عدد من الضباط ليعملوا إمرة 

  . وكانوا يأخذون عليھم عھًدا وميثاًقا وقسًما أن يطيعوا ما يصدر إليھم من أوامر المرشد 
وكان الغرض منھا ھو إخضاع نسبة . فكان ينحصر نشاطه في عمل تشكيBت من ضباط البوليس : أما القسم الثاني     

ي اجتماعات دورية أسبوعية ، وينحصر حديثھم في وكانوا يجتمعون ف. كبيرة من ضباط البوليس =وامر المرشد أيًضا 
وكانوا يمنونھم . بث الحقد والكراھية بين ضباط البوليس بأنھم أحق من رجال الجيش بالحكم نظًرا ,تصالھم بالشعب 

ير وكان يتزعمھم الصاغ صBح شادي الذي طالما ردد في اجتماعاتھم أنه وز. بالترقيات والمناصب بعد أن يتم لھم ھدفھم 
  . الداخلية المقبل 

أطلق عليه قسم الوحدات ، وكان الغرض منه ھو جمع أكبر عدد ممكن من ضباط الصف في الجيش : وقسم ثالث     
وكان الحديث يشتمل علي بث الكراھية . وكانوا يجتمعون بھم في اجتماعات سرية أسبوعية . تحت إمرة المرشد أيًضا 

م بأنھم ھم القوة الحقيقية في وحدات الجيش ، وأنھم إذا ما نجح اJخوان في للضباط في نفوس ضباط الصف وإشعارھ
كما كان ھذا القسم يقوم ببث الدعوة لجمع أكبر عدد من صف ضباط  –الوصول إلي الحكم فسيعاملون معاملة كريمة 

  . وجنود ليكون تحت إمرة المرشد 
بكباشي جمال عبد الناصر با=ستاذ حسن العشماوي باعتباره ولما تجمعت ھذه المعلومات Jدارة المخابرات اتصل ال    

ممثBً للمرشد وصارحه بموقف اJخوان العام ثم بموقف اJخوان في داخل الجيش وما يدبرونه في الخفاء بين قوات 
، ولن يستفيد  لقد أمنا لكم ولكن ھذه الحوادث تظھر أنكم تدبرون أمًرا سيجني علي مصير البBد: الجيش والبوليس وقال له 

منه إ, المستعمر ، وإنني أنذر أننا لن نقف مكتوفي ا=يدي أمام ھذه التصرفات التي يجب أن توقف إيقافاً كامBً ، ويجب 
أن يعلم اJخوان أن الثورة إنما أبقت عليھم بعد أن حلت جميعه ا=حزاب ,عتقادھا أن في بقائھم مصلحة وطنية ، فإذا ما 

فوعد أن . ما يعرض البBد للخطر فإننا لن نتردد في اتخاذ ما تمليه مصلحة البBد مھما كانت النتائج ظھر أن في بقائھم 
  . يتصل بالمرشد في ھذا ا=مر ولم يعد حتى اfن 

وفي اليوم التالي استدعي البكباشي جمال عبد الناصر ا=ستاذ خميس حميدة نائب المرشد وا=ستاذ سيد سابق وأبلغھما     
إنھما , يعلمان شيًئا عن ھذا وأنھما سيبحثان : اله لحسن العشماوي في اليوم السابق فأظھرا ا,ستياء الشديد وقا, ما ق

ورغم ھذا التحذير وھذا اJنذار استمر العمل حثيًثا في صفوف الجيش . ا=مر ويعمBن علي إيقاف ھذا النشاط الضار 
ورية يأخذ طابع الصراحة وطابع الحقد ، فكانوا يقبلون الخطط في ھذه والبوليس ، وأصبح الكBم في ا,جتماعات الد
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وكان ا=حرار المنبثون في ھذه التشكيBت يبلغون أو,ً بأول عما . ا,جتماعات بحثاً عن أسلم الطرق لقلب نظام الحكم 
  . يدور في كل اجتماع 

أفراد الجھاز السري الذي كان موجوًدا في وقت الشھيد  بعد أن تعين ا=ستاذ الھضيبي مرشًدا لkخوان لم يأمن إلي -١٠   
عبد الرحمن السندي فعمل علي إبعاده معلًنا بأنه , يوافق علي التنظيمات السرية =نه , سرية / حسن البنا برياسة السيد 

عمد إلي التفرقة بين  ولكنه في الوقت نفسه بدأ في تكوين تنظيمات سرية جديدة تدين له بالو,ء والطاعة ، بل. في الدين 
وفي ھذه الظروف المريبة  –أفراد النظام السري القديم ليأخذ منه إلي صفه ا=كبر عدد ليضمھم إلي جھازه السري الجديد 

قتل المرحوم المھندس السيد فايز عبد المطلب بواسطة صندوق من الديناميت وصل إلي منزله علي أنه ھدية من الحلوى 
لنبوي ، وقد قتل معه بسبب الحادث شقيقه الصغير البالغ من العمر تسع سنوات وطفلة صغيرة كانت بمناسبة عيد المولد ا

وكانت المعلومات ترد إلي المخابرات أن المقربين من المرشد يسيرون . تسير تحت الشرفة التي انھارت نتيجة ا,نفجار 
ت إلي التخلص من المناوئين لھم من أفراد الجھاز سيًرا سريًعا في سبيل تكوين جھاز سري قوي ، ويسعون في نفس الوق

  . السري القديم 
وقد حضر إلي . وكانت نتيجة ذلك أن حدث ا,نقسام ا=خير بين اJخوان ، واحتل فريق منھم دار المركز العام  -١١   

ضان مطالبين بالتدخل منزل البكباشي جمال عبد الناصر بعد منتصف ليل ذلك اليوم الشيخ محمد فرغلي وا=ستاذ سعيد رم
إنه , يستطيع منع النشر حتى , يؤول الحادث تأويBً : فقال لھم البكباشي جمال . ضد الفريق اfخر ومنع نشر الحادث 

أمام من جھة التدخل فھو , يستطيع التدخل بالقوة حتى , تتضاعف النتائج ، وحتى , يشعر  –ضاًرا بمصلحة البBد 
فطلب منه  –صر فريًقا علي فريق ، وأنه يري أن يتصالح الفريقان وأن يعمB علي تصفية ما بينھما اJخوان أن الثورة تن

فطلب منه البكباشي جمال أن يعود  –الشيخ فرغلي أن يكون واسطة بين الفريقين وأن يجمعه مع ا=ستاذ صالح عشماوي 
وفي الموعد المحدد حضر  –ون ا=ستاذ صالح موجوًدا في اليوم التالي في الساعة العاشرة صباًحا وأنه سيعمل علي أن يك

الشيخ فرغلي ولم يمكن ا,تصال با=ستاذ صالح عشماوي ، وكان الشيخ فرغلي متلھفاً علي وجود ا=ستاذ صالح عشماوي 
يس وتمكن البول. مما دعا البكباشي جمال أن يطلب من البوليس الحربي البحث عن ا=ستاذ صالح وإحضاره إلي المنزل 

الحربي في الساعة الثانية عشر من العثور علي ا=ستاذ صالح فحضر ھو والشيخ سيد سابق إلي منزل البكباشي جمال وبدأ 
وأخيًرا اتفقا علي تشكيل لجنة يوافق علي أعضائھا ا=ستاذ صالح للبحث فيما نسب إلي اJخوان .. الطرفان يتعاتبان 

صولين وإنما يعتبرون تحت التحقيق ، والعمل علي أن يسود السBم المؤتمر الذي ا=ربعة المفصولين علي أن , يعتبروا مف
  . ولكن لم ينفذ ھذا ا,تفاق . كان مزمًعا عقده في دار المركز العام في عصر ذلك اليوم 

ر ذھب ا=ستاذ حسن العشماوي العضو العامل بجماعة اJخوان وأخو حرم مني ١٩٥٤يناير  ١٠وفي يوم ا=حد  -١٢   
دلة إلي منزل مستر كروزويل الوزير المفوض بالسفارة البريطانية ببو,ق الدكرور الساعة السابعة صباًحا ثم عاد لزيارته 

وھذه الحلقة . أيًضا في نفس اليوم في مقابلة دامت من الساعة الرابعة بعد الظھر إلي الساعة الحادية عشر من مساء اليوم 
  . لحلقة ا=ولي التي روي تفاصيلھا الدكتور محمد سالم من ا,تصا,ت با,نجليز تكمل ا

وكان آخر مظھر من مظاھر النشاط المعادي الذي قامت به جماعة اJخوان ھو ا,تفاق علي إقامة احتفال بذكرى  -١٣   
وا بكل الجاري في جامعتي القاھرة واJسكندرية في وقت واحد ، وأن يعملوا جھدھم لكي يظھر ١٢المنيسي وشاھين يوم 

قوتھم في ھذا اليوم ، وأن يستغلوا ھذه المناسبة استغB,ً سياسًيا في صالحھم ، ويثبتوا للمسئولين أنھم قوة وأن زمام 
وفعBً تم اجتماع لھذا الغرض برياسة عبد الحكيم عابدين حضره ا=ستاذ حسن دوح المحامي  –الجماعة في أيديھم وحدھم 

ي من الطلبة ، واتفقوا علي أن يطالبوا من الطلبة اJخوان ا,ستعداد لمواجھة أي ومحمود أبو شلوع ومصطفي البساط
احتمال يطرأ علي الموقف خBل المؤتمر حتى يظھروا من الطلبة اJخوان ا,ستعداد لمواجھة أي احتمال يطرأ علي 

وفي سبيل . ر غير صوتھم الموقف خBل المؤتمر حتى يظھروا بمظھر القوة ، وحتى , يظھر في الجامعة أي صوت آخ
تحقيق ھذا الغرض اتصلوا بالطلبة الشيوعيين رغم قتلتھم وتباين وجھات النظر وعقدوا معھم اتفاًقا ودًيا به خBل المؤتمر 

 .  
الجاري عقد المؤتمر وتكتل اJخوان في حرم الجامعة وسيطروا علي الميكرفون ، ووصل إلي  ١٢وفي صباح     

. الشباب من طلبة المدارس الثانوية معھم ميكروفون مثبت في عربة لBحتفال بذكري الشھداء  الجامعة أفراد منظمات
وانتظم الحفل وألقيت كلمات من مدير الجامعة . فتحرش بعض الطلبة اJخوان وطلبوا إخراج ميكروفون منظمات الشباب 

ھم نواب صفوي زعيم فدائيان إسBم في إيران وفجأة إذا ببعض الطلبة من اJخوان يحضرون إلي ا,جتماع ومع. والطلبة 
_ أكبر وq الحمد " حامليه علي ا=كتاف ، وصعد إلي المنصة وألقي كلمة ، وإذا بطلبة اJخوان يقابلونه بھتافھم التقليدي 

ع صوتھم فساء طلبة اJخوان أن يظھر صوت في الجامعة م" _ أكبر والعزة لمصر " وھنا ھتف طلبة منظمة الشباب " 
فھاجموا الھاتفين بالكرابيج والعصي وقلبوا عربة الميكرفون وأحرقوھا وأصيب البعض إصابات مختلفة ثم تفرق الجميع 

  . إلي منازلھم 
لذلك فنحن نعلن باسم الثورة التي  –وظن المرشد وأعوانه أن المسئولين غافلون عن أمرھم . حدث كل ھذا في الظBم     

ذا الشعب أن مرشد اJخوان ومن حوله قد وجھوا نشاط ھذه الھيئة توجيًھا يضر بكيان الوطن ويعتدي تحمل أمانة أھداف ھ
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ولن تسمح =حد أن يتBعب بمصائر . ولن تسمح الثورة أن تتكرر في مصر مأساة رجعية باسم الدين . علي حرمة الدين 
ي خدمة ا=غراض والشھوات وستكون إجراءات ھذا البلد بشھوات خاصة مھما كانت دعواھا ، و, أن يستغل الدين ف

  . الثورة حاسمة وفي ضوء النھار وأمام المصريين جميًعا و_ ولي التوفيق 

  : الفصل الثاني   
  : اDعتقال ا9ول   

سأرجئ التعليق علي بيان مجلس الثورة الذي أوردته في الفصل السابق =تحدث عن عملية ا,عتقال التي ,بست ھذا     
  . لبيان فحدثت قبيله بأيام أو معه أو بعده بأيام ا

في مقر عملي بمحلج القناطر  ١٩٥٤يناير  ١٥أما من ناحيتي فقد حضر إلّي في نحو الساعة العاشرة صباًحا يوم     
. ر الخيرية الخيرية ضابط بالمBبس المدنية ، وأخبرني أنه مكلف باعتقالي وأنه تابع لمحافظة القليوبية التي تتبعھا القناط

فأبدي الرجل استعداًدا كريًما ، وصعد  –وكان منزلي مجاوًرا للمحلج  –فسألته عما إذا كان من حقي أن أذھب إلي منزلي 
معي إلي حيث أسكن ، وأحضرت حقيبتي وبھا بعض المBبس وأخذت معي كتاًبا كنت أحبه ھو شرح لحكم ابن عطاء _ 

ة المحافظة إلي القاھرة حيث سلمني إلي مقر قيادة البوليس الحربي الذي قام بنقلي إلي السكندري ، ونزلت معه فركبنا سيار
. وكنا ھذه المرة في مبني صغير من مباني السجن الحربي حيث وجدت مجموعة قليلة العدد من اJخوان . السجن الحربي 

ي تلي زنزانتي ا=خ الشيخ فرغلي ، وكان من وكان جاري في الزنزانة الت. وكانت ا=وامر تقضي بحبسنا حبًسا انفرادًيا 
أحب اJخوان إلي نفسي ، =نه كان من أحب اJخوان إلي ا=ستاذ اJمام ، وأعتقد أنه كان من أقرب اJخوان إلي نفوس 

اعظ وھو و –وأذكر بھذه المناسبة أنه .. =نه كان من تفانيه في دعوته , يتكلف و, يتصنع و, يتشدق .. جميع اJخوان 
كان إذا دعاه ا=ستاذ اJمام في اجتماع من ا,جتماعات إلي الكBم للتعليق علي رأي أبداه ا=ستاذ في  –صناعته الكBم 

فيبتسم ا=ستاذ .. اجتماع الھيئة التأسيسية ، فإنه كان يقف و, يتكلم كأنما ارتج عليه ، حياًء من أن يعقب علي كBم أستاذه 
  . العلماء وأدب الفضBء ابتسامة اJعجاب بحياء 

كنا محبوسين حبًسا انفرادًيا ، ولكن كل زنزانة مزودة بسرير عليه مرتبة نظيفة ومخدة وبطانية وبمنضدة وبكرسي ،     
وكان الطعام الذي يقدم إلينا طعاًما نظيفاً ومتقن الطھي ، وفي أوان من الصيني ، ومع الطعام ملعقة ، وشوكة أيًضا في 

وكانت الزنازين تفتح لنا .. ولكن الحبس ا,نفرادي علي كل حال ثقيل علي النفس ومحطم ل?عصاب .. بعض ا=حيان 
ومع أن تبادل الحديث فيما بيننا . وكانت ھذه ھي فرصة تBقينا مًعا .. أبوابھا مرة أو مرتين في اليوم حيث نجدد وضوءنا 

الزنازين التقيت با=خ الشيخ فرغلي فشكا إلّي ضيقه بھذا الحبس  وفي أول مرة فتحت. ممنوًعا إ, أننا كنت نتمكن من ذلك 
 –ويبدو أن الضابط الذي اعتقله لم يسمح له باصطحاب شيء معه  –ا,نفرادي دون أن يكون معه شيء يتسلي فيه 

حف أحضرت معي كتاب شرح حكم ابن عطاء _ السكندري ومعي المص: ھل أحضرت معك كتاًبا ؟ فقلت له : وسألني 
  . إنك طبعاً , تستغني عن المصحف فأعطني كتاب ابن عطاء فأعطيته إياه : فقال 
فإذا به . وفي يوم آخر تقابلنا كالمعتاد في دورة المياه فأخبرنا ا=خ ا=ستاذ حسن العشماوي أنه نودي عليه في الصباح     

وتبين له أنه جاء Jجراء تحقيق معه ، فرحب حسن ، يجد في مكتب السجن الحربي في انتظاره وكيل نيابة كان زميBً له ، 
  : كانت أكبر مفاجأة لي أن يقول لي وكيل النيابة رسمًيا : ويقول حسن .. وفتح محضر التحقيق 

في مخبأ في عزبتكم بجھة كذا في المكان  –وحددھا  –التھمة الموجھة إليك أنك تحرز أسلحة وذخيرة قدرھا كذا     
وبعد أن أتم وكيل النيابة توجيه التھمة قال موجًهَ◌ا .. ووصف المكان وصفاً دقيًقا  –علي عمق كذا  – بالتحديد –الفBني 

أنا ممتنع عن اJد,ء بأية أقوال وعن اJجابة علي أي سؤال حتى يحضر ھنا : فما أقوالك ؟ قال حسن : الكBم ل?خ حسن 
عن ھذه ا=سلحة ويعلم قصة وجودھا في ھذا المكان =نھا  في التحقيق جمال عبد الناصر =نه ھو الذي يعرف كل شيء

  . أسلحته 
نشرت صفحاتھا  ١٩٥٤يناير  ١٨يقول صاحب ھذه المذكرات إنه قد تبين لنا فيما بعد أن الصحف نشرت في يوم     

  . ا=ولي بخط كبير 
  ألف طلقة  ١٥كيلو جلجانيت ،  ١٠٠ضبط 

  العثور عليه  –مستودع ملئ با9سلحة والمواد الناسفة 
  في أم3ك حسن العشماوي بالشرقية 

فتشت عزبة حسن العشماوي تبع ناحية العطيف مركز ھھيا شرقية فاتضح أن بھا جراًجا أرضيته م�ن الت�راب ، وتح�ت     
التراب ضفيرة ط�وب تحتھ�ا أس�منت مس�لح ، وبھ�ا فتح�ة توص�ل إل�ي ب�اب س�رداب كان�ت مغط�اة بالمش�مع ، ووج�د ب�داخلھا 

  . ألف جنيه  ٢٠خائر قدرھا أسلحة وذ

  : دDلة بعيدة لھذه الواقعة  •
أنا لم أكن ممن يحسنون الظن بجمال عبد الناصر ، وكنت أعلم أنه يح�اول احت�واء ال�دعوة ، وأن�ه ف�ي س�بيل ذب�ك يحي�ك     

اس�تباحته  ولك�ن ال�ذي ل�م يك�ن يخط�ر ل�ي بب�ال أو حت�ى يل�وح ل�ي ف�ي الخي�ال أن يبل�غ ف�ي –المؤامرات ضدھا وضد قيادتھا 
  . الكذب حًدا تترفع الدناءة عن أن تكون وصًفا له 
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لق�د ق��ص علين�ا حس��ن العش��ماوي ونح�ن ف��ي دورة المي�اه قص��ة ھ��ذه ا=س�لحة وكي��ف أنھ�ا ھ��ي أس��لحة يملكھ�ا جم��ال عب��د     
أة بھ�ا ، ولم�ا وق�ع حري�ق الق�اھرة خش�ي أن تص�ل إليھ�ا أي�دي الس�لطات إذا فتش�ت مدرس�ة ا=س�لحة الخفيف�ة المخب�. الناص�ر 

وطل�ب م��ن حس�ن العش��ماوي إخفاؤھ�ا عن��ده ف�ي ع��زبتھم وق��ام جم�ال عب��د الناص�ر بنفس��ه برس�م كيفي��ة تش�ييد المخ��زن تح��ت 
مما سبق تفصيله فيما نقلناه من كتاب  –ا=رض بعمق ثBثة أمتار ، وأشرف بنفسه علي تشييد المخزن ووضع ا=سلحة فيه 

عل�ي أن ھن�اك رذائ�ل تخ�رج  –=ول م�رة  –إن ھ�ذه القص�ة دلتن�ي . شادي علي لسان ا=خ صBح " الصامتون يتكلمون " 
كما دلتني علي أن ھذا الرجل جمال عبد . عن حدود ما عھد الناس من رذائل ، فھي رذيلة تطوي بين جوانحھا كل الرذائل 

عليه و, يستغرب منه أن يقت�ل  الناصر , يقيم وزًنا لخلق و, لدين و, لشرف و, لعرف و, =ية قيمة من القيم ، و, يبعد
  . رمتني بدائھا وانسلت : وقد ذكرتني ھذه القصة بالمثل العربي الذي يقول .. أباه إذا وجد في ذلك ما يحقق مطامعه 

إن الص�دق يھ�دي إل�ي الب�ر وإن الب�ر يھ�دي إل�ي الجن�ة ، : " ولقد كنت حين أقرأ حديث رسول _ ص�لي _ علي�ه وس�لم     
ف�أقف عن�د لف�ظ الفج�ور و, أتص�ور العBق�ة ب�ين الفج�ور وب�ين " يھدي إلي الفجور وإن الفجور يھدي إلي النار وإن الكذب 

الكذب ، حتى حدثني حسن العشماوي بقصة ا=سلحة ھذه فلمس�ت ف�ي الح�ال ھ�ذه العBق�ة =نن�ي وج�دتني أنط�ق تلقائًي�ا ح�ين 
 ًBكم�ا أن ھ�ذه . لك اليوم أعلم أن الفجور ھو الدرك ا=س�فل م�ن الك�ذب وبدأت منذ ذ.. أما إنه حقاً فاجر : سمعت القصة قائ

القصة قد وضحت لي غموًضا في قصة أخري كنت قرأتھا منذ زمن بعيد ف�ي كت�اب م�ن أمھ�ات كت�ب ا=دب , أذك�ر اس�مه 
ا فس�أله عم�ا يعرف�ه اfن ، ولكن القصة تحكي عن الحجاج بن يوسف الثقفي أنه خرج مرة إلي البداية مستخفًيا فقاب�ل أعرابًي�

نشدتك _ إ, صدقتني : عن الحجاج بن يوسف فارتاب الرجل وأمسك عن الكBم فكشف الحجاج له عن شخصيته وقال له 
  . بما تعرفه عني وقد أمنتك 

  . أما وقد أمنتني فو_ إنك لظلوم سفاك فتاك كذاب : قال ا=عرابي     
  . اك قتال ولكنني لست بكذاب وما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين أھله أما إني حقاً ظلوم سف: فقال الحجاج     
ولقد كنت أعجب كيف أن الحجاج رضي لنفسه ولم يأنف أن يوصف بالظلم والسفك والقتل ولكنه ربأ بنفسه أن يوص�ف     

  . بالكذب 
ائح الت��ي ل�و وق��ع مثل�ه ف��ي ب��Bد وھ�ذا الحف��ظ ف��ي ذات�ه إح��دى الفض�. نع�م إن التحقي��ق ق�د حف��ظ ب�أمر جم��ال عب�د الناص��ر     

كانجلترا أو فرنسا أو أمريكا لما اكتفوا بإسقاط ھذا الرئيس بل لحاكموه وأودعوه السجن ، =نه غرر بالشعب وكذب عليه ، 
فكيف يلصق تھمة خطيرة بإنسان وتمتلئ الصحف بصور المخبأ الدفين وصور ا=سلحة التي وجدت في�ه . واستھزأ بعقوله 

  . ثم يحفظ التحقيق بعد ذلك دون أي مبرر .. كل نوع منھا ، وعدد قطع 
إن حفظ التحقيق في ھذا ا=مر الخطير معناه أن ا,دعاء باطل ، وأن رد المتھم علي النيابة بأن ھذه ا=سلحة والذخائر     

أن تحقق مع جمال عبد وفي ھذه الحالة كان علي النيابة .. ھي ملك جمال عبد الناصر وھو الذي أخفاھا عنده ھو الصحيح 
فإذا ثبتت صحة أقوال المتھم وجبت تبرئته ووضع جمال عبد الناصر في قفص .. الناصر الذي ھو ليس فوق القانون 

ا,تھام بأكثر من تھمة أخفھا إحراز ا=سلحة ، =ن إحراز ا=سلحة بغير تصريح وإن حرمه القانون إ, أنه في ذاته , يلحق 
.. لتھمة التي تلحق بصاحبھا العار ھي تھمة الكذب وا,فتراء واستغBل النفوذ ,تھام الناس بالباطل عاًرا بصاحبه ، ولكن ا

,سيما إذا كان الذي ألقي عليه ا,تھام ھو صاحب الفضل علي الذي اتھمه ، وھو الذي آواه يوم كان مطارًدا ، وجاءه 
َوَمْن َيْكِسْب َخِطيَئًة أَْو إِْثًما ُثم# َيْرِم ِبِه َبِريًئا َفَقِد (: العظيم إذ يقول وصدق _ .. مستغيًثا فأخفاه عن أعين السلطة وستر عورته 

شيخ زان ، وفقير : ثBثة , يقبل _ لھم توبة : " وصدق رسول _ صلي _ عليه وسلم إذ يقول  )اْحَتَملَ بُْھَتاًنا َوإِْثًما ُمبِيًنا
نني خرجت من ھذه القصة التي وقعت أحداثھا أمامي ، بأن جمال عبد الناصر شخص أ.. المھم " . متكبر ، وملك كذاب 

وأن . خطر , أمان له ، =نه , مبدأ له و, خلق و, دين ، وأنه يستبيح كل شيء في سبيل تحقيق أغراضه الشخصية 
نني أقدمھا للقراء مقياًسا يقيسون به كما أ. التعامل معه يجب أن يكون بحذر ، وبأسلوب ماكر ، فB يقل الحديد إ, الحديد 

  . مدى صدق المتھم التي كالھا لkخوان كيBً في قراره بحل اJخوان 

  : معتقل العامرية  •

وھو معتقل في وسط الصحراء كان في . بعد أسبوع من إقامتي بالسجن الحربي افتتحت الحكومة معتقBً في العامرية     
أثناء الحرب العالمية الثانية ، ثم تركوه فامتدت إليه يد التخريب ولم يبق إ, ما يشبه  ا=صل معسكًرا أقامه ا,نجليز في

. وملحق به دورة وحوله سور من ا=سBك الشائكة .. الھياكل من نحو أربعة جمالونات , تكاد تمنع المطر عن ساكنيھا 
م علي سراير ومن حيث الطعام ، ولكنه يختلف ويكاد يكون ھذا المعتقل في مستوي السجن الحربي كنا فيه من حيث النو

عنه في أنه أو,ً تحت إدارة البوليس أو با=دق تحت إدارة المباحث العامة كان الضابط ممدوح سالم أحد ضباط المباحث 
  . وفي أنه لم يكن الحبس فيه انفرادًيا =ن العنبر كان يتسع لنحو مائة  –المشرفين عليه 

=ن ھذا الجو الصحراوي مع وجود عدد من أكرم اJخوان يناھز . ا المعتقل أياًما مباركة وكانت أيامنا في ھذ    
كما أتاح لھم تبادل اfراء وتبادل المعلومات ، بل أفادھم . الخمسمائة أتاح لھم الفرص للعبادة ومناجاة _ ودراسة القرآن 

يقوم بتمرينات  –ان إذ ذاك طالًبا في إحدى كليات ا=زھر وك –صحًيا فھو جو نقي تمام النقاء ، وكان ا=خ سعد العراقي 
. رياضية مع بعض اJخوان كما كان اJخوان يقومون بتنظيم محاضرات تتناول مختلف المواضيع التي تتصل بالدعوة 
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العراء كان ومع أن الخروج في وقت الفجر من عنابر النوم إلي دورة المياه التي تبعد عن العنابر بأكثر من مائة متر في 
كافًيا Jصابة أفراد المعتقل جميًعا بأمراض خطيرة من أمراض البرد ، إ, أن أحًدا منا يصب بشيء من ذلك طيلة فترة 

وكانت صBة الفجر تقام جماعة وبعد أداء الصBة كان اJخوان يستمتعون با,ستماع إلي تBوة مشجية من . إقامتنا به 
ذي الصوت الرخيم فتكون ھذه الجرعة القرآنية فاتحة  –الطالب إذ ذاك  –و إسماعيل القرآن الكريم من ا=خ صBح أب

  . العمل في اليوم الجديد 

  : الجو السياسي للب3د في أثناء ھذه الفترة  •
     ًBت بعد أن وجد جمال عبد الناصر أن مؤامرته التي حاكھا ضد قيادة الدعوة قد فشلت فشBلم يكن بد من إدخالنا المعتق 

ولكن يبدو أن ھذه الخطوة جاءت متأخرة عن موعدھا المناسب بعض الوقت ، فقد دخل اJخوان المعتقBت بعد أن .. تاًما 
فھموا تفسير كل ما حدث فھًما دقيًقا وحددت المواقف أمامھم تحديًدا واضًحا ، كما أن الوعي السياسي في البBد قد نضج 

ان يعوق سريان أفكارھم في شرق البBد وغربھا وسيطرتھا علي أحاسيس الناس نضًجا كامBً ، ولم يعد اعتقال اJخو
ومشاعرھم ، بحيث أصبحت جميع فئات الشعب تھتف من صميم قلوبھا للحرية ، وتطالب القائمين علي الحكم بإفساح 

.. ه والمطالبة بحقوقه الطريق لحكم نيابي حر يشعر الشعب بأنه يحكم نفسه بنفسه ، ويمنع كل مواطن حق التعبير عن رأي
وھم المعبرون عادة عن أماني الشعب بمختلف طبقاته  –وكان المثقفون من رجال الجامعة ورجال القضاء والقانون 

يدبجون المقا,ت في المطالبة بحكم نيابي حر ، ويطالبون رجال الثورة أن يتخلوا عن مكانھم في حكم الشعب  –وقطاعاته 
المجال  –باعتبارھا جريدة رأي وفكرة  –" المصري " وكانت جريدة .. ھم وقاموا بدورھم مشكورين بعد أن أدوا مھمت

الطبيعي لنشر ھذه المقا,ت ، وإعBن ھذه المطالبات ، وكانت كما قدمت قد صارت في ذلك الوقت أوسع الصحف انتشاًرا 
  . لتجاوبھا مع رغبات الشعب 

فكان وفوًدا زادت به ھذه المشاعر  –وھم قادة الشعب في ھذه المطالب  - اء وجاء اعتقال اJخوان وحلھم في ھذه ا=ثن    
من مقا,ت  –,سيما جريدة المصري  –الشعبية اشتعا,ً ، فكانت تصل إلينا ونحن بالمعتقل ما تفيض به أنھار الصحف 

حمد نجيب أيد مطالب الشعب كما وصلت إلينا أثناء أنباء جمال عبد الناصر ومحمد نجيب =ن م –تعبر عن ھذه المطالب 
وفي ھذه ا=ثناء كان ا=ستاذ عبد القادر عودة , يزال . حتى إن جمال عبد الناصر اتھمه بأنه متواطئ ضده مع اJخوان 

علي وفاق مع جمال عبد الناصر ولذا فإنه لم يعتقل بل إن جمال عبد الناصر أعطاه حق دخول المعتقل وزيارة المعتقلين 
 –وتحدث مع بعض اJخوان  –,سيما في الفترة ا=ولي من أيام ا,عتقال  –وقد حضر عندنا أكثر من مرة  والتحدث إليھم

ولكن ا=حداث التي وقعت بعد ذلك أخذت شيًئا فشيًئا تھز ثقته حتى .. ولم أكن منھم =نه كان يائَسً◌ا من إقناعي بآرائه 
  . ن علي خطأ في آرائه وتصوراته أقنعته أخيًرا بأن كان مسرفاً في حسن الظن وبأنه كا

فھو ما كان يتصور أن جمال عبد الناصر يعادي الحرية والحكم النيابي ويعتبر المنادين بذلك أعداءه ، حتى ولو كان     
. المنادي بھا محمد نجيب نفسه ، فينسي كل مواقف نجيب ويعلن عزله من مناصبه لمجرد أنه أيد الشعب في ھذا المطلب 

رآه أو ما قرأه من اتھامات وجھت إلي اJخوان من جمال عبد الناصر في قرار الحل وبعد ھذا القرار ، كل ذلك ثم إن ما 
استباح أن  –اعتماًدا علي أنه وحده دون زمBئه يعلم الحقائق  –ما ھو إ, اختBق , أصل له ، وفھم أن جمال عبد الناصر 

ثم موضوع ا=سلحة التي رمي بھا حسن .. بيان رسمي باسمھم  يزور عليھم ھذه الحقائق ويصدر ھذا التزوير في
كل ذلك حمل ا=ستاذ عبد القادر عودة علي تغيير آرائه وا,ستقامة مع إخوانه علي .. العشماوي ثم يتبين أنه ھو صاحبھا 

  . رأي سواء 

  : مناورة مكشوفة  •

سنة رجاله من الضباط في سب اJخوان ، فيخطب في أثناء وجودنا في ا,عتقال ، وفي الوقت الذي أطلق جمال أل    
في المحلة الكبرى وأسيوط فينسب إلي اJخوان كل نقيصة ، يخطب الصاغ وحيد رمضان  ٦/٢/١٩٥٤حسين الشافعي في 

  : في ھيئة التحرير باJسكندرية يقول 
. اتھم الماسونية في أحضان ا,نجليز إن الھضيبي ورجاله لم يكونوا من اJخوان في يوم من ا=يام بل كانوا يعيشون حي    

تنشر الصحف صورة كبيرة تضم جمال عبد  ١٣/١٢/١٩٥٤في نفس الوقت وفي . ويطلب الرجوع إلي تعاليم حسن البنا 
رجال الثورة يشاركون في ا,حتفال " الناصر وصBح سالم والباقوري وعبد الرحمن البنا وصالح عشماوي تحت عنوان 

  . و, داعي للتعليق علي ھذه المناورة المكشوفة =نھا ى تحتاج إلي تعليق " . ھيد حسن البنا بالذكري الخامسة للش

  : الفصل الثالث   
  : قمة التھاب المشاعر الشعبية إذعان جمال عبد الناصر   

ه من وقوف رئيس كانت قمة التھاب المشاعر التي أشرنا إليھا آنفاً ھي مواجھة جمال عبد الناصر بما لم يكن في حسبان    
الجمھورية ورئيس مجلي قيادة الثورة اللواء محمد نجيب بجانب الشعب في مطالبته بإفساح المجال لمجلس نيابي تحكم 

ولما كان ھذا المطلب ھو الوتر الحساس الذي إذا ضرب عليه ضارب ثارت أعصاب جمال عبد . البBد عن طريقه 
، فقد واجه ھذا الموقف بأسلوب ھو أقرب إلي الطيش منه إلي الصواب  الناصر حتى يكاد يفقد توازنه ويختل كيانه

وليس يعنينا ھنا في ھذه .. والحكمة ، فقد استصدر قراًرا من مجلس الثورة بتجريد محمد نجيب من جميع مناصبه 
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ولكن الذي يعنينا أن . المذكرات تفاصيل ھذا القرار و, ما انتحل من أسباب بعيدة عن الواقع بني عليھا اتخاذ ھذا القرار 
و, نشك في أن الذي شجع جمال عبد . القرار قد اتخذ وأن جمال عبد الناصر اعتقد أنه ھو الحل ل?زمة التي يواجھھا 

الناصر علي اتخاذ ھذا القرار ھو اعتقاده بأنه يھزه كيان اJخوان بالمؤامرات التي حاكھا وبثھا في داخل ھذا الكيان ، ثم 
الحل ووصمھم فيه بالخيانة ، وباعتقال مرشدھم وقادتھم ونحو ألف أبرز أعضائھم ، اعتقد أنه بذلك قد تم له بإصداره بيان 

القضاء علي اJخوان المسلمين ولم يعد بذلك في البBد عرق ينبض ، فليتخذ إذن ما يشاء من قرارات وليرفع من يشاء 
  . ك رأًسا وليخفض من يشاء وليفعل ما يشاء ، فلن يجد من يرفع بذل

  :  ١٩٥٤مظاھرة أول مارس  •

وإذا .. فبراير  ٢٥فقد أقال محمد نجيب من مناصبه في .. ولكن الذي حدث كان غير الذي دار بخلد جمال عبد الناصر     
وأنا أكتب ھذا ناقBً من  –به في أول مارس يواجه مظاھرة ضخمة ففي ذلك اليوم توجه جم غفير من طلبة الجامعة 

إلي ميدان إ, بعد أن أطل عليھم محمد نجيب من شرفة قصر عابدين وبجانبه  –كنت , أزال في المعتقل الصحف فقد 
و,بد ھنا من ا,عتراف بأن . وخطب فيھم محمد نجيب خطبة طمأنھم فيھا علي الحكم النيابي .. جمال عبد الناصر يضحك 

اصمة المصرية في تاريخھا ، فقد كان ميدان الجمھورية ھذه المظاھرة التي كانت من أكبر المظاھرات التي شھدتھا الع
وقد أشارت . كانت ھذه المظاھرة بقيادة اJخوان المسلمين  –وھو أوسع ميادين القاھرة بحًرا متBطًما بأمواج البشر 

" فتوات " الصحف إلي بعض شخصيات إخوانية كانت بارزة فيھا ، ومن ھذه الشخصيات إبراھيم كروم وكان من أشھر 
. القاھرة ، وقد ھداه _ وصار من أتقي اJخوان ، وكان ممتطًيا جواًدا يتقدم المتظاھرين ويطلق أعيرة نارية في الھواء 

  . وعز الدين مالك كان يتزعم المتظاھرين راكًبا سيارة جيب مركًبا عليھا ميكرفون يردد الھتافات ويوزع المنشورات 
فات إليه أن ھذه المظاھرة الضخمة التي قامت بھذه القوة الجارفة ، كانت قادرة علي ومما يجدر ذكره ، وينبغي ا,لت    

و,بد أن جمال عبد  –وكان ذلك كله في غيبة قيادات اJخوان وراء أسوار المعتقBت .. تغيير كل شيء تريد تغييره 
علي النفوذ إليه وإلقاء القبض عليه ،  –لو شاءوا  –الناصر تصور وھو ينظر إليھم من الشرفة بجانب نجيب أنھم قادرون 

غير أنھم لم .. ولذا فإنه أوعز إلي نجيب بعد أن أنھي كلمته أن يطلب إليھم ا,نصراف .. و, تستطيع قوة أن توقف زحفھم 
وقد رأي وسط المتظاھرين ا=ستاذ عبد القادر  –فأسعفته سرعة بديھته . فحاول نجيب ذلك مرات دون جدوى .. ينصرفوا 

فدعاه للوقوف معھما في الشرفة وطلب إليه أن يأمر المتظاھرين با,نصراف فما كاد يأمرھم حتى انصرفوا في  –دة عو
إ, أن جمال عبد  –وھو يعلم ذلك بيقين  –ومع أن تصرف عبد القادر عودة جاء إنقاًذا لجمال عبد الناصر . التو واللحظة 

أن الذي استطاع فض ھذه الجموع في لحظة ھو قادر علي جمعھا في  الناصر نزر إلي الموضوع من ناحية أخري فتصور
  . إذن ھو قوة يجب التخلص منھا .. لحظة 

ھذا ما علق به الكثيرون علي ما كان من أمر ھذه المظاھرة ، ولكنني أري أن عزم عبد الناصر علي التخلص من عبد     
ھرة أو جمعھا ، وإنما كان وليد تحول عبد القادر عودة من القادر عودة لم يكن وليد ما رآه من قدرته علي فض المظا

,سيما وا=ستاذ عبد القادر رحمه _ كان من الرجال الصرحاء .. الو,ء له وا,نحياز لجانبه إلي الو,ء للمرشد العام 
ل ما فيھم ، , يعرف الواضحين الذين إذا اتجھوا إلي ناحية اتجھوا إليھا بكل ما فيھم ، وإذا أعرضوا عنھا أعرضوا بك

عيًبا في الخلق ، ولكنه ليس ا=سلوب ا=مثل في تناول القادة  –كما قدمنا  –ليس ھذا .. التوسط في ا=مور و, أخذھا برفق 
" . إنا لََنُبشL في وجوه قوم وقلوبنا تكرھھم : " لم ينشأ بين أيديھم من مواقف وقد كان رسول _ صلي _ عليه وسلم يقول 

  . بما تناولنا ھذا الموضوع فيما بعد إن شاء _ بمزيد بيان ور
ثم إن المقدرة علي جمع المظاھرة رفضھا لم تكن تشغل بال عبد الناصر باعتبارھا مقدرة خارقة فھو كان من اJخوان     

ذه المظاھرة في كيف تم جمع ھ: ولكن الذي شغل باله ھو .. ويعرف أن الطاعة التامة من خصائص المجتمع اJخواني 
حين أن جميع قادة اJخوان تحت يديه في السجون ؟ إذن ھذا ا=سلوب الذي اتبعه من اعتقال القادة وا=عضاء البارزين 
فقط معتقًدا أن ذلك يشل ا=تباع الباقين عن الحركة أسلوب خاطئ إن جاز في حق مختلف الھيئات فقد ثبت أنه , يجوز في 

أما ا=سلوب اfخر الذي بيته جمال عبد الناصر ولم يفصح عنه .. وإذن فBبد من أسلوب آخر .. حق اJخوان المسلمين 
  . وقد يكون ھذا الفصل أولھا .. =حد حتى لزمBئه في مجلس الثورة فھو موضوع فصول قادمة إن شاء _ 

 : من نتائج ھذه المظاھرة  •

  . رجوع محمد نجيب إلي جميع مناصبه  – ١
  . عبد الناصر لمطلب الشعب في حكم دستوري  خضوع جمال – ٢
  . عملية إفراج واعتقال جزئية  – ٣
  . تجاوب جميع المثقفين مع ا,تجاه الجديد  – ٤
  . اJفراج عن جميع اJخوان المسلمين  – ٥

  : ونتناول في ھذا الفصل النتيجتين ا=وليتين فنقول     

  : رجوع محمد نجيب إلي جميع مناصبه  •
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أن أول نتائج ھذه المظاھرة رجوع محمد نجيب إلي جميع مناصبه التي كان يباشرھا فرجع إلي منصب رئيس صحيح     
سلم بذلك كله جمال عبد الناصر ولكنه حرص في أثناء . الجمھورية ورجع إلي منصب رئيس مجلس الثورة والوزراء 

مارس  ٩،  ٨وقد نشرت الصحف في يومي . .تسليم السلطة إلي نجيب علي أن يحتفظ لنفسه بمنصب الحاكم العسكري 
  : اfتي  ١٩٥٤

  : وأذيع المرسوم التالي . يعود اللواء محمد نجيب رئيًسا للجمھورية والوزارة والثورة     
يد السيدات والسيخول للسيد البكباشي جمال عبد الناصر حسين السلطة في اتخاذ التدابير المنصوص عليھا بد,ً من "     

د نجيب ، ويرخص له عBوة علي ذلك باتخاذ إجراء آخر ,زم للمحافظة علي ا=من والنظام العام في جميع اللواء محم
  " . نواحي جمھورية مصر أو في جھات معينة فيھا 

كان أقوي رجل في مصر ، كما أن جمال عبد الناصر كان في  –نتيجة ھذه ا=حداث  –وإذا علمنا أن محمد نجيب     
كيف ينخدع نجيب ويجيب  –بعدما فعله عبد الناصر بنجيب من أفاعيل  –تعجبنا .. ضعف مركز مر به نفس الوقت في أ

عبد الناصر إلي مطلبه فيتنازل له عن سلطة الحاكم العسكري بل يرخص له عBوة علي ھذه السلطة في اتخاذ أي إجراء 
وكان . قة نجيب علي ھذا التنازل كان خطأ فادًحا و, شك أن مواف... آخر ,زم للمحافظة علي ا=من والنظام العام في 

فبكل سذاجة حرره من قيود وأطلقه فكان ھو نفسه أول فريسة من . كالذي اصطادوا له فھذا كاسًرا وقيدوه وسلموه له مقيًدا 
جه مانحه لقد منج نجيب عبد الناصر سBح الحاكم العسكري فأشھر عبد الناصر ھذا السBح أول ما أشھر في و.. فرائسه 

 ..  

  : خضوع عبد الناصر لمطلب الحكم الدستوري  •

كان إذعان عبد الناصر لمطلب الحكم الدستوري أمًرا ,بد منه أمام اJجماع الشامل ل?مة بحيث لم يعد مفر من     
عبد الناصر أما إن ھذا اJذعان كان عن اقتناع فھذا ما لم يكن في استطاعة أحد أن يفتح عن قلب .. اJذعان والخضوع 

ولكن التصرفات الظاھرية كانت تشعر بوجود ھذا اJذعان إلي حد تحس معه الجدية ففي نفس . ليري فيه حقيقة ھذا ا=مر 
  : البكباشي جمال عبد الناصر عن التطورات التي أعلنت أمس فقال " المصري " سأل مندوب  ٩/٣/١٩٥٤التاريخ 

التي يمكن بھا تكوين ھيئة وطنية تمثل البBد ، علي أن يكون ھذا كفترة انتقال لقد بدأنا منذ شھرين نبحث الطريقة "     
وقد كلف مجلس الثورة ا=ستاذ سليمان حافظ  –البBد إلي الحكم النيابي السليم الذي نعتبره ھدفاً أساسًيا من أھداف الثورة 

وقد أعدت جملة مشروعات . ھذا المشروع ليتصل بالشخصيات المختلفة للبحث معھم في ا=سس التي ينفذ علي أساسھا 
وكانت ھذه الموضوعات قيد . أحدھا من ا=ستاذ سليمان حافظ وآخر من الدكتور أحمد فكري ا=ستاذ بجامعة اJسكندرية 

وكان السبب في ھذا ھو الشعور بالفراغ بعد تحطيم . البحث حتى يمكن الوصول إلي أصلح مشروع يوافق حال البBد 
القديمة التي بنيت عليھا الحياة السياسية البائدة في ھذه البBد ، وكان الجميع يشعرون أنه ,بد من القيام بعمل جميع ا=مس 

  " . لملء ھذا الفراغ 
  : كلمة جاء فيھا " المصري " وفي غضون ھذا التاريخ كتب أحمد أبو الفتوح في     
وأعلن المسئولون أن أعضاء الجمعية التأسيسية سيختارون . أعلن المسئولون عن إطBق تراجع الدستور وتعتمده "     

وأعلن المسئولون أن رجال الجيش الذين سيعملون في . وأعلنوا أن ا=حزاب السياسية ستعود . با,نتخاب الحر المباشر 
وفي نفس " . د وھذه بواكير الحرية ھبت علي البB.. الحقل السياسي سيستقيلون من الجيش ويعملون كمدنيين , عسكريين 

  : التاريخ يعقد صBح سالم عضو مجلس الثورة ووزير اJرشاد مؤتمًرا صحفًيا يعلن فيه 
لن يقوم حزب من ا=حزاب قبل إقرار  –الرأي متفق علي اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية با,نتخاب , بالتعيين "     

فترة ا,نتقال  –يشترك في الحكم بعد قيام الجمعية التأسيسية مجلس الثورة يمارس سلطة السيادة و,  –الدستور الجديد 
سيفرح عن جميع المعتقلين وتلغي  –اJخوان كھيئة دينية  –وتنتھي بانتخاب الجمعية التأسيسية  ١٩٥٣بدأت في أول يناير 

الجيش ، وسيخوضون  أعضاء مجلس الثورة لن يعودوا إلي مناصبھم في –ا=حكام العرفية عند إعBن الجمعية التأسيسية 
  " . المعركة السياسية كمواطنين مدنيين 

  : تجاوب جميع المثقفين مع اDتجاه الجديد  •

وإذا طالعت الصحف الصادرة في ھذا التاريخ وحوله شعرت بأن الشعب كله كان من وراء ھذا الطلب فنقابة     
حفيون يدلون بآرائھم في تفاصيل اJجراءات التي تؤدي الصحفيين تؤيد ھذا المطلب وتطالب بإلغاء ا=حكام العرفية ، والص

إلي الحكم الدستوري ، فبينما بعضھم يري البدء بتكوين جمعية تأسيسية تضع الدستور وتعتمده ، يري آخرون منھم رأًيا 
" تأسيسية  , جمعية.. برلمان " تحت عنوان " المصري " منھم آخر كا=ستاذ إحسان عبد القدوس فقد كتب مقا,ً بجريدة 

إذا قيل إن البرلمان , يقوم إ, بعد وضع : ويقول فيه . يطالب فيه بانتخاب برلمان تكون مھمته ا=ولي وضع الدستور 
ثم يقول . الدستور ، فإننا في ظروف شاذة ولن يضيرنا بعد كل ھذا الشذوذ الذي عشنا فيه أن ننتخب برلمانا يضع الدستور 

. ردًدا من أغلبية المواطنين في التقدم للترشيح لجمعية لن تدوم مھمتھا أكثر من شھر أو شھرين وأكتب ھذا =نني تبينت ت: 
  " . و=ني أريد أن أتعجل ا,ستقرار لمصر وأتجنب المزيد من الشذوذ 
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إلي وبمناسبة ذكر ا=ستاذ إحسان عبد القدوس أذكر إنه اعتقل وأودع السجن الحربي مع اJخوان بعد أن نقلت منه     
وأخبرني اJخوان الذين بقوا في السجن الحربي أن ا=ستاذ إحسان بعد أن فھم دعوة اJخوان أعلن توبته . معتقل العامرية 

  : ثم إنك تقرأ في الصحف مثل ھذه العناوين . وعاھدھم علي أن يكون لساًنا لھذه الدعوة 
نقابة  –حامين بطلب زوال كل القيود التي تحد من الحريات مجلس نقابة الم –إن البBد كلھا بإعادة الحياة النيابية     

ھيئة التدريس بجامعة اJسكندرية ترحب بالقرارات  –الصحفيين تشكر رجال الثورة علي إلغاء الرقابة علي الصحف 
دت في كانت البBد في حالة نشوة أو صحوة علي حلم لذيذ وج. جامعة القاھرة تحذو حذو جامعة اJسكندرية  –الجديدة 

  . اليقظة بشائره فطارت فرًحا تتعجل له التمام 

  : عملية إفراج واعتقال جزئية  •

اعتقا,ت ، ولكن جمال عبد الناصر قرر في نفسه  ١٩٥٤فبراير  ٢٨لم يكن منتظًرا أن يكون في أعقاب مظاھرة     
فستًرا لkجراء الذي انتواه . يه ا,نتقام من أشخاص معينين بعضھم من اJخوان وبعض آخر من غير اJخوان من معارض

اعتقل باعتباره حاكًما عسكرًيا  ١٩٥٤مارس  ٣ففي . من اعتقال ھؤ,ء ا=شخاص ألحقه باJفراج عن عدد من المعتقلين 
مارس أفرج عن  ٧وفي . شيوعيين  ٤٠وفديين ،  ٥٠من ا,شتراكيين ،  ٢٠من اJخوان ،  ٤٥شخًصا بينھم  ١١٨

ي الخولي وعبد المنعم خBف وإسماعيل الداعور وحلمي عبد المجيد وعبد العزيز الشابوري ومحمد اJخوان ا=ساتذة البھ
  . محمد عصفور 

وكان المقصود من بين الخمسة وا=ربعين الذين اعتقلوا بعد مظاھرة ميدان الجمھورية اثنين بالذات ھما ا=ستاذ عبد     
أمBً في أن يحتويھما  ١٩٥٤قد أبقي عليھما دون اعتقال في حركة يناير القادر عودة وا=ستاذ عمر التلمساني =نه كان 

فلما وجد أنه فشل في ذلك قرر ا,نتقام منھما فاعتقلھما ولما كان انقBب ا=ستاذ عبد القادر عودة عليه انقBًبا مفاجًئا بعد أن 
ه اfدميين من سامه ھو وا=ستاذ عمر كان بعده أقرب اJخوان إليه أراد أن يصب جام غضبه عليه فقد كلف من كBب

التلمساني ومجموعة معھما ألوان اJھانة والعذاب ثم خص ا=ستاذ عبد القادر بلون آخر من القھر تمھيًدا لخطة شيطانية 
لك رتبھا بينه وبين نفسه ، فقد لفق له قضية اتھمه فيھا ھو ومعه ثBثة من اJخوان ھم ا=ستاذ محمود الفوال وعز الدين ما

  . فبراير  ٢٨والشيخ وھبه الفرماوي بالعمل علي قلب نظام الحكم فغي حوادث مظاھرة 

  الباب العاشر 
  الخدعة الكبـرى 

  : الفصل ا9ول   
  . ھبوط إلي الدرك ا9سفل ھل الغاية تبرر الوسيلة ؟   

الناصر في مقتل =نھ�ا قلب�ت ك�ل بميدان الجمھورية كانت طعنة نجBء أصابت عبد  ١٩٥٤فبراير  ٢٨يبدو أن مظاھرة     
يبحث عن مخرج ، وكلما لجأ إلي طريق وجده مسدوًدا وليس أمامه من طريق مفتوح . حساباته ، وجعلته يدور حول نفسه 

ومع أن سلوك ھذا الطريق ھو .. إ, طريق واحد ھو طريق ا,ستجابة للرغبة الشعبية الجارفة في حكم نيابي دستوري حر 
  . ل والواجب فإنه يتعارض تعارًضا كامBً مع الخط الذي رسمه لنفسه الذي يمليه العق

نتحدث بھذا فيما بيننا ونحن في المعتقل مقدرين ما يعانيه من حيرة بين م�ا نع�رف  –اJخوان المسلمين  –ولقد كنا نحن     
سنا فعBً ھذه الحيرة في الرسل الذين وقد لم. من أماله الديكتاتورية الواسعة ، وبين ما أطبق عليه من ضغط شعبي , يقاوم 

وإذا ك�ان ھ�ذا ال�ذي كن�ا نتح�دث ب�ه فيم�ا . كان يرسلھم إلينا في المعتقل بالسجن الحربي والعامرية يتوسطون في المص�الحة 
ائب�ة عن�ا بيننا في المعتقل كان مجرد تصور قد يكون مطابًقا للحقيقة أو مبالًغا في التعبير عنھا =ن الحقائق الدفينة لم تك�ن غ

. وحدنا لوجودنا بالمعتقل بل كانت غائبة عن غيرنا ممن يعيشون الحياة الحرة ويقرءون الصحف ويس�تمعون إل�ي ا=خب�ار 
ولقد مرت ا=يام وتغيرت الظروف وأتاحت لن�ا أن نع�رف حقيق�ة م�ا ك�ان جم�ال عب�د الناص�ر يعاني�ه فع�Bًَ◌ م�ن ج�راء ھ�ذا 

ارتك�اب حماق�ات وج�رائم , يك�اد س�امعھا أن يص�دقھا ل�و, أن ال�ذي يرويھ�ا أح�د  الموقف من أزمة نفسية خانقة حملته علي
م�ن  ١١٩زمBئه في مجلس الثورة وشھودھا بقية ھؤ,ء ا=عضاء ، فقد جاء في مذكرات عبد اللطيف البغدادي في صفحة 

ص�ر ح�ل المجل�س وأن يعم�ل اقترح جمال عب�د النا ١٩٥٤مارس  ٤الجزء ا=ول ، أنه في جلسة مجلس الثورة المنعقدة في 
مك�ون م�ن عش�رة أف�راد مھمت�ه ال�تخلص م�ن العناص�ر الرجعي�ة م�ن ال�ذين  Teamكل فرد من أعضائه علي تكوين فريق 

  . يناھضون الثورة وعلي رأسھم اJخوان المسلمون 
  : من مذكراته في نفس الجزء  ٩٨ويقول البغدادي في صفحة     
أبل�غ جم�ال عب�د الناص�ر ا,جتم�اع  ١٩٥٤م�ارس  ٢٠ورة وأعض�اء ال�وزارة ف�ي في اجتم�اع مش�ترك ب�ين مجل�س الث�"     

وعلل لھم ذلك بسياسة  –بوقوع ستة انفجارات نسف في مبني السكة الحديد وفي الجامعة وفي محل جروبي في وقت واحد 
ق�ول البغ�دادي ف�ي ص�فحة ث�م ي" . اللين في موقف الحكومة، وأن خطورة العودة إلي الحكم النيابي , تصلح في ھ�ذا الوق�ت 

  : من نفس الجزء  ١٤٦
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واعت�رف ب�ذلك . وذل�ك ف�ي الي�وم الت�الي لوقوعھ�ا . إن جمال عبد الناصر اعترف بأنه ھو الذي ق�ام بھ�ذه ا,نفج�ارات "     
فوس وعزا السبب في قيامه بھذه الحوادث إلي أنه كان يرغب في إثارة البلبلة في ن. للبغدادي وحسن إبراھيم وكمال حسين 

الناس ويجعلھم يشعرون بعدم الطمأنينة حتى يتذكروا الماضي أيام نسف السينمات ويشعروا أنھم في حاجة إلي من يحم�يھم 
 . "  
ھذه ا=نباء . وھذه ا=نباء المرعبة التي لم نعلم بھا إ, بعد أن أتاحت الظروف لزمBء عبد الناصر ھؤ,ء أن يبوحوا بھا     

ومع ذلك فتتناولھا نحن من ناحية مدلولھا فقط وھو أن عبد .. ك تعليًقا عليھا وندع ذلك للقراء الكرام لفظاعة بشاعتھا , تمل
ولكن الشرفاء م�ن الحك�ام مھم�ا بل�غ م�وقفھم م�ن الض�عف ك�ل مبل�غ وأحاط�ت بھ�م أح�رج .. الناصر كان في أضعف موقف 

  . عبد الناصر وما فعله فعBً  الظروف من كل جانب , يفكرون مجرد تفكير في مثل ما فكر فيه جمال

  : الفصل الثاني   
  : ا�فراج عن ا�خوان وقد عادت ا9مور كلھا في أيديھم   

من حق السادة القراء أن أكاشفھم بما ينتابني من شعور مم�ا يتص�ل بتس�طير ھ�ذه الم�ذكرات باعتب�ار ھ�ذا الش�عور وھ�ذه     
فل ذلك في بعض ا=حيان حين , يكون انفعالي الشعوري ش�ديًدا ، فكثي�ر وقد أغ.. ا=حاسيس جزًءا , يتجزأ من المذكرات 

من ا=حداث ينساب التعبير عنھا من قلم الكاتب وتمر تحت عين القارئ و, يري كBھم�ا أن انفع�ا,ً ذا ب�ال يس�توقفه عن�دھا 
ير المتوق�ع كم�ا ل�و نبئ�ت ب�أم قتل�ت أما الحدث الغريب أو غ.. فھي أحداث عادية أو قريبة من العادية أو ھي أحداث متوقعة 

ولقد كنت أكتب ھ�ذه الفص�ول وم�ا يتص�ل فيھ�ا . ابنھا فإنك ,بد من انفعال يھز كيانك واندفاع نحو التعبير عن ھذا ا,نفعال 
بجمال عبد الناصر وفي مخيلتي صورة عن ھذا الرجل تكونت في خاطري نتيجة أحداث مختلفة ، مر حت�ى  اfن ف�ي ھ�ذه 

بعضھا وآت إن شاء _ بعض آخر منھا ، ولھذه الصورة ف�ي مخيلت�ي مع�الم كثي�رة , أري داعًي�ا ل�ذكرھا اfن ، المذكرات 
ولكن أذكر منھا معلًما واحًدا ھو الخسة ، ولكن ھذه الجلسة لم أنفعل بھا انفعا,ً يستوقفني أمامھا =نھا صفة شائعة في كثي�ر 

  . من أصحاب السلطة والحكام 
ذي قرأته مما سجله البغدادي في مذكراته عن موقفين من مواق�ف الخس�ة لعب�د الناص�ر وج�دتني ق�د انفعل�ت بھم�ا ولكن ال    

كيف أن إنساًنا ينحط إلي ھذا الدرك ا=سفل من الخسة والنذالة ثم يسمح لنفسه بعد ذلك أن يمشي .. انفعا,ً كاد يحطم فؤادي 
" ب�القرف " ت حين ق�رأت ھ�ذين الم�وقفين بم�ا يعب�ر عن�ه ف�ي اللغ�ة الدارج�ة أقسم لقد شعر! بين الناس بل أن يكون حاكًما ؟

ت�ذكرت أنن�ي , أكت�ب .. وتوقفت فعBً فترة حتى ھدأت مشاعري .. وھممت بأن أنقطع عن الكتابة استقذاًرا لھذه الشخصية 
ال�ذين س�طروا أح�داث  ودار ف�ي خ�اطري مم�ا يتص�ل بم�وقفي أن.. عن ھذه الشخصية وإنم�ا أكت�ب ع�ن اJخ�وان المس�لمين 

و, أقص�د با=خس�اء أع�داء .. السيرة النبوية العطرة لم يمنعھم من تسطيرھا ما اتصل ببعض أح�داثھا م�ن أش�خاص أخس�اء 
اJسBم من المشركين أمثال أبي جھل والولي�د ب�ن المغي�رة وعتب�ة ب�ن ربيع�ة فھ�ؤ,ء ك�انوا أع�داًء ولك�نھم ل�م يكون�وا أخس�اء 

بالعداء ، وإنما أقصد أقيال اليھود من أمثال مالك بن الصلت ولبيد بن ا=عص�م وكع�ب ب�ن ا=ش�رف =نھم كانوا يصارحون 
وھ�م مجتمع�ون فس�اءه م�ا رأي م�ن ألف�تھم بع�د م�ا ك�ان  –ا=وس والخزرج  –وشاس بن قيس الذي مر يوًما علي ا=نصار 

ففع�ل  –ح�رب كان�ت بي�نھم ف�ي الجاھلي�ة  –ي�وم بع�اث اجلس بينھم ثم اذك�ر : بينھم من العداوة ، فأمر شاًبا من اليھود وقال 
  . فأذكي ذلك بينھم روح عداء خمدت وكادوا يقتتلون لو, حضور النبي صلي _ عليه وسلم 

.. ولھذا شرعت أواصل الكتابة مستعيًنا باq ملتزًم�ا أن أب�رز ا=ح�داث وأجل�ي المواق�ف مھم�ا ك�ان ف�ي ذل�ك م�ن م�رارة     
  : فأقول 

ال عب�د الناص�ر بع�د أن ارتك�ب جريم�ة النس�ف وع��رض اقتراح�ه بارتك�اب ج�رائم ا,غتي�ال وح�اول أن يثي�ر بھ��ا إن جم�    
ل�م يي�أس وع�زم عل�ي ت�دبير خط�ة .. زمBئه بمجل�س الث�ورة ووزراءه ول�م يج�د ل�ذلك أث�ًرا ف�ي إيق�اف الم�د الش�عبي المتزاي�د 

لم ما الذي انتھي إليه من خطة ف�ي خ�Bل ھ�ذا ا,عتك�اف أخري فادعي المرض واعتكف في بيته خمسة أيام و, أحد كان يع
وتفص�يل الخط�ة الجدي�دة ھ�و م�ا ي�أتي ف�ي ھ�ذا الفص�ل وف�ي الفص�ول .. ، ولكننا عرفنا الخطة وعرفھا غيرنا بع�د أن نف�ذھا 

  . القادمة إن شاء _ 

  : إفراجات ووسطاء  •
ن اJخوان ، فبين يوم وآخر يأتي ضابط من المسئولين عن في خBل تلك الفترة كانت تتوالي إفراجات عن أعداد قليلة م    

ولم�ا ق�رب ش�ھر م�ارس عل�ي . المعتقل وينادي علي عدة أسماء يطالب إلي أصحابھا إعداد أنفسھم ومھماتھم لkفراج عنھم 
معتق�ل  وق�د بلغن�ا ونح�ن ف�ي. ا,نتصاف رأينا دفع اJفراجات تكبر وتتقارب حتى صار في كل يوم إف�راج مجموع�ة كبي�رة 

وك�ان المرش�د .. العامرية أن ھناك وساطات يرسلھا عبد الناصر للمرشد العام في الس�جن الحرب�ي يعرض�ون علي�ه الص�لح 
في ذلك الوقت قد تمكن من تھريب خطاب وجھه إلي مجلس الثورة الذي أصدر بيان حل اJخوان طالبھم فيه بالمباھلة فيما 

 –م ، والمباھلة أس�لوب قرأن�ي يتح�دي المك�ذوب علي�ه الك�اذب ب�أن يطل�ب الطرف�ان نسبوه إلي اJخوان في ھذا البيان من تھ
و, يطلب المباھلة بطبيعة الحال إ, الطرف الواثق كل .. أن ينزل _ لعنته علي الكاذب  –وقد جمع كل منھما أھله وذويه 

ن عبد الناصر والمرشد العام ، والمرشد مصمم وتردد الوسطاء بي.. الثقة من براءته و, يھرب منھا إ, الكاذبون المفترون 
  .. علي أن , يغادر السجن حتى تثبت براءة اJخوان مما نسب إليھم وأن يرد إليھم اعتبارھم 
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وقد بلغنا ونحن في العامرية حيث كنا آخر من غادرھا أنه ت�م ا,تف�اق عل�ي أن يخ�رج المرش�د الع�ام وجمي�ع المعتقل�ين ،     
عل�ي أن يك��ون . ف�ي نف��س الي�وم بزي�ارة المرش��د الع�ام ف�ي منزل��ه  –رًدا ,عتب�ار اJخ��وان  –الناص�ر  وأن يق�وم جم�ال عب��د

وأن يص�در مجل�س الث�ورة بياًن�ا . لkخوان أن يزاولوا نشاطھم كامBً وأن ترد إل�يھم ممتلك�اتھم ودورھ�م وك�ل م�ا أخ�ذ م�نھم 
وال�ذي أذك�ره ي�وم خرج�ت م�ن . خت�ام ف�ي ھ�ذه المعادل�ة يوضح فيه حقيقة ا=سباب للح�ل عل�ي أن يك�ون ھ�ذا البي�ان مس�ك ال

نق�ل حكومي�ة أنن�ا طيل�ة الطري�ق كن�ا نھت�ف  ة، وأركبن�ا س�يار ١٩٥٤م�ارس  ٢٥المعتقل مع المجموعة التي كانت معي يوم 
بھتاف��ات اJخ��وان ونھت��ف للحري��ة وللحك��م الدس��توري والحك��م بالش��ريعة اJس��Bمية وك��ان الن��اس ال��ذين نم��ر بھ��م ف��ي مك��ان 

مارس ھذا الذي أفرج فيه عن آخر دفعة من المعتقل�ين ھ�و نف�س  ٢٥يوم . صفقون لنا ويشيعوننا بعبارات التشجيع والتأييد ي
وبع�د انتھ�اء ا,جتم�اع . اليوم الذي اجتمع فيه مجلس الث�ورة اجتماًع�ا اس�تمر خم�س س�اعات بح�ث خBلھ�ا الموق�ف ال�داخلي 

  : أذاع عليھم القرار التاريخي وھذا نصه خرج الصاغ كمال الدين حسين إلي الصحفيين و
  :  ٢٥/٣/١٩٥٤قرار مجلس الثورة بجلسته اليوم     
     ًDيسمح بقيام أحزاب : أو .  
  . المجلس , يؤلف حزًبا : ثانًيا     
  . , حرمان من الحقوق السياسية حتى , يكون ھناك تأثير علي ا,نتخابات : ثالًثا     
الجمعية التأسيسية انتخاًبا حًرا مباشًرا بدون أن يعين أب فرد وتكون لھا السيادة الكاملة والس�لطة الكامل�ة تنتخب : رابًعا     

  . ، وتكون لھا سلطة البرلمان كاملة ، وتكون ا,نتخابات حرة 
  .  يوليو المقبل باعتبار الثورة قد انتھت وتسلم البBد للمثلي ا=مة ٢٤حل مجلس الثورة في : خامًسا     
  . تنتخب الجمعية التأسيسية رئيس الجمھورية بمجرد انعقادھا : سادًسا     
ف��ي الص��حف الت��ي نش��رت ھ��ذه الق��رارات ص��ورة واض��حة لجم��ال عب��د الناص��ر : يق��ول ص��احب الم��ذكرات : ملحوظ��ة     

ھ�ذا الم�أزق ال�ذي وبجانبه صBح سالم ، يبدو فيھا عبد الناص�ر ف�ي ھيئ�ة المغل�وب عل�ي أم�ره وال�ذي يفك�ر ف�ي مخ�رج م�ن 
  : وبعد أن نشرت الصحف ھذه القرارات نشرت ما يأتي . وضع فيه 

تم اJفراج أمس عن ا=ستاذ حسن الھضيبي من السجن الحربي كما أفرج عن باقي أعضاء جماعة اJخوان المعتقلين "     
اJف��راج عن��ه بش��أن ع��ودة جماع��ة حس��ن الھض��يبي المرش��د الع��ام قب��ل / وق��د ت��م اتص��ال أم��س ب��ين المس��ئولين وب��ين الس��يد . 

  : وقد تم ا,تفاق معھم علي ثBث نقاط . اJخوان المسلمين إلي نشاطھا السابق 
أن تع��ود الجماع��ة إل��ي س��ابق نش��اطھا وكيانھ��ا ب��دون أي ح��د م��ن حرياتھ��ا ، وإع��ادة أموالھ��ا المص��ادرة وش��عبھا : أو,ً     

  . ومركزھا العام 
  . جميع اJخوان مدنيين وعسكريين مع إعادة من فصل منھم إلي الخدمة العسكرية اJفراج فوًرا عن : ثانًيا     
ويكون ھذا البي�ان . أن يصدر مجلس الثورة بياًنا يوضح فيه حقيقة ا=سباب التي اعتبرھا داعية إلي حل اJخوان : ثالًثا     

  . بمثابة الختام في ھذه المسألة المؤسفة 
بي بأن اJخوان سيكونون بعد عودتھم عوًنا للحكومة علي ط�رد ا,نجلي�ز م�ن منطق�ة قن�اة وقد صرح السيد حسن الھضي    

وفي منتصف ليلة أمس توجه البكباشي جمال عبد الناصر إلي منزل ا=س�تاذ الھض�يبي  –السويس ورد اعتداءاتھم الوحشية 
  . حيث اجتمع به في منزله 

  : الفصل الثالث   
  : ضيعة الفترة المحرجة والفرصة الم  

. لم يكونوا في يوم من ا=يام أقوي مما ك�انوا علي�ه ف�ي ذل�ك الي�وم .. خرج اJخوان من ھذا ا,عتقال وھم سادة الموقف     
فالحكوم��ة أفرج��ت ع��نھم وھ��ي راغم��ة ، ب��ل إنھ��ا كان��ت ف��ي إفراجھ��ا ع��نھم متوس��لة إل��يھم ، ملتمس��ة الرض��ا والص��فح عنھ��ا 

م اشترطوا علي الوسطاء الذين أرسلتھم الحكومة إليھم في المعتقل أن , يخرجوا من والتجاوز عن سيئاتھا معھم ، حتى إنھ
وانتھ�وا إل�ي ح�ل وس�ط ب�أن يخرج�وا  –المعتقل إ, إذا ردت الحكومة اعتبارھم بأن تصدر تكذيًبا لنفسھا فيم�ا أفترت�ه عل�يھم 

ميع أھل الرأي من صحافة وقانون ، وجماع�ات كما أن ج. ويقوم جمال عبد الناصر بزيارة المرشد العام في بيته وقد فعل 
كلھ�ا تع�ج بالھت�اف وال�دعوة إل�ي رأي اJخ�وان وفك�رتھم ويثي�رون .. أساتذة وطلبة ، وقطاعات الشعب جميًعا حت�ى الج�يش 

إليھم بأص�ابعھم ، ويرمق�ونھم بأنظ�ارھم وينتظ�رون خ�روجھم م�ن المع�تقBت ليق�ودوا ا=م�ة إل�ي تحقي�ق أمانيھ�ا ف�ي الحري�ة 
  . حكم النيابي الصالح السليم وال
ك�انوا ف�ي نف�س موق�ف ا=ھ�الي ، ويس�يطر عل�يھم نف�س الش�عور ف�ي  –وما كان أكثرھم في تلك ا=يام  –بل إن ا=جانب     

حيث جاء مراسلو الص�حف ا=جنبي�ة إل�ي المرش�د الع�ام يوجھ�ون إلي�ه ا=س�ئلة ع�ن .. ترقب ما يقرره اJخوان من خطوات 
Jمية ل?جانب ولغير المسلمين ويرد عل�يھم بالنص�وص القرآني�ة والنبوي�ة فيطمئن�ون معاملة الحكومة اBوق�د لمس�ت ھ�ذا . س

وكان أكثر العاملين في�ه تج�اًرا أجان�ب  –الشعور بنفسي حين خرجت من المعتقل وذھبت إلي عملي بمحلج القناطر الخيرية 
إلي المحلج حتى أقبلوا علّي والتفوا حولي يمطرونني بنفس ما كادوا يعلمون بحضوري .. كما أن إدارته كانت من ا=جانب 

بأنني م�ن المس�ئولين ف�ي دع�وة  –و, أدري كيف علموا  –النوع من ا=سئلة التي وجھت إلي المرشد العام ، و=نھم علموا 

http://www.ikhwanwiki.com


ق�د أجب�تھم إل�ي م�ا و.. اJخوان المسلمين ، أحسست كأنھم يريدون أن يحصلوا مني علي ما يشبه الحماية =نفسھم وأم�والھم 
طلبوا مؤكًدا لھم أن اJخوان المسلمين مضطرون إلي حمايتھم , بحك�م ص�داقة شخص�ية وإنم�ا بحك�م الق�رآن نفس�ه ، ا=م�ر 

  . الذي جعلھم يرحبون بالحكومة اJسBمية 

  : دليل آخر علي أن ا�خوان كسبوا الجولة  •
    Jت وھ�م ف�ي أق�وي و, أخال الق�ارئ محتاًج�ا إل�ي أدل�ة أخ�ري عل�ي أن اBخ�وان ق�د كس�بوا الجول�ة وخرج�وا م�ن المع�تق

، واعتم�دت  ١٩٥٣ديس�مبر  ٩المواقف ، ولكني مع ذلك أسوق دليBً آخر ، ذلك أن إخواننا الثBثة الكبار الذين فصلوا ي�وم 
ان مح�ركھم يلتمس�ون ديسمبر ، وقد قابلوا ھذا الفصل بالھزأ والسخرية ، وذھبوا إلي أحض ١٠الھيئة التأسيسية فصلھم يوم 

ھؤ,ء الثBثة لما رأوا ا=وضاع قد انقلبت وأن الكفة التي قبعوا فيھا وراء مح�ركھم ق�د ش�الت وأن . في ظل سلطته الحماية 
 ١٥عاطفة ا=خوة اJسBمية التي كانت خابية في نفوسھم منذ  ١٩٥٤مارس  ٢٥كفة اJخوان رجحت أيقظت فيھم قرارات 

ان ف�ي الص�حف ف�ي نف�س ي�وم إع�Bن ق�رارات م�ارس ممھ�وًرا بتوقيع�اتھم وتوقي�ع ا=ربع�ة ال�ذين فأصدروا بي� ١٩٥٤يناير 
  : فصلوا إليك نصه 

رجال م�ن اJخ�وان يط�البون الحكوم�ة بع�ودة اJخ�وان بأوض�اعھا وقيادتھ�ا ومرش�دھا بتوقي�ع ص�الح عش�ماوي وعب�د "     
  " . مد زكي حسن وأحمد عادل كمال ومحمود الصباغ الرحمن السندي ، وأحمد عبد العزيز جBل ومحمد الغزالي وأح

لقد أثبتت الحوادث أن قرار ح�ل اJخ�وان المس�لمين ك�ان خط�أ بالغ�اً م�ن مجل�س قي�ادة الث�ورة  –بسم _ الرحمن الرحيم     
ي�رة يعلم�ون أما الخطأ ف?ن المراقبين لتط�ورات الح�وادث الداخلي�ة ف�ي مص�ر ف�ي الس�نين ا=خ –وانتكاًسا أصيبت به البBد 

تماًما أن ھذه الثورة ما كانت إ, وليدة لكفاح دموي ش�اق ق�ام ب�ه اJخ�وان المس�لمون ض�د الطغي�ان الملك�ي وض�د ا=وض�اع 
وكان ثمن ھذا الكفاح الشعبي خيرة شباب اJخوان المسلمين وفي مقدمتھم إمامھم ومرش�دھم حس�ن البن�ا  –التي كانت قائمة 

.. وان المسلمين ھو الفرصة الوحي�دة الت�ي ك�ان يتطل�ع إليھ�ا ا,س�تعمار ، ويعم�ل لھ�ا أذناب�ه وأما ا,نتكاس ف?ن حل اJخ –
  . وأسفر ا,ستعمار عن نواياه في مصر والسودان والعالم اJسBمي ، فكانت النتيجة أن برزت المؤامرات والفتن 

اس�ة ال�ذين ك�انوا م�ن عم�د عھ�د الملكي�ة و, عجب أن يحدث ھذا الخطأ وھذا ا,نتكاس وف�ي مص�ر نف�ر م�ن عج�ائز السي    
السابق يتظاھرون با,لتفاف حول الثورة ورجالھا ، في الوقت الذي يتربصون بھ�م ال�دوائر ، وينص�بون الش�باك وا=حابي�ل 

ونح��ن إذ ن��ري ھ��ذه السياس��ة الت��ي ت��ورط في��ه رج��ال الث��ورة ، وم��ا ن��تج عنھ��ا م��ن تح��رش ا,نجلي��ز . وي��دفعون إليھ��ا دفًع��ا 
ونري أيًضا اس�تغBل اليھ�ود لھ�ذه الفرص�ة ، وحش�د  –ھم المتكررة علي المواطنين العزل ، وتصريحات ساستھم واعتداءات

  : فلذلك رأينا أن توضح ھذه الحقائق . قواھم علي حدود ا=ردن وسوريا 
وقد حاولن�ا . وا إ, كذلك أن اJخوان المسلمين كتلة واحدة يعملون صفاً واحًدا ، وما كان لھم أن يعمل: فالحقيقة ا9ولي     

منذ اللحظة ا=ولي لقرار الحل أن نوضح للحكومة ھذه الحقيقة عملًيا حينما وضعنا أنفسنا تحت تصرف قيادة اJخوان دون 
  . اعتبار =ي وضع سابق لنا في تنظيمات الجماعة 

Bمية جامعة ، وليس ھذا العود في ص�الح أن مصلحة ا,ستقرار الداخلية في عودة اJخوان كھيئة إس: والحقيقة الثانية     
اJخوان فحسب كم�ا يب�دو للس�طحيين ، فق�د أثبت�ت المح�ن الس�ابقة أن مث�ل ھ�ذه الق�رارات بحقھ�م ل�م تص�بھم بق�در م�ا تص�يب 

  . أعداءھم ولكن المصلحة في ا,ستقرار الداخلي وا,ستقرار وحده 
عًي��ا بالمرص��اد =ي خط��وة رجعي��ة تع��ود ب��البBد نح��و أوض��اع أن اJخ��وان المس��لمين س��يقفون طبي: والحقيقffة الثالثffة     

ولن يتخلي اJخوان المسلمون اليوم عن تاريخ . استعمارية قديمة بعد أن دمرھا جھادھم المرير وتضحياتھم الدموية الغالية 
, الص�بر والجھ��اد ا=م�س ، فليح�ذر أولئ�ك ال��ذين داع�يھم ا=م�ل ظًن��ا م�نھم أن اJخ�وان ق�د غفل��وا ع�ن أس�لحتھم ، وم��ا ھ�ي إ

  . المستمر حتى يقضي _ أمًرا كان مفعو,ً 
أن العود للحياة الطبيعية ليس معناه تمثيلية يخرجھا عجائز السياس�ة حت�ى يخ�دع بھ�ا الش�عب فالحي�اة : والحقيقة الرابعة     

وادي الني�ل ويق�ف م�ن  الطبيعية في عرف اJخوان المسلمين ھي ف�ي أوض�اع س�ليمة تتف�ق ومبادئن�ا الت�ي ھ�ي مب�ادئ ش�عب
  . ورائھا أربعمائة مليون مسلم 

فھ��ي أن�ه يج��ب عل��ي الحكوم��ة أن , تس��تمر ف�ي ورطھ��ا ف��ي ھ��ذا الخط�أ الب��الغ ف��ي ح��ق ال��وطن : أمfا الحقيقffة الخامسffة     
لمس�لمين ولن يكون ذلك إ, بأن تس�رع بإع�ادة اJخ�وان ا. واJسBم خصوًصا بعد أن أنذرتھا الحوادث والنذر بسوء العاقبة 

وبعبارة أوضح أن تعود الجماعة بأوضاعھا وقيادتھا ومرشدھا ، وأن ترد إليھا جميع دورھا وأموالھا . فوًرا كاملة متكاملة 
وأن يفرج فوًرا عن جميع المعتقلين مدنيين وعسكريين ، وأن يصفي الموقف بأجمعه بحفظ جمي�ع القض�ايا الت�ي نتج�ت ع�ن 

  . ھذا الوضع 
يقف جميع اJخوان من خلفھا صًفا واحًدا , يعرفون و, يستغيثون فيھا اشتراطات أو مساومات , يقبلھا وھذه المطالب     

  . و_ يقول الحق وھو يھدي السبيل .. ا=عزة المؤمنون 
  توقيعـات                                                                                        
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ھذا البيان علي طوله ال�ذي ص�در م�ن ھ�ؤ,ء اJخ�وان ال�ذين ك�انوا س�وطاً يلھ�ب ب�ه جم�ال عب�د الناص�ر ظھ�ور  أوردت    
وأي�ن ك�ان .. م�ارس  ٢٥أصدروا بيانھم ھذا في نفس يوم إذعان جمال عبد الناصر بص�دور ق�رارات .. اJخوان المسلمين 

  ! . مارس وما قبلھا ؟ ٢٤يناير حتى  ١٥ھذا البيان طيلة الفترة من 
ولم يقتصر ھؤ,ء اJخوان عل�ي إص�دار ھ�ذا البي�ان ب�ل ك�انوا م�ن أوائ�ل م�ن زاروا المرش�د الع�ام ف�ي بيت�ه وطلب�وا من�ه     

الصفح وأن يرجعوا إلي أماكنھم في الدعوة ، و, أدري ماذا قضي مكتب اJرشاد في أمر ا=ربع�ة ال�ذين ك�ان ق�د فص�لھم ، 
ذا كنت أوافق علي إلغاء فص�ل الثBث�ة ال�ذين فص�لوا وق�د ج�اءوا معت�ذرين وطلب�وا ولكن الذي حدث أن سألني المرشد عما إ

إنما كان الفصل إشعاًرا لھم بخطئھم فإذا كانوا قد ج�اءوا معت�ذرين فك�أنھم ب�ذلك ق�د اعترف�وا بخط�ئھم : تجديد البيعة فقلت له 
اد كل ھذه القصة الطويلة التي لم يكن ك�ل ولكن المعني الذي ھدفت إليه من إير. وأنا أول من يرحب برجوعھم إلي الصف 

المعني في ذلك أن ھؤ,ء اJخوة شعروا بأن .. ما جاء فيھا من مطالب إ, تحصيل حاصل جاء واضًحا في قرارات مارس 
وھ�ذا وح�ده دلي�ل عل��ي أن .. ال�دعوة الت�ي خاص�موھا ق�د قھ�رت أع�داءھا فل�م يك�ن أم�امھم م�ن س�بيل إ, طل�ب الص�فح منھ�ا 

  . سبوا الجولة كسًبا جعلھم سادة الموقف اJخوان ك

  : فرصة الفرص أضعناھا  •

كان��ت الفك��رة الت��ي ف��ي رأس��ي من��ذ أواخ��ر أي��ام ا,عتق��ال ھ��ي أن اJج��راء الوحي��د ال��ذي علين��ا أن نتخ��ذه ف��ي الي��وم الت��الي     
جمال عبد الناصر شلBً تاًما لخروجنا ھو أن نضع يدنا علي مرافق البBد ، ونتخذ لنا وضًعا في حكومة انتقالية يشل حركة 

ولعل القارئ يري معي أن�ه ف�ي ظ�ل .. حتى نستطيع تنفيذ ما اتخذه مجلس الثورة من قرارات رغم أنف جمال عبد الناصر 
ومن حق التاريخ أن . الظروف التي سردتھا لم يكن أحد يستطيع أن يقف في طريق اJخوان إذا ھم تقدموا ,حتBل مكانھم 

Jخوان لم يوفوا ھذا الموقف حقه من الحركة ، فقد كان الموقف يقتضيھم أن , يضيعوا ساعة واحدة بل دقيقة أقرر ھنا أن ا
واحدة منذ خرجوا ھذا الخروج المنتصر من المعتقل إ, اس�تغلوھا أكم�ل اس�تغBل ، ,س�يما وھ�م جرب�وا أنھ�م يتع�املون م�ع 

Jق وال��دين والض��مير واBوالتعام��ل م��ع مث��ل ھ��ذا الثعل��ب يوج��ب الح��ذر ،  –نس��انية ثعل��ب م��اكر وش��خص مج��رد م��ن ا=خ��
  . ويتطلب المكر والحيلة والخديعة و, يفل الحديد إ, الحديد 

كان علي اJخوان أن ينتھزوا ھ�ذه الفرص�ة م�ن أول لحظ�ة خرج�وا فيھ�ا م�ن المعتق�ل ليعمل�وا عم�Bً إيجابًي�ا يحق�ق آم�ال     
ي ھذا العمل السريع إلي تضحيات إذا ما تصدي لھم جمال م�ع فلول�ه إن ك�ان بق�ي ا=مة التي تنتظر منھم ھذا العمل مھما أد

طن اJخوان أنھم وصلوا با=مور إلي نھايتھ�ا ، وأن الرق�اب ق�د دان�ت لھ�م ، وأن . لكن الذي حدث كان غير ذلك . له فلول 
. اء وا,س�تجمام أث�ارت غض�بي فخرجوا من المعتقBت مستسلمين إلي حال�ة م�ن ا,س�ترخ.. الظروف قد خضعت لمشيئتھم 

فذھبت في مس�اء الي�وم الت�الي لخروجن�ا إل�ي المرك�ز . فقد كانت الفكرة التي أشرت إليھا مسيطرة علي رأسي تمام السيطرة 
فسألت ا=خ ا=ستاذ محمد الطوبجي . العام كعادتي علي أمل أن ألقي ا=ستاذ المرشد واJخوة المسئولين ، لم أجد أحًدا منھم 

وجئ�ت ف�ي الي�وم . إنھ�م ف�ي بي�ت المرش�د يس�تقبلون المھنئ�ين ب�الخروج م�ن المع�تقBت : ب المركز العام عنھم فقال لي مراق
  . وقيل لي إنھم , يزالون يستقبلون المھنئين .. الثاني فلم أجد أحًدا 

حتى نستجم ونستوفي حقنا  وأنا أعلم أن جما,ً لن يمھلنا. بل إن أعصابي كادت تحترق من الغضب . فاستشطت غضًبا     
وذھبت إلي المركز العام في اليوم الثالث فالتقيت با=خ ا=ستاذ عبد الحكيم عابدين ال�ذي ب�ادرني بقول�ه . من تھاني المھنئين 

=ن جميع اJخوان المسئولين وغير المسئولين زاروه مھنئين حتى : لماذا ؟ ، قال : قلت . إن ا=ستاذ المرشد عاتب عليك : 
  . وأنت الوحيد الذي لم تزره . لح عشماوي والغزالي والسندي وزمBؤه المفصولون صا
جام غضبي وقل�ت ل�ه أبل�غ ا=س�تاذ المرش�د أن بق�اءه  –رحمه _  –إنني لم أزره ولن أزوره ، وصببت عليه : فقلت له     

وإن . وان المس�لمين ف�ي ھ�ذا الظ�رف ال�دقيق في بيته يستقبل المھنئين ليس ھو العمل اJيجابي الذي ينتظره الشعب من اJخ�
ول�م يك�ن عب�د . الذي جربناه فوجدناه يستبيح الكذب وا,ختBق وا,فتراء والغدر لن يمھلن�ا حت�ى ن�تم اس�تقال وف�ود المھنئ�ين 

م�ن الحكيم فيما يبدو لي يري ما أري ، كدأب اJخوان عامة يغلب عليھم حسن الظن ال�ذي ج�رZ عل�يھم وعل�ي ا=م�ة م�ا ج�ر 
ولم ألتق با=ستاذ المرشد واJخوة المسئولين إ, في اليوم التالي في حفل شاي دعيت إليه في من�زل ا=خ . مصائب وأھوال 

وق�د أفض�يت إل�ي ا=س�تاذ المرش�د بم�ا عن�دي ، فاعت�ذر إل�ّي بأن�ه ل�م يس�تطع أن يغ�ادر بيت�ه لحظ�ة لت�دفق وف�ود .. منير الدلة 
  . راحة و, حتى لBختBء بنفسه ولو لحظة من ليل أو نھار المھنئين التي لم تدع له فرصة لل

وقد ساءني أن وجدت الحديث الدائر بين كبار اJخوان في ھذا الحفل منصًبا في أكثره علي موضوع ا,نتخابات القادمة     
وانتح�ي جانًب�ا م�ع مم�ا جعلن�ي أتخل�ص نم�ن ھ�ذا الح�ديث .. وموقف اJخوان منھا ، والتفاھم مع جمال علي كيفي�ة إجرائھ�ا 

وخرجت وإياه من ھ�ذا الحف�ل .. ا=خ ا=ستاذ محمد فرغلي الذي كان دائًما يتفق معي في الرأي ، وقد كاشفته بما في نفسي 
وق�د حض�ر ف�ي خ�Bل تل�ك الفت�رة إل�ي مص�ر المل�ك . غير منشرحي الصدر كأنما نتوقع شًرا ، ولك�ن , ن�دري كي�ف يك�ون 

وقد استقبل المل�ك وف�ًدا م�ن اJخ�وان .. التوفيق بين جمال عبد الناصر والرئيس محمد نجيب سعود بن عبد العزيز لمحاولة 
وفي أول . برياسة المرشد العام مرحبين بمقدمه وقد أعرب لھم عن سروره بأن يري اJخوان يستأنفون نشاطھم ورسالتھم 

وف�ي جم�وع  –اء الخ�ارجي لل�دار وأم المص�لين يوم حضر فيه المرشد العام إل�ي دار المرك�ز الع�ام أدي ص�Bة الش�كر بالفن�
  : زاخرة من اJخوان قام ا=خ ا=ستاذ عبد القادر عودة محمو,ً علي ا=عناق وألقي الكلمة التالية 
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ثم أوصي اJخوان بأن يكون�وا .. الحمد q الذي أرجعنا إلي ھذا المكان بعد أن غيبتنا غياھب السجون فترة من الزمن "     
=ن القلوب قد تBق�ت ، وا=فك�ار ق�د . إن _ قد اختار لنا الخير كل الخير بھذا الحل : ًدا ، تحت قيادة واحدة وقال صفاً واح
وثق�وا . إن الدعوة اJسBمية ا=ولي لم تتحقق بأكثر من ھذا العدد الموج�ود ف�ي فن�اء المرك�ز الع�ام الليل�ة : ثم قال  –اتحدت 

علي ھذه الدعوة بحديدھا ونارھا ، مادمتم متمس�كين بحب�ل _ المت�ين والح�ب الق�وي ال�ذي أنه ما من قوة تستطيع أن تقضي 
  " . يربط بين قلوبكم 

  : ثم نھض المرشد فقال . ثم تكلم الدكتور خميس وا=ستاذ عمر التلمساني     
. ن عل�ي ط�رد المس�تعمر الغاص�ب وإننا ندع الماضي فل�ن نتح�دث في�ه لنعم�ل جاھ�دي. إننا نؤثر دائًما المصلحة العامة "     

وطلب بجمع الصفوف بين أفراد ا=مة ليتحق�ق الغ�رض  –وإن اJخوان المسلمين ھم القوة التي تستطيع أن تدوخ المستعمر 
  " . المأمول 

وفي خ�Bل ھ�ذه الفت�رة ق�رر مكت�ب اJرش�اد تك�وين لجن�ة لBتص�ال بالحكوم�ة ومجل�س الث�ورة م�ن ال�دكتور كم�ال خليف�ة     
وكان .. يخ محمد فرغلي وا=ستاذ صالح أبو رقيق والدكتور عبد القادر سرور للتفاھم علي المسائل المتعلقة بالجماعة والش

ح مع��روف الحض��ري .الص��اغ أ: م��ن أول م��ا طال��ب ب��ه اJخ��وان اJف��راج ف��وًرا ع��ن ب��اقي المس��جونين وم��ن بي��نھم ا=خ��وة 
  . وا , يزالون محبوسين بسجن ا=جانب وغيره من المعتقBت ح حسين حمودة وغيرھم من الضباط الذين كان.والصاغ أ

  : الفصل الرابع   
  : مفاجأة أجھضت مكاسب الشعب   

ويق�ع ھ�ذا المحل�ج عل�ي  –بينما كنت أباشر عملي بمحلج القن�اطر الخيري�ة  ١٩٥٤في اليوم التاسع والعشرين من مارس     
فخرج�ت . فوجئت بھتافات متواصلة ، وبأصوات مرتفعة  –اطئ النيل الطريق الرئيسي الموصل إلي القاھرة والمحاذي لش

إلي بوابة المحلج فرأيت سيارات نقل ممتلئ�ة بعم�ال ، تب�ين ل�ي أنھ�م م�ن عم�ال وزارة الزراع�ة ج�اءھم أم�ر ال�وزارة بت�رك 
يق�رأ الھتاف�ات . ومع كل سيارة شخص يحسن الق�راءة والكتاب�ة  –سيارات نقل  –أعمالھم وركوب ھذه السيارات الحكومية 

وكان��ت ھ��ذه الھتاف��ات متع��ددة ، ولك��ن أبرزھ��ا . المكتوب�ة ف��ي ورق��ة ويرددھ��ا خلف��ه رك��اب الس��يارة دون أن يعرف�وا معناھ��ا 
ث�م بلغن�ي أن جمي�ع وس�ائل المواص�Bت معطل�ة ف�ي " . , أحزاب و, حزبية و, جمعية تأسيس�ية : " وأكثرھا ترديًدا قولھم 

  . شبه إضراب 
تعجب الناس كيف اس�تطاع العم�ال الع�املون ف�ي وس�ائل النق�ل المختلف�ة م�ن ت�رام إل�ي أت�وبيس إل�ي مت�رو إل�ي فتعجبت و    

سيارات ا=جرة أن تلتقي إرادتھم المختلفة ، وظروفھم المتباين�ة ، وأم�اكنھم المتباع�دة عل�ي ھ�ذا اJض�راب المف�اجئ ، ال�ذي 
عمال الحكومة م�ن مختل�ف وزاراتھ�ا ، وعل�ي تباع�د أم�اكن العم�ل  ثم كيف التقت إرادات –شل حركة العاصمة شB,ً تاًما 

كيف التقت إراداتھم رغم ذل�ك كل�ه ، فخرج�وا ف�ي وق�ت واح�د مض�ربين متجھ�ين جميًع�ا إل�ي قل�ب الق�اھرة .. لكل نوع منھا 
م�ال عل��ي وكي�ف يق�دم ھ��ؤ,ء الع. ھ�اتفين بھت�اف واح��د وبص�يغ واح�دة ذات مع��ان سياس�ية ف��وق مس�توي إدراكھ�م وثق��افتھم 

اJضراب وھم قد رأوا بأعينھم منذ قليل أن عمال شركة واحدة ھي شركة كفر الدوار للغزل والنسيج أض�ربوا م�رة واح�دة 
ولكن انكش�ف .. تحير الناس في تعليل ما رأوا وما فوجئوا به ! . ؟.. في عھد الثورة فشنقت الثورة اثنين من زعمائھم علًنا 

ان معنا بالمحلج ببعض ھؤ,ء العمال المحملين في سيارات الحكومة فأخبروھم ب�أنھم بعض ھذا الغموض حين اتصل من ك
  . مكلفون بھذا اJضراب من رؤسائھم بناًء علي تعليمات من جھات عليا وأنھم ستصرف لھم أجورھم عن ھذا اليوم كاملة 

  : وصف المفاجأة  •

صًفا لم�ا ح�دث ف�ي خ�Bل ھ�ذا الي�وم العجي�ب حي�ث كتب�ت التي صدرت في اليوم التالي و" المصري " سأنقل من جريدة     
  : تقول 

" فقد نزلت إلي الميدان عدة .. سيطر علي القاھرة أمس جو غريب رھيب لم يكن في يوم من ا=يام مسرًحا لما يماثله "     
ات متع�ددة أخ�ذت إلي القاھرة أمس فأدت إلي تكوين جماع" الفرق " نزلت ھذه . معينة مكونة من بعض ا=شخاص " فرق 

وعلي الرغم م�ن أن ھ�ذه الجماع�ات كان�ت قليل�ة الع�دد إ, أنھ�ا كان�ت  –تطوف بمختلف أحياء العاصمة وطرقاتھا الرئيسية 
" الجماع�ات " فلقد رددت ھذه الجماعات الض�ئيلة الع�دد ، العالي�ة الضوض�اء ، ھتاف�ات غريب�ة ، وكان�ت ھ�ذه . كثيرة العدة 

  . تف ھتافات عدائية ، وتندد بالحياة الديمقراطية وقيام ا=حزاب المعينة تھ" الفرق " وتلك 

  : تعطل المواص3ت  •

ولق��د أدت ھ��ذه المظ��اھرات إل��ي تعط��ل جمي��ع وس��ائل النق��ل ف��ي مختل��ف أنح��اء العاص��مة ، فتوقف��ت س��يارات ا=ت��وبيس     
عة مبكرة من صباح اليوم سيتوقفون حتى سيارات ا=جرة التي ظل سائقوھا في عملھم حتى سا.. ومركبات الترام والمترو 

  . توقًفا تاًما 

  : مطالبة الموظفين بالتوقف  •

تط�وف ب�دواوين الحكوم�ة مط�البين موظفيھ�ا بت�رك " جماعاتھ�ا " ولم تقف موجة المظاھرات عند ھذا الحد ، فق�د ظل�ت     
  . ياة وھكذا تعطلت العاصمة وشلت حركتھا تماًما ، وانعدمت فيھا كل مظاھر الح. أعمالھم 

  " : المصري " مظاھرة ضد  •
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في حوالي الساعة الثانية والنصف بعد ظھر أمس وھي " المصري " أمام دار جريدة " الفرق " وقد تجمعت بعض ھذه     
  " . تسقط المصري العاھرة وتعيش الجمھورية الحرة " تردد ھتافات 

أو تفريقھ�ا فق�د اعت�رض طريقھ�ا " الجماع�ات " لھ�ذه ولما كانت ا=وامر قد صدرت إلي رجال الب�وليس بع�دم التع�رض     
ل�م يرض�ھا م�ن الب�وليس الحرب�ي ذل�ك فتراجع�ت إل�ي " الجماع�ات " ولك�ن ھ�ذه . رجال البوليس الحرب�ي " المصري " إلي 

الوراء في شارع القصر العيني وأفرادھا يقذفون الحجارة ليحطموا بھا زجاج نوافذ الدار ، وقد تحط�م بع�ض زج�اج غرف�ة 
وقد أصابت حجارتھم فضBً عن تحطيم النوافذ أربعة من رجال الب�وليس الحرب�ي ف�ي رؤوس�ھم فأص�ابتھم . يس التحرير رئ

  . متجھة إلي جھات أخري " المصري " من أمام دار جريدة " الجماعات " ثم انصرفت ھذه  –بإصابات مختلفة 
إن الث�ورة ستس�تمر ف�ي طريقھ�ا ، : زراء أم�س فق�ال وخطب الصاغ صBح سالم في المتظاھرين أمام رياسة مجلس الو    

ويBح�ظ أن�ه بع�د ي�وم واح�د م�ن اتخ�اذ الق�رارات . وإن الوجوه القديمة من الشيوخ والن�واب الس�ابقين ل�ن تع�ود إل�ي الوج�ود 
ل�ك المشار إليھا أخذت ا=مة تشتد حتى بلغت ذروتھا عقب ع�ودة ال�رئيس نجي�ب م�ن زيارت�ه لkس�كندرية يص�حبه جBل�ة الم

وقال البكباش�ي جم�ال عب�د الناص�ر إنھ�ا رغب�ة الج�يش . سعود إذ فوجئ بمطالب تتعارض تماًما مع ما اتخذه مجلس الثورة 
ووجد المل�ك س�عود أن م�ن الواج�ب الس�عي لتقري�ب وجھت�ي النظ�ر ف�دعاھما إل�ي قص�ر الق�اھرة لبح�ث ھ�ذا . بجميع وحداته 

وفي صباح أمس زار جمال عبد الناص�ر ال�رئيس  –أمBً في حل الموقف وأجل الملك العربي سفره أمس إلي اليوم . ا=مر 
وقبل ظھر أمس اجتمع المؤتمر المشترك لبحث المبادئ التي يمك�ن أن ي�تم ا,تف�اق  –نجيب في داره للتباحث في ھذا الشأن 

والمفھوم أنھا لن تعت�رف . يوم وقد انتھي المؤتمر من إقرار ھذه المبادئ علي أن يتم بحث تفاصيلھا ال. عليھا حBً للمواقف 
  . با=حزاب ، وسيكون لمجلس الثورة السيادة ، كما يدور البحث حول شكل الجمعية الوطنية وسلطة رئيس الجمھورية 

وعند اجتماع مجلس الثورة مع الوزراء حضر الرئيس نجي�ب ، ول�م يس�تطع ال�دخول إ, م�ن الب�اب الخلف�ي ل�دار مجل�س     
ولما حضر جمال وصBح عامر حض�روا ف�ي س�يارة واح�دة ھتف�ت لھ�م  –ظاھرين سدوا الباب ا=صلي الوزراء ، =نه المت

وھذه . وستسير حتى نحقق أھداف الثورة : " وقد ألقي جمال عبد الناصر كلمة في المتظاھرين جاء فيھا . ھذه المظاھرات 
وستسير مع . مال أو صBح إ, أبناء ھذه الثورة وليس ج. الثورة ليست ثورة فرد أو أفراد ، ولكنھا ثورتكم يا شعب مصر 

وق�د غ�رروا بن�ا ف�ي الماض�ي واس�تغلونا واس�تباحوا كرامتن�ا ، أم�ا الي�وم ف�أنتم ي�ا ش�عب . الشعب لتحقيق أھداف ھذا الش�عب 
اتوري�ة ول�ن تك�ون ھن�اك ديكتاتوري�ة إ, ديكت. مصر لن تمكنوا أي فرد من أن يخدعكم أو يضلل بك�م ، ف�أنتم ا=من�اء عليھ�ا 

  " . الشعب 

  : أوامر من قيادة الحرس الوطني بترحيل أفراده إلي ا�سكندرية وا9قاليم إلي القاھرة  •

طلب��ت قي��ادة الح��رس ال��وطني : أم��س رس��الة تلقتھ��ا م��ن مكتبھ��ا باJس��كندرية قال��ت فيھ��ا " الق��اھرة " نش��رت جري��دة     
من قوات الحرس الوطني ال�ذين س�يغادرون اJس�كندرية  ٨٠٠باJسكندرية إعداد قطار خاص مكون من سبع مركبات لنقل 

وتلقين�ا أيًض�ا م�ن مراس�لنا ف�ي مدين�ة الواس�طي رس�الة : وقال�ت الجري�دة " . الي�وم " في طريقھم إلي القاھرة ص�باح ا,ثن�ين 
طارات بمصر إلي حركة الق – ٤٦رقم : وردت إشارة اليوم من الفيوم لمحطة الواسطي ونصھا : تليفونية عاجلة يقول فيھا 

ح�رس وطن�ي لمص�ر بص�فة عاجل�ة ج�ًدا بقط�ار رق�م  ١٥٠مطل�وب ترحي�ل : ومفتش حركة الفيوم والواسطي مستعجل جًدا 
ويBح�ظ رك�وبھم والمختص�ون  ٧٧٧الواس�طي تس�تعد بع�ربتين Jض�افتھما إل�ي قط�ار رق�م  –الي�وم  ٧٧٧لقطار رق�م  ٧٣٥

وقال�ت جري�دة الق�اھرة أيًض�ا ف�ي ع�ددھا مس�اء . لواس�طي ھ�ذه التعليم�ات وقد نفذت محطة ا –للتأكد واJفادة للتنبيه بالBزم 
إن من��دوبھا عل��م أن المس��ئولين ع��ن منظم��ات الش��باب برياس��ة الص��اغ وحي��د رمض��ان يقوم��ون اfن بالتمھي��د لتنظ��يم : أم��س 

للكفاح ضد ا,حتBل مظاھرة سلمية صامتة كبرى ، تمر في أنحاء شوارع القاھرة ، وتھدف إلي مطالبة المسئولين بالسBح 
" وأدل�ي الص�اغ خال�د محي�ي ال�دين لمن�دوب . ومن المنتظر أن نخطر محافظة القاھرة بخط سير ھ�ذه المظ�اھرة الس�لمية  –

عس��اھم أن , : " إن بع�ض م�دارس اJس��كندرية ق�د أض�ربت فق�ال : باJس�كندرية أم�س ح�ين قات��ل ل�ه المن�دوب " المص�ري 
  " . لبرلمان والحياة النيابية يكونوا قد ھتفوا بسقوط الحرية وا

  : اDعتداء علي مجلس الدولة  •

واعت�دوا . مجل�س الدول�ة " الف�رق " وق�د ھاجم�ت ھ�ذه . استقال ا=ستاذ سليمان حافظ الذي كان يمثل القانون في الث�ورة     
ص�ر فأرس�ل إلي�ه علي الدكتور عبد الرزاق السنھوري رئ�يس المجل�س ال�ذي أص�يب بج�راح ، وق�د اس�تغاث بجم�ال عب�د النا

  . صBح سالم وصحبه إلي منزله 

  : الحياة الطبيعية تستأنف اليوم  •

وف�ي المس�اء قص�د جم�ال وص�Bح وكم�ال  –علي أثر إعBن القرارات الجديدة لمجلس الثورة عادت الحياة إلي طبيعتھا     
  . رة الداخلية بمنع المظاھرات ثم صدر بيان من وزا –حسين إلي مقر اتحاد عمال النقل المشترك وحثوھم علي العمل 

لقد سبقنا جمال عب�د .. ولقد قلت حين رأيت ھذه المفاجأة .. لما حدث في ذلك اليوم " المصري " ھذا ھو وصف جريدة     
ول�م يع�د أمامن�ا بع�د ذل�ك . الناصر ، وبقدر ما منحه سبقه من فرثة يعمل فيھا ويدبر ، سلبنا تخلفنا الفرصة للتفكير والت�دبير 

فل�يس لجم�ال ع�دو إ, نح�ن ، ول�يس ل�ه . , أن نحاول أن نكف عن وجوھنا ما يوجھه إليھا جمال عبد الناصر من لطم�ات إ
منافسون سوانا ، فلقد اختفت ا=حزاب كأن ل�م تك�ن ، ودار أكث�ر رجالھ�ا واس�تداروا ورض�وا أن يكون�وا أذناًب�ا ل�ه ف�ي ھيئ�ة 
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.. فسه وبرأيه وبتفكيره وحده ، يضغط علي زر فتقوم ويضغط عل�ي زر فتقع�د إن الرجل يريد أن يحكم البBد بن.. التحرير 
أين ھذا مما يريده اJخوان عليه م�ن أن ي�دع ال�بBد تحك�م نفس�ھا بنفس�ھا بدس�تور مس�تمد م�ن الق�رآن ال�ذي يق�دس الش�ورى ، 

ميًعا ، قام بھا عبد الناص�ر ف�ي الوق�ت ويBحظ أن ھذه المعركة المفاجئة التي باغتت الناس ج! . ويندد با=نانية وا,ستبداد ؟
تص�دي " المص�ري " عمال النق�ل المش�ترك ح�ين ھاجم�ت جري�دة " المجموعات " الذي لم يكن له سند من الجيش بدليل أن 

لھ�ا الب�وليس الحرب�ي ، ولك�ن جم��ال عب�د الناص�ر لج�أ إل�ي طبيعت��ه ف�ي الك�ذب ح�ين س�أله ال��رئيس نجي�ب ع�ن ھ�ذا ا,نق��Bب 
  . إنھا رغبة الجيش بجميع وحداته : المفاجئ فقال 

جرائم جس�اًما ل�ن يتغاض�ي  –لتثبيت نفسه وإجھاض كل ما أجمعت عليه طوائف ا=مة  –لقد استباح جمال عبد الناصر     
رجل ائتمنته ا=مة علي أموالھا فيأخذ م�ن ھ�ذا الم�ال ويرش�و ب�ه رئ�يس اتح�اد نقاب�ات .. التاريخ عن الحكم عليھا وتجريمھا 

ث��م يس��خر وس��ائل اJع��Bم م��ن إذاع��ة .. ل��يعلن إض��راًبا ش��امBً لمطال��ب خاص��ة " الص��اوي " نق��ل المش��ترك واس��مه عم��ال ال
ث�م ي�وعز إل�ي ال�وزراء بإرس�ال العم�ال الت�ابعين ل�وزارتھم بس�يارات الحكوم�ة إل�ي .. وصحافة Jذاعة أنباء ھ�ذا اJض�راب 

نص�ير ل�ه ف�ي الج�يش يلج�أ إل�ي الح�رس ال�وطني الت�ابع لكم�ال ال�دين القاھرة ھاتفين ضد الحياة النيابية ، ونظًرا لعدم وج�ود 
حسين فيسخر السكة الحديد لنقل شباب الحرس الوطني من اJسكندرية والص�عيد إل�ي الق�اھرة لتأيي�د حرك�ة العم�ال المفتعل�ة 

زجاجھ�ا ول�و, دف�اع ثم يسلط ھؤ,ء وھؤ,ء علي الجريدة الحرة الوحيدة في مص�ر ليحطم�وا .. المرشوة من خزانة الدولة 
ث�م يس�لطھم عل�ي ح�رم القض�اء فيھ�اجموا رئ�يس مجل�س الدول�ة وك�ادوا  –البوليس الحربي عنھ�ا لحطموھ�ا وقتل�وا م�ن فيھ�ا 

ولئن حاول الذين انتفعوا م�ن وراء ھ�ذه الج�رائم وآل إل�يھم ا=م�ر م�ن بع�ده أن . ھذه الجرائم لم يغفرھا التاريخ . يفتكون به 
وإذا أح�رجھم ذو ج�رأة وش�جاعة لجئ�وا إل�ي وس�ائل ممقوت�ة م�ن  –ائم ويبسطوا عليھا بساط النسيان يتستروا علي ھذه الجر

لئن واتت الظ�روف ھ�ؤ,ء ردًح�ا م�ن ال�زمن ، ف�إن .. التبرير واختBق ا=عذار التي وحدھا جريمة يحاول بھا ستر جريمة 
وف يأتي اليوم الذي ينشر فيه ويق�ول الت�اريخ في�ه ومھما طال فلن يمحي من صفحات التاريخ وس.. ذلك لن يطول بإذن _ 

  . كلمته 
ولم نكن نحن وحدنا الذين ساءھم ما ارتكبه جمال عب�د الناص�ر م�ن جريم�ة ف�ي ذل�ك الي�وم ، ب�ل إن زميل�ه وص�ديقه ف�ي     

تلقاء أنفس�ھم  مجلس الثورة عبد اللطيف البغدادي ذھل لما فعله جمال وكان يظن ھو وزمBءه أن ھؤ,ء العمال تحركوا من
" عاتب��ه " ، فلم��ا علم��وا ب��أن جم��ا,ً دف��ع أربع��ة آ,ف جني��ه م��ن أم��وال الدول��ة رش��وة للص��اوي رئ��يس نقاب��ة ھ��ؤ,ء العم��ال 

ما ھو كان ,زم ندفع لھم ؛ =ن خالد محيي الدين ويوسف ص�ديق ك�انوا : البغدادي في ھذا التصرف فرد عليه جمال بقوله 
وم�ن ھن�ا نس�تمد دل�يBً جدي�ًدا أن جم�ال عب�د الناص�ر ك�ان يتعام�ل م�ع م�ن س�ماھم أعض�اء  .حيدفعوا أيًضا لتحقيق غرضھم 

بل تعام�ل ص�احب الھ�دف الشخص�ي يحجب�ه ف�ي طي�ات نفس�ه ، : مجلس الثورة , تعامل الزمBء كما أوھمھم وأوھم الناس 
ويب�دو أن البغ�دادي ل�م يك�ن ..  ويستعين في كل خطوة يخطوھا نحو ھذا الھ�دف بم�ن ي�راه ص�الًحا لBس�تعانة ب�ه م�ن ھ�ؤ,ء

صالًحا لBستعانة به في ھذه الخطوة فركنه جانًبا وراح يستعين بمن ھم أسلس منه قيادة وأكثر سذاجة ومن , يفھم�ون أنھ�م 
  . يشتركون بذلك في ارتكاب جريمة 

ًرا علي أنقاض أمة فقدت ولكن الجريمة ارتكبت بكل جرأة وبكل صفاقة ، وتم نجاحھا ، وخرج جمال عبد الناصر ظاف    
 –كما ألقي في روعھم  –وظن السذج الذين أعانوه علي ھذه الجريمة أنھم .. كل آمالھا في الحرية وا=من وا,ستقرار 

ُئُكْم بِا9َْْخَسِريَن أَْعَماDً (: أسدوا إلي أمتھم جميBً عظيًما وصدق _ العظيم  Bقُلْ َھلْ ُنَنب( .  

  الباب الحادي عشر 

  بعد إف3ت الفرص أيـام سوداء ما 
  : الفصل ا9ول   
  : عبد الناصر وا�خوان يتبادDن المواقف   

, أدري ھل كنت منصًفا فيما حملت قيادة اJخوان وزره من تباطئھا عن احتBل مكانھا الذي كان شاغًرا لقيادة الش�عب     
ان ث�م اJف�راج ع�نھم ، قب�ل أن أحم�ل ھ�ذه القي�ادة ال�وزر ولقد بسطت الظروف الت�ي أحاط�ت باعتق�ال اJخ�و.. إلي حريته ؟ 

و ينبغي أن يكون معلوًما أن نقد القيادة نق�ًدا مباش�ًرا , م�ن وراء ظھرھ�ا ف�ي موق�ف . حتى , أكون متجنًيا في ھذا التحميل 
ر بن الخطاب وھو علي ھكذا علم اJسBم أبناءه ، حتى المرأة نقدت عم.. من المواقف , يقدح في تقريرھا واJخBص لھا 

ولكن ھذه القيم .. وقد يكون عذًرا للقيادة في ھذا الصدد أنھا تعتصم في كل تصرفاتھا بالقيم اJسBمية . المنبر وأذعن عمر 
  . لھا موقف معروف ومحدد إزاء من ُجرب عليه الكذب ونكث العھد 

ي وبين ا=خ ا=ستاذ عب�د الحك�يم عاب�دين ث�م بين�ي وقد أثرت ھذا الموضوع في فصل سابق وما كان من حديث حوله بين    
غير أن جديًدا جد في ھذا الموضوع وإن كان ھذا الجديدة علّي أنا شخصًيا حيث لم يكن لي ب�ه . وبين ا=ستاذ المرشد العام 

 ٣٢٦فحة ل?ستاذ صBح شادي ، فقرأت في�ه ف�ي ص�" صفحات من التاريخ " سابق علم ولم أعلم به إ, بعد أن قرأت كتاب 
  : ما يأتي 
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للمرش�د ) جمال عبد الناص�ر(، ودخولنا السجن وخروجنا منه ، وزيارته  ١٩٥٤حتى بعد وضوح غدرته بنا في سنة "     
. في منزله علي سبيل ا,عتذار ، حيث طلب من المرشد أن , نھدده بإخراج مظاھرات تنادي بشجيه ووعده المرش�د ب�ذلك 

 –ع الشعب إلي اJخBد إلي الھدوء بغرض تھيئة الجو لkصBح ب�ين نجي�ب وعب�د الناص�ر ودعا المرشد في بيان عام جمو
فلما خرجت مظاھرات مارس المزيفة توجه ا=خوان ھارون المجددي وتوفيق الشاوي إلي المرشد حسن الھضيبي وطالباه 

Bنيته بإخراج مظاھرات مضادة ، فأبي أن يجيبھما إلي ما سبق أن دعا الشعب إلي نقيضه فBينسق سره وع  . "  
وقد طرق سمعي =ول مرة من ھذه الفقرة التي اجتزأتھا من كتاب ا=خ ا=ستاذ ص�Bح ش�ادي أن�ه ك�ان ھن�اك طل�ب م�ن     

وإن . جانب جمال عبد الناصر أن , يخرج اJخوان مظ�اھرات تھ�دده ، وأن�ه ك�ان ق�د وع�د م�ن جان�ب المرش�د الع�ام ب�ذلك 
ة ما ج�اء بھ�ذه الفق�رة مم�ا يتص�ل ببي�ان المرش�د الع�ام ال�ذي يطل�ب م�ن جم�وع الش�عب اJخ�Bء إل�ي كنت ألفت النظر إلي بقي

وإنه لم يكن من الصواب .. الھدوء ، فأقول إن ھذا البيان لم يصدر أو علي ا=قل لم ينشر إ, بعد وقوع المظاھرات المزيفة 
ثم قرأت ف�ي م�ذكرات مع�دة . قد صار في موقع القوة إخراج مظاھرات مضادة =ن جمال عبد الناصر في ذلك الوقت كان 

عن�دما اض�طر جم�ال عب�د الناص�ر إل�ي إخ�راج اJخ�وان م�ن : " للنشر إن شاء _ ل?خ ا=ستاذ عبد الحفيظ الصيفي ما يلي 
أن :  ووضع الطرف�ان ش�روًطا. المعتقل ا=ول كانت ھناك لجنة وساطة من ا=ستاذ فؤاد جBل والدكتور عبد القادر سرور 

  " . وأما من جانب جمال فاشترط أن يلتزم اJخوان الصمت لفترة معينة  –يزور جمال المرشد في بيته معتذًرا 
ويق�ول ا=خ ھ�ارون المج�ددي إن�ه توج�ه م�ع ا=خ  –في خBل ھذه الفترة تحركت المظاھرات العمالية المدفوع�ة ا=ج�ر     

قابلة ا=ستاذ الھضيبي يطلبون منه أن تتحرك الجماعة لمواجھة ما يجري لم –كما توجه غيرھما  –الدكتور توفيق الشاوي 
. لقد أعطيت كلمة ولم�دة ثBث�ة أي�ام ويج�ب أن أك�ون عن�د كلمت�ي : في البلد ، والعمل علي إيقاف ھذه المھزلة فكانت إجابته 

اتص�ل ب�ه ، وطل�ب من�ه ا,تص�ال  إن ا=س�تاذ الھض�يبي: يق�ول ا=خ ال�دكتور كم�ال خليف�ة .. لكن ، وبعد صحوة من الغف�وة 
وتم ذلك بالفعل ، وتوجه المرشد مع ال�دكتور كم�ال وتح�دث فض�يلته م�ع جم�ال ع�ن ھ�ذا . بجمال ليحدد موعًدا معه للمقابلة 

ولكن عب�د الناص�ر  –الذي يجري في شوارع القاھرة ، وطلب منه العمل علي إيقافه =نه يعرض البBد إلي عدم ا,ستقرار 
ويقول الدكتور كمال إن�ه نظ�ر إليھم�ا نظ�رات ذات معن�ي  –بل نظر إلي المرشد غير مكترث بما يسمع . القول  لم يأبه لھذا

  " . واحد ، أنه نجح في تحقيق ما يريد و, يھمه بعد ذلك ما يقال 
بقص�ة التحك�يم قرأت ھذا وكان نبأ جديًدا علّي ، وفيه تفصيل لما جاء بكتاب ا=خ ا=ستاذ ص�Bح ش�ادي ، ف�ذكرني ذل�ك     

ولكنھ�ا ,زال�ت ت�روي عل�ي الص�ورة  –وإن كنت قرأت تحقيًقا تاريخًيا أثب�ت أنھ�ا ل�م تح�دث  –التي تروي في بعض الكتب 
  : اfتية 

لما اشتد الخBف بين علي ومعاوية اتفق الطرفان علي التحكيم بينھما فاخت�ار ط�رف عل�ي أب�ا موس�ي ا=ش�عري واخت�ار     
واختلي الحكمان مًعا ليتفق�ا عل�ي رأي فاتفق�ا عل�ي أن يخل�ع ك�ل منھم�ا ص�احبه ، ويترك�ا .. عاص طرف معاوية عمرو بن ال

ولما كان علي كل منھما أن يعلن ھذا الرأي عل�ي المنب�ر ، اختلف�ا م�ن يص�عد . ا=مر بعد ذلك للمسلمين يختارون إماًما آخر 
يتق�دم عل�ي أب�ي موس�ي ، وأب�و موس�ي يفض�له بس�ابقته ف�ي  المنبر أو,ً ، فتأخر عمرة بن العاص مدعًيا أنه ليس من حق�ه أن

 ًBم وعلمه وفضله ، فتقدم أبو موسي وأعلن قائBسJفلم�ا  –إنني أعلن أنني أخلع علًيا كما أخلع خاتمي ھذا وخلع خاتمه : ا
 ًBه ف�ي إص�بعه إنن�ي أثب�ت معاوي�ة كم�ا أثب�ت خ�اتمي ھ�ذا وثب�ت خاتم�: جاء دور عمر بن العاص صعد المنبر وأعل�ن ق�ائ .

وإذا فرضنا أن ھذه الواقعة حدثت فإن أبا موسي .. ويستدل رواة القصة بھا علي طيبة أبي موسي ومكر عمرو بن العاص 
ولكننا جربنا جمال عبد الناص�ر .. , يBم علي طيبته وحسن ظنه فإنه لم يجرب علي عمرو بن العاص كذًبا و, نكًثا للعھد 

  . د ، فما كان ينبغي لنا أن تلدغ من جحر مرتين الكذب وآنسنا منه نكث العھ
وأنا ,زلت أكرر أن الفرصة التي كان يجب أن تستغل ، وأن , نضيع ساعة واحدة منھا ھي فرصة الثBث�ة ا=ي�ام الت�ي     
صة للتفكي�ر ذ بھا جمال عھًدا من المرشد العام فاطمأن بذلك أنه ضمن ثBثة أيام تشل فيھا حركة اJخوان وتكون له فر١أخ

والتدبير ، وناھيك بثBثة أيام للتفكير والتدبير من شخص , يحد تفكيره قانون و, يقيد تدبيره دين و, شرف و, يرقب ف�ي 
قد كان ما كان ولم يعد أمام اJخوان بعد أن أفلتت منھم الفرصة ، وبع�د أن س�بقھم إليھ�ا .. علي العموم . مؤمن إ, و, ذمة 
اللطمات ، وكل ما يملكه اJخوان أن يفكروا كيف يتفادون ھذه  –كما قلت من قبل  –، إ, أن يتلقوا منه جمال عبد الناصر 

  . وھيھات .. اللطمات ، إن استطاعوا أن يتفادوھا 
. وكان لkخوان مجموعة خصصوھا لBتصال بالحكومة أو بمعني أصح بجمال عبد الناصر للتفاھم في مختلف الشئون     

المجموع�ة با,تص�ال م�رة وم�رات ، ولكنھ�ا ل�م ت�أت بنتيج�ة ذات قيم�ة ، =ن جم�ال عب�د الناص�ر ك�ان ف�ي تل�ك  وقامت ھ�ذه
ا=ثناء يتكلم من موقع القوة ، فلقد آلت إلي�ه مقالي�د ا=م�ور بع�د أن أص�بح محم�د نجي�ب مج�رد رم�ز وص�ورة يحركھ�ا كيفم�ا 

 –الت�ي ك�ان يتمت�ع ھ�و بھ�ا  –نح�ه س�لطة الح�اكم العس�كري و, ننسي أن محمد نجيب ھ�و ال�ذي أجاب�ه عل�ي طلب�ه فم. يشاء 
ولقد كان عبد الناصر أو أدناھ�ا ، .. وزاده عليھا بسلطات لم يمنحھا الحكام العسكريون من قبل ولو كانوا في ميادين القتال 

ن ي�ذل الرق�اب ، أما ھذه السلطة فھي السيف ال�ذي يس�تطيع لب�ه أ –فإن كل ھذه المناصب بغير ھذه السلطة مناصب جوفاء 
ولق�د كن�ت . ويطيح الرءوس ، ويخضع الصغير والكبير ، ويتحكم به في أصحاب المناصب حتى أولئك الذين منح�وه إياھ�ا 

أشرت م�ن قب�ل إل�ي أن المرش�د الع�ام ك�ان ق�د رف�ع دع�وي أم�ام مجل�س الدول�ة يطل�ب فيھ�ا الحك�م ب�بطBن ق�رار الح�ل ال�ذي 
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م�ارس ج�اء بع�د ي�وم  ٣١، ولك�ن  ١٩٥٤م�ارس  ٣١ال�دعوى ي�وم  ردولة قرر نظ�أصدره مجلس الثورة ، إلي أن مجلس ال
وكان ض�من حلق�ات ھ�ذا ا,نق�Bب اقتح�ام الرج�ال ال�ذين اس�تأجرھم .. مارس الذي حدث فيه انقBب جمال عبد الناصر  ٢٩

ول�ذا فق�د حاول�ت .. ه عبد الناصر بمال الشعب لمبني مجلس الدولة ، والھجوم علي رئيسه الدكتور الس�نھوري ومحاول�ة قتل�
لقد قضي انق�Bب عب�د .. مارس وما تBه من أيام لموضوع دعوي اJخوان فلم أقف لھا علي أثر  ٣١أن أجد إشارة في يوم 

  .  ١٩٥٤مارس  ٢٩الناصر فيما قضي علي ھيبة القضاء بعد أن ديس أكبر رجل فيه بنعال أبطال يوم 
ن يوم جاء بعد ذلك إ, كان أسوأ مم�ا قبل�ه ,س�يما ف�ي العBق�ات ب�ين اJخ�وان وأستطيع أن أختصر القول فأقول إنه ما م    

ولكن اJخوان بالرغم من فقدھم موقع القوة الذي كانوا فيه  –وعبد الناصر ، فضBً عما حاق بالبBد من دمار خلقي ومادي 
وھ�اكم خط�اب المرش�د .. ص�ح واJرش�اد ، فإنھم لم يقفوا موقف المتفرج ، بل تقدموا في كل موقف بما يج�ب عل�يھم م�ن الن

  :   ١٩٥٤مايو  ٤الموافق  ١٣٧٣العام إلي عبد الناصر في غرة شھر رمضان 
  السBم عليكم ورحمة _ وبركاته .....   السيد رئيس مجلس الوزراء "     
  : وبعد     
حل جماعة اJخوان المسلمين يوم دع�وتھم  فإنكم دون شك تذكرون أنكم اتفقتم معنا علي إنھاء الوضع الشاذ الذي أوجده    

اJخوان إلي تناسي الماضي والتعفية علي آثاره ، ورأيتم أن خير البBد ومصلحتھا في أن يبدأ اJخوان ورجال القيادة عھًدا 
مي�ع ولقد سلمتم يومئذ بوجوب إلغ�اء ق�رار الح�ل الخ�اص بجماع�ة اJخ�وان المس�لمين وب�اJفراج ع�ن ج. جديًدا من التعاون 

وبصرف النظ�ر ع�ن . المعتقلين ، ويرفع ا=ثر الذي ترتب علي بيان الحل رفًعا صريًحا يغنينا عن التعرض لمناقشة البيان 
أن المسائل الخاصة بالجماعة لم ينته الرأي فيھا إلي ما اتفق عليه ، فإن مصلحة الوطن تقتضينا أن نبذل لكم من ال�رأي ف�ي 

ئنان الناس كافة ، ويحقق ا,ستقرار الذي , يمكن بدونه أن يتم شيء م�ن إص�Bح ا=م�ور مشاكله ما نري أن يدعو إلي اطم
والدين النصيحة q ولرسوله و=ئمة المسلمين وعامتھم . ا,جتماعية وا,قتصادية وغيرھا من الشئون علي وجھه الصحيح 

  . ب علينا ومن حقنا أن نؤدي لكم الواج –كما قال رسول _ صلي _ عليه وسلم  –
فنحن جميًعا نھدف إلي تحري�ر ال�بBد وإخ�راج . من ذلك ، أم مصر اليوم تجتاز مرحلة من أدق المراحل التي مرت بھا     

ونح�ن , نري�د . ولن تخرجھم الخطب والبيانات ، وإنما يخرجھم كفاح ش�اق طوي�ل ل�يس ھ�ذا موض�ع بيان�ه . ا,نجليز منھا 
يل التي استأسدت علينا في اfونة ا=خيرة ، بل نري�د إخراجھ�ا م�ن فلس�طين ، و, ت�زال الدفاع عن أنفسنا فحسب ضد إسرائ

وأول مات يجب علينا ، أن نتخذ العدة لذلك ، وأن نعد جيًشا لمھمته ا=ص�لية . الحرب بيننا وبينھا قائمة ، وإن كنا في ھدنة 
ب�الكBم ، و, ي�درك بالش�دة ، ولكن�ه ين�ال حينم�ا يش�عر  وھو أمر , ينال. فإن مصر لتحتاج إلي ا,ستقرار . وواجبه ا=ول 

والثورة ,بد للمحافظة عليھا م�ن أن . وحماة ما اتجھت إليه من ضروب اJصBح . الناس شعوًرا حقيقًيا بأنھم حماة الثورة 
ذلك بالع�دل واJص�Bح ويدرك ا,ستقرار ك�. أما القوة وحدھا فإنھا , تحقق الغاية المقصودة . تحوطھا القلوب وتذود عنھا 

  : وإن لBستقرار وسائل أحب أن أضع تحت نظركم منھا ما يأتي  –وإنه , يغني واحد من ھذه عن اfخر . والرفق 
  : إعادة الحياة النيابية  – ١  

تن�ا وإذا كان�ت تج�ارب الماض�ي ق�د أظھر. , ريب أن الحياة النيابية ھي ا=ساس الس�ليم لك�ل حك�م ف�ي العص�ر الحاض�ر     
وا=م�ة , . علي بعض العيوب فمن واجبنا أن نخل�ي حياتن�ا النيابي�ة م�ن العي�وب ، وأن نجعلھ�ا أق�رب م�ا تك�ون إل�ي الكم�ال 

 تتعلم بإلغاء الحياة النيابية في فترة ا,نتقال ، وإنما تتعلم بممارسة الحياة النيابية بالفعل ، فلنش�رع ف�وًرا فيم�ا ي�ؤدي بن�ا إليھ�ا
  . في أقرب وقت 

  ) : ا9حكام العرفية ( إلغاء ا�جراءات اDستثنائية  – ٢  

فإن اJجراءات ا,ستثنائية إذا أفادت الھدوء المؤقت ، وا,ستقرار الظاھر ، فإنھا تخلق حالة من الغلي�ان ، وت�ذكي الن�ار     
  . ولن يؤمن علي مستقبل الوطن إذا اشتعلت النيران . تحت الرماد 

  : إط3ق الحريات  – ٣  
ولق�د . وأود أن تطلقوا الحريات جميًع�ا ، وعل�ي ا=خ�ص حري�ة الص�حافة ، ف�إن ف�ي ذل�ك خي�ر مص�ر وأمنھ�ا وس�Bمتھا     

حي�ث يج�ب أن تق�ال ، وأن�تم اfن بف�رض الرقاب�ة عل�ي الص�حف " , " رأيتكم تأخذون عل�ي الن�اس أنھ�م ل�م يقول�وا لف�اروق 
  . وما ھكذا تربي ا=مة علي نصرة الحق وخذ,ن الباطل  – حيث يجب أن تقال" , " تمنعون الناس أن تقول لكم 

ونحن , نسلم بأن تتجاوز الصحافة حدودھا ، و, أن يطلق لھا العنان لتلبس الحق بالباطل ، وإنما نحب أن تترك الح�ق     
وغني عن الق�ول . ا وقد تجدون في معارضة الصحف لكم خيًرا كثيرً  –في حدود القانون ، فإذا تجاوزته حق عليھا العقاب 

أن إطBق حريات المعتقلين وبع�ض المحك�وم عل�يھم م�ن المح�اكم ا,س�تثنائية أم�ر ت�وحي ب�ه ض�رورة جم�ع الش�مل وتوحي�د 
وفي رأينا أن إصBح النفوس أولي من كل إصBح =نه أساس . أما اJصBح فمجاله واسع . الكلمة ، ويوجبه الحق والعدل 

زقنا الصدق في القول والعمل ، وأن يعصمنا من الزلل وأن يھدينا جميًعا سواء الس�بيل ، إن�ه و_ نسأل أن ير. كل إصBح 
  . سميع مجيب 

  " . والسBم عليكم ورحمة _ وبركاته          

  : الفصل الثاني   
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  : تـحـرش مقدمة لخطوة سياسية مريبة   

ص��ار ف��ي المرك��ز ا=ق��وى داخلًي��ا ، بحي��ث  –لت��ي حاكھ��ا بع��د خديعت��ه ا –, يس��تطيع أح��د أن ينك��ر جم��ال عب��د الناص��ر     
وصار يأمر فيطاع ، ويشير فيتسابق الناس إلي حيث .. صارت شئون البBد الداخلية في قبضة يده ، ومقدراتھا طوع يمينه 

إنه .. تاف ويعلن عن حفل في مناسبة من المناسبات يخطب فيه ، فيجد فيه ا=لوف ، وتقاطع خطبته بالتصفيق والھ.. يشير 
أصبح يسيطر علي قوات الشرطة عن طريق وزير داخليته ، ويسيطر علي الجيش عن طريق زميله وصديقه المقرب عب�د 

ماذا بقي من أسباب القوة لم تعد في قبضته .. وأصبح يسيطر علي موظفي الدولة وعمالھا فأرزاقھم في يده .. الحكيم عامر 
ه من أول يوم من أيام الثورة وأفضي به إلي أصدقائه من اJخوان شادي ومجموعته أليس ھذا ھو ا=مل الذي كان يراود! ؟

ولكن�ه .. إنه رأي ذل�ك كل�ه بنفس�ه يتحق�ق . ؟ إنه أضحي إذا ضغط علي زر قامت البBد ، وإذا ضغط علي زر قعدت البBد 
ملح ، يحسدك عليه الناس و, يعلم�ون  في قرارة نفسه لم يجد له طعًما ، مثل أفخر طعام وأشھى غداء يقدم إليك ولكن دون

.. إنه كان يحدث نفسه كلما رأي نفسه محاًطً◌ا بھا,ت من الت�وقير وا,حت�رام م�ن ك�ل م�ن يل�وذ ب�ه .. أنك , تجد له طعاًما 
ھ�ل إذا أن�ا فق�دت ھ�ذا المنص�ب أج�د ك�ل ھ�ؤ,ء ال�ذين يتزلف�ون إل�ّي .. ھ�ل ھ�ذه ھ�ي الق�وة حق�اً ؟ : كان يحدث نفس�ه ويق�ول 

  . ؟ .. حيطون بي وي
أما المنصب فالجيش والشرطة يحميانه فأنا ثابت في منصبي ، ولكن المشكلة ھي إخضاع الشعب فق�د أخض�عته ، ولك�ن     

المشكلة ھي ما بين ھذه البBد وبين ا,نجلي�ز ، وھ�ي القض�ية ا=ساس�ية الت�ي ك�م م�ن حكوم�ات تھ�اوت لعجزھ�ا ع�ن حلھ�ا ، 
وقد ضحي الشعب من أجل ھذه القض�ية ب�الكثير وينتظ�ر من�ا .. مBً أن يكون حلھا علي أيدينا وقمنا بالثورة وآزرنا الشعب آ

ولكن ھذا العدو الج�اثم ف�وق ص�درنا ل�يس با=بل�ه ال�ذي يمك�ن ، إنني أستطيع أن أوھم الشعب بأني قوي .. مواصلة النضال 
لتحري�ر ، وأص�بح لھ�ا ف�رع ومق�ر ف�ي ك�ل مرك�ز م�ن نعم أنا أنشأت ھيئ�ة ا.. مدي شعبيتي التمويه عليه ، فھو يعرف تماًما 

مراكز القطر ، وأصبحت تضم مئات اf,ف من ا=عض�اء ولك�ن ا,نجلي�ز رأون�ي ب�أعينھم ح�ين ض�يق مثقف�و الش�عب عل�ي 
الخناق Jلزامي بدستور وحكم نيابي ، وأخذت أبحث لي عن مع�ين يعينن�ي أو أس�ند إلي�ه ظھ�ري أم�ام ھ�ؤ,ء ، فل�م أج�د م�ن 

fف ا=عضاء في ھيئة التحرير عشرة أشخاص يقفون بجانبي ، واضطررت للخضوع حتى استأجرت عمال النقل مئات ا,
لقد رأي ا,نجليز ك�ل ھ�ذا ب�أعينھم وعرف�وا أن ھيئ�ة التحري�ر إن ھ�ي إ, وھ�م كبي�ر ، وأنن�ي , أس�تند إل�ي س�ند .. المشترك 

م�ن الض�باط أن تجم�ع عش�رة أش�خاص م�ن ھيئ�ة التحري�ر  وكان خزًيا لي أنه في الوقت الذي عجزت أنا ورج�الي –شعبي 
أن يجمع�وا أكب�ر مظ�اھرة ح�دثت ف�ي مص�ر ف�ي ي�وم  –وقادتھم في الس�جون  –يقفون بجانبنا ، استطاع اJخوان المسلمون 

  .. واحد 
ل�ي أس�اس لقد كنت أعرفھا ولكنن�ي وض�عت خطت�ي ع.. ولكن ھل كنت أجھل كل ھذه الحقائق ولم أعرفھا إ, اليوم ؟ ,     

ولقد كان .. أن القاعدة الشعبية جاھزة ، وأنا أحد أعضائھا من قديم ، وكل مھمتي أن أحاول بكل الوسائل أن أتولي زمامھا 
ا,نجليز يعرفون أين القوة الش�عبية من�ذ قام�ت الث�ورة فلم�ا ب�دأت أن�ا وزمBئ�ي ف�ي المفاوض�ة م�ع ا,نجلي�ز ، اتج�ه ا,نجلي�ز 

واfن أراني أقف موقًف�ا , أحس�د علي�ه ، فالھيئ�ة الش�عبية وق�د . ليعرفوا أدني طلبات القوة الشعبية  مباشرة إلي المرشد العام
استنفدت ما كان لديھا م�ن وس�ائل ولكنھ�ا جميًع�ا ، وم�ع ذل�ك فم�ا زال الب�اب مفتوًح�ا أم�امي للتص�الح معھ�ا لتك�ون ل�ي س�نًدا 

الح ش�روًطا , أقبلھ�ا ، م�ن حك�م دس�توري ني�ابي ق�ائم عل�ي ولك�نھم يش�ترطون للتص�.. يرھب ا,نجليز حين أتف�اوض معھ�م 
إذن الص�لح .. حكًما , يش�اركني في�ه أح�د  دومعني ذلك أنني أكون قد حطمت كل آمالي بنفسي فأنا أري. الشريعة اJسBمية 

وإذن ,ب�د م�ن وإذا ك�ان الص�لح مس�تحيBً فمعن�ي ذل�ك أنن�ي س�أواجه مفاوًض�ا يع�رف الم�دى الحقيق�ي لش�عبيتي ، .. مستحيل 
وف�ي ي�دي ك�ل وس�ائل اJع�Bم م�ن ص�حافة وإذاع�ة  –وف�ي ھ�ذه الحال�ة .. التساھل مع�ه والتن�ازل ع�ن بع�ض حق�وق ال�بBد 

أما اJخوان .. أستطيع أن أوھم الشعب بأنني حصلت علي اتفاقية حققت كل أمانيه في التحرر وا,ستقBل  –وأحكام عرفية 
ا إلي جميع الصحف بعد نشر أي شيء عنھم أو م�نھم وب�ذلك ل�ن يص�ل إل�ي مس�امع فقد حرمتھم من جريدتھم وأصدرت أمرً 

وعلي العم�وم فحس�ابي معھ�م .. وسأضيق عليھم الخناق بمختلف الوسائل حتى يشغلوا بأنفسھم .. الشعب إ, ما يصدر عني 
  . ,بد من تصفيته ما لم يذعنوا ويلقوا إلّي السلم 

  : معني تبادل المواقف  •

وأحب أن أوضح ھذا العنوان فأقول إن معن�ي " عبد الناصر واJخوان يتباد,ن المواقف " نوان الفصل السابق جعلت ع    
مارس في موقف القوة ، وكان عبد الناصر فقي موقف الضعف ثم انقلب الوضع بعد  ٢٩ذلك أن اJخوان كانوا قبل خديعة 

وھ�ذا , يعن�ي أن اJخ�وان ك�انوا أقوي�اٌء . موق�ف الض�عف  الخديعة فصار عبد الناصر في موقف القوة وصار اJخوان ف�ي
فضعفوا وأن عبد الناصر كان ض�عيفاً فص�ار قوًي�ا ، ولتقري�ب ھ�ذا المعن�ي أض�رب م�ثBً بطف�ل رأي رج�Bً يط�ل م�ن س�طح 

غرقه منزل فاستفزه الطفل بشتائم دفعت�ه إل�ي الن�زول إلي�ه ف�ي الش�ارع ليق�تص من�ه ، ف�انتھز الطف�ل فرص�ة الوق�ت ال�ذي يس�ت
الرجل في النزول وصعد ھو إلي سطح المنزل م�ن س�لم خلف�ي ، فلم�ا ص�ار الرج�ل ف�ي الش�ارع والطف�ل عل�ي الس�طح أخ�ذ 

فالطفل صار في موق�ف الق�وة ف�ي الوق�ت ال�ذي .. الطفل يقذفه بالحجارة و, يستطيع الرجل أن يقذفه من ا=رض إلي أعلي 
  . ف في الوقت الذي قوته ,زالت قوة رجل والرجل صار في موقف الضع –قوته ,زالت قوة طفل 
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أما ضعف عبد الناصر وإن كان قد صار في موقف قوة فقد شرحناه في السطور السابقة ، وأما اJخوان فلم يفقدوا شيًئا     
  . من مقومات قوتھم وإن كانوا قد صاروا في موقف الضعف 

  : حرب النشرات  •
ولكن الموضوع يتلخص في أن عبد الناصر وقد صار صاحب جمي�ع الس�لطات . ھذا تعبير جمال عبد الناصر شخصًيا     

أغلق لkخوان مجلتھم وفي الوقت نفسه سلبھم حق إصدار مجلة أخري تعبر عن آرائھم ومن�ع الص�حف م�ن نش�ر أي ش�يء 
ش�عبھم ع�ن  صحيح أن اJخوان لم يعجزوا مع ذلك ع�ن نق�ل آراء قي�ادتھم وش�رحھا إل�ي س�ائر اJخ�وان ف�ي. منھم أو عنھم 

  : طريقين 
طريق ا,نتقال ، فق�د كان�ت ت�وزع محافظ�ات القط�ر عل�ي مجموع�ة م�ن القي�ادات اJخواني�ة ب�المركز الع�ام وتس�افر ھ�ذه     

القيادات إلي عواصم المحافظات حيث يجدون في انتظارھم ممثلين لجميع الشعب الرئيسية التابعة للمحافظة ، فينقلون إليھم 
وبطريق�ة التسلس�ل تص�ل ھ�ذه التعليم�ات واfراء والتوجيھ�ات إل�ي ك�ل .. ونھا لھم ويتناقشون فيھا معھم آراء القيادة ويشرح

. وعيب ھذه الطريقة البطء فھي تستغرق وقتاً ط�ويBً ومجھ�وًدا جس�يًما وتض�حيات مادي�ة .. فرد من اJخوان في المحافظة 
و, يخف�ي عل�ي الق�ارئ أن ظ�روف طب�ع .. حرب النش�رات  ولھذا استعانوا بطريق آخر وه الطريق الذي سماه عبد الناصر

ولھذا كان ال�ذين يقوم�ون عل�ي إع�داد ھ�ذه النش�رات .. ھذه النشرات تجعل نشرھا محدوًدا مھما بذل في سبيل ذلك من جھد 
كي�ان ض�خم  آراًء وطبًعا وتوزيًعا ھم أفراد النظام الخاص الذي كان شبه معطل فتقدم إلي حمل العبء ، فما كان لھيئ�ة ذات

كاJخوان المسلمين أن يحجر عليھا دون مبرر من قانون فتوصد في وجھھا أبواب الصحافة وتمتع من إصدار صحيفة ، ثم 
  . يحال بينھا وبين إبراز رأيھا في وريقة تبعث بھا إلي أعضائھا حتى يتبينوا ا=مور ويتضح لھم الطريق 

  : مدى إزعاج النشرات لعبد الناصر  •

نشرات لم تزد علي أن تكون وريقة مطوًيا بعضھا علي بعض حتى صارت أرب�ع وريق�ات ك�ل منھ�ا ف�ي مس�احة وھذه ال    
ومع ذلك كانت ھذه النشرات في نظر جمال عب�د الناص�ر إح�دى الكب�ائر ، وكان�ت مثي�رة ل�ه .. الكف ، مطبوعة طبًعا رديًئا 

خوان , نكاد نقيم لھا وزًنا كان عب�د الناص�ر ي�ري الواح�دة وفي الوقت الذي كنا نحن اJ.. حتى إنھا طيرت النوم من عينيه 
وقي��ام النظ�ام الخ��اص بإص�دار ھ��ذه . منھ�ا كأنھ�ا ص��اعقة نزل�ت علي��ه م�ن الس�ماء ، أو زل��زال يك�اد يق��وض أرك�ان س�لطاته 

ذھب ھلًعا منھا النشرات وتفننه في إخفاء المكان الذي تعد فيه ، جعل يد عبد الناصر أقصر من أن تصل إليھا ، وكاد عقله ي
وق�د ج�اءني م�رة ا=خ محم�د ج�وده عض�و الھيئ�ة  –حاول أن يخفف من حملتھا عليه  –وقد عجز عن منعھا  –حتى إنه .. 

التأسيسية ومن أصدقاء جمال عبد الناصر من قبل الثورة ، ويرتبط بي برباط المواطنة ، فھو من أبناء رشيد كان زميBً لي 
ج�اءني م�رة وأبلغن�ي ش�كوى جم�ال عب�د الناص�ر م�ن أن النش�رة ا=خي�رة نس�بت إلي�ه أن�ه عق�د . .في المدرس�ة ا,بتدائي�ة بھ�ا 

وقد رأي ا=خ محمد جوده أن يبلغني ھذه الشكوى لما يعلم من ص�لتي بأعض�اء ھ�ذا ..  نمعاھدة سرية بينه وبين اJسرائيليي
  .  النظام وبقيادته 

وق�د .  وم�ع بع�ض اJخ�وة م�ن ق�ادة الجھ�از وكلم�تھم ف�ي ھ�ذا الش�أن وقد تقابلت فعBً م�ع ا=خ يوس�ف طلع�ت رحم�ه _    
ف�إنني , أرض�ي لنفس�ي و,  –وإن كن�ت أري جم�ال عب�د الناص�ر أس�وأ مم�ا ي�رون  –احتدمت المناقشة بيني وبي�نھم =نن�ي 

وإذا ك�ان .. لفالوجا لديني أن أرميه بواقعة معينة ليس معني دليل عليھا سوي ما يشيعه زمBء له كانوا محاصرين معه في ا
ومثل ھذا ا,تھ�ام , .. ھو قد رضي لنفسه أن يختلق علينا ا=كاذيب فإن ذلك , يحملنا علي نسيان أننا أصحاب دعوة ودين 

  . يأتي استنتاًجا مھما تجمعت قرائن ا,تھام 
المكتوبة مھما ض�اق نط�اق " ة الكلم" وقد سقت ھذا الحديث عن النشرات ليعلم القارئ مدة فزع جمال عبد الناصر عن     

ولعل ھذا ھو الذي أوحي إليه بعد ذلك بوضع ا=غBل في أيدي الكتاب والصحفيين ، ووضع الكمامات علي أفواه .. نشرھا 
ولنا عودة إن شاء _ إلي موضوع النشرات عودة يستبين منھ�ا " .. حرية الصحافة " رجال الفكر مما أطلق عليه فيما بعد 

  . ر مما استبان اfن مدى ھلع عبد الناصر منھا القارئ أكث

  : الفصل الثالث   
  : التحـرش لم يمنع ا�خوان من انتقاد اDتفاقية   

في تھيئه Jنجاز اتفاقية للجBء يحرز بھا تعسًرا نصًرا يكون له رصيًدا سياسًيا  –قلنا في الفصل السابق إن عبد الناصر     
خطة يضمن بھا تقليم أظافر اJخوان فحال بينھم وبين جميع وس�ائل التعبي�ر ع�ن ال�رأي ، وضع  –يقربه إلي نفوس الشعب 

وأخذ يتحرش بھم فيعتقل بين يوم وآخر عدًدا من شبابھم من النظام الخاص ذوى النشاط في القاھرة ، ويسلط عليھم جھ�ازه 
من عدد المعتقلين من ھذا النوع م�ن الش�باب الذي يرأسه أحمد أنور ، وصار كل يوم يزيد  –البوليس الحربي  –اJجرامي 

كل ھذا آمBً في أن يشغل اJخوان بأنفسھم فB يجدون جھًدا و, وقًتا للنظر فيما س�وي ذل�ك م�ن .. ويزيد من ألوان التعذيب 
وضات مرحلة وكلما قطعت المفا. وكان في ھذه ا=ثناء جاًدا في أسباب الوصول مع ا,نجليز إلي اتفاقية . ا=مور السياسية 

من المراحل زاد ضغطه علي اJخوان وتحرشه بھم ، وكان في حسبانه أنه حتى تصل ھذه المفاوضات إلي نھايتھ�ا وتنج�ز 
ا,تفاقية يكون الضغط والتحرش قد قطع أنفاسھم ف�B يق�وون عل�ي نق�د ھ�ذه المعاھ�دة إ, ھمًس�ا وأي�ن لھ�م م�ن وس�ائل إع�Bم 

  . تنشر ھمسھم 
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طرائف أن نذكر أن عبد الناصر وقد عجز بدون اJخوان عن أن يش�عر ا,نجلي�ز ف�ي أثن�اء المفاوض�ات وقد يكون من ال    
معھم بمقاومة شعبية لجأ إلي استئجار عصابات اJجرام للسطو علي المعسكرات البريطانية ، فلما أبرمت المعاھدة اع�تقلھم 

لمرش�د الع�ام ف�ي أثن�اء إج�راء المفاوض�ات برحل�ة ف�ي وش�اءت الظ�روف أن يق�وم ا. في السجن الحربي مدة ث�م أف�رج ع�نھم 
وزار  ١٩٥٤البBد العربية استجابة لدعوات وصلته من اJخوان فيھ�ا ، فغ�ادر مص�ر ف�ي النص�ف ا=خي�ر م�ن ش�ھر يوني�ه 

 ٢٧وفي أثناء تجواله في لبنان وس�ورية وف�ي . فلسطين وتناول طعام الغداء علي مائدة ا=نبا ياكوريوس مطران النصارى 
أعلنت حكومتا مصر وبريطانيا موافقتھما عل�ي رءوس موض�وعات اتف�اق لمعاھ�دة جدي�دة تس�وي الن�زاع  ١٩٥٤يوليه سنة 

  . ا,نجليزي المصري 

 : المرشد العام ينقد اDتفاقية  •

والنق��اط .. يولي��ه نش��رت ص��حيفة بيروتي��ة ب��أحرف ض��خمة وعن��اوين ب��ارزة رأي المرش��د الع��ام ف��ي ا,تفاقي��ة  ٣١وف��ي     
  : =ساسية في ھذا النقد ھي ما يلي ا

وإذ ذاك ك��ان عل��ي بريطاني��ا أن تجل��و ع��ن .. بع��د أق��ل م��ن ع��امين  ١٩٣٦ك��ان المف��روض أن ينتھ��ي أج��ل معاھ��دة  – ١    
أما المعاھدة الجديدة فتمنحھا ھذا الحق باشتمالھا  –القاعدة ، وأن تتركھا دون أساس قانوني يمكنھا من العودة إليھا فيما بعد 

  . ي مادة تسمح بإعادة تشغيل القاعدة في حالة حدوث أي اعتداء علي أي دولة عربية أو علي تركيا عل
المادة التي تسمح بإعادة تنشيط القاعدة في حالة ا,عتداء علي تركي�ا ت�ربط مص�ر وال�دول العربي�ة بتركي�ا وبالت�الي  – ٢    

  . تربطھم جميًعا بالمعسكر الغربي 
وھ��ي عل��ي الم��دى الطوي��ل أداة ل��دوام . تس��مح لبريطاني��ا بص��يانة القواع��د الجوي��ة تمث��ل تھدي��ًدا لمص��ر الفق��رة الت��ي  – ٣    

  . السيطرة 
  . المدنيون الذين سيناط بھم المساعدة في تشغيل المعدات ھم بطبيعة الحال شخصيات عسكرية في ثياب مدنية  – ٤    
سنوات أخرى ، وسمحت بإجراء تش�اور لمراجع�ة الموق�ف عن�د  لفترة خمس ١٩٣٦جددت ا,تفاقية أجل المعاھدة  – ٥    

  .  ١٩٣٦انتھاء فترة العمل بھا ، وھو نفس النوع من البنود التي تكفل في الواقع ا,ستمرار الدائم لمعاھدة 
يمث�ل وقد طلب المرشد العام أن أي اتفاقية بين مصر وحكومة أجنبية ينبغي أن تعرض علي برلمان منتخب بإرادة حرة     

  . إرادة الشعب المصري ، وعلي صحافة متحررة من الرقابة وتملك حرية المناقشة 
و, أعتقد أن نقد اتفاقية يراد إبرامھا بين دولة وأخري ، ھذا النق�د الموض�وعي مم�ا  –ھذا ما نشرته الصحيفة البيروتية     

فروض أن الحكوم�ات ليس�ت معص�ومة م�ن الخط�أ ، وأن ف�الم.. يثير شجًنا أو يبعث ضغًنا أو يعتبر انتھاًكا لكرام�ة حكوم�ة 
النقد الموضوعي من حق أي مواطن إن لم يكن من واجباته ، ولكن الذي حدث ھو أن عب�د الناص�ر اعتب�ر ھ�ذا النق�د كبي�رة 

ه وقد يكون لعبد الناصر بعض الحذر من وجھة نظره فھو ح�اكم , رص�يد ل�. الكبائر ، وھجوًما عليه بسBح بتار في مقتل 
من قاعدة شعبية و, إنجاز سياسي ، وھذا ھو العمل السياسي الوحيد الذي يريد أن يكون له رصيًدا ، فمھاجمته فيه يعتبرھا 

ھذا من وجھة نظره ولكن من الوجھة مرفوضة شكBً وموضوًعا =ن ا,تفاقيات تمس كل فرد . بمثابة القضاء عليه سياسًيا 
ول�م  ١٩٣٦و, أنسي أيام تم ا,تفاق علي أس�س معاھ�دة  –ا وأن يعلن وجھة نظره فيھا من أفراد الشعب فلكل فرد أن ينقدھ

وم�ع ذل�ك فق�د ام�ت?ت الص�حف بمق�ا,ت .. يكن الذي قام بالمفاوض�ة ف�ي ش�أنھا ف�رد و, ح�زب ب�ل مجموع�ة م�ن الزعم�اء 
ضون بل انتفع�وا بكثي�ر مم�ا ج�اء ف�ي ضافية في نقدھا واستمر ھذا النقد فترة طويلة ، ومع ذلك لم يغضب الحكام و, المفاو

فم�اذا ك�ان يض�ير عب�د الناص�ر أن يتقب�ل ھ�ذا . ھذا النقد وكان ذلك سبًبا في تعديل بنودھا حتى صارت أقل إضراًرا ب�البBد 
النقد كما تقبله س�ابقوه وأن يطل�ق للص�حافة الحري�ة ف�ي نق�دھا ھ�ي ا=خ�رى ويس�تخرج م�ن ھ�ذا النق�د م�ا يواج�ه ب�ه ا,نجلي�ز 

ولكن يبدو أنه كان متفھًما موقفه فھو ليس كسابقيه فھو ليس كسابقيه فھو , يمثل حزًبا .. ل ا,تفاقية كما فعل سابقوه ؟ لتعدي
فBبد أن يرضي بالقليل و,بد أن يوھم الشعب بأن ھذا القليل ھو الكثير .. و, كتلة شعبية ويعرف أن ا,نجليز يعرفون ذلك 

  . الذي يريده المواطنون 

  : ة أخري في التحرش وسيل •

لم يقلع عبد الناصر عن وسائله التي كان يضايق بھا اJخوان بل ضاعفھا ث�م اس�تحدث وس�يلة أخ�ري ھ�ي تش�ويه س�معة     
اJخوان المسلمين بنشر أكاذيب عنھم ، وقلب حقائق تاريخية ، واختBق أخبار , أص�ل لھ�ا ينس�بھا إل�يھم ، ول�م يك�ن يعج�ز 

وسأض�رب ل�ذلك ا=س�لوب الحقي�ر م�ثBً م�ا نش�رته ھ�ذه . واJذاع�ة خاض�عة ل�ه وم�ؤتمره ب�أمره عن ذل�ك ، فالص�حف كلھ�ا 
الصحف اللقاء الذي تم بين الملك فاروق والمرشد العام ، فلقد أبرزته صحف جم�ال عب�د الناص�ر بأن�ه ك�ان اس�تجداٌء للمل�ك 

اJخ�وان بع�د ھ�ذا اللق�اء ، وحمل�ة المل�ك ف�اروق ف�ي ويكفي للرد علي ھذا التزييف خطة .. وتذلBً له وتأمًرا معه علي ا=مة 
قد تعرضت ،.. علي اJخوان وتحميلھم مسئولية قيام ھذه الثورة  –بعد قيام الثورة وخروجه من مصر  –الصحف ا=جنبية 

  . لھذا اللقاء بشيء من التوضيح في الجزء الثاني من ھذه المذكرات فليرجع إليه من شاء من القراء 
عبد الناصر بھذه الوسائل بل لجأ إلي وسائل أخرى س�وف أتناولھ�ا إن ش�اء _ بالح�ديث ، ولك�ن ھ�ذه الوس�يلة  ولم يكف    

بالذات كانت أخطر الوسائل جميعھا فھي أخطر من ا,عتقال والسجن بل والتعذيب أيًضا ، =ن ھذا كله حين يصيب يصيب 
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ثم إن ھذا ا=سلوب ھو من أخطر  –مكذوبة عليه وسيلة لبيان الحقيقة  أما تسخير وسائل اJعBم لنشر أنباء –أفراًدا بعينھم 
  . ا=ساليب لkثارة وا,ستفزاز ، ولذا فإن ردود فعل لھذا ا=سلوب كان يستغلھا عبد الناصر للتنكيل باJخوان 

  ھل كان ا�خوان متجنين في انتقادھم اDتفاقية ؟ 

ء م�ن ا=جي�ال الحديث�ة ال�ذين ل�م يعاص�روا عق�د ھ�ذه ا,تفاقي�ة ولك�نھم يق�رءون ھذا سؤال أعتقد أنه قد يساور بعض القرا    
  : ولھؤ,ء نقول .. التاريخ الحديث لمصر فB يجدون فيه آثاًرا و, مضاعفات نشأت من عيوب ھذه ا,تفاقية 

دوھا و, م��ن ال��ذين , م��ن ال��ذين عق��دوھا و, م��ن ال��ذين نق�� –إن ھ��ذه ا,تفاقي��ة ق��د عق��دت ول��م يك��ن ف��ي خ��اطر إنس��ان     
أن أحداًثا في طي الغيب س�تحدث بع�د ذل�ك بس�نتين س�تغطي عل�ي عي�وب ھ�ذه ا,تفاقي�ة  –عاصروھا داخل مصر وخارجھا 
وأية اتفاقية توضع موضع النق�د ، يص�در الناق�دون نق�دھم لھ�ا غي�ر مفترض�ين ظروف�اً .. وتجعل ا,تفاقية نفسھا كأن لم تكن 

عل�ي أن اJخ�وان ل�م يكون�وا ھ�م وح�دھم ال�ذين نق�دوا ھ�ذه . ھكذا كان نقد اJخوان لBتفاقية و –شاذة قد تحدث في المستقبل 
ا,تفاقية ، وإنما نقدھا غيرھم ، غير أن اfخرين ك�ان نق�دھم ھمًس�ا ولك�ن نق�د اJخ�وان ك�ان جھ�ًرا آمل�ين أن يك�ون ف�ي ھ�ذا 

ولك��ن سياس��ة عب�د الناص��ر القمعي��ة . لب��ة بتع�ديلھا الجھ�ر م��ا يش�عر الش��عب بخط��ورة أخط�اء ھ��ذه ا,تفاقي��ة حت�ى يھب��وا للمطا
  . ألجمت ا=لسنة 

  : نقد آخر ل3تفاقية  •

  :  ١٥٨أن محمد نجيب نقد ا,تفاقية فيقول في صفحة " كلمتي للتاريخ " وقد قرأنا في كتاب محمد نجيب     
كان�ت أح�داث فبراي�ر وم�ارس ق�د .. مص�ر ول�م أع�د رئيًس�ا لوف�د  ١٩٥٤ثم استؤنفت المباحثات للمرة الثالثة في يوليو "     

وتولي جمال الذي كان قد أصبح رئيًسا للوزراء رياس�ة الوف�د المص�ري ف�ي المباحث�ات الت�ي وقع�ت .. أدت إلي ھذه النتيجة 
ت�م عق�د ا,تف�اق النھ�ائي التفص�يلي ف�ي  ١٩٥٤يولي�و  ٢٧اتفاقيتھا ا=ولي بسرعة مذھلة بعد أيام فقط من بدايتھا أي ف�ي ي�وم 

وف�ي ھ�ذه الم�رة الوحي�دة طلب�ت من�ه أ, .. ولم أكن قد قابلت جمال بع�د أح�داث م�ارس إ, م�رة واح�دة .  ١٩٥٤أكتوبر  ١٩
ولذا كان�ت مفاج�أتي ش�ديدة عن�دما وق�ع ا,تف�اق ا=ول دون أن يت�يح .. يبرم اتفاًقا مع ا,نجليز قبل أن يستمع إلي مBحظاتي 

علي ا,تفاق في كتاب بعثت به إلي�ه م�ع رس�ول خ�اص وكان�ت مBحظ�اتي ف�ي وأعددت مBحظاتي . لي فرصة إبداء الرأي 
  : إيجاز ھي 

     ًDوجود الفنيين ا,نجليز غير خاضعين لس�لطة الحكوم�ة المص�رية يض�عف م�ن س�يادتنا ، ويح�د م�ن س�يطرتنا عل�ي  :أو
  . أرضنا 

رطنا في مشاريع ال�دفاع الغربي�ة ، حي�ث كان�ت تركي�ا قبول القوات البريطانية في حالة الھجوم علي تركيا أمر يو :ثانًيا     
  . مرتبطة بحلف ا=طلنطي ، وقد سبق ورفضت ذلك أثناء مفاوضاتي مع ا,نجليز 

  . علي الشعب في استفتاء عام علي أن تلغي ا=حكام العرفية  طالبت بضرورة عرض ا,تفاقية :ثالًثا     
ا,تفاقية باعتباري رئيًسا للجمھورية ، ولكن الدس�تور المؤق�ت ل�م ي�رد  وكنت قد عقدت العزم علي رفض التصديق علي    

الذي كان قد استقال من منصبه كمستشار لرئيس الجمھورية بعد أزمة مارس  –وطالبت سليمان حافظ . فيه نص التصديق 
أن أفعل�ه لوق�ف ف�رض ھ�ذه =ستش�يره فيم�ا يمكنن�ي  –وا,عتداء علي مجل�س الدول�ة ، إذ أث�ر ا,بتع�اد ع�ن الحي�اة السياس�ية 

وعلمت منه أن الوزراء الذين أعلنت موافقتھم علي ا,تفاقية باJجماع لم ت�تح لھ�م فرص�ة إب�داء . ا,تفاقية علي شعب مصر 
لع�ل ا=خ : وأن جمال كان يقرأ بن�ود ا,تفاقي�ة عن�دما لم�ح ظ�واھر المعارض�ة عل�ي فتح�ي رض�وان ، فق�ال جم�ال .. الرأي 

علي��ه بأن��ه ك��ذلك ولكن��ه ينتظ��ر الف��راغ م��ن ال��تBوة ، الت��ي اس��تمر فيھ��ا جم��ال حت��ى انقطع��ت ب��دخول ف��رد .. فتح��ي مع��ارض 
إس��ماعيل ا=زھ��ري وبع��ض زمBئ��ه م��ن وزراء الس��ودان إل��ي قاع��ة ا,جتم��اع وم��ا دار ب��ين الف��ريقين م��ن مظ��اھر ا,بتھ��اج 

م�رة أخ�ري لينھ�ي الجلس�ة قب�ل إتم�ام ت�Bوة  عودت�ه،وتبادل التھاني با,تفاق ، ثم انصرف جمال معھم إلي مكتب�ه الخ�اص ، 
وكان�ت نص�يحة  –وصدرت الصحف في اليوم الت�الي ب�أن مجل�س ال�وزراء ق�د واف�ق عل�ي ا,تف�اق بإجم�اع اfراء . ا,تفاق 

  " . سليمان حافظ لي ھي أن أرفض التصديق ، فإن صدرت ا,تفاقية فليس أمامي إ, أن أستقيل 
نوفي�ل " م�ن مجل�ة " روجي�ه اس�تفانوا " إن ص�حفًيا فرنس�ًيا اس�مه : دين يقول ف�ي ھ�ذا الص�دد كما قرأنا أن خالد محيي ال    

قد أخبره أنه قد عرف بحكم صلته الوثيقة بالسفارات ا=مريكية والفرنسية وا,نجليزية أن جم�ال عب�د الناص�ر " أوبزرفايتر 
الج�Bء وإدخ�ال تركي�ا ف�ي حال�ة الع�ودة إل�ي القاع�دة ، وبعض رفاقه قد أعطوا ل?مريكان إشارة بالتساھل ف�ي توقي�ع اتفاقي�ة 

وق�د تبين�ت ص�حة ذل�ك فيم�ا بع�د ، إذ ل�م تس�تغرق محادث�ات الج�Bء ب�ين جم�ال . وذلك ثمًنا لتأييدھم في المعركة ضد نجي�ب 
الت�ي تعث�رت وھ�ي . وقع بعدھا الطرفان با=حرف ا=ولي اتفاقي�ة الج�Bء  ١٩٥٤وا,نجليز إ, أياًما معدودة من شھر يوليو 

  . ووافق جمال علي عودة ا,نجليز للقاعدة في حالة الھجوم علي تركيا .. عشرات السنين في مفاوضات مرھقة 
  مذكرة ا�خوان المسلمين في نقد اDتفاقية 

وسط ھذا الجحيم ال�ذي ك�ان يعاني�ه اJخ�وان المس�لمون م�ن ك�تم ل?نف�اس ، وم�ن حم�Bت ا,س�تفزاز بم�ا تزخ�ر ب�ه أنھ�ر     
وس�ط ذل�ك كل�ه  –الصحف من أكاذيب وافتراءات ، ومن ھجمات مسعورة ,عتقال أنضر شباب الدعوة من النظام الخاص 

رأوا من حق ھذا الوطن عل�يھم أن يعلن�وا ب�رأيھم ف�ي ھ�ذه ا,تفاقي�ة فكون�وا لجن�ة م�ن اJخ�وان المتخصص�ين ، عكف�وا عل�ي 
الدراسة بمذكرة شاملة تقدموا بھا إلي رياسة مجلس الوزراء حيث  دراسة الخطوط الرئيسية لھذه ا,تفاقية وخرجوا من ھذه
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ويBحظ أنه قد تم ھذا في غيبة المرشد العام الذي لم يعد من رحلت�ه ..  ١٩٥٤أودعت الرياسة في الثاني من شھر أغسطس 
  : وننقل فيما يلي نص ھذه المذكرة .. من أغسطس  ٢٢إ, يوم 

  السيد رئيس مجلس الوزراء "     
  السBم عليكم ورحمة _ وبركاته     

  : وبعـد     
ق�د اطل�ع مكت�ب اJرش�اد  –فقياًما بواجب الشورى في ا=مر ، والتواصي بالحق والصبر ، والتعاون علي البر والتق�وى     

حربي�ة  العام علي الخطوط الرئيسية لBنتقال المقترح عقده بين مصر وانجلترا ، وال�ذي وقع�ه رئ�يس وزراء مص�ر ووزي�ر
ال�ذي نش�ر م�ع الخط�وط الرئيس�ية ف�ي الي�وم الت�الي ) ١(كما اطلع المكتب علي الملح�ق رق�م .  ٢٧/٧/١٩٥٤انجلترا في يوم 

وقد تبين المكتب من دراسة الخطوط الرئيسية والملحق أم�وًرا خطي�رة يعرض�ھا فيم�ا يل�ي عل�يكم ، ويتق�دم ب�الرأي . للتوقيع 
ذلك يقدر كل التقدير ما بذله المفاوضون المصريون م�ن مجھ�ود كبي�ر وم�ن مح�او,ت  وھو إذ يفعل. والنصيحة فيھا إليكم 

  . ضخمة للوصول إلي حقوق ا=مة 
   ًDالخطوط الرئيسية : أو :  

تحدد المادة الثانية مدة ا,تفاق بس�بع س�نوات م�ن ت�اريخ توقيع�ه ، كم�ا أنھ�ا تل�زم الحك�ومتين المص�رية والبريطاني�ة  – ١    
ولم�ا ك�ان الج�Bء س�يتم كم�ا اتف�ق ف�ي ظ�رف عش�رين  –Bل السنة السابعة فيما يتخذ من تدابير عند انتھاء الم�دة بالتشاور خ

شھًرا فB محل لجعل مدة ا,تفاق سبع سنوات إ, إذا كانت ا,تفاقية تستھدف شيًئا آخر غير تنظ�يم الج�Bء وھ�و رب�ط مص�ر 
,رتب�اط ق�د يمت�د إل�ي م�ا بع�د الس�بع س�نوات ، كم�ا ي�دل عل�ي ذل�ك الت�زام بانجلترا طيلة السبع سنوات بنوع من التح�الف أو ا

  . مصر بالتشاور مع انجلترا فيما يتخذ من تدابير عند انتھاء السبع سنوات 
وتعطي المادة الرابعة ,نجلترا في العودة إلي قاعدة القتال إذا ھوجمت مصر أو أي دولة من دول الجامعة العربية  – ٢    

وتوج�ب الم�ادة عل�ي مص�ر أن تق�دم ,نجلت�را ك�ل التس�ھيBت . ت معاھدة ال�دفاع المش�ترك أو إذا ھوجم�ت تركي�ا والتي وقع
  . الBزمة لتھيئة القاعدة للحرب وإدارتھا إدارة فعالة ويدخل في ذلك استخدام الموانئ المصرية 

  : وسنبين فيما يلي وجوه الخطر في ھذه المادة               
,نجلترا الحق المطلق في العودة إلي القتال واحتBل القاع�دة بجنودھ�ا لمج�رد ح�دوث ھج�وم عل�ي مص�ر أو  أعطت –أ     

و,نجلترا الحق في العودة إلي القتال دون استشارة مص�ر ودون الحص�ول عل�ي موافقتھ�ا ب�ل ودون . دولة عربية أو تركيا 
والدول المستقلة , تقبل أن يفرض عليھا العون .. عتداء وحدھا رضاھا ، ولو كانت الدولة المعتدية عليھا قادرة علي رد ا,

  . فرًضا ، و, تعرض أرضھا لBحتBل بھذه السھولة ، و, تجعل دخول ا=جانب بBدھا راجًعا لمشيئة ا=جنبي 
س�Bمًيا ، فإنن�ا , وإذا كان ا,عتداء علي تركيا أمًرا يقلق راح�ة المس�لم ، وك�ان ال�دفاع ع�ن ك�ل بل�د إس�Bمي واجًب�ا إ –ب   

نفھم كيف أن ا,عتداء علي تركيا يعطي انجلترا الحق المطل�ق ف�ي اح�تBل القت�ال ويل�زم مص�ر التزام�ات مادي�ة وأدبي�ة قب�ل 
  . إ, إذا كان المقصود تدعيم السياسة ا,نجليزية وحماية اJمبراطورية  –انجلترا , قبل تركيا المعتدي عليھا 

وتركي��ا ، ورفض��ت م��ن قب��ل أن ت��دخل حلف��اً بلقانًي��ا أو ف��ي حل��ف ا=طلنط��ي ،  –حل��ف باكس��تان ولق�د انتق��دت مص��ر  –ج    
ولكنھا طبقاً للمادة الرابعة دخلت في كل ھ�ذه ا=ح�Bف بطري�ق غي�ر مباش�ر =ن تركي�ا حليف�ة باكس�تان وحليف�ة ل�بعض دول 

تركيا ودخلت تركيا الحرب فقد حق ,نجلترا أن البلقان ، كما أنھا مرتبطة بحلف ا=طلنطي ، فإذا ھوجمت أي دولة محالفة ل
. تحتل القتال بحجة مھاجمة تركيا ، ووجب علي انجلترا أن ت�دخل الح�رب ف�ي ص�ف تركًي�ا طبق�اً لم�ا بينھم�ا م�ن معاھ�دات 

وإذا دخلت انجلترا الحرب وھ�ي محتل�ة للقت�ال فق�د اش�تركت مص�ر اش�تراًكا فعلًي�ا ف�ي الح�رب بس�ماحھا باس�تخدام أراض�يھا 
و, شك أن ھ�ذه النتيج�ة الت�ي وص�لت إليھ�ا انجلت�را ع�ن . مطاراتھا وموانيھا ، ومما تقدمه من معونة وتسھيBت ,نجلترا و

ولعل ھذا التحالف ال�واقعي . طريق التحالف الواقعي في المفاوضات السابقة عن طريق التحالف ا,تفاقي والدفاع المشترك 
ه ألفاظھا ھو الذي دعا رئيس وزراء مصر ووزير حربية انجلت�را إل�ي أن يعلن�ا ف�ي الذي أقامته المادة الرابعة ولم تصرح ب

  . البBغ المشترك أنه ليس له غرض عدواني ، وأنھما يعتقدان أنه سيفضي إلي المحافظة علي السلم وا=من 
ك أن يك�ون لھ�ا ح�ق ف�ي أعطت المادة الرابعة ,نجلترا الحق في استعمال جميع الم�واني المص�رية ويترت�ب عل�ي ذل� –د    

نقل جنودھا وعتادھا عل�ي الط�رق البري�ة والمائي�ة والس�كك الحديدي�ة المص�رية الت�ي تص�ل مختل�ف الم�واني بالقاع�دة ، وأن 
  . وما كانت انجلترا تستطيع أن تصل لشيء من ھذا قبل أن تقرره لھا المادة الرابعة . يكون لھا مندوبون في كل ميناء 

نية من المادة الرابع�ة تل�زم مص�ر أن تتش�اور م�ع انجلت�را ف�ي حال�ة قي�ام تھدي�د بھج�وم عل�ي أي بل�د م�ن والفقرة الثا – ٣    
تلك الحالة التي , تك�اد تختل�ف ف�ي  –ولم تبين ھذه الفقرة حالة التھديد بالھجوم  –البBد التي سلف ذكرھا في الفقرة ا=ولي 

  . انجلترا إلزامنا با,تفاق عليھا ولم تقابل إ, بالرفض التي طالما حاولت " خطر الحرب " مدلولھا عن عبارة 
وتنص المادة السابعة علي جBء القوات ا,نجليزية جBء تاًما عن ا=راضي المصرية في مدة , تزيد عن عشرين  – ٤    

  . شھًرا من تاريخ توقيع ا,تفاق 
جم�ع عل�ي المطالب�ة ب�ه ، وھ�و م�ا اس�تھدفته الحرك�ة والجBء التام الناجز غير المش�روط بش�رط ھ�و ح�ق الش�عب ال�ذي أ    

وصرح به رجا,تھا ، ولكن الجBء الذي جاءت به المادة الس�ابعة ج�اء م�ع ا=س�ف مس�بوقاً بالتزام�ات ومعلق�اً عل�ي ش�روط 
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اع�دة ، استبدل بالجنود ا,نجليز فنيين وموظفين م�ن ا,نجلي�ز ي�ديرون الق) ١(وسنري أن الملحق رقم . وغير تام و, ناجز 
وھ�ذا يجع�ل الج�Bء ص�ورًيا ، ويح�ل مح�ل ا,نجلي�ز ال�ذين يلبس�ون المBب�س العس�كرية انجلي�ًزا يرت�دون . ويحافظون عليھا 

ول�ذلك رأين�ا أن الم�ادة الرابع�ة تعط�ي انجلت�را ح�ق إع�ادة جيش�ھا للقاع�دة بمج�رد .. المBبس المدنية ومھمة الفريقين واح�دة 
وإذا كان�ت م�دة . ھا المادة ، كما تف�رض عل�ي مص�ر محالف�ة واقعي�ة م�ع انجلت�را وحلفائھ�ا مھاجمة دولة من الدول التي عينت

ا,تفاقية سبع سنوات من تاريخ توقيعھا ، فمعني ذلك أن تظل القاعدة محتلة بالمدنيين من ا,نجليز ومعرضة لدخول الجيش 
ه الم�ادة الس�ابعة فل�ن يس�تطيع منص�ف أن يق�ول وإذا كان ھذا ھو الجBء الذي ج�اءت ب� –ا,نجليزي فيھا طيلة سبع سنوات 

  . عنه إنه جBء ناجز أو جBء غير مشروط 
ھو تقرير للواقع ، ودليل علي بط�Bن . وتنص المادة الثامنة علي اعتبار قناة السويس ممًرا مائًيا له أھميته الدولية  – ٥    

الت�ي تكف�ل حري�ة المBح�ة  ١٨٨٨علي احترام اتفاقية س�نة  لكن النص –ما كانت تدعيه انجلترا عن أھمية القتال لھا وحدھا 
والمادة الثامنة بھذا الوضع الن�اقص . كان يقتضي النص علي حق مصر في تعطيل ھذه المBحة في حالة الدفاع عن النفس 

  . لن يستفيد منھا سوي إسرائيل 
والن�زول والص�يانة لك�ل ط�ائرة تابع�ة لس�Bح  وتل�زم الم�ادة التاس�عة مص�ر ب�أن تق�دم التس�ھيBت الخاص�ة ب�الطيران – ٦    

  : وھذا النص يحمل مصر بالتزامات خطيرة  –الطيران ا,نجليزي بمجرد اJخطار عنھا 
  . فھو يلزم مصر قبول أي طائرة أخطرت عنھا دون أن يكون لمصر حق ا,عتراض أو الرفض  –أ     
زية ، وأن تنشئ محطات Jص�Bح وص�يانة ھ�ذه الط�ائرات ، يلزم مصر أن تنشئ مطارات لنزول الطائرات ا,نجلي –ب   

  . كما يلزم مصر أن تضع مطاراتھا الحالية ومحطات اJصBح والصيانة تحت تصرف الطيران ا,نجليزي 
ويكم�ل ھ�ذا  –ويلزم مصر أن تقدم التسھيBت السابقة في أي مكان من القطر المصري , في منطقة القنال وح�دھا  –ج    

 –الجوي التزام بحري ھو حق انجلترا ف�ي اس�تخدام جمي�ع الم�واني المص�رية المنص�وص علي�ه ف�ي الم�ادة الرابع�ة  ا,لتزام
ويترتب علي ھذين ا,لتزامين التزام بري بنقل ا=شخاص والمھمات فيما بين بعض المطارات والم�واني وبعض�ھا اfخ�ر ، 

  . وفيما بين المطارات والمواني وبين القاعدة 
  ) : ١(الملحق رقم :  ثانًيا  

أعط��ت الفق��رة الثالث��ة لش��ركة انجليزي��ة تجاري��ة أو أكث��ر ح��ق حف��ظ المنش��آت البريطاني��ة وإدارتھ��ا وأباح��ت لھ��ذه  – ١    
وھ�ذا ال�نص . الشركات أن تستخدم فنيين وموظفين من البريطانيين علي أن , يزيد عدد الفنيين عن حد مع�ين س�يتفق علي�ه 

نيين فإنه , يقيد عدد الم�وظفين ، ويس�مح للش�ركة أن توظ�ف ع�دًدا كبي�ًرا م�ن ا,نجلي�ز ، وھ�م جميًع�ا إذا كان قد قيد عدد الف
ويس�تطيع ھ�ذا الج�يش ا=جنب�ي ف�ي أي وق�ت أن .. مجندون ، فيكون ھناك جيش من ھؤ,ء ف�ي القن�ال تح�ت اس�م الم�وظفين 
و, يغي�ر ھ�ذا المعن�ي م�ا ق�د . الك�افي م�ن الفني�ين  يكون خطًرا علي مصر خصوًصا وتحت يده العتاد الكثي�ر ، ولدي�ه الع�دد

توھم به عبارة الشركة جواز أن تكون الشركة مصرية وبين جواز استخدام المص�ريين م�ع البريط�انيين ، ف�إن ح�ق اختي�ار 
كة الشركة أو الشركات متروك ,نجلترا و, يعقل أن تختار شركات مصرية ، وحق اختيار الفنيين والموظفين متروك للشر

و, يعقل أن تختار الشركة ا,نجليزية فنيين أو موظفين مص�ريين إ, إذا كان�ت أعم�الھم تافھ�ة ، ول�م يك�ن ل�ديھم م�ن يق�وم . 
  . مقامھم من ا,نجليز 

ولو صح أن انجلترا , يھمھا أن يشرف علي القاعدة مصريون لما كان ھناك دافع لھذا اللف والدوران ولسلمت القاعدة     
وعل��ي ك��ل ح��ال ف��إن وض��ع إدارة القاع��دة ف��ي ي��د ش��ركة يش��رف عليھ��ا موظف��ون . لمص��رية وترك��ت مس��ئوليتھا للحكوم��ة ا

بريطانيون ملحقون بالسفارة البريطانية يدل علي روح الحكومة البريطانية واتجاھھا وحرصھا علي أن تكون أمور القاعدة 
  . في أيد انجليزية 

وتعبي�ر المعون�ة الكامل�ة تعبي�ر . صرية أن تقدم المعون�ة الكامل�ة للش�ركة التجاري�ة وتلزم الفقرة الرابعة الحكومة الم – ٢    
  . واسع ومن شأنه أن يرتب علي مصر التزامات غير محددة تنفرد الحكومة البريطانية بتقديرھا 

ات التجاري�ة Jدارتھ�ا والفقرتان ا=ولي والخامسة مًعا يفيدان أن معظم المنشآت ا,نجليزية في القتال ستس�لم للش�رك – ٣    
وأن منشآت من نوع خاص كالكباري والمواصBت وأيًضا أنابيب البترول قد تسلم للحكومة المص�رية . وحفظھا وصيانتھا 

و, ن�دري م�ا الحكم�ة الت�ي . ولكن الحكومة المصرية مع تسلمھا ھذه المنشآت لن تديرھا إ, بواسطة الشركات التجارية  –
  . لمصرية بعض المنشآت وإلزامھا بأن تديرھا تدعو لتسليم الحكومة ا

وتجعل الفقرة السادسة للحكومة ا,نجليزية حق التفتيش علي جميع المنشآت م�ا يس�لم منھ�ا للحكوم�ة المص�رية وم�ا  – ٤    
  . ويتم التفتيش بواسطة موظفين من ا,نجليز يلحقون بالسفارة البريطانية في القاھرة . يسلم منھا للشركات 

  : بمقتضب ھذه الفقرة و    
  . أن يكون التفتيش علي جميع المنشآت ما سلم منھا للحكومة المصرية وما سلم للشركات  –أ     
أن يقوم بالتفتيش عسكريون من ا,نجليز ، و, يمك�ن إ, أن يكون�وا عس�كريين =نھ�م يفتش�ون عل�ي منش�آت وأعم�ال  –ب   

  . عسكرية 
  . لحصانة الدبلوماسية بحكم إلحاقھم موظفين بالسفارة البريطانية أن يمنح ھؤ,ء المفتشون ا –ج    
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  .  ١٩٤٦أن يكون لھؤ,ء العسكريون حق اJقامة في القاھرة بعد أن جB العسكريون عنھا منذ عام  –د     
ل التفت�يش عل�ي وأخيًرا فإن قيام شركات انجليزية ب�إدارة القاع�دة ، واس�تخدامھا فني�ين وم�وظفين م�ن ا,نجلي�ز ، وجع� -ھـ  

ك�ل ذل�ك معن�اه أن انجلت�را ھ�ي الت�ي ت�دير القاع�دة .. أعمال ھؤ,ء العسكريين بواسطة موظفين ملحقين بالسفارة البريطانية 
وتحافظ عليھا وتصونھا ، وتتصرف فيھا ، وأن الوضع السابق علي ھذه ا,تفاقية لم يتغير في حقيقته وإن تغير في مظھ�ره 

 .  

  : ليھا اDتفاقية المعاني التي قامت ع •
  : أن ا,تفاقية تقوم علي المعاني اfتية ) ١(يستفاد من دراسة الخطوط الرئيسية والملحق رقم     
وھ�ذا الرب�اط يجع�ل مص�ر حليف�ة ل�دول . ربط مصر بالكتلة الغربية ربًطا فعلًيا وذلك بإدخال تركي�ا ف�ي ا,تف�اق : ا9ول     

و, فائ�دة تع�ود منھ�ا . ، ويعرض مصر ل�ويBت ح�روب , مص�لحة لھ�ا فيھ�ا " التحالف " الكتلة الغربية وإن لم تذكر كلمة 
  . عليھا ، ويجعلھا تنفق أموا,ً ھي أحق بأن تنفقھا في محاربة ا,ستعمار وتدعيم استقBلھا 

وھ�ذا ھ�و  –ا ل�ه تقري�ر الج�Bء المش�روط بإدخ�ال تركي�ا ف�ي ا,تف�اق واعتب�ار ھ�ذا ال�دخول ش�رطاً للج�Bء وثمًن�: الثاني     
علي أن يتمسكوا به في ك�ل مفاوض�ة ، ول�يس الج�Bء الت�ام الن�اجز  ١٩٥٤الجBء المشروط الذي يحرص ا,نجليز منذ سنة 

  . غير المشروط الذي نادت به ا=مة المصرية وتعاھدت عليه واستشھد أبناؤھا في سبيله 
ذا ھوجمت مصر أو أي بلد من بBد الجامعة العربية أو تركي�ا ، استبدال ا,حتBل المدني با,حتBل العسكري إ: الثالث     

وھذا المعني مع سابقه يجعBن الج�Bء جزئًي�ا , كلًي�ا ومؤق�َتً◌ا , نھائًي�ا ، وص�ورًيا , حقيقًي�ا ، وق�د يق�ال إن تق�ديم مص�ر 
ة ، وھؤ,ء يجب أن يعلموا أن التسھيBت ,نجلترا , يجعل مصر حليفة لھا ، ويستدل القاتلون بما حدث في الحرب الماضي

مصر بتقديمھا التسھيBت في أراضيھا لدولة محاربة تعتبر مشتركة في الحرب فعBً ، وإن ما حدث من إيطاليا وألمانيا ف�ي 
الحرب الماضية لن يحدث من روسيا مثBً ، ذلك أن ألمانيا وإيطاليا كانتا علي علم بشعور الشعب المصري نحو ا,نجليز ، 

ك فإن حرصھما علي عدم استشارة الشعب المصري لم يمن�ع م�ن غ�ارات طائراتھ�ا عل�ي الم�دن المص�رية مم�ا أدي ومع ذل
  . إلي تخريب المنشآت وھBك ا=نفس 

  : ع3ج الموقف  •
إن أول عBج للموقف في رأينا ھ�و أن توق�ف المفاوض�ات ال�دائرة ب�ين الحكوم�ة المص�رية والحكوم�ة البريطاني�ة ، وأن     

حتى إذا اعترف ا,نجليز بجBء غير مقيد . ما تم منھا كأن لم يكن مادامت المفاوضات أساسھا المساومة علي الجBء يعتبر 
بقيد و, مشروط بشرط و, مرتبط باتفاق علي أمر آخر ، جاز للحكوم�ة المص�رية أن ت�دخل معھ�م ف�ي محادث�ات , تتع�دي 

غط وأسباب المساومة ، فإن لمصر أن تفاوض انجلت�را ، وأن تتف�ق معھ�ا تنظيم الجBء ، فإذا تم الجBء وانتھت عوامل الض
  . علي ما تراه في صالحھا 

في عBج الموقف ھو تحقيق ما أعلنته الحكومة الحالية من إعداد الشعب وتربيته تربية عسكرية وبث : والخطوة الثانية     
لس��بيل الطبيع��ي ,س��تخBص الحق��وق وإج��Bء الغاص��بين روح الجھ�اد في��ه ، وتجمي��ع ص��فوفه ، وتنظيمھ��ا لجھ��اد ك��ريم ھ��و ا

ويوم تفعل الحكومة فسيكون اJخوان في الصف ا=ول ، وس�تري الحكوم�ة كي�ف س�يبيعون أنفس�ھم وأف�راد  –والمستعمرين 
ت وإن ذل�ك ا,تج�اه لقم�ين أن يوص�لنا إل�ي الج�Bء الت�ام الن�اجز ف�ي أق�رب وق�. الشعب الكريم في سبيل _ وتحرير وط�نھم 

ممكن وأقل كلفة ، ولن نبذل من التضحيات والخسائر في سبيل _ بعض ما يصيب ال�بBد م�ن إتم�ام ا,تف�اق المقت�رح وب�ين 
  . ا,نجليز 

ويكفين�ا أن تعل�م الحكوم�ة المص�رية أن مش�روع ا,تف�اق .. و, نحب أن نل�زم الحكوم�ة ا=خ�ذ برأين�ا ف�ي ع�Bج الموق�ف     
ناھا ، وأن ا=مة , ترضاه و, تقبله ، ولن تسمح بأن تقيد نفسھا به ، وأن علي الحكوم�ة أن ضار بمصر ل?سباب التي ذكر

تراجع موقفھا من ا,تفاق ، وأن تتخذ منه الموقف بوعي ا=مة وجھادھا الطويل بأھداف الثورة وما أعلنته منذ قيامھ�ا بأنھ�ا 
  . , تقبل إ, الجBء الناجز الطليق من كل شرط وقيد 

ذا م��ا ي��ري اJخ��وان المس��لمون التق��دم ب��ه إل��ي الحكوم��ة آمل��ين أن تس��تجيب لھ��م ، ف��إن أب��ت إ, المض��ي فيم��ا بدأت��ه م��ن ھ�    
مفاوضات فإن ا=مانة الوطنية تختم عليھا أن تتبين رأي ا=مة في ھذا ا=مر الخطير ، الذي , يجوز أن تس�تأثر ب�ه حكوم�ة 

ن رأي ا=مة في المفاوضات قبل البدء فيھا فB يف�وتن الحكوم�ة أن تتب�ين رأي وإذا كنا قد فات الحكومة أن تتبي. دون شعب 
ا=مة في اتفاق الخطوط الرئيسية ، ولن يكون ذلك إ, بإطBق حرية القول وا,جتماع وتوفر الحرية للصحف لتنشر كل م�ا 

ن يع�رض ا,تف�اق النھ�ائي بع�د إتمام�ه و, يغني عن تبين رأي ا=مة في اتف�اق الخط�وط الرئيس�ية أ. يصل إليھا عن ا,تفاق 
علي ممثلي ا=مة Jقراره والتصديق عليه ، فإن تبين رأي ا=مة في ا,تفاق قبل المضي فيه يوقر علي ا=مة وقتھا وجھدھا 

وھذا ما جري به العمل في كل مشروعات ا,تفاقات السابقة . ويجعل الحكومة علي بصيرة من أمرھا فيما تأخذ وما تدع . 
د عرضت علي ا=مة ,ستطBع الرأي فيھا ونوقشت في الصحف وفي ا,جتماعات العامة مناقش�ة ح�رة , قي�د عليھ�ا و, فق

  . تثريب علي المشتركين فيھا 
وما نريد إ, الخير ل?م�ة  –والدين النصيحة  –وما تقدمنا للحكومة في ھذا كله إ, للنصيحة التي يفرضھا علينا اJسBم     

  . ، إن أريد إ, اJصBح ما استطعت وما توفيقي إ, باq عليه توكلت وإليه أنيب والحكومة 
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  . والسBم عليكم ورحمة _ وبركاته 
  الوكيل العام لaخوان المسلمين                                                                                      

  ھـ ١٣٧٣ذي الحجة                                                                                            
  م ١٩٥٤أغسطس  ٢                                                                                           

  : الفصل الثاني   
  :  عبد الناصر يقابل نقد اDتفاقية بخطة تنكيل وإبادة  

ما كنت أتصور و, أحد ك�ان يتص�ور أن تتط�ور ا=م�ور ھ�ذا التط�ور الخطي�ر فيعتب�ر جم�ال عب�د الناص�ر نق�د اJخ�وان     
,تفاقية الجBء بمثابة إعBن حرب عليه ، في ح�ين ك�ان نق�د ھ�ذه ا,تفاقي�ة واجًب�ا قومًي�ا عل�ي اJخ�وان المس�لمين باعتب�ارھم 

د قيام الث�ورة ، وعليھ�ا وح�دھا يق�ع الع�بء ف�ي ك�ل خط�وة سياس�ية أو اجتماعي�ة تم�س الھيئة الوحيدة التي بقيت في مصر بع
ث�م إن ا,تفاقي�ة ف�ي ذاتھ�ا .. ولو أنھا سكنت في مثل ھذا الموقف لكان سكوتھا خيانة وطنية , يغفرھا التاريخ .. كيان البBد 

Jخوان لBتفاقية ليري القراء ب�أعينھم فداح�ة ھ�ذه فيھا من العيوب الكبيرة ما , يمكن السكوت عليه ، وقد أوردت نص نقد ا
وأكرر ھنا مرة أخري أن عدم شعور المصريين بم�ا ك�ان س�يحيق بمص�ر وقض�يتھا الوطني�ة م�ن أض�رار جس�يمة . العيوب 

 نتيجة تنفيذ بنود ھذه ا,تفاقية إنما يرجع لحدث خارج عن إرادة الجميع ,بسته تطورات شاذة كان م�ن ش�أنه أن�ه أس�قط ھ�ذه
وموق�ف أمريك�ا من�ه موق�ف التح�دي ,  ١٩٥٦ا,تفاقية قبل أن تظھر أضرارھا ، ذلك ھو م�ا يس�مي بالع�دوان الثBث�ي س�نة 

مراعاة لمصلحتنا وإنما ثأًرا لكرامتھا =ن المعتدين لم يستشيروھا قب�ل اعت�دائھم ، فج�اءت مص�لحاتنا عرًض�ا ف�ي أثن�اء ھ�ذا 
  . ھم التي كانوا قد اكتسبوھا وتأديًبا لھم أسقطت أمريكا حقوق. الثأر 

علي أن ما ارتكبه جمال عبد الناصر من مآثم , ينساھا التاريخ ضد اJخوان متذرًعا في ذلك بنقد اJخوان لBتفاقية كما     
، فم�ا , يتناسب و, يكون الجزاء الوفاق لنقد اتفاقية حتى لو فرضنا أنھا اتفاقية مثالية وخالي�ة م�ن العي�وب .. كان يرد ذلك 

وھ�ي  –شعر ب�أن نق�د ا,تفاقي�ة  –مع إفBسه السياسي في ذلك الوقت  –ولكن يبدو أنه .. بالك بھا وعيوبھا ظاھرة ملموسة 
.. إن ھو إ, محاضرة له في آخر موقع بق�ي ف�ي ي�ده ، وأن�ه القض�اء المب�رم علي�ه  –كل ما أراد أن يجعله رضًيا سياسًيا له 

Jوك�ان . خوان إلي التفريط في حق الوطن مراعاة لخ�اطر ح�اكم أو خوًف�ا م�ن غض�به وبطش�ه ولكن ھذا كله لم يكن ليدفع ا
جمال عبد الناصر كلما أبدي له بعض م�ن يتص�ل ب�ه مم�ن يعتب�رھم محاي�دين اس�تغرابھم لثورت�ه عل�ي اJخ�وان =نھ�م نق�دوا 

إن�ه إنم�ا يث�ور عل�يھم =نھ�م : قول�ه ا,تفاقية مع أن ھذا حق مقرر لكل مصري ، يتھرب من حص�ارھم ل�ه بھ�ذا ا,س�تغراب ب
والرد علي ھذا أو,ً أن نقد خطوط رئيسية معلنة , يحط من قدر الحاكم  .. أعلنوا نقدھم في الصحف قبل أن يتقدموا إليه به 

ي في شيء =ن إعBن ھذه الخطوط قبل إعBن ا,تفاقية , يكون له معني ما ل�م يك�ن ق�د ق�ام بھ�ذا اJع�Bن ليق�ول في�ه ك�ل ذ
وال�رد الث�اني عل�ي ھ�ذا ا,دع�اء ھ�و م�ا ج�اء ف�ي كت�اب الل�واء محم�د نجي�ب .. رأي رأيه ، حتى يجري في�ه التع�ديل الممك�ن 

وتولي جمال الذي كان قد أصبح رئيًسا للوزراء رياسة الوفد المصري في المباحثات : " ونقلناه في الفصل السابق من قوله 
فاتفاقي�ة لوحظ�ت فيھ�ا  – ١٩٥٤يولي�و  ٢٧ة بع�د أي�ام فق�ط م�ن ب�دايتھا أي ف�ي ي�وم التي وقعت اتفاقيتھا ا=ولي بسرعة مذھل

 ٢٢العجلة إلي ھ�ذا الح�د ھ�ل ك�ان يري�د عب�د الناص�ر أن يرج�أ نق�دھا حت�ى يرج�ع المرش�د الع�ام م�ن رحلت�ه وق�د رج�ع ي�وم 
أله الصحفيون ف�ي لبن�ان ع�ن أغسطس بعد أن تفوت الفرصة المناسبة ، وھل كان عبد الناصر يريد من المرشد العام وقد س

رأيه ف�ي خط�وط رئيس�ية نش�رت أن يمتن�ع ع�ن إب�داء رأي�ه ، وب�أي حج�ة ك�ان يح�تج أم�امھم إذا ھ�و امتن�ع ع�ن اJجاب�ة ع�ن 
  : إن موقف جمال عبد الناصر يذكرنا بقول الشاعر .. أسئلتھم 
  ساويا وعين الرضا عن كل عيب كليلة              ولكن عين السخط تبدي الم         

ھذا نقاش أدرناه ليتضح منه أن اJخوان لم يكن أمامھم إ, طريق واحد إزاء مفاجأة الش�عب بم�ا أعلن�ه عب�د الناص�ر م�ن     
  . ا,تفاقية إ, أن يعلنوا الشعب برأيھم فيھا لعل ذلك يؤدي إلي تدارك عيوبھا أو حتى بعض ھذه العيوب قبل فوات ا=وان 

  : أساليب تنكيل جديدة  •

غني عن الذكر أن أقول إن ما بدأه جمال عب�د الناص�ر م�ن خط�ط اعتق�ال ش�باب اJخ�وان م�ن النظ�ام الخ�اص وتع�ذيبھم     
ونشر ا=كاذيب وا,فتراءات علي اJخوان في الصحف كل يوم لم تقف عنه حد بل ضاعفھا وشدد في الحملة علي اJخوان 

كل ذلك لم يتوقف ساعة من لي�ل أو نھ�ار ، ب�ل إن .. ن من الرد بكل وسائل حكومة في يدھا كل الوسائل مع حرمان اJخوا
اJخوان كل يوم كان يتفقد بعضھم بعًضا فيجدون أن المترددين علي المركز العام من الشباب ينقصون عدًدا فإذا سئل عنھم 

وص�ول المرك�ز الع�ام  فلم�ا اطم�أن جم�ال عب�د الناص�ر إل�ي. عرف أنھم قد اعتقلوا حتى كاد المركز العام يخلو من الشباب 
وقد كنت من أوائ�ل م�ن ج�رب .. ، تلك ھي خطة نقل الموظفين  ةإلي ھذه الحالة بدأ في خطة أخري ماكرة وخطيرة ومؤثر

وإذا كان في ھذه التجربة معي من مرارة خالطھ�ا بع�ض اللط�ائف والمص�ادفات والمفارق�ات الت�ي .. فيه ھذا السBح الجديد 
فقد رأيت أن أعرضھا بين يدي القراء أنموذًجا لم�ا ن�ال .. النبل والمروءة والفطنة والذكاء  تبرز خصائص ھذا المجتمع من

  : وأستميح السادة القراء عذًرا إذا بسطت في ھذا العرض بعض البسط فأقول .. اJخوان من ھذا ا=سلوب في التنكيل 

  : أمر بنقلي إلي قنا  •

http://www.ikhwanwiki.com


ب�أمر الس�يد : " ن الجھة التي أتبعھا وھي مصلحة القطن برقية ھذا نصھا وصلني فجأة وبدون مقدمات و, أسباب م –أ     
  " . فوًرا إلي مصلحة ا=موال المقررة  موزير المالية تقرر نقلك

كان مدير مراقبة القطن الذي يرأسني صديًقا حميًما لي وكان من ا=تقياء الصالحين وھو ا=ستاذ حس�بن الخض�ري  –ب    
عب�د الحمي�د الش�ريف / ب�ه مستفس�ًرا ع�ن ھ�ذه المفاج�أة ، فأس�ر إل�ّي ب�أن وزي�ر المالي�ة وك�ان الس�يد  رحمه _ ، وقد اتصلت

اتصل به وطلب منه نقل محمود عبد الحليم ف�وًرا إل�ي قن�ا ، فق�ال ل�ه ي�ا مع�الي ال�وزير إن  –وكانت مصلحة القطن تابعة له 
وبعد قليل اتصل به وأمره أن يرسل البرقية  –ة أخري إذن ننقله إلي مصلح: فقال . آخر حدود مصلحة القطن ھي سوھاج 

  . التي وصلتني 
وأفھمني ا=ستاذ حسين معت�ذًرا أن الوق�وف أم�ام ھ�ذا ا=م�ر ف�وق طاقت�ه =ن�ه ل�يس ص�ادًرا م�ن وزي�ر المالي�ة وإنم�ا ھ�و     

لمص�لحة إل�ي خب�راء وأن اكتب ل�ي م�ذكرة ت�ذكر فيھ�ا حاج�ة ھ�ذه ا: ولكنه قال لي . صادر من جھات عليا =ھداف سياسية 
الحكومة شعوًرا منھا بھذه الحاجة قررت استثناءھا ھي ومصلحة الجمارك من قرارھا الذي منعت به التعي�ين ف�ي الحكوم�ة 
، وأن التضحية بخبير لم يكتس�ب خبرت�ه إ, بع�د ممارس�ة طويل�ة ليباش�ر عم�B , خب�رة ل�ه ب�ه يض�ر الجھت�ين المنق�ول منھ�ا 

فأشر عليھا بإقراره لك�ل م�ا ج�اء بھ�ا وأن�ه , م�انع إذ رؤى نقل�ه إل�ي مك�ان . بت المذكرة وسلمتھا إليه وكت.. والمنقول إليھا 
  .  ثم رفع المذكرة إلي الوزير " جرجا " بعيد أن ينقل إلي أنأى بلد في المصلحة وھي 

ر الطويل ، وأرتب أمور أسرتي لما علمت أنني منقول إلي قنا أحببت أن أخذ فرصة من الوقت أستعد فيھا لھذا السف –ج    
وفقد أفھمني ا=ستاذ حسين فيما أفھمني أن الوزير  –وأو,دي في فترة غيابي عنھا الغياب الذي , أعرف له كنھا و, مدى 

فذھبت إليه . وكان مفتش صحة القناطر الخيرية التي أقيم فيھا صديقاً لي  –أمرھم بعدم منحي أية إجازة من أي نوع 
فما كان منه إ, أن أخرج .. لموضوع وسألته عما إذا كان من الممكن أن يمنحني إجازة مرضية لبضعة أيام وعرضت له ا

من مكتبه ورقة قدمھا إلّي قرأتھا فإذا ھي إشارة تليفونية سرية من مفتش صحة محافظة القليوبية يحذر فيھا مفتش صحة 
فعذرت الرجل وغادرته وھو يكاد يبكي من  –انت ا=سباب القناطر الخيرية من إعطاء فBن أية إجازة مرضية مھما ك

  . حرج موقفه 
فقال . ذھبت في المساء إلي دار المركز العام ، وأطلعت ا=ستاذ المرشد علي البرقية وعلي المحاو,ت التي بذلتھا  –د    
خطواتھم في سبيل إخBء المركز وھي خطوة من . وإنھم يريدون أن يجردونا من أعز إخواننا . , مناص من التنفيذ : لي 

إن : وقال لي . العام من القيادات بعد أن أخلوه من الشباب ، ليتمكنوا من اJقدام علي فعل شيء أسروه في قرارة أنفسھم 
ومع عدد آخر من . ھذا اJجراء الذي اتبعوه معك اتبعوه في نفس الوقت مع ا=خ طاھر عبد المحسن فقد نقلوه إلي سوھاج 

  . الھيئة التأسيسية البارزين والذين لھم مواقف تسوؤھم أعضاء 
وقد فھمت أن خطة تجريد المرشد العام من  –وقد ,حظت أن ا=ستاذ المرشد كان في ذلك المساء في حالة نفسية سيئة     

ياد خلصائه ومعاونيه ومن أكرم مجموعة من الشباب حوله إنما ھي خطة أعدھا جمال عبد الناصر ليتمكن من اصط
  . ولذلك يقضي علي الدعوة من أقرب طريق .. المرشد العام كما اصطاد إبراھيم عبد الھادي ا=ستاذ اJمام 

في رشيد ليحضر إلي القناطر الخيرية ليتولي شئون أسرتي في مدة غيابي  –رحمه _  –أرسلت إلي والدي  - ھـ   
وإنما علي الدعوة اJسBمية المھددة ، والمسخر للقضاء عليھا  –يعلم _  –وكلي قلق , علي أو,دي وأسرتي  –وسافرت 

ووصلت إلي قنا علي ما أذكر في أواخر  –كل إمكانيات الدولة ، وبطرق بعيدة كل البعد عن الشرف والمروءة واJنسانية 
  . أغسطس ، ونزلت بھا =ول مرة في حياتي في فندق الجبBوي 

ا=موال المقررة ، فعلمت أن مقره في مبني المحافظة ، فذھبت إليه وسألت عن وفي الصباح سألت عن مقر تفتيش     
وكان للقائي بھذا الرجل أجمل ا=ثر في  –المفتش فقيل لي إنه في إجازة ، والقائم بعمله ھو ا=ستاذ النبوي وكيل التفتيش 
كريًما ذا أدب وذا مروءة ، رحب الرجل بي نفسي ، فقد وجدته رجBً واسع ا=فق ، طيب القلب ، صالًحا فاھًما للظروف ، 

وفي خBل جلوسي في ذلك اليوم استعرضت أكثر  –وأكرم وفادتي وظللت طيلة يومي ا=ول جالًسا عنده في مكتبه 
موظفي التفتيش كباًرا وصغاًرا ، وكان ا=ستاذ النبوي حريًصا علي تقديمي إليھم بأسلوب يفھمون منه ظروف نقلي عندھم 

ت في ذلك اليوم أن رياسة تفتيش ا=موال المقررة في كل محافظة ليست للمفتش وإنما رئيس التفتيش ھو وقد فھم –
كما فھمت حقيقة مزعجة لي ھي  –المحافظ نفسه =ن كل القرارات والجزاءات واJجازات ,بد أن توقع من المحافظ نفسه 

  . أن محافظ قنا ھو ا=ميرا,ي محمد أبو السعود 
ج لي في ھذه الحقيقة ھو أن ا=ميرا,ي محمد أبو السعود ھذا ھو نفسه اليوزباشي محمد أبو السعود الذي كان والمزع    

معاون بوليس بندر دمنھور ، والذي كانت بيني وبينه مواقع أيام يغير بنفسه علي دار شعبة اJخوان في  ١٩٤١في سنة 
كما أنه أغلق الشعبة بنفسه في حين لم تغلق أية شعبة أخري في  دمنھور ، ويحاول منع إلقاء المحاضرة ا=سبوعية بھا ،

وقد دارت ا=يام بھذا الرجل حيث  –القطر ، وكنت أنا دائًما الذي أتعرض له وأصطدم به ، وھو يكن لي كراھية شخصية 
بBد كلھا تسمي نقل إلي أسيوط في وقت من ا=وقات ، واستطاع أن يقضي علي عصابة خطيرة كان لھا شھرة في أنحاء ال

وبسبب ذلك فتح .. ونشرت الصحف في ذلك الوقت صورة محمد أبو السعود وتحدثت عن شجاعته " الخط " عصابة 
وكانت خطتي . الذي قلما كان يحظي به ضابط مثله  ١٩٥٤أمامه باب الترقي حتى وصل إلي ھذا المنصب الرفيع في سنة 
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 –وقد كان ا=ستاذ النبوي  –تحاشي حتى مجرد أن يعلم بوصولي إلي قنا حين علمت بذلك ھي أن أتحاشي لقاءه ، بل أن أ
فھم الرجل واكتفي بأن اتصل بالمدير .. يريد أن يقابلني به فأفھمته بأسلوب ما أنني , أرغب في ذلك  –من باب التكريم 

  . العام لمصلحة ا=موال المقررة في وزارة المالية بالقاھرة وأبلغه بوصولي 
وفي مساء ذلك اليوم سألت عن مقر شعبة اJخوان المسلمين بقنا وقصدت إليه ،و تعرفت باJخوان فيه ، وكانوا حفنة     

وكان ممن تعرفت به منھم ا=خ محمد الرشيدي الكاتب بتفتيش صحة بندر  –من الشباب الغض المؤمن فأحببتھم وأحبوني 
ا خيًرا أن شعبتھم ستنھض ، ولكنني أسررت بالظروف التي أواجھھا وقد فرح اJخوان بنقلي عندھم واستبشرو –قنا 

وفي اليوم التالي ذھبت . وتواجھھا الدعوة إلي ا=خ محمد الرشيدي ،وقلت له إنني سأحتاج إلي معونته فأبدي أتم ا,ستعداد 
ولكنني في خBل ھذا . إلي عملي الجديد وجلست عند ا=ستاذ النبوي واستعرضت الموظفين الذين استعرضتھم با=مس 

واتخذوا يبادلونني التحية ممزوجة بعواطف الود . اليوم أحسست بأن تفاھًما قلبًيا ، وتجاوًبا نفسًيا ، قد توطد بيني وبينھم 
وفي أثناء ذلك اليوم قلت ل?ستاذ النبوي . والمحبة ، وكانت العيون تنطق بما حالت الظروف دون أن تنطق به ا=لسنة 

 ًBھذا ھو ما : ا ھو العمل المطلوب مني تأديته ؟ فرد الرجل وكأنما كان يتحاشى أن أوجه إليه ھذا السؤال وقال م: سائ
وأنت بمؤھلك ومدة خدمتك جدير أن تتولي أعلي منصب في التفتيش ولكن كل ا=عمال عندنا مشغولة بموظفيھا .. يحيرني 

وكياسة أن يقنعني بأن أقضي وقتي معه في مكتبه و, داعي  وبعد نقاش أخوي حول ھذا الموضوع حاول الرجل بأدب.. 
  . لتسلم عمل 

ومن طرائف ما يشار إليه إشارة عابرة أن ظروفي كانت تستدعي أن أتصل بمصلحة القطن بالقاھرة وبا=خ الكريم     
مر ميسور نطلبه لك بالتليفون ھذا أ: ا=ستاذ أحمد عبد اللطيف مدير المستخدمين ، ونوھت بذلك أمام ا=ستاذ النبوي فقال 

وكانت الساعة حوالي الثانية عشرة ظھًرا ، فقلت له إن الوقت الباقي علي موعد انتھاء العمل بالمصالح الحكومية , يكفي 
وأمسك بالتليفون وما ھي إ, دقائق , تزيد علي .. إننا نستطيع الحصول عليھا في دقائق : لتوفير ھذه المكالمة ، فقال 

وقد أردت من ذكر ھذه الواقعة لنوازن بين ذلك وما .. تى رأيتني أتكلم مع ا=ستاذ أحمد عبد اللطيف رحمه _ خمس ح
وفي أثناء جلوسي مع ا=ستاذ النبوي في اليوم الثالث وجھت إليه . آلت إليه حالة مرفق التليفونات عندنا في ھذه ا=يام 

غير أني ما كدت أوجه إليه السؤال حتى بادرني بموافقة ممزوجة بما يشبه . سؤا,ً وأنا , أدري ماذا يكون جوابه عليه 
وكان ھذا السؤال ھو . وكأنما أخرجت الرجل بسؤالي ھذا من حرج كبير كان , يدري كيف يخرج منه . الرجاء والتمني 

الطبي ؟ سرتني إجابة الرجل ، يا سيدي ا=خ ا=ستاذ نبوي ھل عندك مانع من الموافقة علي إحالتي إلي الكشف : قولي له 
إ, أن عقبة كئوًدا في الطريق كانت تعترض أمالي في إنجاز ھذا ا=مر ، وھو أن .. وأذھبت عني غًما كبيًرا وھًما مقيًما 

أسرق إجازة مرضية من بين براثن الوحش الكاسر الرابض علي عرشه في القاھرة ، والذي وضعنا في دائرة ضيقة بين 
  . تطيع حراًكا إ, أن يكون ھذا الحراك إلي أنيابه براثنه فB نس

حاولت التحرك في القناطر الخيرية فوجدت مخالبه محيطة بي في صورة إغBق باب التحرك عن طريق اJجازات     
 وھو يريد بذلك أن يعزلني عن القاھرة التي ھي في ذلك الوقت في أمس الحاجة إلي.. وھاأنذا أجئ إلي قنا .. المرضية 

وإذا لم أستطع الحصول علي إجازة فB مناص أمامي من ترك العمل والھروب إلي .. وجودي ووجود أمثالي من المبعدين 
أجئ . القاھرة ، ويفعل _ ما يشاء ، فأنا , أستطيع أن أنام وأنا أعلم أن ا=حداث في القاھرة تتفاقم , كل يوم بل كل ساعة 

لدعوة اJخوان المسلمين ھو محافظ اJقليم والرئيس المباشر لي ، و, أستطيع أن أحصل إلي قنا =جد عدًوا قديًما لي و
وكانت الخطة التي وضعتھا تقتضي أو,ً .. علي إجازة أو علي تحويل إلي الكشف الطبي إ, عن طريقه وبموافقته شخصًيا 

المرضية في أسرع وقت ممكن قبل أن تحدث  أن , يعلم ھذا الرجل بحضوري ، كما تقتضي ثانًيا أن أنجز عملية اJجازة
ولقد أخذت وعًدا من ا=خ ا=ستاذ محمد الرشيدي الكاتب بتفتيش  - اتصا,ت بين القاھرة ويبين ھذا الرجل في شأني 

ولكن أني لي بالحصول علي ھذا .. الصحة فعليه ھو أن يحصل لي علي إجازة بل علي أطول إجازة يمنحھا القانون 
  . ولم يكن أمامي إ, ا,تكال علي _ والمخاطرة .. بد أن يكون بأمر السيد المحافظ وبتوقيعه شخصًيا التوحيل وھو ,

وكان نمنھم موظف .. وتوارد الموظفون الذين اعتدت أن أراھم كل يوم ، يعرضون عمل التفتيش علي ا=ستاذ النبوي     
إلي السيد المحافظ ليوقعھا ثم يرتد بھا موقعة إلي التفتيش لتأخذ  شاب مھمته أن يحمل كل يوم ا=وراق من التفتيش ويقدمھا

وكان من .. وكان ھذا الشاب من أھل قنا وذا قلب كبير ، ونفس شفافة ، وبصيرة نافذة .. كل ورقة منھا طريقھا إلي التنفيذ 
لطبي معه بسؤالي إياه عن فتعمدت أن أثير موضوع طلب اJحالة إلي الكشف ا –أكثر الموظفين مبادلة رد ومحبة معي 

  . اكتب الطلب ووقعه وأعطنيه و, عليك بعد ذلك : فكأنما كان يعرف ما في نفسي فرأيته يقترب مني ويقول .. إجراءاته 
  ! ولكن المحافظ ھو الذي يوقعه بنفسه ؟: قلت     
  . و تقول نعم ھو الذي يوقعه بنفسه ، ودعني أقم بھذا العمل فأنا أعرف ما تريد أ: قال     
واختار الشاب ورقة صغيرة أعطانيھا وكتبت عليھا الطلب ووقعتھا ثم أخذھا واستكتب عليھا موافقة مبدئية من ا=ستاذ     

وكتب تحتھا كلمتي محافظ قنا والتاريخ ، " أوافق " النبوي ثم أخذھا بعدما وقعھا ا=ستاذ النبوي وكتب تحت توقيعه كلمة 
ستعرض علي المحافظ ووضع الورقة وسط مجموعة من ا=وراق الروتينية التي اعتاد المحافظ  ثم فتح ملف ا=وراق التي

وكانت اللحظات . أن يوقعھا كل يوم دون استفسار أو قراءة لتفاھتھا وتكرارھا كل يوم ، وأخذ الملف ونزل للسيد المحافظ 
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وبعد  – الذي بيده كنت أحسن الظن باq عز وجل التي غابھا ھذا الشاب عند المحافظ لحظات استغرقت في خBلھا مع _
نصف ساعة حضر الشاب الذي أسرني بحبه وبنبله وبفضله ، وقّدم لي الطلب موقًعا عليه من المحافظ وقعه دون أن يدري 

دة وھذا يستغرق ع: إن اJجراءات تقضي بأن نرسل ھذا الطلب مع أمثاله من الطلبات إلي تفتيش الصحة : ثم قال لي .. 
ولذا فإني سأرسل ھذا الطلب وحده مع عامل يرافقك ليسلمه إلي  –وغالًبا ما يؤجل الكشف الطبي لي اليوم التالي . ساعات 

  . تفتيش الصحة ويحصل منھم علي توقيع بتسلمه حتى تتاح لك الفرصة التي تساعدك علي إنجاز ما تريد 
المسلم الكريم المعدن ، الذي يبدو كرم معدته في المواقف الساخنة التي الفرد " الفرد " علّي أن أقف وقفة أمام .. وھنا     

إن ھذا الموظف الشاب الذي فھم بسليقته .. تحترق في لھبھا المعادن الخسيسة وتذھب ھباًء حتى , يبقي منھا إ, الرماد 
قرابة و, مصلحة و, صداقة و, الصافية ما أعانيه من حرج ، فتطوع بأداء دور ليس بالھين ، لم يكن يربطني به رباط 

ولكنه رأي رجBً ينكل به من أجل دينه ، فعزم علي أن يقدم إليه أقصي ما يستطيع أن يقدمه ، غير منتظر .. حتى معرفة 
 –لم يكن ھذا الموظف من اJخوان المسلمين الرسميين . جزاًء و, شكوًرا ، بل قد يتوقع إذا انكشفت الخدعة عذاًبا شديًدا 

ولعل في ھذا رًدا علي من يظنون حين يضعون أيديھم علي من سجلت أسماؤھم  –أكثر أمثاله في صفوف المسلمين  وما
  . في عضوية اJخوان المسلمين أنھم قد وضعوا أيديھم علي كل العاملين لkسBم 

يدي الذي رافقني إلي وكان في انتظاري ا=خ محمد الرش.. حتى كنت في تفتيش الصحة .. وما ھي إ, دقائق ..     
وكنت قد عرفت أن ا=طباء يحبون ا=خ محمد لتفانيه في عمله و=نه يقدم إليھم خدمات تعود  –وكان مسيحًيا  –الطبيب 

وكان من نتيجة ذلك أن منحني الطبيب أطول إجازة ممكنة .. عليھم بالنفع ، ولذا فإنھم يتمنون أن يردوا إليه بعض الجميل 
وتركت ا=خ ا=ستاذ محمد . سبعة أيام علي أن يتاح لي مدھا بعد ذلك عن طريق القومسيون الطبي  في ذلك الوقت وھي

الرشيدي مودًعا ، واتجھت إلي محطة السكة الحديد وأخذت أول قطار إلي القاھرة وأنا أتلفت حولي كأنما أنا ھارب من 
  . جريمة اقترفتھا 

  الباب الثاني عشر 

  ام إلي القاھرة في أحلك ا9ي
  : الفصل ا9ول   
  : محاولة لaنقاذ   

رأيت داًرا غ�اب عنھ�ا أھلھ�ا ، ول�م يب�ق . وصلت إلي القاھرة ، واتجھت فوًرا إلي دار المركز العام ، فراعني ما رأيت     
محم�د  ورأيت بجانبھم ال�دكتور" مجموعة الروضة " وھذا العدد الضئيل ھم اJخوة الذين أطلق عليھم . بھا إ, عدد ضئيل 

وما كان ب�ي حاج�ة للس�ؤال ع�ن الغ�ائبين فأن�ا أع�رف أي�ن غ�ابوا ول�م غ�ابوا ، فبعض�ھم غيبت�ه  –رحمه _  –خميس حميدة 
ولكن الذي سألت عنه . المعتقBت والبعض اfخر عرفوا أنھم متعقبون فحاولوا ا,ستخفاء حتى يقضي _ أمًرا كان مفعو,ً 

 –كنت حريًصا علي ا,لتقاء به =تبادل مع�ه ال�رأي ، وأس�تنير بتوجيھ�ه ، وأبث�ه م�ا عن�دي ھو ا=ستاذ المرشد العام ، =نني 
فس�ألته عم�ا إذا .. إن�ه مھ�دد با,غتي�ال : فس�ألته ع�ن س�بب اختفائ�ه فق�ال ل�ي . سألت عنه الدكتور خميس فقال لي إنه مختف 

ووج�دت الرج�ل ف�ي ح�ال م�ن ا=س�ى والح�زن .. ًما إنھا انقطعت تما: كانت ا,تصا,ت مستمرة بيننا وبين جمال ، فقال لي 
  . كما رأيت ذلك مرتسًما علي وجوه العدد القليل الموجود بالمركز العام 

وح�دثتھم عم�ا ك�ان م�ن أم�ري حت�ى اس�تطعت أن أحض�ر إل�ي الق�اھرة ، " مجموع�ة الروض�ة " وقد جلست إل�ي اJخ�وة     
فالحالة تتلخص في أن اJخوان في القاھرة والمركز الع�ام  –ھا كذلك وقد وجدت –=نني أحسست أن الحالة في تفاقم مستمر 

وق��د وج��دت أن اJخ��وان ب��المركز الع��ام يغ��ذون إخ��وان ا=ق��اليم بس��يل م��ن . يعيش��ون ف��ي ظ��ل س��لطة إرھ��اب , ح��دود لھ��ا 
م�ا يرف�ع م�ن و,حظ�ت أن ھ�ذه المنش�ورات والخطاب�ات م. المنشورات ، منھا خطابات موجھة إليھم من المرشد من مخبئه 

حرارة ا,لتھ�اب ف�ي أعص�اب اJخ�وان ض�د الحكوم�ة حت�ى إن بع�ض ھ�ذه المنش�ورات رم�ت رج�ال الث�ورة بم�ا تس�تباح ب�ه 
الدماء ، كما وجدت حملة الصحف المصرية قد وصلت في إثارتھا لkخوان بنشر ا=كاذيب واختBق التھم ، وقل�ب الحق�ائق 

أم��ام  –وھن��ا وج��دتني مطالًب��ا . يس��تطيع اJخ��وان أن يملك��وا أعص��ابھم مع��ه ، واس��تعداء الش��عب عل��يھم إل��ي الح��د ال��ذي , 
بالقي�ام بعم�ل م�ا يض�ع ح�ًدا لھ�ذا التف�اقم المس�تمر ، والغلي�ان ال�ذي ل�ن يمل�ك أح�د أن  –ضميري ومن أجل دعوتي وإخ�واني 

م بلق�اء م�ع الط�رف اfخ�ر كان ,ب�د ل�ي م�ن اJق�دام عل�ي م�ا كن�ت أنف�ر من�ه م�ن قب�ل ، وھ�و أن أق�و. يسيطر عليه بعد ذلك 
وأنا أعلم أنني شخص غير مقبول عن�د رج�ال الث�ورة ، ب�ل إنھ�م يعتبرونن�ي م�ن . Jجراء تفاھم بعد أن انقطعت ا,تصا,ت 

  . ألذ أعدائھم ولكن ,بد مما ليس منه بد 
  ومن نكد الدنيا علي الحر أن يري               عـدًوا له مـا من صداقته بد          

ول�ن تك�ون أرواح .. لقد كنت أري صداًما عنيفاً مدمًرا يوشك أن تسيل الدماء فيه أنھاًرا ، تتجمع سحبه في سماء مصر     
 –ا=لوف وحدھا صحبة ھذا الصدام ، وإنما سيأتي ھذا الصدام علي ا=خضر واليابس ويحي�ل ھ�ذا البل�د الطي�ب إل�ي حط�ام 

وأن�ا ف�ي نف�س .. نات�ه بع�د أن أخرج�ت من�ه ك�ل ا=ح�رار وذوي المب�ادئ فحكومة الثورة وراءھا الجيش المص�ري بك�ل إمكا
الوقت أعرف قوة اJخوان الروحية والمادية ، و,حظ�ت أن جمھ�ور اJخ�وان يش�حنون ش�حًنا مض�اعًفا ، فف�ي نف�س الوق�ت 
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.. مضاعفة ھذا الشحن الذي تقوم النشرات السرية التي يصدرھا المركز العام بالشحن ، تقوم الحملة الصحفية ا,ستفزازية ب
فكان لزاًما علي كل مكن يستطيع أن يصنع شيًئا لتخفيف ھذا التوتر أن يتقدم دون توان و, ت�أخر ، ف�إن ك�ل س�اعة , تزي�د 

وقد رشحت نفسي لھذا ا=مر دون أن يرشحني أحد ، ورأيتني مسئو,ً أمام نفسي وأمام _ عز وجل إذا .. النار أ, اشتعا,ً 
  .. ذا الموقف تخلفت عن ھ

ولكن بريق�اً م�ن ا=م�ل .. وأطلت التفكير حتى كان ينتھي بي إلي ما يشبه اليأس ! ولكنني فكرت ، كيف يتم لي ما أريد ؟    
,ح في ا=فق حين تذكرت صديقاً من أعضاء الھيئة التأسيسية ھو ا=خ الحاج محمد ج�وده وھ�و ا=خ ال�ذي س�بق ل�ي ذك�ره 

ض�ية ، وقل�ت إن�ه ك�ان زم�يBً ل�ي ف�ي المدرس�ة ا,بتدائي�ة ف�ي رش�يد ، وإن�ه ص�ديق شخص�ي حم�يم في الصفحات القليل�ة الما
لجمال عبد الناصر وزمBئه الضباط من قبل قيام الثورة =نھ�م ك�انوا عم�Bءه ف�ي محل�ه لتج�ارة ا=رز الرش�يدي ف�ي ش�ارع 

وكان�ت . وقد رأيت فيه خي�ر س�فير بين�ي وبي�نھم  –الموسكي ، وقد ظلت صلتھم به بعد قيام الثورة علي ما كانت عليه قبلھا 
حاشية جمال عبد الناص�ر الت�ي , تك�اد تفارق�ه حي�ث ك�ان حت�ى وھ�و ف�ي بيت�ه مكون�ة م�ن ثBث�ة ض�باط ھ�م الص�اغ إب�راھيم 

وھ�ذا ا=خي�ر كان�ت مھمت�ه مھم�ة حراس�ة ، أم�ا اfخ�ران . الطحاوي والصاغ أحمد طعيمة واليوزباشي عبد الرحمن نصير 
  . متھما مھمة سياسية فكانت مھ

وتحدثت مع ا=خ محمد جودة في العBقات بين الثورة واJخوان وما آلت إليه من تدھور ، وأب�ديت رأي�ي ف�ي أنن�ا يج�ب     
ھذا واجب ولكن من ال�ذي يق�وم بھ�ذا م�ن اJخ�وان بع�د أن امتن�ع المكلف�ون م�نھم : فقال لي . أن نعمل علي تBفي ھذا ا=مر 

نعم لقد رفض مق�ابلتھم =ن�ه : فقال . إن جمال عبد الناصر ھو الذي رفض مقابلتھم : ا,تصال ؟ فقلت له بھذا ا,تصال عن 
وج�د أعض�اء اللجن�ة المختص�ة با,تص�ال س�يئي الني�ة و, يري�دون اJص�Bح ب�ل ھ�دفھم ھ�و زي�ادة العBق�ات س�وًءا =نھ��م , 

نح�ي  –توخًيا لتحسين العBق�ات  –إن ا=ستاذ المرشد : قلت له . ينقلون ما يتفق عليه بأمانة ، يقصد إيغار صدور اJخوان 
فلما قام الرجل بالمھم�ة م�رة وم�رتين رف�ض جم�ال مقابلت�ه . ھذه اللجنة وكلف الدكتور خميس نائب المرشد بالقيام بمھمتھا 

يس�تطيع أن ينف�ذ م�ا يتف�ق السبب أن جمال كان يعتقد أن الدكتور خميس وھو نائب المرشد الع�ام : بعد ذلك فما السبب ؟ قال 
ولكنه تبين أنه مجرد لقب بدليل أنه ل�م يس�تطع أن ينف�ذ ش�يًئا مم�ا اتف�ق علي�ه ، فلق�د تعھ�د ف�ي أح�د . عليه في ھذه ا,تصا,ت 

  .ولكن النشرة صدرت في مواعيدھا .. ا,تصا,ت لجمال بأن يوقف إصدار النشرة السرية فترة من الزمن اتفق عليھا 
ريخ أن أقف ھنا =قرر صحة ھذه الواقعة فلقد شكا إلّي ا=خ الدكتور خميس من ھذا التصرف مر الشكوى ومن حق التا    
: " وقد تحدثت في ذلك مع المسئولين من أعضاء النظام الخاص معاتًبا ، وذكرتھم بقول رسول _ ص�لي _ علي�ه وس�لم . 

إذا كن�ا مط�البين ب�أن ننف�ذ عھ�ًدا : وقل�ت لھ�م " عل�ي م�ن س�واھم  المسلمون تتكافأ دماؤھم ، ويسعى بذمتھم أدن�اھم ، وھ�م ي�د
كم�ا ذك�رتھم . قطعه =عدائنا أذنانا منصًبا ومكانة في مجتمعنا فكيف إذا كان ال�ذي أعط�ي العھ�د م�ن أعBن�ا منص�ًبا ومكان�ة 

" جابان " اقع ، وكان بموقف أبي عبيد أحد قواد جيش المسلمين في فتح فارس حين كان جيش المسلمين محاصًرا أحد المو
وك��ان أن أس��ره أح��د ص��غار الجن��د ث��م أمن��ه ف��رآه . قائ��د ج��يش الف��رس ف��اجًرا عني��ًدا تمن��ي المس��لمين أن يظف��روا ب��ه ليقتل��وه 

, أغدر : فلما علم أن أحد صغار جنده مطر بن فضة أمنه بي أن يقتله وقال . المسلمون فأخذوه إلي قائدھم أبي عبيد ليقتله 
فھ�ذا  –حين أذكر ھذا الذي أذكره , أدعي أن تنفيذنا لما تعھد ب�ه ا=خ ال�دكتور خم�يس ك�ان س�يغير الوض�ع  وأنا. وتركه . 

ولكنني كنت حريًصا علي أن , نتصرف تصرفاً يتعارض مع مبادئ دينن�ا ودعوتن�ا ، ونض�ع  –شيء كان في قبضة القدر 
  . ي أنھا دليل علي تخبطنا واضطراب أمرنا في يد خصمنا حجة بشھرھا في وجوھنا ، ويستطيع أن يذيع بھا عل

  ھل ھناك مانع من أن أقوم أنا بمھمة ا,تصال ؟ : فقلت ل?خ محمد جوده     
أنت تقوم بھذه المھمة : وسكت لحظة ثم اتجه إلّي كأنه كذب سمعه قائBً .. فإذا به يتلقي ھذا السؤال بدھشة كأنھا مفاجأة     

ليس في ھذا غرابة ، إننا جميًعا جنود في ھذه ال�دعوة .. يا أخ محمد : قلت . شيء لم يكن يتوقع قال ھذا . نعم أنا : قلت ! ؟
وق�د انقطع�ت ا,تص�ا,ت بينن�ا وب�ين رج�ال الث��ورة  –، نس�تجيب لن�دائھا ف�ي أي لحظ�ة ، وم�ن حقھ�ا عل�ّي ف�ي ھ��ذا الموق�ف 

ال�ذي , يعل�م إ, _ م�دى م�ا يخلف�ه م�ن أث�ار عل�ي  أن نحاول معالج�ة ا=م�ور ، ونض�ع ح�ًدا لھ�ذا التف�اقم –وتأزمت ا=مور 
  . البBد 

  ولكن ما الذي تقترح علّي أن أفعله ؟ . إنني أرحب بھذه الخطوة : قال ا=خ محمد     
  . تھيئ لي في محلك اجتماعا لي مع الطحاوي وطعيمة : قلت     
وطعيم�ة تلقي�ا نب�أ رغبت�ك ف�ي ا,جتم�اع بھم�ا بدھش�ة  جاءني ا=خ محمد جودة ف�ي الي�وم الت�الي وأخبرن�ي ب�أن الطح�اوي    

وسيكونان عندي مساء الي�وم ف�ي . ولكنھما رحبا با,جتماع . إننا نعتبر فBًنا ھذا أشد من الھضيبي نفسه : واستغراب وقا, 
م�ا ، وكان�ت ت�دور رتبت في خاطري الطريقة التي أدير بھ�ا المناقش�ة بين�ي وبينھ. الساعة السادسة إن شاء _ في انتظارك 

واfخر أننا نحن اJخوان مع ما نمل�ك م�ن ق�وة ن�ؤثر الس�Bم . علي محورين ، أولھما أن أشعرھما أنني أتكلم من موقع قوة 
  . علي أن يقوم علي دعائم أخوية متكافئة 

  : الفصل الثاني   
  : المفاجأة المذھلة   
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فتلقي�اني بترحي�ب  –وكان أول لقاء لي معھم�ا  –لتقيت بالرجلين ذھبت في الموعد المحدد إلي محل ا=خ محمد جودة وا    
وما إن تبادلنا عبارات التحية والترحيب حتى ألقيا في وجھي بقنبلة مدوية ، أذھلتني وأذھبت ص�وابي ، ونس�فت ك�ل  –وود 

، وفظاعة المفاجأة لھول الصدمة .. ما كنت أعددته في خاطري ، وغشت علي عيني فظللت برھة , أكاد أري شيًئا أمامي 
ول�و, بقي�ة م�ن إيم�ان لج�أت بھ�ا إل�ي رب�ي لم�ا اس�تطعت أو أواص�ل .. لقد تبددت أفكاري ، وانعقد لس�اني ، وأرت�ج عل�ّي .. 

ولكنني استلھمت ربي الذي عودني أن يكون بجانبي في لحظات تدلھم فيھا ا=مور وتنقطع أس�باب الرج�اء .. جلستي معھما 
موجًھا السؤال  –و, أذكر من منھما  –ما في أثناء ما أزجيا لي من عبارات الترحيب قال أحدھما وكانت المفاجأة ھي أنھ. 

ال�ذي عرض�ه علي�ك ا=س�تاذ الھض�يبي ي�وم ك�ذا عن�دما اجتمعتم�ا عل�ي ) الفBن�ي(ولكن يا فBن لماذا ل�م تقب�ل المنص�ب : إلّي 
ذا الس�ؤال معن�ي م�ن مع�اني المفاج�أة الت�ي تزل�زل أرك�ان م�ن انفراد بمكتبه بالمركز العام ؟ و, أعتقد أن القارئ يجد ف�ي ھ�

  : ولھذا يكون لزاًما علّي أن ألقي شعاًعا من ضوء ما يكتنف ھذا السؤال من ظروف توضح مدى خطورته .. يوجه إليه 
     ًDام الخ�اص وعل�ي لعل القارئ يتذكر الفتنة التي ك�ادت تط�يح بال�دعوة م�ن أساس�ھا والت�ي ابت�دأت بتم�رد قي�ادة النظ�: أو

  . رأسھا عبد الرحمن السندي ، وانتھت بفصله وثBثة معه وبفصل ثBثة من أعضاء الھيئة التأسيسية 
كان ا,جتماع الذي ض�مني وا=س�تاذ المرش�د عل�ي ح�دتنا , ثال�ث معن�ا إ, _ ف�ي حج�رة مكتب�ه ب�المركز الع�ام ، : ثانًيا     

جتماع عقب انتھائنا من معاناة ھ�ذه الفتن�ة ، وخ�روج ال�دعوة منھ�ا س�المة ف�ي أت�م كان ھذا ا, –وأبواب المكتب كانت مغلقة 
  . عافية 

طلب إلّي ا=ستاذ المرش�د ف�ي ھ�ذه الجلس�ة الثنائي�ة طل�َبً◌ا بموض�وع يع�د ف�ي دع�وة اJخ�وان المس�لمين ھ�و أدق : ثالًثا     
أن�ت : فقال ل�ي . وان عن ا,عتذار عن إجابة ھذا الطلب فلم أت. أسرارھا ، ذلك أنه طلب إلّي أن أنولي قيادة النظام الخاص 

موضع ثقتي ، ولك صلة قديمة بھذا النظام ، والعاملون فيه يكنون لك الحب والثقة وا,حترام ، وأراك خير من يص�لح لھ�ذا 
أك�ون حي�ث تري�د  إنني أعتز بثقتك في ، ولعلك تحس بأنني أبادلك ھ�ذه الثق�ة ، وإنن�ي عل�ي اس�تعداد أن: فقلت له . المنصب 

لق��د كن��ت طيل��ة حي��اتي .. ولك��ن الظ��روف الت��ي وض��عت فيھ��ا أص��بحت تح��ول بين��ي وب��ين ھ��ذا المنص��ب .. ف��ي ھ��ذه ال��دعوة 
ولك�ن  –أتحاشى الظھور والشھرة ، ولقد اعتذرت لھ�ذا الس�بب ع�ن عض�وية مكت�ب اJرش�اد ح�ين عرض�تھا عل�ّي م�ن قب�ل 

كان س�بًبا ف�ي  –لم يكن لي خيار في تفاديه  –ھا أجبرتني أن أتولي عمBً الظروف وا,ستجابة لنداء الدعوة في أحرج مواقف
 –توجيه أنظار الجميع إلّي في أنحاء ال�بBد أع�داًء وأحب�اء ، وذل�ك بنش�ر اس�مي تح�ت ق�رارات خطي�رة ف�ي جمي�ع الص�حف 

  . ورجل أصبح اسمه علي كل لسان , يجوز أن يتولي عمBً طبيعته السرية 
وكان ا=ستاذ المرش�د  –ع ا=ستاذ المرشد برأيي ثم استشارني حول أسماء أخري ، وانتھي ا,جتماع الثنائي اقتن: رابًعا     

  . طيلة ھذه الجلسة يجلس بجانبي علي أريكة بجوار مكتبه 
, ا=ستاذ حسن الھضيبي من الشخصيات ذات الخبرة با=مور السرية ، وذات المق�درة عل�ي كتم�ان ا=س�رار و: خامًسا     

  . يمكن أن يكون قد باح بما دار بيني وبينه من حديث =ي إنسان 
إل�ي ھ�ذين  –الذي , يعرفه أقرب الناس إلّي و, أقرب الناس إلي المرشد الع�ام  –إذن فكيف وصل نبأ ھذا السر الدفين     

إنھما أرادا أن .. سبيل التھكم ؟  الضابطين ، حتى وجھا إلّي ھذا السؤال المحدد بالتاريخ والمكان علي سبيل التحدي بل عي
: إنھما إشارة واحدة ، وكلمات وجيزة ، أراد أن يقو, لي .. يفجعاني في أعز ما نعتز به ، وھو مقدرتنا علي حفظ أسرارنا 

لق�د ض�اقت ال�دنيا ف�ي وجھ�ي ، واس�ودت أم�ام عين�ي ، وك�اد . أبدأ كBمك معنا كما تشاء بعد أن تعلم أن كل أسراركم عندنا 
موقف ع�دو . غشي علّي نمن ھول المفاجأة وھما يطلقان نحوي ھذه القنبلة مبتسمين ، زيادة في التھكم والتحدي والسخرية ي

  : ملك من أمرك كل شيء ، وأصبحت بكل إمكاناتك في قبضة يده أو بين فكيه ، وصدق القائل 
  ألف مـرة  احـذر عـدوك مـرة             واحـذر صديقك                        
   الصديق             فكـان أعلـم بالمـضـرةفلـربما انقلب                         

إن وجوه جمال عب�د الناص�ر ف�ي تش�كيBت اJخ�وان ، وإلمام�ه ب�أدق أس�رارھا ، جعل�ه عل�ي عل�م يأمض�ي س�Bح فيھ�ا ،     
لدول�ة لkحاط�ة بھ�ذا الرص�يد ، ووض�ع أھ�م م�ا في�ه فوجه كل إمكانات ما يملك من مق�درات ا.. وأعظم رصيد من القوة بھا 

ولكن كيف استطاع أن يصل إلي أسرارنا ؟ وأھم من ھذا . تحت رقابة فعالة تجعله علي علم بأدق تفاصيله ، أعمق أسراره 
ن�ا كيف وصل إلي ھذا السر بالذات الذي كان بيني وبين ا=ستاذ المرشد في حجرة مغلق�ة ل�يس مع: السؤال سؤال آخر وھو 

وم�ن .. ثالث ، ولشدة حرص ا=ستاذ المرشد علي سرية الحديث ترك مكتبه وجلس بجانبي علي ا=ريكة المجاورة للمكت�ب 
ناحيتي فأن�ا أث�ق ف�ي نفس�ي والحم�د q إل�ي ح�د أن أس�راًرا أق�ل م�ن ھ�ذا الس�ر أھمي�ة يبل�غ ب�ي الح�رص عل�ي كتمانھ�ا درج�ة 

إذن فكي�ف وص�لوا إل�ي ھ�ذا .. ة ف�ي ا=س�تاذ المرش�د ع�ن ثقت�ي فيھ�ا ف�ي نفس�ي تجعلني أنساھا ، و, تقل ثقتي في ھذه الناحي
لم أج�د لھ�ذا الس�ؤال إجاب�ة إ, إجاب�ة واح�دة ھ�ي أن يك�ون ذل�ك ع�ن طري�ق جھ�از م�ن أجھ�زة التس�مع ولك�ن كي�ف . السر ؟ 

الس��ابقة م��ن ھ��ذه  وھ�ذا الس��ؤال تجي��ب علي��ه الفص��ول.. اس�تطاعوا أن يض��عوا ف��ي حج��رات المرك��ز الع��ام أجھ��زة التس��مع ؟ 
  . المذكرات التي تكشف للقارئ عن مدى تغلغل جمال عبد الناصر بنفوذه وبإغراءاته في صفوف اJخوان في القاھرة 

  قرائن مذھلة عن التصنت لم نعرفھا إD أخيًرا 

  : في ھذا الصدد ما يلي  ٥٩ل?ستاذ أحمد أبو الفتح في صفحة " جمال عبد الناصر " قرأت في كتاب     
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آية مؤامرة ؟ ونظر : ھل سمعت بالمؤامرة الجديدة ؟ فقلت : وفي إحدى زياراتي لعبد الناصر التفت إلّي وھو يضحك "     
لق�د اكتش�فنا أن : وق�ال . عبد الناصر إلي حسن إبراھيم وجمال سالم الض�ابطين بس�Bح الطي�ران وعض�وي مجل�س الش�ركة 

إنك , شك تھ�زل : فقلت . نعم صوب بالجيش : بالجيش ؟ فرد عبد الناصر صول : فقلت " أحد صو,ن الجيش يعد انقBًبا 
فمن غير المعقول أن يقدم صول علي عمل انقBب ، إذ ما ھي القوة التي يملكھا ھذا الصول حتى يس�تطيع القي�ام ب�انقBب ، 

لق�د اتص�ل ب�بعض ص�و,ت : وله ثم ما ھي سلطاته التي ستمكنه من القيام بتدبير انقBب ضدكم ؟ ورد جمال عبد الناصر بق
  . الجيش وقال لھم لماذا ينفرد الضباط بآمر البBد ؟ إننا نستطيع أن نقوم بما قاموا به 

     ًBم لحظة ثم استمر قائBوقد استطاع بعض الضباط دخول مسكنه ووضع آ,ت تسجيل داخل المنزل ، : وأمسك عن الك
ن اجتماع�ات ، وق�د ك�ان ب�ين ھ�ذه التس�جيBت بي�ان أع�ده ليذيع�ه ع�ن طري�ق وسجلوا بذلك كل ما كان يدور داخل المنزل م�

وعندئذ أشار إلي حسن إبراھيم الذي أحضر جھاز تسجيل وأدار الشريط فإذا بصوت رجل . اJذاعة علي الشعب المصري 
باطه ال�ذين دخل�وا ك�ان عب�د الناص�ر فخ�وًرا بالعم�ل ال�ذي ق�ام ب�ه ض�" . نحن رأفت ش�لبي رئ�يس الحرك�ة الجدي�دة : " يقول 

وكانت ھذه الحادثة ھي بدء تطور جديد في الحياة المصرية ، .. مسكن رأفت شلبي وأن يضعوا آ,ت تسجيل داخل المنزل 
وكانت .. إذ أصبح من المستطاع بل من المباح لضباط الجيش وعمBئھم أن يتسللوا داخل المنزل للتجسس علي حياة الناس 

ومنذ ھذه الحادثة بدأ عبد الناصر يھتم بآ,ت . ت التجسس علي الناس ، أ, وھي آ,ت التسجيل ھذه الحادثة بدء دخول أدوا
وھ�ي عب�ارة ع�ن جھ�از تس�جيل . وكان من أھم ھذه المسجBت المس�جلة . التسجيل ، فأرسل يشتري منھا كل ما ھو حديث 

ا ما تحدث إنسان إلي م�ن يحم�ل آل�ة التس�جيل فإذ. صغير يوضع في الجيب الداخلي للجاكتة وتتصل بسلك رفيع بساعة اليد 
  . سجلت اfلة كل ما يقول 

وقد انتشرت الساعة المسجلة انتشاًرا غريًبا بين خدم الفنادق الكبرى والنوادي الھامة وعمBء وجواس�يس مجل�س الس�يادة    
إنس�ان يتجن�ب الح�ديث م�ع  في المصانع وفي دور الحكومة وبين الطلبة ، وقد عرف الشعب المصري بأمرھا حتى بات كل

ومنذ ا=سابيع ا=ولي . آخر في السياسة ، ويوجه نظره إلي يد زميله ، وحركتھا خشية أن يكون زميله أو صديقه حامBً لھا 
اھتم جمال عبد الناصر بتكوين شبكة ضخمة من رجال المخابرات ، وأسند مھمة تنظيم ھذه الشبكة واJشراف علي أعمالھا 

وتخصص زكريا بھذا العمل فنظمه تنظيًما واسًعا داخل  –البكباشي زكريا محيي الدين عضو مجلس الحركة ورياستھا إلي 
الجيش ، ثم مد نطاقه إلي المدنيين ، وأصبحت مصر تعيش في جو من الجاسوسية التي نمت وازدادت إحكاًما يوًما بعد يوم 

وكان أھم الوسائل التي جاء إليھا زكريا في تنظ�يم . يام الحركة ونمت شبكة الجاسوسية نمًوا خطيًرا في الشھور ا=ولي لق. 
وروع�ت مص�ر . جاسوسيته ا,عتماد علي طبقة الخدم في المنازل والفنادق والنوادي وسائقي الس�يارات وماس�حي ا=حذي�ة 

مة التحدث ض�د ذات يوم ، إذ عملت أن مجلس قيادة الحركة قد قبض علي وكيل وزارة سابق وعلي لواء سابق بالجيش بتھ
وبإحالة الموظفين الكبيرين إلي محكمة الثورة ، وكانت أدلة ا,تھام جميعھا تنحص�ر ف�ي أجھ�زة مس�جلة =حادي�ث . الحركة 

  . دارت علي لسان المتھمين 
وأثناء نظر القضية تبين أن وكيل الوزارة السابق كان�ت ق�د ج�رت عادت�ه عل�ي أن يش�تري الس�جاير م�ن ت�اجر مج�اور ،     
كثيًرا ما كان يقابل صديقه اللواء عند ھذا البائع فتدور بينھما بعض ا=حادي�ث نوًع�ا م�ن ع�دم الرض�ا عل�ي م�ا يق�وم ب�ه  وأن

وف�ي . وكان يقف إلي جوار دكان بائع السجاير رجل رقيق الحال في مBبس فقيرة ، وقد أحاط مساعده بجبي�رة  –الضباط 
اء الس�ابق عل�ي ھ�ذا الرج�ل فيمنحان�ه بع�ض الم�ال أو يس�محان ل�ه بتنظي�ف بعض ا=حيان كان يعطف وكيل الوزارة أو الل�و

واتضح بعد ذلك أن ھذا الرجل لم يكن مكسور الساعد كما كان يدعي ، بل قد خبأ في ساعده . حذاءيھما مقابل بعض المال 
حدھا قدم مجلس قي�ادة الحرك�ة و" البينة " وعلي ضوء ھذه . آلة التسجيل العبارات التي يفوه بھا الناس عند شراء السجاير 

ھ�ذا . وكيل الوزارة السابق واللواء السابق للمحاكمة وحكمت عليھما العسكرية بخمسة عشر عاًم�ا أش�غا,ً ش�اقة " الثورة " 
ل?س�تاذ أحم�د أب�و الف�تح وق�د نقل�ت م�ا " جمال عب�د الناص�ر " ما صادفني من قرائن مذھلة عن التصنت وأنا أقرأ في كتاب 

ومعذرة للقراء إذا ما أنا استطردت في ھذا الموضوع بعض ا,ستطراد لم�ا ل�ه م�ن د,,ت خطي�رة ..  ٥٩صفحة قرأته في 
حيث يقول ا=ستاذ أحمد أبو الفتح نقBً عن صديقه  ٢٢٨بعيدة المدى فنقلت سطوًرا أخري من ھذا الكتاب قرأتھا في صفحة 

  : جمال عبد الناصر 
لمخابرات كانت تخضع لوزير الداخلية ، فإن عبد الناصر قد كون لنفس�ه إدارة مخ�ابرات وعلي الرغم مكن أن إدارة ا"     

ول�م تك�ن ف�ي ب�ادئ ا=م�ر . وكانت مھمة ھذه المخابرات أن تجمع له تقارير عن أعضاء القيادة . أخري تخضع له شخصًيا 
ي مكتب عضو من أعضاء القيادة ، ث�م إدارة بالمعني الصحيح بل كانت عبارة عن عدد من الضباط يعمل كل واحد نمنھم ف

توسعت شبكة الجاسوسية علي أعضاء مجلس القيادة فضم إليھا عبد الناصر جواسيس آخرين يراقبون حياة زمBئه الخاصة 
وق�د أف�اد منھ�ا فائ�دة . وقد تجمع لدي عبد الناصر في السنة ا=ولي مئات التقارير عن جمي�ع حرك�ات وتص�رفات زمBئ�ه . 

اع ھؤ,ء الزمBء لسلطانه ، فكان يشھر ما تحويه تلك التقارير من تصرفات غير كريم�ة ف�ي وج�ه العض�و كبرى في إخض
وساعده علي ذلك أن حيات�ه الخاص�ة كان�ت خالي�ة م�ن الفض�ائح والمغ�امرات لتحفظ�ه .. الذي تبدو منه أية بادرة لمعارضته 

  . في حياته ا,جتماعية الخاصة 

http://www.ikhwanwiki.com


ال��ذي زار أح��د " الث��ورة " وتأك��دت م��ن ص��حتھا قص��ة ع��ن أح��د أعض��اء مجل��س قي��ادة  وم��ن القص��ص الت��ي رواھ��ا ل��ي    
الباش��وات ف��ي مدين��ة اJس��كندرية ، وك��ان ق��د أش��يع ع��ن ھ��ذا الباش��ا أن��ه س��يقدم إل��ي إح��دى مح��اكم الغ��در بتھم��ة التBع��ب ف��ي 

وذك�ر ل�ي التفاص�يل . ھم وذكر عبد الناصر القصة مستھجًنا زيارة عضو مجلس القيادة لشخص م�ن. الماضي بسوق القطن 
الكاملة لما حدث في تلك السھرة ، حتى الكلم�ات الت�ي تبادلھ�ا زميل�ه م�ع إح�دى الس�يدات بع�د أن لعب�ت برأس�ه الخم�ر ، تل�ك 

وقد تحريت ھذه الواقع�ة فعلم�ت أن . الكلمات التي ضايقت السيدة فدفعتھا إلي قذف الويسكي الذي كان في كأسھا في وجھه 
ضرھا من الضباط سوي عضة مجلس القيادة سالف ال�ذكر ، ا=م�ر ال�ذي جعلن�ي أفھ�م أن عب�د الناص�ر , ھذه السھرة لم يح

يقتصر في تجسسه علي زمBئه من أعضاء مجلس القيادة علي الضباط فقط بل يستعمل في ذلك المدنيين أيًض�ا وخصوًص�ا 
  . السيدات 

=مور الداخلية بل إنه ليس�تغل الحي�اة الخاص�ة =عض�اء البعث�ات وجمال عبد الناصر , يكتفي بتطبيق ھذه القواعد علي ا    
ول?سف فإن بعض الدول , تدقق تدقيًقا واجًبا ف�ي اختي�ار أعض�اء بعثاتھ�ا . الدبلوماسية في تحقيق أغراضه إلي أقصي حد 

أكب�ر دول الغ��رب الدبلوماس�ية خصوًص�ا رؤس��اء ھ�ذه البعث��ات ، فق�د ح��دث أن عل�ي رأس بعثت�ين دبلوماس��يتين ل�دولتين م��ن 
وقد حدث بالنسبة =حد الس�فيرين ال�ذي ل�م يك�ن كزميل�ه مش�ھوًرا بھ�ذا ال�داء ، ح�دث أن . سفيران مصابات بالشذوذ الجنسي 

وبينما كان السفير يمارس ش�ذوذه ف�ي . اكتشفت إدارة المخابرات أن ھذا السفير يستأجر شقة خBصة لممارسة الشذوذ فيھا 
وق�د ح�رص الب��وليس عل�ي أن , يش�عر الس��فير بأن�ه ق��د . اب ي�داھم الش�قة ويق��بض عل�ي م�ن فيھ��ا ھ�ذه الش�قة إذ بب��وليس اfد

اكتشف شخصيته بل قاده إل�ي مرك�ز الب�وليس ھ�و وم�ن مع�ه عل�ي اعتب�ار أنھم�ا ق�د اس�تأجرا ش�قة =غ�راض مخل�ة ب�اfداب 
محضر للتحقيق أحس السفير بأنه , مفر وحاول السفير بادئ ا=مر أن يخفي شخصيته ولكن بعد أن فتح البوليس ال. العامة 

وبع�د أن أثب�ت . من الفضيحة ، وأبدي ضابط البوليس المحقق ب�ادئ ا=م�ر ش�كه ف�ي ادع�اء الس�فير بأن�ه س�فير لدول�ة كب�رى 
  . الرجل حقيقة ما ادعاه بادر الضابط إلي ا,عتذار وقفل المحضر وأطلق سراح السفير 

وبطبيع�ة الح�ال أخ�ذت . محض�ر التحقي�ق م�ع اعت�ذار الحكوم�ة عم�ا ق�ام ب�ه الب�وليس  وفي اليوم التالي وصل إلي السفير    
وكان من نتائج ذلك أن تقارير ھذا الس�فير وزميل�ه اfخ�ر المش�ھور . الحكومة صوًرا لھذا المحضر قبل إرساله إلي السفير 

  " . بشذوذه الجنسي تحمل لحكومتيھما كل ما يماشي رغبات عبد الناصر 

  : ثالث الفصل ال  
  : تكتيـك جديـد   

.. مشدوھين جامدين ھو نوع من الغفلة والبل�ه  –التي لم تكن في حسبانھم  –إن وقوف أصحاب الدعوات أما المفاجآت     
و, أقصد من ھذا أن يتن�اول التغي�ر مب�ادئھم و, .. ,بد لھم من أن يتصرفوا ويغيروا من خططھم تواؤًما مع ھذه المفاجآت 

فإذا وضعت خطتك للقاء عدوك في ساحة القتال ومعلوماتك . وإنما أقصد أن يكون التغيير في وسائلھم وأسلوبھم أھدافھم ، 
عنه أنه غير كامل العدة والعتاد ، ثم تبين لك في آخر لحظة قبل اللقاء خطأ معلوماتك عن�ه وأن�ه كام�ل الع�دة والعت�اد ، فم�ن 

ذا ھو ما ألھمته بع�د أن أفق�ت م�ن ص�دمة المفاج�أة ، فلق�د كن�ت مع�ًدا نفس�ي وھ. الخطأ الفادح أن تتمسك بخطئك دون تعديل 
ولكنن�ي فوجئ�ت ب�أن أدق  –علي أساس أني سأتحدث من موقع القوة إلي قوم ھم في رھبة مني =نھم , يعرفون م�ا ورائ�ي 

  . فعلّي إذن أن أغير أسلوب حديثي معھم .. أسراري عندھم 
إني رأيت الخBف بيننا وبينكم قد تف�اقم أم�ره م�ع أنن�ا جميًع�ا . دعونا نتكلم فيما جئنا من أجله : إذ قلت لھما .. وقد فعلت     

إخوة ، وقد علمت أنكم تتھمون لجنة ا,تصال التي بيننا وبينكم بأنھا مغرضة وليست أمينة علي نقل ما يقال في ا,تص�ا,ت 
ير ، فقد رأيت أن أقوم أنا بھذا الدور ، آمBً أن أوفق فيما ل�م ولما كنت حريًصا علي أن , يأخذ الخBف ھذا الوضع الخط. 

إننا نرحب بك�ل م�ا يق�ري ب�ين : فما رأيكم ؟ قال الرجBن .. يوفق فيه غيري ، وأنا ليس لي من ھدف شخصي كما تعلمون 
التالي�ة ھ�ي أن أع�رض أما وقد وافقتم�ا عل�ي ھ�ذا المب�دأ ، وعل�ي أن أق�وم بھ�ذه الوس�اطة ، ف�الخطوة : قلت . وجھات النظر 

ف�إلي موع�د آخ�ر قري�ب إن .. عليكم مذكرة أعددتھا ولكني أثرت قبل أن أعرضھا عليكم أن أعرف مدي اس�تعدادكم للتف�اھم 
  . شاء _ في بيت ا=خ الحاج محمد جودة 

  : المذكرة  •
فق��ت م��ن المباغت��ة الت��ي ل�م أك��ن أع��ددت م��ذكرة كم�ا ذك��رت ، وإنم��ا ھ��ي إح��دى ا=فك�ار الت��ي نش��أت ف��ي خ��اطري ح�ين أ    

واجھني بھا الضابطان ، وكان علّي إذن أن أعد ھذه المذكرة في أقرب وقت ، فذھبت إلي المركز العام ال�ذي ك�ان ف�ي ذل�ك 
بمجموع�ة " الوقت شبه مھجور ، فك�ل حجرات�ه خالي�ة ماع�دا الحج�رة الت�ي يجل�س فيھ�ا ال�دكتور خم�يس واJخ�وة المس�مون 

وق�د ش�غلت الم�ذكرة نح�و ثBث�ة ص�فحات م�ن الفلوس�كاب ، . حجرات�ه عل�ي كتاب�ة الم�ذكرة  وعكفت في إح�دى" .. الروضة 
ولم تكن ھذه المذكرة متعددة الصور بل كانت من صورة . وكانت علي صورة خطاب موجه مني إلي ا=ستاذ المرشد العام 

ومع طول  –فيما بعد المركز العام واحدة ، ولذا فإنھا فقدت أو أحرقت ضمن ما عبث بإحراقه مأجورو جمال عبد الناصر 
المدة التي كانت كفيلة بإنسائي ما كتبته بھا ، إ, أنھا كانت ذات أھمي�ة خاص�ة عن�دي فعل�ق ف�ي خ�اطري م�ا بني�ت علي�ه م�ن 

  : وتدور ھذه ا=فكار علي النحو اfتي .. أفكار
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ن المسلمين ، ثم أشرت إلي دخول شياطين اJنس بدأتھا بالتنويه برباط ا=خوة اJسBمية بين رجال الثورة وبين اJخوا    
والجن بين الطائفتين ، مما نشأ عنه اختBفات بدأت صغيرة ، وأخذت في الكبر حتى تفاقمت ، وكادت تنذر بشر مستطير ، 
 و, أعفي طائفة من الطائفتين من مBم علي انسياقھا لداعي التباعد وتوسيع شقة الخBف ، حتى وصل ا=مر إلي حد ,

وا=خرى ، يليق أن يصل إليه الطائفتان من المسلمين ، فإحداھما استباحت إلصاق التھم با=خرى وعاملتھا معاملة العدو 
إنني أري أن ا,نسياق مع : ثم قلت . رمت أختھا بالكفر =نھا نكلت عن الحكم بكتاب _ وما يستتبع ذلك من استباحة الدم 

فتين عن الجادة ، وعلي كل منھما أن تعيد النظر في موقفھا وفي حكمھا علي ا=خرى ، داعي الخBف قد خرج بكلتا الطائ
.. فعلي اJخوان أن ينظروا إلي رجال الثورة علي إنھم إخوان لھم  . لتصب إلي حكم صحيح غير ناشئ عن ثورة الغضب 

ة التحقيق في قضية اغتيال اJمام ، وسردت ا=عمال الطيبة التي قاموا بھا من اJفراج عن اJخوان المسجونين وإعاد
وقلت إنھم لم يرفضوا الحكم بكتاب _ صراحة ، ومثل ھؤ,ء  –وعزمھم علي إقامة السد العالي وغيرھا مما أذكره اfن 

  .. , ينبغي رميھم بالكفر ، وھناك مندوحة 
إن علي رجال : بما ينال به ا=عداء ، وقلت ثم نعين علي الطرف اfخر إلصاق التھم باJخوان واعتبارھم أعداء ينالون     

الثورة أن , يستجيبوا لدواعي الغضب فينسوا أن اJخوان ھم الذين تحملوا ما تحملوا في سبيل تمھيد لقيام ھذه الثورة ، 
ة ، وھو وھم الذي آزروھا ووقفوا بجانبھا ، وھم وحدھم الذين يستطيعون أن يبثوا روح اJيمان والجھاد في نفوس ھذه ا=م

إنني أري أن يراجع كل طرف من الطرفين نفسه ، : ثم قلت . ما , غني عنه لثورة تريد أن تنقذ ھذه البBد من وھدتھا 
ثم نبحث عن طريقة للتقريب بين . وينظر إلي اfخر النظرة التي صورتھا متجرًدا من ثورة الغضب وھياج ا,نفعال 

  . الطائفتين وإصBح ذات بينھما 
قترحت لذلك اJعداد ,جتماع بين الطرفين , يكون في المركز العام و, في دار من دور الحكومة ، بل يكون وا    

علي أن يحضر ھذا ا,جتماع ممثلون  –ورشحت لذلك منزل ا=خ الحاج محمد جودة علي سبيل المثال . برضاء الطرفان 
قطر ، واقترحت أن يمثل كل محافظات اثنان من اJخوان عن اJخوان , من القاھرة وحدھا ولكن من جميع محافظات ال

ويقوم كل طرف بعرض وجھة نظره .. يجتمع ھؤ,ء اJخوان بالبكباشي جمال عبد الناصر ومعه من يشاء من رجاله  –
وبذلك , يدعي أحد الطرفين أن رسا .. ويناقش الطرفان في جو من التفاھم والرغبة في الوصول إلي نقطة التقاء  –
وبذلك نقطع الشط باليقين ، ونكون قد .. لطرف اfخر أساءت فھم ما صدر عنه أو حرفت نقله بحسن نية أو بسوء نية ا

  . و الوصول إلي نتيجة طيبة شيء مأمول بإذن _ .. وضعنا ممثلي الطرفين وجًھا لوجه 

  : أضواء علي المذكرة  •

لقي بعض الضوء علي ظروف أحاطت بھذه المذكرة أوجزھا ھذا ھو ملخص ما جاء في ھذه المذكرة ، ويحسن أن أ    
  : فيما يلي 

كان صدور ھذه المذكرة مني شيًئا مفاجًئا للجميع ، أما مفاجأته للطرف اfخر أي رجال الثورة فقد أومأت إلي ما  – ١    
ت الظروف المؤلمة وقد وضح.. صدر منھم من عبارات التعجب والدھشة , للمذكرة فحسب بل لمجرد تعرضي للوساطة 

وأما مفاجأته لطرفنا نحن  –التي رأيتھا في المركز العام بعد رجوعي من قناة ، مع اختفاء المرشد العام خشية اغتياله 
  . =نني كنت دائًما أنأي بنفسي عن ا,تصال بالطرف اfخر لعدم ثقتي فيه .. اJخوان فكانت أشد 

يم في موقف , يحسدون عليه ، فقد وقعوا تحت تأثير شحن متواصل , ينقطع كان اJخوان ,سيما إخوان ا=قال – ٢    
من جميع الجھات ، فالحملة الصحفية المضللة المستفزة تحملھا الصحف وتنقلھا اJذاعة كل صباح ومساء إلي أعينھم 

مرشد العام من مخبئه وأسماعھم ، فتلھب لھا صدورھم ، وتشتعل مشاعرھم ثم يذكي ھذه النار ويؤججھا ما يصدر عن ال
  .بين يوم وآخر من منشورات ,ھبة 

لمست ا=سلوب الناري الذي يصدر به المرشد العام منشوراته أنه يصدرھا بإحساس الذي يشعر أنه في موقع قوة   -  ٣    
 –قائي بالضابطين وھو ما كنت أنا شخصًيا أعتقد أنه موقفنا جميًعا نحن اJخوان قبل أن تتكشف لي الحقيقة المرة عند ل.. 

" مجموعة الروضة " فطلبت من اJخوة .. أن أتصل با=ستاذ المرشد Jحاطته علًما بھذه الحقيقة ! وقد وجدت لزاًما عليّ 
أن يسھلوا لي مھمة الوصول إلي المرشد في مخبئه Jحاطته علًما بتطورات ھي في غاية الخطورة تتصل بسر بيني وبينه 

ولكنھم . م أكن أتوقعه من مثلھم لمثلي ، وھم يعلمون مدى ما أُدين به من إخBص للدعوة وقائدھا ، فكان ردھم علّي رًدا ل
يعد  –بعد انقطاع ا,تصال الذي أشرت إليه  –كانوا يتصورون في ذلك الوقت أن مجرد اتصال أخ أًيا كان بالطرف اfخر 

ة تأثري من ردھم علّي بإنكارھم معرفة مكان المرشد ، فإنني ولذا فإنني مع شد.. انحراًفا بل خروًجا علي الدعوة وقيادتھا 
ولو, بقية ثقة منھم فّي لرموني بما كانوا يرمون به أي أخ غيري من الخروج علي .. التمست لھم العذر , يعلمون ما أعلم 

  . الدعوة والقيادة 
وقد طلبت منه قبل أن . عرف مكان المرشد لم يكن ي –وھو نائب المرشد العام  –من العجيب أن الدكتور خميس  – ٤    

أطلب من إخوة الروضة أن يصلني بالمرشد فأقسم لي أنه , يعرف مكانه ، ولم يكن رده مفاجأة لي بل كنت أتوقعه ، فقد 
ومع . سبق أن ذكرت أنه حين كان مفوَضً◌ا في ا,تصال بجمال عبد الناصر تعھد لجمال بتعھدات خذله فيھا اJخوان 
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 –صيدليته  –وأسرته ومصدر رزقه  –المنصورة  –ظل الرجل مرابًطا بدار المركز العام ليل نھار تارًكا بلده  ذلك فقد
  . علي أمل أن يستطيع أداء خدمة لدعوته وإخوانه في أحرج ا=وقات وأعقد الظروف 

. يقرأھا ويبدي لي رأيه فيھا  سلمت المذكرة التي أعددتھا للدكتور خميس باعتباره نائب المرشد وطلبت إليه أن – ٥    
وقد فعل . باعتبارھم المسئولين الفعليين عن الدعوة في غياب المرشد " الروضيين " كما طلبت إليه أن يطلع عليھا اJخوة 

فطلبت إليه عرضھا علي أعضاء الھيئة التأسيسية في جلسة الھيئة المقرر عقدھا في . وقال لي إنه يؤيد كل ما جاء فيھا 
  . والتي ستعقد بعد أيام قBئل  ١٩٥٤مبر سبت ٢٤

 : لقاء عاصف مع حبيب  •

ا=خ ا=ستاذ عبد القادر  –حيث كنت أقضي أكثر وقتي فيه  –في صبيحة اليوم التالي حضر إلي المركز العام  – ٦    
لس مًعا جلسة علي وبعد أن صافحني طلب إلّي أن نج.. وكانت تربطني به غير ا=خوة العامة صداقة حب متبادل .. عودة 

ثم سألني عن الدافع الذي دفعني .. انفراد ، فجلسنا في إحدى حجر المركز العام التي كانت كلھا خالية وأغلقنا علينا الباب 
  : إلي كتابة ھذه المذكرة ، فقلت له إن الذي دفعني إلي ذلك ھو اfتي 

     ًDحيث  ١٩٥٤الفرصة بعد خروجنا من المعتقل في مارس  انتقالنا من مركز القوة إلي مركز الضعف بتضييعنا: أو ،
أضعنا الوقت في تبادل التھاني بخروجنا منتصرين حين استطاع جمال عبد الناصر أن ينتھز ھذه الفرصة وبعد مظاھرات 

قف ، مما أحبط كل الجھود ، وقضي علي كل اfمال ، فقد أمكنه بذلك تبادل الموا –سواء بالرشوة أو غيرھا  –الحكومة 
وبذلك انتقلنا منذ ذلك اليوم من موقف  –ونقلنا إلي موقعه الذي كان مركز الضعف . فاحتل موقفنا الذي ھو مركز القوة 

وھذا التغيير في ا=سلوب , يمس أفكارنا و, أھدافنا ، ولكنه يتيح لھذه ا=ھداف وھذه ا=فكار . المھاجم إلي موقف المدافع 
  . الفرصة 

وعن  –وھو بعيد عن مجريات ا=حداث  –استمرا شحن اJخوان عن طريق منشورات المرشد الملتھبة  أن: ثانياً     
في الوقت الذي أري فيه المركز العام خالًيا  –طريق حمBت ا,ستفزاز بھا جميع الصحف كل يوم ,بد أن ينتھي بكارثة 

ھذا وضع , ينبغي .. عتقل وھارب من السلطة من اJخوان ، فالمرشد غائب خشية أن يغتال ، وصفوة اJخوان بين م
السكوت عليه ، و, تركه يزداد كل يوم تفاقًما دون وضع حد له يتيح لھذه الجموع الضخمة الBھثة من اJخوان أن تتنفس 
بحرية ، وتدرس الموقف دراسة متأنية مستبصرة ، قبل أن تقدم علي معركة , يقدر أحد مدى ما تنتھي إليه ، و, ما 

  . ,سيما إخوان ا=قاليم الذين , يعرفون الكثير مما يعرفه إخوان القاھرة من ظروف وتطورات  –تتمخض عنه 
أن التقائي بالضابطين الطحاوي وطعيمة كشف لي عن حقيقة ما كنت أتصورھا ھي أن أدق أسرارنا عندھم : ثالًثا     

, يعرفھا إ, المرشد ، وأنھم متمكنون منا تمكًنا يلزمنا أن  بتفاصيلھا ، فلقد واجھاني بأسرار خطيرة تتصل بي شخصًيا
ولن نستطيع ذلك إ, إذا عملنا علي إيجاد فرصة نتخلص في خBلھا من حالة التشنج والثورة . نعيد النظر في جميع خططنا 

  . وھذا ھو ما أسعي إليه .. والعصبية التي صرنا فريسة لھا 
أطمئنك بأننا لسنا في مركز ضعف ، بل إننا في مركز : ا=خ ا=ستاذ عبد القادر وقال لي فلما أنھيت كBمي اتجه إلّي     

وعلي ذلك فB داعي .. قوة وھم في مركز ضعف ، وستظھر ا=يام ذلك إن شاء _ ، وسيعلمون أن اJخوان قوة , تقاوم 
أنت .. يا أخي عبد القادر : فقلت له . التي تبذلھا لھذه المذكرة التي تطلب عرضھا علي الھيئة التأسيسية و, لھذه الجھود 

ولكن الجديد في ا=مر أنني .. صادق فيما تطمئنني به مما يعده اJخوان من قوة ، وأنا , أجھل ما تشير إليه من ھذه القوة 
 –ل التسمع الحديثة بكل الوسائل التي أتيحت لھم من خزائن الدولة ، وو,ء بعض اJخوان لھم ، ووسائ –اكتشفت أن القوم 

استطاعوا أن يعرفوا أسرارنا مما يتصل بھذه القوة ، فB ينبغي لنا بعد ذلك أن نتعامى عن ھذه الحقيقة المرة ، ونكون 
أنا أطالب بأكثر من أن نعطي .. كالنعامة التي تظن حين تدفن رأسھا في الرمال فB تري الصائد أن الصائد , يراھا 

  . فيھا الصعداء ، ونعيد فيھا ترتيب بيتنا =نفسنا فرصة للتنفس 
لما يئس ا=خ عبد القادر رحمه _ من استجابتي =سلوب المناقشة واJقناع ، لجأ إلي أسلوب آخر كريم ، فھو يعرف     

من أجل خاطري ، وبحق ما بيني وبينك من أخوة وحب : مكانته في نفسي ومدى ما يربطني به من صداقة وحب فقال لي 
داقة أستحلفك باq إ, عدلت عن ھذه المذكرة وعن جھود الوساطة التي تقوم بھا ، فإن ھذه المذكرة ستعوق خطة وص

ولقد أدت ھذه . إنني علي استعداد أن أقبل قدمك : ثم قال كلمة أبكتني ھي قوله .. اJخوان ، وستكون عقبة في طريقھا 
 ًBالكلمات ا=خيرة إلي انفجاري قائ:  

أنت أعز علّي من ھذا الذي تقول ، وأثر عندي من أن ألجئك إلي ھذا ا=سلوب إن الموضوع الذي .. خي عبد القادر يا أ    
إنه يتعلق بألوف . إنه موضوع سيتعلق بألوف اJخوان في ا=قاليم . نعالجه ليس موضوًعا شخصًيا حتى ترجوني فيه 

إن دماء .. ا=لوف التي ستھدر دون ترو و, تبصر ودون إحكام خطط  إنه يتعلق بدماء ھؤ,ء..  لا=سر ، والنساء وا=طفا
فمن حقھم علينا أن نطلعھم .. ھؤ,ء أمانة في أعناقنا نحن الذين اختارونا قادة لھم ، يتلقون منا دون مناقشة و, مراجعة 

اطر بدمائھم مادام قد جد من أو علي ا=قل أن , نخ. علي ما عندنا ، وأن نظھرھم علي ما جد مما كشفته لنا الظروف 
=ن ھذه الدماء أعز من أن تھدر دون أن تكون علي بينة من  –ا=مور ما يلقي علي خططنا ولو بظBل باھتة من الشك 

إنني كنت حريًصا علي لقاء ا=ستاذ المرشد في مخبئه =طلعه علي .. يا أخي عبد القادر . ا=مر , يخالطھا شائبة من شك 
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سيغير من  –بثقته فّي وبما أعرضه عليه من ظروف كشفتھا تتصل بأسرار بيني وبينه  –موقن أن الرجل  ما عندي وأنا
فB أقل من أن .. ولكن اJخوة الذين يستطيعون ذلك حالوا بيني وبين لقائه  –خطته كما عودني ، =نه ليس بالرجل المستبد 

حتى أكون قد رضيت ضميري ، وأعذرت إلي _ ، وبرئت  أعرض رأيي علي الھيئة التأسيسية في أقرب اجتماع لھا ،
  . من أبرياء ستھدر دماؤھم 

وأقسم لك _ يا أخي عبد القادر إنني لن أتراجع عن تقديم ھذه المذكرة ، و, عن مواصلة وساطتي ، ولو كان في ذلك     
وھنا لم يكن بد من إنھاء الجلسة ، .. يري =نني إذا لم أفعل فسأظل طول حياتي مؤرق النفس تحت تأنيب ضم.. سفك دمي 

حتى ھدأت .. وجلست بعد ذلك إلي نفسي ساعة . وخرج كل منا وھو في حالة من الثورة النفسية تكاد تعصف قلبه 
ولم تمت ؟ .. وكيف تمت ؟ .. وأخذت في مراجعة ما كان من أمر ھذه الجلسة العاصفة . العاصفة النفسية التي استبدت بي 

ولم اختير ھو بالذات دون غيره ؟ وقد وضح أمامي .. اختار ا=ستاذ عبد القادر ورشحه للقيام بھذا الدور معي ؟  ومن الذي
وقد اختاروه دون غيره لما يعرفون . ھم الذين اختاروا ا=خ ا=ستاذ عبد القادر للقيام بھذا الدور " الروضيين " أن اJخوة 

كان متوائًما في أفكاره رحمه  – ١٩٥٤إثر أحداث شھر مارس  –د تحول اتجاھه من حسن صلتي به أو,ً ، و=نه كذلك بع
وينبغي ھنا أن أعيد ما سبق لي اJشارة إليه من أن ا=ستاذ عبد القادر رحمه _ كان علي علو كعبه  –مع أفكارھم  –_ 

رط في الحب ، وإذا أبغض أفرط في كان إذا أحب أف.. في العلم ، وسمو نفسه في الخلق ، وعمق عقيدته في اJيمان 
أحب حبيبك ھوًنا ما ، عسي " وليس من السھل عليه إلزام نفسه بالموقف الوسط الذي حث عليه الحديث النبوي .. البغض 

  " . وأبغض بغيضك ھوًنا ما ، عسي أن يكون حبيبك يوًما ما .. أن يكون بغيضك يوًما ما 
در ھذه النقطة ، أنني مع اختBفي في وجھة النظر في تلك اfونة في وسيلة معالجة ويجب علّي أن أقرر ھنا قبل أنا أغا    

الروضيين " مع اختBفي مع اJخوة .. الموقف الذي كانت تعانيه الدعوة بعد توالي ا=حداث المناوئة لھا والمواتية =عدائھا 
ما لم يتطرق إلي نفسي أثارة من شك في ذلك حتى فإنني لم أشك لحظة في إخBصھم بل في تفانيھم في عملھم للدعوة ، ك" 

وقد كانوا ھم من أوائل من ذاق ھذه المرارات وتجرع ھذه .. بعد أن نصبت المشانق ، وسفكت الدماء ، ومثل بالجثث 
قد فل.. أما ظنھم بي ، واعتقادھم فّي ، فمما , أدريه ، ومما لم أكن أحسب له حساًبا . الغصص ، وعاني أھوال التنكيل 

وعملت لھا في ذلك العھد كما عملت لھا بعد أن صارت أعلي الھيئات .. عاصرت ھذه الدعوة منذ لم تكن شيًئا مذكوًرا 
وما راعيت في عملي لھا في .. وأغلظھا ساقاً ، وبعد أن صارت مجا,ً لذوي ا=طماع ، ووسيلة للبروز والظھور .. صوًتا 

ُ (واه ، و, أحفل بغيره ممتثBً أمر _ تعالي كلتا الحالين غير وجه _ ، , أبغي س َ َحق# َقْدِرِه إِْذ َقالُوا َما أَْنَزلَ &# َوَما َقَدُروا &#
َھا َوُتْخفُوَن َكِثيًرا َوُعلBْمُتْم َما َلْم ِطيَس ُتْبُدونَ َعلَى َبَشٍر ِمْن َشْيٍء قُلْ َمْن أَْنَزلَ اْلِكَتاَب ال#ِذي َجاَء بِِه ُموَسى نُوًرا َوُھًدى لِلن#اِس َتْجَعلُوَنُه َقَرا

ُ ُثم# َذْرُھْم فِي َخْوِضِھْم َيْلَعبُونَ    .  )َتْعَلُموا أَْنُتْم َوDَ آَباُؤُكْم قُِل &#
ولو كان التماس رضا المخلوقين يشغل خاطري أو ھو شيًئا من أھدافي ، لكان سكوتي علي ا=قل ، ومسايرتي fراء     

محققاًَ◌ لذلك كل التحقيق ، فلقد كنت أعلم أن رأيھم ھو رأي اJخوان ,سيما إخوان ا=قاليم وھم " الروضيين " ة اJخو
ولكنني والحمد q لم يكن يعنيني رضاھم عني ، و, غضبھم مني ھم أو سواھم ، وإنما كان الذي يعنيني ھو أن  –ا=كثرية 

ي حرب غير متكافئة تبين لي أن العدو كاشف أغلظ عوراتھم وھم , أعمل علي حقن دمائھم ، وأن أتفادي جرھم إل
  . يشعرون 

  : الفصل الرابع   
  ھل كان اختفاء المرشد العام في ذلك الوقت إجراًء سليًما ؟   

=ن له من الد,,ت ومن المقدمات ومن . ھذا موضوع تجب مناقشته قبل المضي في سرد ما توالي من ا=حداث     
  . ما, بد للقارئ أن يلم به حتى ينظر إلي ا=حداث التي وقعت في تلك الحقبة من الزمن نظرة كاملة النتائج 

كانت ا=حداث تتوالي ، وكلھا في غير صالح اJخوان ، وكان جمال في كل يوم يكسب أرًضا علي حساب اJخوان ،     
ة ، وكان اJخوان يتلقون الضربات الظالمة صابرين ، بما سيطر عليه من وسائل اJعBم ، وسلطة الحكم ، وخزائن الدول

ولكن حتى نفذت أمر النقل وسافرت إلي قنا ، لم يدر في خلد أحد من .. كاظمين غيًظا يكاد شرره يقفز من عيونھم 
دبيًرا فلما رجعت من قنا أنبئت بأن المرشد العام مختف =ن اJخوان علموا أن ھناك ت. اJخوان أن يختفي المرشد العام 

  . ولكن كيف وصل نبأ عزم الحكومة علي اغتيال المرشد إلي اJخوان ؟ .. ,غتياله 
وھو ما  –لقد كان اJخوان في تلك الفترة واقعين تحت تأثير ثورة نفسية عارمة ، وتوتر عصبي قد بلغ أقصي حدوده     

ستطيع بعد ذلك استغBل ھذه الحالة في جر رتب جمال عبد الناصر خططه بحيث يوقع اJخوان فيه ، ويحيطھم به حتى ي
اJخوان إلي اتخاذ مواقف معينة ، تزيدھم ارتباًكا ، وتفقدھم السيطرة علي مقدرات دعوتھم ، وتقذف بھم في صحراء التيه 

ته وما من شك في أن وجود المرشد العام بشخصه بين اJخوان ھو في ذا. والضياع أو تلقي بھم في ھاوية التخبط والظBم 
أقوي عوامل ا=مان في نفوسھم أو ھو ما يسمونه صمام ا=مان ، وقلما تتمكن قوة معادية للدعوة مھما توفر لھا من وسائل 

ولھذا .. أن تنال من الدعوة نيBً مؤثًرا في وجود شخصية قائدھا بين ظھرانيھا ، وعلي رأس أجھزتھا ، وفي مركز إدارتھا 
ن خطًرا يھدد نفوذھم ، أو يختصروا الطريق في القضاء عليھا بحرمانھا من قائدھا كان ھدف من رأوا في دعوة اJخوا

  . بأية وسيلة من وسائل الحرمان 
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وأخاله كان  –ويخيل إلّي أن ھذه ا=فكار دارت في خلد عبد الناصر ،وأنه استعرض وسائل الحرمان التي يستطيعھا     
وإنما =نه إذ ذاك لم يبرح خاطره بعد كيف  –, تعفَفً◌ا و, نبBً  –ل كلنه استبعد وسيلة ا,غتيا –يستطيعھا جميًعا 

اغتالت دولة لفاروق المرشد حسن البنا ، وكيف استغلت جمع إمكانات الحكومة في التستر علي ھذه الجريمة حتى إن 
Bً فقد تطورت ا=مور تطوَرً◌ا ولكن ذلك لم يدم طوي.. سلطات التحقيق والقضاء لم تجد إلي إثباتھا دليBً فنفضت يدھا منھا 

ووضع القضاء يده علي الجناة ، وأشار إلي المحرضين .. كشف ما طمس من معالمھا ، وأوضح ما كان خافًيا من حقائقھا 
كل ھذا ,بد . بتBبيبھم ، وأن يصموھم بالخزي والعار  –وكان منھم جمال عبد الناصر  –عليھا حتى يأخذ الحكام الجدد 

فكانت الوسيلة أن يعمل علي يحجب شخص المرشد .. لده فاستبعد ھذه الوسيلة ، وبحث عن وسيلة أخري أنه دار في خ
و, أعتقد أن .. عن اJخوان بطريقة طواعية بحيث تبدو وكأن المرشد نفسه ھو الذي احتجب ، وھو الذي قرر ا,حتجاب 

وترية التي أوجدھا في أعصاب اJخوان لم تكن في حاجة عبد الناصر قد تحمل كبير عناء في تحقيق ھدفه ھذا ، فالحالة الت
.. إلي أكثر من بث شائعة في أوساط اJخوان المحيطين بالمرشد بأن الحكومة عازمة علي اغتياله  –Jتمام تحقيق ذلك  –

  . فسارع ھؤ,ء اJخوة إلي إخفائه بعيًدا عن متناول الحكومة وبالتالي عن أوساط اJخوان 
وف أن شخًصا ما إذا قرر اغتيال عدو له ، فإنه , يكتفي بتجنب التنويه بعزمه ھذا ، بل إنه يتظاھر بنسيان ومن المعر    

وأنا . العداء ، ويتقرب إلي عدوه بعبارات الود ، أمBً أن تتم الجريمة في يسر وشبه ا,تھام بعيدة عنه منصرفة إلي غيره 
اJخوان واقًعا تحت نفس التأثير التوتري العصبي ، وأنني لم أكن أري في  , أبرئ نفسي بھذا التحليل من أنني كغيري من

اختفاء المرشد العام ما يعد خBف ا=ولي ؛ =ن أي بشر نستھدفه حملة استفزازية مسعورة كتلك التي سلطھا جمال عبد 
اباته في التفكير والتصرف في , يملك إ, أن يقع فريسة لھا ، وأن تكون استج.. الناصر في تلك اfونة علي اJخوان 

ولكن ھدفي من ھذا التحليل ھو أن أوضح مدي ارتباط تصرفات وقعت في ذلك ھذا . حدود ما تمليه حالته العصبية 
ا,ختفاء ، حتى يكون الحكم عليھا أقرب إلي الصواب ، وأدني إلي العدل ، وأدخل في نطاق النتائج منھا في حدود 

  . التصرفات بذاتھا 
إن شاء _ عن ضرب لذلك مثBً ما اتخذته شخصًيا من خطوات بعد رجوعي من قنا ، تحدثت عن بعضھا وسأتحدث وأ    

أنني لم أجد أمامي المرشد العام =تحدث إليه ، وأتبادل معه فالذي أملي علّي اتخاذ ھذه الخطوات .. البعض التالي لھا 
وأعتقد لو أن الحديث جري  –م يكن يعلمه بعد _ سواي وسواه الرأي ، وأفضي إليه بكشف الطرف اfخر للسر الذي ل

بيني وبينه لتغير وجه التاريخ ، ولسارت ا=مور في مجري غير الذي جرتن فيه ، ولحقنت دماه ، ولتجنبت البBد ويBت 
ي الوقت الذي رأيته ھو ف –ولكن عدم وجود المرشد العام ألزمني أن أتابع طريقاً ھو .. , يعلم إ, _ متى تخرج منھا 

وھذا الغير بB شك .. رآه غيري غير ذلك ، وظن أن تصرفي إنما أمBه خوف ألم بي أو فزع خلع قلبي  –ا=سلم للدعوة 
معذور فيما يري وفيما يظن ، فإن الشخص الوحيد في الدعوة المحيط بكل جوانبھا ، والذي تلتقي في نفسه أفكار كل ذي 

أما من .. ولذا فإن التفاھم معه ھو التفاھم المجدي والمثمر .. أسرار الدعوة عنده ھو المرشد العام  فكر ، والذي تجتمع كل
ولعل .. سواه من اJخوان ، فتغيب كثير من زوايا الدعوة وأسرارھا عن خاطره ، فB يكون التفاھم معه سھBً و, مثمًرا 

  . لعام عن اJخوان ھذا ھو ما ھدف إليه جمال عبد الناصر من حجب المرشد ا
والمثل اfخر الذي أضربه ، أو قل ھو إحدى أخطر نتائج اختفاء المرشد العام في ذلك الوقت أن ھذا ا,ختفاء مع توالي     

ا=حداث وتفاقمھا ، جعل تقييم ھذه ا=حداث خاضًعا لتقدير شخصي ، مما كان سبًبا في تشتت أفكار اJخوان وتشعب 
وكان الذي يحسم ھذا دائًما ھو وجود المرشد العام بينھم ، تمر عليه  –إشاعة الفرقة وا,نقسام بينھم  آرائھم ،مما أفضي إلي

وبمناقشة كل ذي وجھة نظر منھم تجتمع عنده كل اfراء ، فيصل .. ا=حداث كما تمر عليھم ، ويحس بآثارھا كما يحسون 
كما أن غياب المرشد . الجميع غير راغمين و, متحرجين في نھاية ا=مر إلي قرار مبني علي إحاطة كاملة يخضع له 

والطريق الشرعي  –العام عن موقع ا=حداث مع ظھور منشورات صادرة منه بين الفينة والفينة عن طريق غير شرعي 
جعل بعض اJخوان يتشككون في ھذه المنشورات ، كما ھز إيمانھم وضعضع ثقتھم  –أن تكون عن طريق نائب المرشد 

وھل .. ءة البناء اJخواني ، وجعل الكثيرين منھم يتھامسون لم ھذا التخطي ؟ وما المقصود منه ؟ وما الداعي إليه ؟ بكفا
توجيھات المرشد العام التي تتضمنھا المنشورات الصادرة عنه صدرت عن إحاطة بكل الظروف والمBبسات أم صدرت 

فإذا كان ا=مر كذلك فإن ھذه التوجيھات .. به في مخبئه وحدھا ؟  عنه بناء علي ما وصل إليه عن طريق الفئة التي تتصل
ونتائج احتجاب المرشد العام في ذلك . لم تبن علي إحاطة كاملة ، فھي إذن توضع موضع المناقشة وھي غير ملزمة 

وقد  –حديث الوقت كانت كثيرة وخطيرة ، وتعدت في خطورتھا ما ذكرنا من أمثلة مما يأتي إن شاء _ في سياق ال
قصدت من ذكر بعض ا=مثلة ھنا أن أقرر أن ا=مر الواقع الذي حدث من اختفاء المرشد كان سبًبا في وقوع تصرفات ، 
واتخاذ أوضاع ، بل واقتراف أخطاء في صفوف اJخوان لم يكن بد من وقوعھا ، وأن النظر إلي ھذه التصرفات 

تصار علي نظر إلي رد الفعل دون النظر إلي الفعل الذي أنتجه وأدي إليه وا=وضاع وا=خطاء نظرة مجردة ھو بمثابة ا,ق
 .  

  : سؤال آخر  •
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ھل كان اختفاء المرشد العام في ذلك الوقت : وبعد ذلك كله نعود إلي السؤال الذي وجھناه في أول البحث الذي يقول     
إحقاًقا للحق  –ولكن . اق ما ذكرنا تحت ھذا العنوان ونقول إن اJجابة علي ھذا السؤال قد وردت في سي.. إجراًء سليًما ؟ 

ھل كانت ھناك مندوحة لتفادي ھذا اJجراء الذي وقع ؟ : يجب أن نلحق ھذا السؤال بسؤال آخر يقول  –، وإنصافاً للتاريخ 
وعاشوا في جوھا فالذين حضروا ھذه الملحمة ،  –واJجابة علي ھذا السؤال يقررھا الجو النفسي الذي أحاط بھذا اJجراء 

  . ، واكتووا بنارھا ، يقرون أن ھذا الذي حدث إنما كان خطأ ,بد منه وتجاوًزا , معدي عنه 
وقد يقول قائل اليوم إنه كان علي المرشد أن يثبت في مكانه ليقارع ا=حداث وھو بين إخوانه مھما طاردته أساليب     

قد يقول اليوم .. سط إخوانه كان سيجنب الدعوة كثيًرا مما أصابھا فيما بعد فإن اغتياله و –التھديد ، حتى ولو بلغ التنفيذ 
قائل ھذا الكBم ، ولكن قوله ھذا مبني علي علم بما وقع فعBً بعد ا,ختفاء من أحداث ، وما حاق بالدعوة فعBً وبالبBد من 

ا إDِ# َما (يعلم أنه سيحدث ويBت ، مما لم يكن المرشد العام و, أحد من اJخوان و, أحد أًيا كان  قُلْ Dَ أَْملُِك لَِنْفِسي َنْفًعا َوDَ َضّرً
وُء إِْن أََنا إDِ# َنذِ  ِنَي الس2 ُ َولَْو ُكْنُت أَْعَلُم اْلَغْيَب Dَْسَتْكثَْرُت ِمَن اْلَخْيِر َوَما َمس# ل _ ومن ھنا جاء قول رسو )يٌر َوَبِشيٌر لَِقْوٍم ُيْؤِمُنونَ َشاَء &#

  " . من اجتھد فأصاب فله أجران ، ومن اجتھد فأخطأ فله أجر واحد : " صلي _ عليه وسلم 
.. وعلي ضوء ھذا التفصيل الحكيم ينبغي أن يكون نظرنا إلي ما كان من إجراء وتصرفات وقعت في تلك الظروف     

  . ع فيھا من تصرفات ليصدر حكًما عليھا وھي نصيحة أقدمھا إلي كل من أراد أن يقيم أحداث تلك الفترة وما وق

  الباب الثالث عشر 
  خطوات عملية لaنقاذ 

  : الفصل ا9ول   
  : حشد إخواني يتبني المذكرة   

أن يوص�لوا ھ�ذه الم�ذكرة إل�ي ا=س�تاذ المرش�د ف�ي مخبئ�ه ، ولك�نھم أص�روا عل�ي م�ا " الروض�يين " حاولت مع اJخوة     
أخذ نبأ المذكرة يطرق أسماع عدد من قادة ال�دعوة ف�ي الق�اھرة ، وأعطي�ت .  يعرفون مكانه أعلنوني به من قبل من أنھم ,

المذكرة ل?خ الحاج محمد جودة ليسلمھا إلي السيدين الطحاوي وطعيمة لعرضھا عل�ي جم�ال عب�د الناص�ر Jب�داء رأي�ه ف�ي 
ذھب�ت مس�اء ذل�ك الي�وم إل�ي . ي بي�ت ا=خ ج�ودة ا,قتراح الذي تضمنته ، علي أن نلتقي في مساء اليوم بھم�ا ف�ي بيت�ه أي ف�

منزل ا=خ الحاج محمد جودة بالموسكي ، فوجدت في انتظاري به مجموعة من قادة الدعوة في القاھرة تبلغ نحو ا=ربع�ين 
وھذه المجموع�ة فيم�ا أري تمث�ل أعل�ي المس�تويات  –بعضھم أعضاء بمكتب اJرشاد والباقون من أعضاء الھيئة التأسيسية 

أكث�ر اJخ�وان القي�اديين  –بحكم وجودھا الدائم في القاھرة  –في الدعوة ثقافة وعلًما وفكًرا وتاريًخا وسابقة فيھا ، كما أنھا 
اتصا,ً با=حداث ، وأدقھ�م فھًم�ا لھ�ا وأش�دھم إحساًس�ا بوقعھ�ا ، وألمس�ھم fثارھ�ا ، وأوس�عھم إحاط�ة بظروفھ�ا ، وأحس�نھم 

داعًيا لذكر أسمائھم ، وحسبي أن أذكر أن منھم من كان أستاًذا ل�ي ف�ي أي�ام الطل�ب ، وس�يأتي ف�ي و, أري .. تقديًرا لقيمتھا 
  . سياق الحديث إن شاء _ أسماء بعضھم مما يستطيع القارئ أن يري في ضوئه قدر ھذا المستوي الذي وصفت 

ف�ي ھ�ذا البي�ت الرح�ب الفس�يح ال�ذي كان�ت الحج�رة  كان لقاًء رائًعا أن ألتقي بھذا العدد الكبير من عي�ون ال�دعوة وأئمتھ�ا    
الواحدة منه تسع لضعف ھذا العدد جلوًسا علي أرائكھا الدائرة مع ج�درانھا ا=ربع�ة والملتص�قة بھ�ذه الج�دران م�ن الط�راز 

.. ك�املين ما تجرعناه من مرارة طيلة ش�ھرين  –ولو إلي حين  –فكان لھذا اللقاء حBوة مسحت من حلوقنا .. الفاره القديم 
وأخبرن��ي ھ��ؤ,ء اJخ��وة أنھ��م لم��ا س��معوا بنب��أ تعرض��ي لمحاول��ة .. تعانقن��ا ط��ويBً ، وب��ث ك��ل لك��ل ش��وقه وحزن��ه وآ,م��ه 

اJصBح ھشوا لھذا النبأ =نه جاء في أحرج ا=وقات ، وفي موقف ك�ادت في�ه الس�ماء ت�نقض عل�ي ا=رض بع�د أن أظلم�ت 
ا للقائك لتسمعنا نص ما حوته مذكرتك لنناقش�ھا ث�م نص�ل بع�د ذل�ك إل�ي ق�رار ، ثم جئن.. وأبرقت وأرعدت ، ولزم كل داره 

  . لعله ينقذ الدعوة مما ھو محيط بھا من أخطار ، نتيجة البلبلة والتشتت الذي نعيشه ,سيما بعد غياب المرشد العام 
إلي انتھ�اج طري�ق اJص�Bح ھ�ذا ، ق�د  وأحب أن أنبه ھنا قبل أن أسترسل في الحديث إلي أن الدافع الحقيقي الذي دفعني    

احتفظت به لنفسي ، ولم أبح به Jخواني ھؤ,ء و, لغيرھم ، وظل ذلك حبيس أحناء ضلوعي حتى بحت به لھذه المذكرات 
ولق�د ش�اءت .. ؛ =ن ھذا الدافع كان سًرا بيني وبين المرشد العام لم يكن من حق أحد س�واه أن أطلع�ه علي�ه أو أب�وح ل�ه ب�ه 

وف منذ ذلك الحين أن , تجمعني به رحمه _ إ, في مواقف المصائب وا=ھوال ، حيث , مجال حت�ى لمج�رد النق�اء الظر
  . ولو من بعيد 

  : اقتراح بخلع المرشد  •

وحضر الضابطان الطحاوي وطعيمة ، وأخبرانا بأنھما أطلعا جمال عبد الناصر علي المذكرة ، فقرأھا ووافق عل�ي م�ا     
وق�رأت . موافقة مبدئية علي أن يلتقي غًدا صباًحا في منزله بوف�د يمث�ل اJخ�وان للتباح�ث مع�ه ف�ي ھ�ذا الموض�وع جاء بھا 

المذكرة علي ا,جتماع فنالت منھم موافقة إجماعية ، وأمضينا معظم الليل في مناقشات حول الموقف وتقدم بع�ض اJخ�وان 
خولي بإعBن اJخوان خلع ا=ستاذ الھضيبي من منصب المرشد العام بمقترحات كان أھمھا وأخطرھا اقتراح ل?خ البھي ال

، وق�د اس�تغرقت مناقش�ة ھ�ذا ا,قت�راح أكث�ر الوق�ت وك�ان ا=س��تاذ البھ�ي ج�اًدا أش�د الج�د ف�ي ع�رض اقتراح�ه ھ�ذا ، وجم��ع 
ي شأن اقتراحه ، طلب إلّي توقيعات أكبر عدد من إخوان الھيئة التأسيسية بالموافقة عليه ، حتى إنه بعد أن طالت المناقشة ف
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أن ننتحي مًعا في حجرة أخري ، وطلب إلّي التوقيع بعد أن شرح لي وجھة نظره ، وھي تتلخص في أنه يري أن ا=ح�داث 
تتفاقم يوًما بھد يوم ، وقد بلغت حًدا لم يعد في طاقة اJخوان تحمله ، وأن كيان الدعوة أضحي في خطر ,سيما بعد اختف�اء 

الذي يعده ا=ستاذ البھي ھروًبا من المسئولية ،ودليBً علي أن ا=حداث قد وصلت في تفاقمھا إلي الحد الذي  – المرشد العام
ويقول ا=ستاذ البھي إن المسئول عن وصول الحال�ة إل�ي ھ�ذا الح�د .. الثبات أمامھا ) يقصد المرشد(, يستطيع ھو شخصًيا 

  . Jخوان مما ينتظرھم من أھوال فعلينا أن ننحي المرشد العام لننھج نھًجا جديًدا وإذا كنا نريد إنقاذ ا.. ھو ا=ستاذ المرشد 
وھو من ا=شخاص القBئل في دعوة اJخوان الذين تربطني بھ�م ص�Bت خاص�ة  –كانت ھذه وجھة نظر ا=ستاذ البھي     

اك مدرًسا بمعھد طنط�ا ال�ديني ومقيًم�ا بھ�ا ، من الحب وا,حترام منذ جمع ا=ستاذ اJمام بيني وبينه وآخي بيننا ، وكان إذ ذ
وكنت وإياه منذ ذلك العھد علي وئام دائم في الرأي ، يأنس كل منا إلي صاحبه ويقضي إليه بما في نفس�ه ، ويلج�أ إلي�ه فيم�ا 

وأظنن�ي ق�د أش�رت ف�ي فص�ول س�ابقة إل�ي م�ا قم�ت ب�ه م�ن تقري�ب بين�ه وب�ين ا=س�تاذ الھض�يبي ف�ي  –يعترضه من عقب�ات 
ومثل ا=ستاذ البھي , تحوم . وھكذا كنا مًعا يًدا واحدة ، وقلًبا واحًدا .. ھات نظر قد تباعدت حتى أدت إلي جفوة بينھما وج

ولم يشب اختBف�ي مع�ه ف�ي ھ�ذا الموض�وع ثقت�ي في�ه أدن�ي ش�ائبة م�ن .. حوله أثارة من شك حول حسن نيته وبراءة قصده 
  . لوصول بالدعوة إلي بر السBم الشك ، وإنما ھي وجھات نظر في محاولة ا

يا أخي إن تنحية المرشد العام في ھذه الفترة الحرجة من تاريخ الدعوة سيكون لھا من ا=خطار وا=ضرار م�ا : قلت له     
يتضاءل أمامه أشد ما نخشاه علي الدعوة م�ن أخط�ار وأض�رار =نھ�ا ستش�قق اJخ�وان ش�يًعا وأحزاًب�ا يقات�ل بعض�ھا بعًض�ا 

إن محاس�بة القائ�د عل�ي : قل�ت ل�ه .. وا بأنفسھم علي دعوتھم ، ويوفروا بذلك علي غيرھم الجھد في محاول�ة ذل�ك حتى يقض
أخطاء يري بعض الجنود أنه مسئول عنھا , تكون وسط المعركة وھي تدور رحاھا ، وإنما يج�ب أن نتماس�ك حت�ى تنتھ�ي 

وأختلف مع�ك  –والذي أراه . ما نعانيه , يكون بھذا ا=سلوب  وقلت له إن عBج.. المعركة ، فإن كان حساب فليكن حينئذ 
ودعن�ي أواص�ل طريقت�ي ف�ي اJص�Bح الت�ي . ھو أن ھذا الرجل , عيب فيه ، وھو قائد كفء ول�ه ف�ي أعناقن�ا بيع�ة  –فيه 

  . عرضتھا عليكم وحظيت منكم جميًعا بالقبول 
حاض�رين أن يخت�اروا م�ن بي�نھم وف�ًدا يم�ثلھم ف�ي مقابل�ة جم�ال عب�د ورجعنا بعد ذلك إلي ا,جتماع فطلبت إلي اJخ�وة ال    

الدكتور خميس وا=ستاذ عمر التلمساني : في بيته صباح الغد فاختاروا من بينھم ا=خوة  –رئيس الحكومة آنذاك  –الناصر 
ا جميًع�ا تل�ك الليل�ة عن�د وبتن�. والدكتور عثمان نجاتي وا=ستاذ حلمي نور الدين والش�يخ أحم�د ش�ريت ومحم�ود عب�د الحل�يم 

ث�م اتج�ه الوف�د ف�ي . وأصبحنا حيث وافانا السيدان الطحاوي وطعيمة وتناو, معنا طع�ام اJفط�ار .. ا=خ الحاد محمد جودة 
  . رفقتھما إلي منزل جمال عبد الناصر في منشية البكري حيث التقينا به في الساعة التاسعة صباًحا 

  : الفصل الثاني   
  : جلسة طويلة مع عبد الناصر في منزله . ريخي اجتماع تا  

كانت ھذه أول مرة التقي فيھا بجمال عبد الناصر ، وكنت حريًصا في ھ�ذا اللق�اء أن استكش�ف الكثي�ر م�ن شخص�ية ھ�ذا     
طبيعت�ه  وكان إذ ذاك في ربيع عمره ، لم تنعقد أمامه الحياة بعد ، ولم تأخذ منه ا=يام ، فھو أقرب أن يك�ون عل�ي –الرجل 

رأيت ش�اًبا ف�ارع الط�ول ، ع�ريض المنكب�ين ، وھ�ي إح�دى م�ؤھBت م�ن يرش�ح نفس�ه للزعام�ة ، فالجس�م الق�وي المت�ين  –
وكان حتى ذلك الحين منتسًبا إلي منص�به العس�كري فھ�و مرت�د .. مطلوب لمقارعة الخطوب وسھر الليالي وتلقي الضربات 

ف�ي ال�دور ا=رض�ي عل�ي يس�ار ال�داخل م�ن ب�اب المن�زل ، مؤثث�ة بأث�اث وكان مجلسنا في حج�رة ص�غيرة . بزته العسكرية 
وقد شغلنا نحن الستة ومعنا الطحاوي وطعيمة كل مقاعد ھذه الغرف�ة إ, مقع�ًدا ق�رب الب�اب . كأثاث بيوتنا , يزيد عنه شيًئا 

د ال�رحمن نص�ير وجئ بكرسي من خارجھا ووضع بجانب جمال وعل�ي يس�اره جل�س علي�ه الض�ابط عب�. جلس عليه جمال 
  . وجاء ولداه الصغيران خالد وعبد الحكيم وجلسا بجانبه بعض الوقت .. الذي كان حارسه الذي , يفارقه 

أنا قرأت مذكرة فBن وأري فيھا روًحا طيبة ، ولھذا طلبت أن ألتقي بوفد يمثل اJخوان لمناقشة : وبدأ ھو الحديث فقال     
  .. أسباب الخBف بيني وبين اJخوان 

  . أليس من الممكن أن نتجاوز أسباب الخBف ونتجه إلي وسائل اJصBح ؟ : فقلنا له     
,ب�د أو,ً م�ن معرف�ة أس�باب الخ�Bف حت�ى نبح�ث بع�د ذل�ك ع�ن .. إن ھذا ليس بالطريق السليم لمعالج�ة الخ�Bف : فقال     

  . وسائل تBفي ھذه ا=سباب 
  ؟ إذن ما ھي أسباب الخBف : فقلنا     
أخذ جمال عبد الناصر يشرح أسباب الخBف في حديث طويل لم يبق ف�ي خ�اطري من�ه بع�د ھ�ذا ا=م�د الطوي�ل إ, نق�اط     

  : وإن كانت قليلة إ, أنھا تعد رءوس المواضيع =ھم ما جاء في حديثه أسوقھا فيما يلي 

  : أسباب الخ3ف كما يرويھا عبد الناصر  •
     ًDشا: أوJخوان بدأ حديثه باkوإلي تعاونه معھم وذكر ف�ي س�ياق ھ�ذا ) النظام الخاص(رة إلي اتصاله بالجھاز السري ل

جني�ه لھ�ذا  ٢٥٠٠ث�م ذك�ر أن�ه ف�ي آخ�ر م�رة أعط�اه اJخ�وان  –التعاون أن�ه ك�ان يس�رق لھ�م الس�Bح وال�ذخائر م�ن الج�يش 
وأعط�اھم ھ�ذا المبل�غ ) ازن ولكن�ي نس�يتھاوذك�ر الجھ�ة الت�ي بھ�ا ھ�ذه المخ�(الغرض فاتصل بالمسئولين من مخازن السBح 
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واfن تص��در نش�رة الجھ�از الس��ري : ث�م ق�ال .. ك�امBً ، وملئ�وا ل�ه عرب��ة قط�ار با=س�لحة وال��ذخائر أوص�لھا إل�ي اJخ��وان 
  . لkخوان تتھمني بأنني استوليت علي ھذا المبلغ لنفسي ولم أحصل لھم علي أسلحة إ, بجزء يسير منه 

إنني كنت حريًصا منذ قي�ام الث�ورة عل�ي أن أتش�اور م�ع المرش�د : بعد ذلك عن اتصا,ته بالمرشد العام فقال تكلم : ثانًيا     
ولكنن�ي ,حظ�ت أن المرش�د ) وش�رح المناقش�ات الت�ي دارت خ�Bل بع�ض ھ�ذه ا,جتماع�ات(العام في الشئون الھامة للدول�ة 

تشعرنا بالتقدير ؛ حتى إنني عقب كل اجتماع لنا معه كنت أش�كو  العام , يھتم بلقائي وزمBئي معه بل ينظر إلينا نظرات ,
ھذا الشعور إلي صBح سالم الذي كان يرافقني في أكثر ھذه ا,جتماعات ، وكان صBح يھّون علّي ا=م�ر ملتمًس�ا ا=ع�ذار 

ھان�ة وع�دم مب�ا,ة ب�ي ولكنني عقب إحدى ھذه ا,جتماعات التي كانت تتم عادة في بيت المرشد ش�عرت بم. للرجل لطبيعته 
إن ا,جتماع القادم ت�ذھب إلي�ه : وقلت لصBح . لم أتعودھا في حياتي ، إلي حد أنني قررت أن أقطع اتصا,تي بھذا الرجل 

ولكن صBح رجاني أن أحض�ر مع�ه ا,جتم�اع الق�ادم عل�ي أن تك�ون ھ�ذه آخ�ر .. وحدك ؛ =نني لم أعد أطيق ھذه المعاملة 
  . يحدث عادة لن أرغمك بعد ذلك مرة إذا حدث فيھا ما 

وذھبنا أنا وصBح إلي منزل المرشد ، وجلسنا في حج�رة الص�الون حت�ى دخ�ل علين�ا وألق�ي الس�Bم وجل�س : قال جمال     
دون أن يتكلم ، وطال صمتنا وصمت الرجل الذي كنا ننتظر أن يبتدرنا بالكBم كما ھو معتاد باعتباره صاحب البيت ونحن 

أن الرجل اعتصم بالصمت حتى تص�بب الع�رق م�ن وجوھن�ا خج�Bً ؛ =نن�ا ش�عرنا كأنم�ا نح�ن دخ�Bء اقتحمن�ا ضيوفه ، إ, 
فإنق�اًذا لموقفن�ا ، وحفظ�اً لم�اء وجوھن�ا ب�دأت أن�ا ب�الكBم : ق�ال جم�ال . علي الرجل بيته دون رغبته مع أننا كنا علي موعد 

وبع�د أن : فم�ا رأي�ك ؟ ق�ال جم�ال ) وحدد الموضوع ولكني نسيته(يا فضيلة المرشد جئنا اليوم لنناقش موضوع كذا : فقلت 
ولم يرد الرج�ل ب�أكثر م�ن . ألقيت السؤال انتظرنا أن يتكلم الرجل ولكنه لم يتكلم فقلن إننا نري في ھذا الموضوع كذا وكذا 

ھ�ذا الش�عور ، وأن�ا أنت�زع  وھكذا م�ر ا,جتم�اع ونح�ن نع�اني. ممزوجة بنظرات معناھا أنه غير مبال بنا " , مانع " كلمة 
من الرجل ا=لفاظ القBئل انتزاعاً حتى استطعت إنھاء ا,جتماع وخرجت أنا وصBح عازمين عل�ي أن , نض�ع أنفس�نا بع�د 

  . اليوم ھذا الموضع المزري با,لتقاء مع ھذا الرجل 
ك��ان وج��ود ھ��ذا الجھ��از لkخ��وان :  وق��ال) النظ��ام الخ��اص(ث��م تكل��م م��رة أخ��ري ع��ن الجھ��از الس��ري لkخ��وان : ثالًثffا     

أم�ا . المسلمين فيما قبل الثورة ضرورة , غني عنھا ، لمقاومة الظلم ، ولحماية الدعوة من ظلم المل�ك وظل�م أذناب�ه الحك�ام 
وق�ال إنن��ي س�بق أن تح��دثت م��ع  –وق�د قام��ت الث�ورة فل��م يع�د ھن��اك داع لوج��وده ، حي�ث إن اJخ��وان والث�ورة ش��يء واح��د 

عام في ھذا الشأن وقلت له إن الواجب يقتضي م�ن اJخ�وان أن يحل�وا تش�كيBتھم الت�ي ف�ي الج�يش ويحل�وا الجھ�از المرشد ال
إننا ليس لنا تش�كيBت ف�ي الج�يش نح�ن : السري حيث , مبرر لوجودھما اfن بعد أن قامت الثورة ، فكان رد المرشد قوله 

أع�رف أن تش�كيBت اJخ�وان ف�ي الج�يش ,زال�ت موج�ودة ولكن�ه  بصدد حل الجھاز السري فقلت ل�ه ي�ا فض�يلة المرش�د أن�ا
  . أصر علي اJنكار 

وإن معارض�ة . وتحدث عن اتفاقية الجBء وقال إن ھذه ا,تفاقية تضمنت ك�ل م�ا تري�د وھ�ي تض�من لن�ا الج�Bء : رابًعا     
نظ�ره ، متج�اوًزا النق�اط الت�ي تو,ھ�ا وأخ�ذ ف�ي ش�رح محاس�ن ا,تفاقي�ة ووجھ�ة . اJخوان لھا ھي نوع من التحدي , أقبل�ه 

  . وشدد علي أن أتحدي اJخوان له في ھذه ا,تفاقية أمر خطير لن يسكت عليه  –اJخوان بالنقد 
وقال إن إجراء انتخابات اfن معناه أن يحصل اJخوان عل�ي . أثار ما يطالب به اJخوان من إجراء انتخابات : خامًسا     

=ن اJخ�وان تس�تطيع بتش�كيBتھا العلني�ة والس�رية أن تحص�ل  –لمنتخب إن لم يحصلوا علي جميعھا أغلبية مقاعد المجلس ا
ولذا فإنني لن أسمح بإجراء انتخابات تحت تأثير التشكيBت اJخوانية =ن ھذا يتعارض مع مناخ الحري�ة ال�ذي  –علي ذلك 

  . ات الفورية انتخابات في ظل اJرھاب اJخواني وسمي جمال إجراء ا,نتخاب –يجب توفيره Jجراء ھذه ا,نتخابات 
وألقي مسئولية علي عاتق اJخوان إنھا كان�ت لعب�ة خطي�رة ، . وأثرھا في الجيش  ٥٤وتكلم عن حركة مارس : سادًسا     

وحين ذھبت إلي سBح الفرس�ان .. " وقال في معرض حديثه عن تفصيBت ھذه الحركة . ولن أسمح بتكرارھا مرة أخري 
ث�م أع�اد ع�دة  –" خالد محيي الدين يط�البني با,س�تقالة ) وذكر في وصفه لفظاً يعف القلم عن كتابته(اءني الولد الشيوعي ج

م�رات أن�ه ل��ن يس�مح بإعط��اء الفرص�ة لkخ��وان Jث�ارة مث��ل ھ�ذا ال��ذي ح�دث ف��ي م�ارس ول��ذا فإن�ه مص��مم عل�ي أن يص��في 
  . ن تلقاء أنفسھم وإما رغًما عنھم اJخوان تشكيBتھم في الجيش وفي خارج الجيش إما م

إنني لن أقف مكتوفاً أمام ھذا التسلط ، فسأعتقل كل من يق�ف : وتحدث عن تسلط اJخوان علي الجامعات وقال : سابًعا     
بفص�ل ا=س�اتذة ال�ذين يعارض�وننا ) كان وزي�ر التعل�يم ف�ي ذل�ك الوق�ت(وقد كلفت كمال الدين حسين . في وجھنا من الطلبة 

إن المعتقBت التي تكلف الدولة إطعامھم وإس�كانھم وكس�وتھم ل�ن . وقد أعددت لھم معتقBً من نوع جديد . ا كان عددھم مھم
نلجأ إليھا ، وإنما سنعد لھم معتقBت في الوادي الجديد يعملون فيھا في إص�Bح ا=رض وفBحتھ�ا ، وي�أكلون ويلبس�ون م�ن 

أم��ا أعض��اء الجھ��از الس��ري والتش��كيBت العس��كرية فھ��ؤ,ء  –المع��تقBت  وق��د أم��رت فع��Bً بإع��داد ھ��ذه. ع��رق جبي��نھم 
  . سيحاكمون بتھمة اJعداد لقلب نظام الحكم 

إن اJخ�وان ينظ�رون إل�ي الث�ورة عل�ي أنھ�ا جم�ال عب�د الناص�ر ال�ذي يعرفون�ه ويع�رفھم ، ويظن�ون أن الض�باط : وقال     
إن أكث�ر الض�باط ا=ح�رار ليس�وا م�ن الط�راز ال�ذي يتوھم�ه .. خاطئ ھذا ظن .. ا=حرار من اJخوان كجمال عبد الناصر 

وق�د .. ولو, كبحي جم�احھم ,نطلق�وا ك�الكBب عل�ي اJخ�وان ب�B رحم�ة .. إن أكثرھم علي دين و, علي خلق .. اJخوان 
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ولك�ن . امل مع اJخوان اتركوا لي التع: حاولوا مراًرا أن ينطلقوا عليكم ولكنني كنت في كل مرة أكبح جماحھم وأقول لھم 
.. إنني ألقي أش�د المقاوم�ة م�نھم ف�ي من�ع ش�رھم ع�نكم .. إلي متى أكبح جماحھم وأقول لھم ذلك ؟ لن أستطيع ذلك إلي ا=بد 

  . وإذا انطلقوا فسيكونون كالكBب الھائجة 
ن�ص الح�ديث فك�ان م�ن  أم�ا –ھذا ھو تلخيص لما بقي في خاطري اfن من حديث جمال عبد الناص�ر ف�ي ھ�ذه الجلس�ة     

التفصيل وا,تساع بحيث شغل قرابة ست ساعات متواصلة من الساعة التاسعة صباًحا حتى الساعة الثالث�ة بع�د الظھ�ر ، ل�م 
يقطعه إ, أداء صBة الظھر حيث أديناھا نحن اJخوان جماعة في حديقة المنزل وكنا جميعاً علي وض�وء ، وإ, مكالم�ة أو 

ن أجراھما جمال وھو جالس معنا م�ع نائب�ه ف�ي رياس�ة ال�وزراء جم�ال س�الم ل�م يس�تغرقا إ, دق�ائق وإ, مكالمتان في التليفو
وكان مما وجھناه إليه في أثناء الحديث حين تحدث بعن�ف ع�ن الجھ�از الس�ري . بضعة أسئلة وجھناھا إليه في أثناء الحديث 

قف�وا أعم�الھم العدواني�ة ض�ده م�ن إص�دار النش�رات وغيرھ�ا أن لkخوان ومزج ھذا العنف الشديد بالتھديد والتوعد إذا لم يو
إنك تعلم أن ھؤ,ء ا=فراد في الجھاز السري شباب ، ومن صفات الشباب ا,ندفاع ، و, يمكن وقف ھذا ا,ن�دفاع : قلت له 

  . فيجب أن تعطي لنا فرصة كافية Jقناعھم  –فجأة ، وأنت أعرف الناس بھم 
في حديثك إنك , تطاوع من وراءك من الضباط فيما يريدون أن يوجھ�وا ب�ه اJخ�وان م�ن عن�ف ،  إنك تقول: وقلت له     

فكي�ف نس�تطيع أن نقن�ع ھ�ؤ,ء اJخ�وان .. ولكنني أري أن السياسة المتبعة في مواجھة اJخوان ھي سياسة العنف واJثارة 
: فقل�ت ل�ه . كان ذلك ؟ إن تعليماتي كان�ت غي�ر ذل�ك وكيف : ؟ فقال لي جمال .. بوقف ما يواجھون به ھذا العنف واJثارة 

ھ�ذا : فقال لي . و,زالت سياسة تشتيت الموظفين سارية . ,زالت سياسة ا,عتقال سارية ، فكل يوم يعتقل عدد من ا=فراد 
لن أق�ول : لت له فتذكرت أن برقية نقلي إلي قنا ,زالت في جيبي فأبرزتھا له وق. شيء , يمكن أن يحدث وقد تكون مبالًغا 

وم�ال عل�ي م�ن .. وأبدي ما يش�عر با,س�تغراب .. فأخذھا وقرأھا . لك إن فBًنا وفBًنا نقل ولكن ما رأيك في ھذه البرقية ؟ 
  . كان بجانبه من الضباط كأنما يطلب إليھم مراجعة ھذه ا=مور 

  : م3مح من شخصية جمال عبد الناصر  •

ناصر من قبل ، حيث كانت ھذه الجلسة ھي أول لقاء لي مع�ه كم�ا ق�دمت وكن�ت حريًص�ا لم أكن قد التقيت بجمال عبد ال    
علي أن أحدد مBمح الشخصية ؛ =ن أول ما يج�ب أن يت�وفر ل�ك للتعام�ل م�ع أي إنس�ان تع�امBً مثم�ًرا ھ�و أن تح�دد مBم�ح 

وك�ان ق�د وق�ر ف�ي .. وصفات وأخBق  شخصيته ؛ =ن التعامل مع إنسان ھو في الحقيقة التعامل مع ما بني عليه من طبائع
صدري ح�ين رأي�ت ا,تص�ا,ت الت�ي ت�تم بينن�ا وب�ين جم�ال عب�د الناص�ر , تثم�ر دائًم�ا إ, تباع�ًدا وتفاقًم�ا أن إخوانن�ا ال�ذين 
يقومون بھذه ا,تصا,ت ؛ إما أنھم لم يعرفوا ما بنيت عليه شخصيته من طبائع وخصائص ،وإما أنھم يعرفون ذلك ولك�نھم 

ولذا كان ھمي ا=كب�ر أن أع�رف .. يحفلون بمراعاتھا و, يجعلونھا عنصًرا أساسًيا يقيمون علي دعامة منه تعاملھم معه , 
  . مقومات ھذه الشخصية حيث ھي مفتاح التعامل معه 

ل��ي وق�د وض�حت ل��ي ھ�ذه الجلس��ة كثي�ًرا م��ن المBم�ح ا=ساس��ية لشخص�ية جم�ال م��ع أنھ�ا جلس��ة واح�دة وھ��ي اللق�اء ا=و    
  : ل?سباب اfتية 

أن الجلسة كانت من الطول بحيث , يستطيع متحدث فيھا أن يسيطر علي أحاسيسه سواء منھا السطحي طول ھ�ذا  – ١    
  . الوقت 

  . أن جمال شغل بحديثه أكثر من تسعة أعشار ھذا الوقت  – ٢    
  . أن حديثه كان متصBً , يكاد يقطعه إ, أقل القليل  – ٣    
أن موضوع الحديث ك�ان بطبيعت�ه مثي�ًرا للعواط�ف =ن�ه ي�دور ح�ول مح�اور كلھ�ا تعتم�د عل�ي أس�س م�ن ا,رتب�اط  – ٤    

  . النفسي وا,متزاج الروحي 
أن الحديث يمس شخصية المتحدث والمتحدث إليه في الماضي والحاضر والمستقبل ، فھو يعالج أموًرا ق�د يتوق�ف  – ٥    

  . عليھا مستقبله 
أفھم منھا فضBً عما يفھم من ظھرھ�ا " من كثر كBمه كثر خطؤه : " حكمة اJمام علي كرم _ وجھه حيث يقول  – ٦    

أن اJنسان قد يستطيع تحضير كBم يحدث به قوًما فيتحكم في عواطفه ليبرز منھا في أثناء الكBم م�ا يري�د ويخف�ي منھ�ا م�ا 
  .. التي أراد أن يخفيھا ستظل في أثناء حديثه بأعناقھا رغم أنفه ودون إرادته  ولكنه إذا طال به الحديث فإن عواطفه.. يريد 
  : أما المBمح التي وضحتھا ھذه الجلسة في شخصيته فھي     
     ًDخوان يذكر كل حدث منھ�ا : أوJأنه يتمتع بذاكرة وحافظة قويتين ، فقد كان في سرده ل?حداث التي كانت بينه وبين ا

وإذا فرضنا أنه كان قد عكف علي تحض�ير .. ًدا مع أن منھا أحداًثا كان قد مضي عليھا أكثر من خمسة أعوام بتاريخه محد
ھذا الحديث الذي تضمن عشرات ا=حداث قبل أن تلقي به ، فإن حفظ تواريخ ھذه ا=حداث إلقاءھ�ا إلين�ا دون خل�ط أو خط�أ 

  . ، ينھض دليBً علي قوة ذاكرته ومتانة حافظته 
  . أنه يتمتع بشخصية قيادية بدليل تزعمه لمجموعات متباينة من الضباط وكلھا تدين بالخضوع له وا,ئتمار بأمر : ثانًيا     
أن��ه ذو شخص��ية متماس��كة ذات أعص��اب قوي��ة ثابت��ة ، , تك��اد تس��تجيب للم��ؤثرات الخارجي��ة مھم��ا قوي��ت ھ��ذه : ثالثffاً     

حديثه الطويل دون أن يجرفه الموقف المثير جرفاً يخرج به عن س�ياق حديث�ه  وقد شعرت بذلك في أثناء إلقائه –المؤثرات 
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كما شعرت بذلك حين كنا نتحدث إليه ونحن مجموعة لھا وزنھا في اJخوان ، وكان .. أو ينسيه ما رتب في ذھنه من نقاط 
م�ع ذل�ك ف�إن ذل�ك ل�م يح�رك عواطف�ه و.. حديثنا في ذلك اليوم حديًثا عاطفًيا فياًضا تثور له وتستجيب له عاطف�ة ك�ل س�امع 

وتماس�ك الشخص�ية ق�د  –حركة توائم ما نغمره به من عواطف ، بل كانت إجاباته تتمشي م�ع المنطل�ق ال�ذي اخت�اره لنفس�ه 
  . يكون نتيجة الثقة بالنفس أو قد تكون الثقة بالنفس وليدة تماسك الشخصية ، أو قد يكون التعبيران لصفة واحدة 

ك ملمح من مBمح شخصيته كشف لي عنه حديثه الممتزج بالمرارة حين كان يتحدث عن لقاءات مع المرشد ھنا: رابًعا     
وھذا الملمح ,زلت في حيرة من تسميته ، ولكني أشير إليه بما كان يبعث ھذا الحديث في مBمح جمال وفي قسمات . العام 

ين�ا أن ل�و ك�ان ا=س�تاذ المرش�د أمام�ه =ط�اح برأس�ه ش�فاًء لم�ا وجھه ، وفي تقطيب جبينه ، وفي توقد عينيه ما يكاد يخيل إل
  ..   يتأجج في صدره من غضب منه وحقد عليه 

وفحواھ�ا أن�ه يتجاھ�ل جليس�ه ويحق�ر  –وھو يرمي المرشد العام بصفات لم نعھدھا فيه ، ولم نس�مع أن أح�ًدا نس�بھا إلي�ه     
وأران�ي إزاء ھ�ذه .. عل�ي كث�رة س�واء م�نھم الع�دو والص�ديق  –ولست أدري لماذا يش�كو جم�ال وح�ده دون غي�ره  –ضيفه 

  : الشكوى أمام أحدج نمن ھذه ا,فتراضات 
بس�ائر ا=ف�راد م�ن اJخ�وان ف�ي ح�ين أن جم�ال ي�ري نفس�ه  هأن يكون احتفال ا=ستاذ المرشد به وبزمBئ�ه كاحتفال� – ١    

وحينئذ يري ھ�ذا الق�در م�ن  –له في ا,حتفال بسائر اJخوان أعظم من أن يقتصر المرشد في احتفاله به علي القدر الذي يبذ
ا,حتفال به نوًعا من اJھانة =نه ليس كسائر اJخ�وان ، و, ي�ري حت�ى كس�ائر الن�اس ، ب�ل ھ�و الق�ابض بيدي�ه عل�ي مقالي�د 

  . السلطة في البBد ، ويري نفسه متفضBً في زيارته للمرشد في بيته 
الن�اس أشخاًص�ا ف�ي بع�ض المناص�ب ي�رون ف�ي ع�دم مث�ول مرءوس�يھم أو ذوي المص�الح  ونحن نري ف�يمن نخ�الط م�ن    

عندھم قياًما إذا مروا إھانة لھم تستحق أن يجأروا بالشكوى منھ�ا وتس�تحق أن يوقع�وا عل�ي م�ن ص�درت م�نھم ھ�ذه اJھان�ة 
  ! . فكيف بمن يري نفسه رئيس البBد والمتصرف في مقدراتھا ؟.. العقوبة 

, يكون احتفال المرشد به أقل مما يتناسب مع منصبه ، ولكن شيًئا في نفس جمال جعله , يري إ, المساوئ ،  أن – ٢    
وھذا داء شائع بين الناس في كل زمان ومكان ، و, ينجو منه إ, ا=قلون ممن صفت نفوسھم .. أما المحاسن فإنه , يراھا 

  : يه الشاعر الحكيم الذي ذكرناه من قبل ونعيده اfن ، وظھرت قلوبھم ، وھذا الداء ھو الذي أشار إل
  وعين الرضا عن كل عيب كليلة         ولكن عين السخط تبدي المساويا          

ولكن ھذا التجھم الذي ھو ل�يس م�ن كبيع�ة الرج�ل ,ب�د أن يك�ن .. أن يكون المرشد العام قد تجھمه فعBً أو تجاھله  – ٣    
وف�ي ھ�ذا الص�دد يتمث�ل  –ذكرھ�ا =ن�ه يعل�م أن ذكرھ�ا ف�ي غي�ر ص�الحه  –جم�ال  –أغف�ل التح�دث  حلقة في سلسلة أحداث

إذا ج�اءك أح�د الخص�مين : والق�ول اfخ�ر  –قبل أن تقول للب�اكي , تب�ك ق�ل للض�ارب ك�ف ع�ن الض�رب : بالقول المأثور 
وقد يكون في سياق ما نقلناه في أول ھذا .. ه يشكو فقء إحدى عينيه فB تعجل بالحكم ، فقد يكون المشكو قد فقئت كلتا عيني

  . الجزء عن اJخوة صالح وصBح وفريد ما يلقي أضواء علي خلفيات ھذه الشكوى إن كان لھذه الشكوى من أساس 
 وقد يكون خليطاً منھا ،. ھذه أوضاع ثBثة , أعتقد أن تعليل ھذه الظاھرة المشكو منھا يخرج عن أن يكون واحًدا منھا     

=ن النفس البشرية بطبيعتھا متشعبة المسالك ، قد تستوعب ا=وضاع الثBثة مع�ا ، ب�الرغم مم�ا يب�دو فيھ�ا م�ن تع�ارض ف�ي 
وإذا كنت قد أجھدت نفسي في البح�ث ع�ن تعلي�ل لش�كوى جم�ال م�ن المرش�د ، فإنم�ا أردت ب�ذلك أن أج�دى . بعض أجزائھا 

وكنت أعرف م�ن قب�ل أن عن�ده ھ�ذه  –جل الذي يشغل منصب المرشد العام تفسيًرا لحالة نفسية استبدت بجمال نحو ھذا الر
ولقد تحدثت ع�ن .. الحالة ، ولكنني لم أكن أعتقد أنھا قد بلغت إلي الحد الذي لم يعد يستطيع معه السيطرة عليھا أو إخفاؤھا 

ل المتنوع ال�ذي م�س الكثي�ر تماسك شخصية جمال وثبات أعصابه ، فقد كانت ھذه الصفة واضحة ملموسة في حديثه الطوي
من ا=مور الشديدة الحساسية التي من طبيعتھا أن تثير ا=عصاب ، ومع ذلك كان في أثن�اء الح�ديث عنھ�ا والمناقش�ة حولھ�ا 
ثابت ا=عصاب ، ولكنه كان حين يتكلم ع�ن المرش�د الع�ام ولقاءات�ه مع�ه تتغي�ر حال�ه بالوص�ف ال�ذي أوردت�ه فيم�ا يب�دو ف�ي 

  . نبرات صوته ، وتقاطيع وجھه وبريق عينيه لھجة حديثه ، و
ولقد شعرت أنني وصلت إلي ما كنت أسعى إلي الوصول إليه من معرفة العقدة ا=صيلة التي انبثق منھا ھذا الخBف     

 –تفاقًما المتشعب بين جمال وبين اJخوان ، وھو الخBف الذي , يزداد علي ا=يام إ, تشعًبا ، و, يثمر أمام المعالجة إ, 
لقد فھمت أن كل ألوان الخBف إن ھي إ, مظاھر وأعراض لداء واحد متغلغل في نفس جمال عبد الناصر ھو كراھيته 

ولكن التخلص من ھذا الرجل في ذلك الوقت ھو ھدم لكيان الدعوة ، وتقويضھا من أساسھا ، .. بھذا الرجل وحقده عليه 
َوَلْن (.. وھو ما, يستطيع أن نسمح به .. وتحويلھا إلي لعبة في أيدي الحكام والخروج بھا عن دائرة الدعوة اJسBمية 

ِ ُھَو اْلھَُدى َوَلئِِن ات#  ِ ِمْن  َبْعَت أَْھَواَءُھْم َبْعَد ال#ِذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلمِ َتْرَضى َعْنَك اْلَيھُوُد َوDَ الن#َصاَرى َحت#ى َتت#بَِع ِمل#َتُھْم قُلْ إِن# ُھَدى &# َما لََك ِمَن &#
وإذن فليس أمامنا إ, المصابرة ، ومحاولة كسب الوقت للخروج من المآزق القاتل الذي حصرنا فيه حتى  ) َولِيm َوDَ َنِصيرٍ 

  . نسترد أنفسنا ، ونتصرف في ظل جو نسيطر فيه علي أعصابنا فيكون تصرفنا سليًما ومنتًجا 
" س وا=خير في شخصية جمال ھو عدم مبا,ته بالقيم و, بالعBقات وھو ما يعبر عنه بمبدأ والملمح الخام: خامًسا     

والھدف في ھذه الحالة عادة .. وھذا المبدأ يستبيح الدم والعرض مادام ذلك يحقق ھدف الشخص " . الغاية تبرر الوسيلة 
  . ك القوة فإنه , يرحم و, يرعي إ,ً و, ذمة وصاحب ھذا المبدأ مادام يمل. يكون ھو السيطرة وا,ستئثار بالسلطة 
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ولقد وضح ھذا الملمح حين كان جمال يتكلم عن طلبة الجامعة وأساتذتھا وما أعده لھم من معتقBت أخذ يصف بشاعتھا     
فتراه يرفض عروضنا عليه ، وھي عروض كان ھو  –وھو يشعر أنه في مركز قوة  –كما وضح حين كان يتكلم .. 

.. وحين سعي وجد منا قلوًبا مفتوحة ، وعواطف فياضة ، وتغاضًيا عن اJساءة . ا من قبل ، وطالما سعي ھو إليھا يتمناھ
ونحن في أوج القوة وھو في حضيض الضعف ،وطلب  ١٩٥٤وناھيك ما كان منا عقب خروجنا من المعتقBت في مارس 

وعلي كل . ان من إساءته التي بسطنا الحديث عنھا من قبل أن يزور المرشد في بيته ، فرحب المرشد بلقائه ونسينا ما ك
فإن الملمح الذي بدا لنا منه ما بدا في ھذا ا,جتماع وكان مجرد كBم وتھديد ، مما جعلني أتشكك في أصالة ھذه الصفة 

ظھر أمام المرذولة في نفسه ، وأحسن الظن فأتصورھا مجرد عارض نفسي تنزع إليه بعض النفوس في أثناء الحديث لت
ولكن ا=حداث بعد ذلك أبانت عن أن حسن ظننا لم يكن في موضعه ، وأثبتت .. مستمعيھا بمظھر يتسم بالقوة والبطش 

  . أصالة ھذه الصفة في نفسه ، بل وضحت أنھا الصفة المسيطرة عليه ، والتي تتحكم في جميع تصرفاته وخطواته 

  : القرارات التي اتخذت  •

 –نحن اJخوان  –لسة الطويلة المضنية كان ,بد لنا من الوصول إلي اتفاق محدد ، وكان أملنا جميًعا في نھاية ھذه الج    
أن نبحث تفاصيل  –نحن المجتمعين  –وتكون مھمتنا . أن يكون اقتراحي الذي ذيلت به مذكرتي ھو الذي يتم عليه ا,تفاق 

  : ,قتراح بل رفض أي اقتراح للصلح قائBً ولكن جمال فاجأنا في نھاية الجلسة برفضه ھذا ا –تنفيذه 
وتناقشنا معه " . ولم تعد الثقة التي ھي أساس الصلح موجودة . إن الدعوة إلي إجراء صلح بيني وبينكم فات أوانھا "     

للعب حول ھذه النقطة نقاًشا طويBً غير أنه أصر علي الرفض ، وما كنا نملك شيًئا بعد أن صار ھو يملك جميع أوراق ا
. إذن لم كان ھذا ا,جتماع ؟ ولو علمنا أنك ترفض الصلح لما أتعبنا أنفسنا : قلنا . في يده ونحن , نكاد نملك منھا شيًئا 

: وعلي ھذا حضرنا ، فقال .. ولكن ا=ستاذ الطحاوي وا=ستاذ طعيمة أبلغانا أنك قرأت المذكرة ووافقت علي ما جاء بھا 
ولكن الھدف المباشر اfن سيكون مقدمة . ولكنه اfن ليس الھدف المباشر . فالصلح ھدف . دأ أنا وافقت علي المذكرة كمب

  . الصلح ، وإذا استطعتم أن تقوموا بأعباء الھدف المباشر انتقلنا إلي الصلح 
  ما ھو الھدف المباشر ؟ : قلنا     
  . إذا نجحتم فيھا كان لكن أن تطلبوا الصلح كل الذي أستطيع أن أبذله لكم اfن أن أعقد معكم ھدنة ، ف: قال     
  وما شروط ھذه الھدنة ؟ : قلنا     
  : ھما شرطان : قال     
  . أن توقفوا إصدار النشرات  – ٢.              أن توقفوا حملتكم علي اتفاقية الجBء  – ١    
  : ولنا شرطان مقابBن ھما : قلنا     
  . أن توقف الحملة الصحفية  – ٢.                    تشريد أن توقف ا,عتقا,ت وال – ١    
  . أنا موافق علي شروطكم إذا وافقتم علي شروطي : قال     
  . نحن موافقون : قلنا     
أما إذا لم تستطيعوا تنفيذ الشروط فB اجتماع  –إذا نفذتم الشروط فلنا اجتماع آخر بعد اجتماع الھيئة التأسيسية : قال     

  . , تلوموني بعد ذلك و
وھنا اختتمت الجلسة وخرجنا وكلنا أمل في الوفاء بما اشترط علينا لنخرج بالدعوة من ھذا المأزق الخطير الذي     

  . وضعت فيه 
الدكتور جمال عامر زميلي القديم في الدعوة  –رحمه _  –كان مبيتي عادة حين أكون في القاھرة عند ا=خ الحبيب     

فلما ذھبنا في تلك الليلة إلي البيت وجدنا في انتظارنا ا=خ .. لھيئة التأسيسية وصاحب صيدلية الصليبة بالقاھرة وعضو ا
 ًBإنني كنت في انتظارك علي أحر من الجمر ، =نني أقدر أھمية ھذه الجلسة وأؤمل : عبد العزيز كامل ، الذي ابتدرني قائ

نك ما تم وأعرف رأيك شخصًيا في جمال عبد الناصر فحدثته بكل ما تم في فيھا خيًرا للدعوة ، وقد قدمت =عرف م
الجلسة كما شرحت له وجھة نظري في شخصية جمال عبد الناصر علي الوجه الذي أجملته في ھذه المذكرات ، ولكنني 

ذه المذكرات بعد مرور أقرر أن ما حدثت به ا=خ عبد العزيز ,بد أنه كان أوفي وأشمل ,سيما وأنا أثبت ما أثبته في ھ
إنني أري أن شخصية : وأذكر أنني أنھيت حديثي إلي ا=خ عبد العزيز بقولي .. اثنين وعشرين عاًما علي ھذه ا=حداث 

  . جمال عبد الناصر كانت تستحق منا دراسة أكثر وعناية في التعامل معھا أكثر مما كنا نوليھا 

  الباب الرابع عشر 
ر واضعي ر الجميع اللغم الذي دم#   ه ودم#

  : الفصل ا9ول   
  : اجتماع الھيئة التأسيسية   

لم يعد باقًيا في خاطري التاريخ الذي انعقدت فيه الھيئة التأسيسية ،و لكنني أقرأ في الكتب التي تصدر في أيامنا ھذه أن     
موم فالذي أذكره أن اجتماعنا بجمال وعلي الع.  ١٩٥٤تاريخ ھذا ا,جتماع كان في الرابع والعشرين من شھر سبتمبر سنة 
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وكنت متفائBً بعد خروجنا من بيت جمال لثقتي . عبد الناصر كان قبل اجتماع الھيئة التأسيسية بيومين أو ثBثة علي ا=كثر 
  : في أن يؤدي اجتماع الھيئة إلي معاونتنا في تحسين الموقف أو في التخفيف من حدته ل?سباب اfتية 

     ًDھ�م أ: أوBخ�وة ف�ي ال�دعوة ، وأعJخوان في ا,جتماع بجمال كان فوق الشبھات إذ يضم أعرق اJن الوفد الذي مثل ا
  . ثقافة ، وأشدھم غيرة ، وأقدرھم علي تقدير الموقف ، وھم موضع احترام الجميع 

  . أحد أعضاء الوفد  أن الذي سيرأس الجلسة ويدير النقاش فيھا ھو الدكتور خميس نائب المرشد وھو: ثانًيا     
أنني اتفقت مع الدكتور خميس في ترتيب بنود جدول أعمال الجلسة أن يك�ون ع�رض م�ذكرتي أول ھ�ذه البن�ود ، : ثالثا     

وك�ان ھ�و واثًق�ا ب�أن قي�امي شخص�ًيا بھ�ذا ال�دور ك�اٍف أن يقن�ع إخ�وان  –وأن يتيح لي فرصة قراءة ھ�ذه الم�ذكرة وش�رحھا 
البة من أعض�اء الھيئ�ة ، وك�ان ثق�ة ال�دكتور خم�يس ھ�ذه مبني�ة عل�ي م�ا ك�ان يع�رف م�ن ح�ب ھ�ؤ,ء ا=قاليم وھم الكثرة الغ

اJخوان لي ، وتقديرھم fرائي ، لحسن ظنھم بي في عزوفي عن المناصب ، وإيثاري البعد ع�ن م�واطن الش�ھرة ، و=نھ�م 
  . يعلمون أنني ملم من أسرار الدعوة بما , يلم به أكثر قادتھا 

ھو ما كان يبعث في نفسي التفاؤل بما قد يتمخض عنه ھذا ا,جتماع أما العقبات التي كان�ت مائل�ة أم�امي و,ب�د م�ن  ھذا    
  : اقتحامھا Jنجاح ا,جتماع فھي 

     ًDأن إخوان ا=قاليم من أعضاء الھيئة التأسيسية يكادون أن يكونوا في عزلة عن حقائق ما يج�ري ف�ي الق�اھرة فھ�و : أو
  . =ذھان عنھا ، وكل ما يصل إلي أسماعھم ھو نشرات تشحنھم شحًنا يعدھم لدخول معركة فاصلة خالو ا

أن الظروف لم تنح لنا فرصة للمرور علي ھؤ,ء اJخوان في ا=قاليم لشرح حقائق الموقف لھ�م حت�ى يحض�روا : ثانًيا     
لو, أن ما وصلنا إليه من نتائج لم نص�ل إلي�ه إ,  وكان ھذا اJجراء ضرورًيا. الجلسة وھم ملمون بكل أطراف الموضوع 

  . قبل يومين فقط من موعد انعقاد الھيئة المحدد من قبل 
أن المرش�د الع�ام مس�تمر ف�ي إص�دار النش�رات والبيان�ات م�ن مخبئ�ة لتزي�د الن�ار اش�تعا,ً ومعلومات�ه ناقص�ة ع��ن : ثالًثfا     

  . ت تدل علي أننا مكشوفون للطرف ا=خر دون أن ندري حقائق الموقف وما استجد بعد اختفائه من معلوما
أن اJخوة المسيطرين علي المركز العام والمتصلين بالمرشد ف�ي مخبئ�ه , يري�دون أن يقتنع�وا بوجھ�ة نظرن�ا ، : رابًعا     

كما توحي . وحي بذلك بل إنھم يرون في تحركنا تخاذ,ً وانحراًفا ، وإن كانوا , يبدون به ، ولكن تصرفاتھم إزاءنا كانت ت
بانعقاد عزمھم علي أن يخوض اJخوان المعركة علي أساس م�ن معلوم�اتھم القاص�رة ، و, قب�ل لھ�م بس�ماع آراء أخ�رى ، 
و, بالسماح بتوصيل ھذه اfراء إلي المرشد العام ، اعتقاًدا منھم بأن ھذه اfراء تفت ف�ي عض�د اJخ�وان ، وتع�وق الخط�ة 

  . وان وإعدادھم لخوض المعركة التي وضعوھا لشحن اJخ
  مفاجأة المفاجآت أو انفجار اللغم 

كنا قد أبلغنا إخواننا المسئولين بالمركز العام بنص ما تم ا,تفاق عليه من قرارات في اجتماعنا بجمال عبد الناصر ف�ور     
خصنا نحن اJخ�وان م�ن ھ�ذه الش�روط أو وكان أملنا أن يعاوننا إخواننا ھؤ,ء في النھوض بما ي. انتھائنا من ھذا ا,جتماع 

القرارات ، وأھم ما فيھا إيقاف النشرات ، وھم وح�دھم الق�ادرون عل�ي تنفي�ذ ھ�ذه الش�روط ، =نھ�م ھ�م المتص�لون با=س�تاذ 
 ولكن الذي حدث كان عكس ما توقعناه ، ففي الليلة المقرر عقد جلسة الھيئة التأسيسية فيھا وفي أثناء ت�وارد وف�ود. المرشد 

إخوان ا=قاليم ، وقبل موعد ا,جتماع بنحو ساعة فوجئنا بمنشور ص�ادر ع�ن المرش�د الع�ام ي�وزع عل�ي ھ�ؤ,ء اJخ�وان ، 
وم�ع أن ھ�ذا المنش�ور ك�اف أن يق�وض ك�ل م�ا بنين�اه ، . يحرضھم فيه علي مواجھة رجال الثورة ويرميھم بما يش�به الكف�ر 

ة الھيئ�ة التأسيس�ية الت�ي نش�رح ل?عض�اء فيھ�ا الموق�ف ش�رًحا يبص�رھم بم�ا فإننا لم نيأس =ن آمالنا كانت معقودة علي جلس
رأين�ا ا=خ ا=س�تاذ عب�د . وھ�م نع�م ا=كف�اء .. خفي عنھم من جوانبه ونواحيه ، ثم نكلھ�م بع�د ذل�ك إل�ي عق�ولھم وض�مائرھم 

أن�ا : ي غي�ر رف�ق ويق�ول ل�ه ف� –رحمھم�ا _  –القادر عوده يصعد ھو اfخر إلي المنص�ة ، وينح�ي ا=خ ال�دكتور خم�يس 
ل الموق��ف عل��ي أن اJخ��وان يتن��ازعون . أح��ق من��ك ب��إدارة الجلس��ة  Zولش��دة المفاج��أة ، وھ��ول المباغت��ة ، وخش��ية أن ُي��َؤو

ونحن في ذھول من ھذا التصرف المف�اجئ وم�ا في�ه م�ن  –نحن الحاضرين  –وسكتنا .. المناصب ، تنحي الدكتور خميس 
عب��د الق��ادر بقي��ة م��ن ت��أثر لم��ا    ربما كانت في نفس ا=خ ا=ستاذ: وقلنا في أنفسنا . النظام  تعد علي الحقوق وخروج علي

فلع�ل تب�وأه منص�ب رياس�ة ھ�ذه الجلس�ة يمح�و م�ن نفس�ه ھ�ذه .. اتخذه ا=ستاذ المرشد إزاءه حين كان مفتوًنا برجال الث�ورة 
  . البقية 

 :خطة مدبرة  •

ن�ا ق�د تورطن��ا بحس�ن الظ�ن ، وعملن��ا أن المس�ألة ل�م ت��أت عف�ًوا ، و, ج�اءت ب��دافع ولم�ن م�ا لبثن��ا بع�د برھ�ة أن فھمن��ا أن    
تكش�ف لن�ا أن إخوانن�ا المس�ئولين ف�ي ذل�ك الوق�ت ع�ن المرك�ز الع�ام لم�ا يئس�وا م�ن أن .. شخصي ، وإنما ھي خط�ة م�دبرة 

وكم�ا ك�ان ا=خ ا=س�تاذ .. أسحب مذكرتي أو أن أتراجع عن خطتي ، رتبوا خطة أخري Jحباط جھودي وجھود م�ن مع�ي 
. ھو رسولھم إلّي في محاولتھم ا=ولي ، فقد اتخ�ذوا من�ه ھ�و نفس�ه ا=داة المنف�ذة للخط�ة الجدي�دة  –رحمه _  –عبد القادر 

كم�ا أنھ�م  –وھي خطة مضمون لھا النجاح ، ,سيما وقد احتفظوا لھا بالسرية التامة ، وأحاطوھا بستار كثيف م�ن الكتم�ان 
=ننا في استعراضنا لBحتما,ت لم ول�ن نخ�رج  –ين من أننا مھما قلبنا ا=مور ، واستعرضنا مختلف ا,حتما,ت كانوا واثق

فلن يخط�ر ببالن�ا ھ�ذا ال�ذي  –بھا عن حدود ما يمكن أن يحدث في المجتمع اJخواني القائم علي المثل العليا والخلق الرفيع 
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: قد استباحوا القاعدة الميكافيلية التي تق�ول  –وإني أعدھا منھم سقطة  –المرة  ولكن يبدو أن إخواننا ھؤ,ء في ھذه. بيتوه 
فأم�ام م�ا اعتق�دوا أنھ�م عل�ي الح�ق ، وأن ط�ريقھم ھ�و الطري�ق ا=مث�ل لمص�لحة ال�دعوة ، وعل�ي .. إن الغاية تبرر الوس�يلة 

لجئ�وا إل�ي أس�لوب وإن ك�ان .. ش�روعة أساس أن التيار لھم صار من الق�وة بحي�ث , يس�تطيعون التص�دي ل�ه با=س�اليب الم
  . غير كريم إ, أنه يضمن لھم تحقيق ما يأملون 

  : تفاصيل الخطة  •
والذي أكد لنا أن ھذا الذي فوجئنا به إنما ھو خطة مدبرة ، وخطوات مدروسة ، وأسلوب تمخض عن بحث مستفيض ،     

كتور خميس الورقة المكتوب فيھا جدول ا=عم�ال ، وك�ان ھو أن ا=ستاذ عبد القادر حين استوي علي المنصة تناول من الد
فإذا با=ستاذ .. أول بند فيھا عرض مذكرتي وقيامي بشرح الموضوع من جميع جوانبه ، ويلي ھذا البند بنود أخري عادية 

  : عبد القادر يبدأ مخاطبة أعضاء الھيئة بقوله 
وع العBقات بيننا وبين رجال الثورة ، وھناك لجنة وكل إليھا أمر بند موض: يشتمل جدول ا=عمال علي البنود اfتية "     

فق�ام بع�ض أعض��اء الھيئ�ة الق�اھريين ال��ذين . ا,تص�ال بھ�م من�ذ قام��ت الث�ورة ويج�ب أن نس�مع منھ��ا م�ا ت�م ف�ي ھ��ذا الص�دد 
=نھا في غاية ا=ھمي�ة نسمع أعضاء اللجنة ، ولكن يجب أن نسمع مذكرة فBن أيًضا : يعلمون أھمية قراءة مذكرتي وقالوا 

, داع�ي لق�راءة م�ذكرة : وق�الوا  –وھم من اJخوة المسئولين عن المركز الع�ام ف�ي ذل�ك الوق�ت  –فقام آخرون قاھريون . 
ويبدو أن اتصا,ً ك�ان ق�د ت�م ب�ين ھ�ؤ,ء وب�ين إخ�وان . وكانت نبرات صوتھم بأن زمام المبادرة أضحي في أيديھم .. فBن 

وإذا لم يكن قد تم ھ�ذا ا,تص�ال فيكف�ي Jث�ارة .. روعھم أن مذكرتي ومن يؤيدھا ليست في مصلحة الدعوة ا=قاليم ألقي في 
شعورھم وJشعال حماسھم ضد كل ما فيه معني تقريب وجھات النظر ما تلقوه صادًرا عن ا=ستاذ المرشد ساعة حض�روا 

احت�دم النق�اش ، وتعال�ت ا=ص�وات ح�ول موض�وع وط�ال الخ�Bف ب�ين أعض�اء الھيئ�ة ، و. لي المركز لحض�ور ا,جتم�اع 
  : وكان الفصل ا=خير من المسرحية التي وضعت بدقة ، وأخرجت بإحكام أن قال ا=ستاذ عبد القادر واثًقا .. المذكرة 

ة وأخ�ذت ا=ص�وات فكان�ت ا=غلبي�" حسًما للخBف نلجأ إلي الھيئة ونأخذ ا=صوات ھل تق�رأ م�ذكرة ف�Bن أم , تق�رأ "     
  . في جانبھم ، وھو ما كانوا واثقين منه ، وإ, لما لجئوا إلي ھذا ا=سلوب 

  : تم إجھاض جھودنا  •

وبذلك تم إجھاض جھودنا ، وبدأ اليأس يدب إل�ي نفوس�نا ، وفكرن�ا ف�ي مغ�ادرة ا,جتم�اع ، ولكنن�ا خش�ينا أن يؤخ�ذ ذل�ك     
حدنا دون بقية إخوان الھيئة الذين كنا نعل�م م�ا س�وف يحي�ق ومع أننا نحن و. علي أنه نوع من التمزق في صفوف اJخوان 

باJخوان من التنكي�ل بع�د إھ�دار آخ�ر س�ھم ف�ي جعبتن�ا Jنق�اذ الموق�ف ، فإنن�ا قررن�ا أن , ننج�و دونھ�م م�ن أن نك�ون معھ�م 
ل م�ا ال�ذي قب�ل ف��ي وق�د يس�أل س��ائ. حطاًم�ا لني�ران أوق�دوھا أو س�اعدوا عل��ي إيقادھ�ا ث�م ح�الوا بينن�ا وب��ين محاول�ة إطفائھ�ا 

إن�ك تس�تطيع أن تس�تنتج ك�ل ذل�ك م�ن اجتم�اع كان�ت : ا,جتماع وما القرارات التي انتھي إليھا ؟ ونجيب ھ�ذا الس�ائل فنق�ول 
  .. مقدماته ما عرفت 

  : ا9سلوب الحكيم  •

ال�ذي ل�م  –والمش�اھدين لمات تم الفصل ا=ول من المسرحية ، وانتقلت إلي فصلھا الثاني وعنوانه التھ�اتر ب�ين الممثل�ين     
يخرج عن كونه تراشًقا با=لفاظ ،وإن كانت الصحف ظھرت في صبيحة اليوم التالي تصوره علي أنه ك�ان تماس�ًكا با=ي�دي 

  : اقترح علّي بعض إخواننا أن أطلب الكلمة وأعراض فكرتنا ولكنني رفضت وكان رفضي يقوم علي الحجة التالية  –
وف�ي مث�ل ھ�ذا الج�و , ينبغ�ي لص�احب رأي مع�ارض أن يع�رض رأي�ه .. من درجات التوتر كان الجو في أعلي درجة     

وھ�و م�ا قص�دت إلي�ه م�ن كتاب�ة الم�ذكرة ، وم�ن أن .. ارتجا,ً ، وإنما ,بد من أن يكون العرض عن طريق مذكرة مكتوبة 
فكار وتسلس�لھا ، ومراعًي�ا فيھ�ا مخاطب�ة أبدأ عرضي لرأيي بقراءتھا عليھم ، =ن المذكرة حين كتبتھا راعيت فيھا تنظيم ا=

. العواطف تارة ، ومخاطبة العقول تارة أخري ، كما راعيت أن تكون موجھة مني للمرشد العام وفي ھذه طمأنة للسامعين 
ن ويبدو أن ھذه المعاني كانت بعض ما دفع إخواننا ھؤ,ء إلي الحيلولة دون سماع إخوان الھيئة ھذه المذكرة مني ، فB يكو

وقد تنبھت لھ�ذا فرفض�ت .. , يكاد يبين  –في ھذا الجو  –أمام إخواننا المناصرين لفكرتنا في اJصBح إ, ا,رتجال الذي 
 ًBأن أتكلم في ھذا الجو مرتج .  

  : القـرار  •

دون علي�ه وخBصة ما كان ، أن ظل ا,جتماع ما ظل , تسمع إ, تھاتًرا ، ھذا يطلب محاول�ة اJص�Bح ، وآخ�رون ي�ر    
تكليف اللجنة التي كان موك�و,ً إليھ�ا ا,تص�ال ب�رئيس الحكوم�ة ، : " بصوت أعلي يرفضون اJصBح ثم كان القرار وھو 

  . و, أذكر التاريخ الذي حدد له " وإخطار الھيئة بنتائج ھذا ا,تصال في اجتماع الھيئة التأسيسية القادم 

  : معني ھذا القرار  •

ھو أنك تريد أن ترغم الجانب ال�ذي أض�حي بي�ده زم�ام المب�ادأة عل�ي التح�دث م�ع لجن�ة أعل�ن رفض�ه  ومعني ھذا القرار    
تري�د أن ترغم�ه .. ا,تصال بھا من قبل ، متھًما أعضاءھا بتھم مختلة منھا سوء النية ومنھا عدم ا=مانة ف�ي نق�ل ا=حادي�ث 

ھن�ا وأق�رر أنن�ي شخص�ًيا , يخ�امرني ش�ك ف�ي ھ�ؤ,ء اJخ�وة وأنا أع�ود . علي استقبالھا والتحدث معھا وإ, فB كBم معه 
أعضاء لجنة ا,تصال في حسن نيتھم وفي أمانتھم في النقل ، ولكنني مع ذلك أري أن ھناك بواعث نفس�ية , يمك�ن إغفالھ�ا 
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ل�ه ھ�و نفس�ه ، تتدخل في العBقات بين الناس بعضھم مع بعض ، فتجعل إنساًنا مقبو,ً عند شخص من ا=شخاص ، و, تجع
وق�د , تم�ت ھ�ذه المب�ررات .. وكل من الشخصين ينتحل أسباًبا يب�رر مس�لكه نح�و ھ�ذا اJنس�ان .. مقبو,ً لدي شخص آخر 

فق�د يج�د الف�رد عش�رات م�ن . فقطع الفرد صلته بف�رد آخ�ر , يقبل�ه أم�ر س�ھل . أما في الصBت الفردية . إلي الواقع بصلة 
  : وفي ھذا يقول الشاعر  ا=فراد آخرين يقبلون ويرحبون ،

  كBنا غني عن أخيه حياته               ونحن إذا متنا أشد تغانيا          
 –إذا ما أريد تحس�ين العBق�ات أو التخفي�ف م�ن الت�وتر أو تف�ادي أزم�ة  –أما أصحاب الدعوات في عBقاتھم مع الحاكم     

الظ�روف ومختل�ف ا=ح�وال عل�ي أن يك�ون ا,تص�ال مقص�وًرا  فعليھم أن يكونوا من المرونة بحي�ث , يص�رون ف�ي جمي�ع
بل عليھم أن يبادروا من تلقاء أنفسھم باختيار آخرين  –علي أشخاص معينين ، مھما أظھر الحاكم ضيقه بھؤ,ء ا=شخاص 

ھذا المقام ما وأذكر في . وآخرين حتى يصادف وفد منھم قبو,ً نفسًيا من الحاكم فيصل معه إلي حلول للمشاكل المستعصية 
سبق لي قوله في الجزء الثاني من ھذه المذكرات حين كنت أتحدث عن حسن البنا فقلت إن�ه ك�ان م�ن المرون�ة وس�عة ا=ف�ق 

لم يكتف بتوسيط ا=حباب وا=ص�دقاء  ١٩٤٨بحيث كان لديه لكل موقف الكثير من البدائل ، وحسبك أن تعلم أنه أمام محنة 
وأعتق�د أن المرش�د الع�ام حس�ن  –بع�ض ا=حي�ان إل�ي ا=ع�داء متغاض�ًيا ع�ن س�ابق م�واقفھم  بينه وبين الحكومة بل لج�أ ف�ي

الھضيبي لو أن الظروف أتاحت له أن يلم بما جد من تطورات لما وافق علي سياسة الجمود التي مثلھا قرار الھيئة ولو ج�د 
  . في سياسة البدائل ما يعين علي الخروج من المأزق 

  : العقد النفسية  أخطر المشاكل سببھا •

إن بعض ھؤ,ء كان : وتبرئة Jخواننا ھؤ,ء من أعضاء لجنة ا,تصال مما رماھم به جمال عبد الناصر من تھم أقول     
وھم الذين .. من اJخوان الذين شاءت ا=قدار أن يتصلوا بجمال عبد الناصر ، ويتعرفوا عليه ، ويتعرف عليھم قبل الثورة 

أحواله ، وھم الذين يشعرون أنھم أصحاب الفضل عليه ، ويشعر ھو نفسه حين يلقاھم أنه يتكلم مع شھدوه وھو في أضعف 
أن ي�ري إنس�اًنا ت�ذكره رؤيت�ه بس�ابق  –وق�د مل�ك  –وجم�ال عب�د الناص�ر , يطي�ق .. أشخاص يشعرون نحوه بھذا الشعور 

  : كان الدافع الحقيقي الذي دفعه إلي فضل له عليه ، =ن طبيعته تأتي أن يري إنساًنا أعظم منه ، ولعل ھذا 
إخراج القائمقام يوسف صديق م�ن مجل�س الث�ورة =نھم�ا أعل�ي من�ه رتب�ة عس�كرية ، وللث�اني فض�ل إنج�اح الث�ورة  – ١    

  . بإلقائه القبض علي ھيئة قيادة الجيش ليلة الثورة 
  . تقاله =نه أعلي منه رتبة وأكثر منه شعبية إخراج اللواء محمد نجيب من مجلس الثورة ومن جميع المناصب واع – ٢    
  . من الجيش وإلحاقھم بأعمال مدنية  –الذين تعلو رتبتھم العسكرية رتبته  –إخراج جميع الضباط تقريًبا  – ٣    
  . وضع خطة Jخراج بقية زمBئه في مجلس الثورة إذا ما بدا من أحدھم ما يشعر معه أن له كياًنا بجانبه  – ٤    
ل�?خ " صفحات م�ن الت�اريخ : " ومن أصدق ما يعبر عن ھذه الحالة النفسية في جمال عبد الناصر ما جاء في كتاب ..     

  : ، حيث يقول  ١٩٧،  ١٩٦ا=ستاذ صBح شادي في صفحتي 
) مال عبد الناصريقصد ج(عجيبة ھذه النفس البشرية إذا أصابھا الكبر ، ولم تعوزھا الحاجة إلي _ ، وكنت أعلم أنه "     

, يحب مني أن أب�دو أم�ام الن�اس مع�ه عل�ي المس�توي ال�ذي ت�نھض علي�ه عBئقن�ا الحقيقي�ة ، فالن�اس م�ن حول�ه يقوم�ون و, 
يقعدون ، وترتعد فرائصھم و, تسكن ، وتنحني جباھھم و, تنھض ، وتسره ھذه ا,نحناءة لشخصه فيضفي عل�ي ص�احبھا 

في كل من يرفع رأسه عدًوا و, يسأل بعد ذلك ماذا يق�دم ، فك�ل م�ا يقدم�ه مرف�وض  وعلي العكس كان يري. حينئذ رضاء 
فأوقن أنه ش�عار " ارفع رأسك يا أخي " وكنت أسمع شعاره الذي أطلقه . =ن رأسه المرفوعة كانت تعني عنده عدم الو,ء 

تطيع وده بقلي�ل م�ن اJغض�اء ومزي�د ول�م يف�ت عن�ي أنن�ي أس�. بB مضمون ، بل انفعالة معكوسة لحقيقة ما يضمر من كبر 
  " . مع نفسي وكرامتي وفضائلي  اولكن , أكون في ھذه الحالة منسق.. من اJطراء 

لذا لم يكن غريًبا من جمال عبد الناصر أن يض�يق ذرًع�ا بلق�اء إخوانن�ا ھ�ؤ,ء باعتب�ارھم : وأرجع إلي السياق فأقول ..     
وھو طبًعا , يستطيع أن يذكر السبب الحقيقي لضيقه بھم ، فيبرر ذل�ك ب�اختBق . م معه الممثلين الدائمين لkخوان في التفاھ

  . أسباب ھو نفسه ينكر صحتھا في قرارة نفسه 
كل ھذه المعاني كنت أحب أن أشرحھا ل?ستاذ المرشد العام الذي حيل بين�ي وب�ين ا,لتق�اء ب�ه ، وھ�و وح�ده ك�ان الق�ادر     

,س�يما إذا ك�ان يس�مع م�ن .. =نه رجل دقيق الفھم ، حسن التقدير ، يعرف كيف ينتفع بما يس�مع  علي استيعاب ھذه المعاني
ومن حق التاريخ علّي أن أذكر ھذا الرجل أنني م�ا .. إنسان لم يجرب عليه انحرافاً مع ھوى أو جرًيا وراء منفعة شخصية 

إذ ذاك أكاد أك�ون ف�ي س�ن أبنائ�ه ، فھ�و ل�م يك�ن رحم�ه  أشرت عليه برأي إ, درسه معي دراسة انتھت با=خذ به ، مع أنني
  . _ بالرجل المستكبر و, بالمستبد بل يتوخي دائًما الرأي ا=صوب عن طريق المناقشة والمشورة 

  : الفصل الثاني   
  : في انتظـار الكارثـة   

ال ستنص�ب عل�ي رءوس�نا ص�ًبا ، =نھ�م حجب�وا لم يكن إخواننا ھؤ,ء و, إخوان ا=قاليم يتوقعون ما كنا نتوقعه من أھو    
أنفسھم عن الحقائق ، ورض�وا أن يعيش�وا س�ابحين ف�ي ا=وھ�ام ، ول�م يص�دقوا م�ا أذرتھ�م م�ن أن أس�رارنا مكش�وفة لھ�ؤ,ء 

والتض�حية ب�النفس والم�ال , تغل�و عل�ي ال�دعوة ، ب�ل إنھ�ا . وأرادوا أن يفرضوا علي الواقع ما تخيلوه م�ن أوھ�ام .. الناس 
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ولكن ل�يس معن�ي ھ�ذا أن يطال�ب اJخ�وان بتق�ديم تض�حيات دون مب�رر ، ف�إذا كان�ت ھن�اك  –منية ترنو إليھا نفوسنا جميًعا أ
مندوحة Jرجاء ھذه التضحيات أو لتقليص حجمھا فيجب أن نضن بك�ل قط�رة دم ب�ل وبالخ�دش مج�رد الخ�دش يص�يب أخ�ا 

ما ُخير رسول _ صلي _ عليه وس�لم " يًعا لحقھا ، وفي الحديث من اJخوان ، ما لم يكن الضن به عقوقاً للدعوة ، وتضي
ولقد كان رسول _ صلي _ عليه وسلم حريًصا علي حقن دماء أصحابه ، " . بين أمرين إ, اختار أيسرھما مالم يكن إثًما 

يرسل السرايا لتعرف له ق�وة الع�دو فلم يقاتل بھم مكشوفين للعدو ، ولم يقدھم إلي زحف إ, بعد أن يتحسس لھم الطريق ، و
ف�إذا اطم�أن بع�د ك�ل ذل�ك .. ، ومواضع الضعف فيه ، وقد يبع�ث إل�يھم م�ن يعط�يھم معلوم�ات مض�للة ع�ن ج�يش المس�لمين 

  .باغت العدو بالزحف باذ,ً من جيش المسلمين أدني حد من التضحية محققاً أعظم قدر من النصر 
وسبق أن أوضحت في أبواب سابقة إلي أي حد كان حرصه علي دماء اJخوان وعلي .. وھكذا كان يفعل اJمام الشھيد     

إ, أن اختف�اءه ح�ال دون تزوي�ده  –وما أخال المرشد العام حسن الھضيبي إ, كان فاعBً مثلما فعل اJم�ام  –مالھم ووقتھم 
.. وداًعا أيتھا الدار : ة التأسيسية ونحن نقول غادرنا اجتماع الھيئ. بمعلومات لو أنه علمھا لما اتخذ من اJجراءات ما اتخذ 

ولكنن�ا أو أق�ول ف�ي نفس�ي  –كنا نعرف ما نحن مقبلون عليه ، وما ينتظ�ر اJخ�وان ف�ي ك�ل مك�ان م�ن ظل�م وص�ف وتنكي�ل 
بالذات إنني كنت مرتاح الضمير =نني ب�ذلت آخ�ر م�ا ف�ي وس�عي ل�دفع النكب�ة ع�ن إخ�وان ل�ي ف�ي الق�اھرة وا=ق�اليم ولك�نھم 

  : فضوا فكنت وإياھم كما قال الشاعر العربي ر
  أبتغي إصBح ُسعدي بجھدي             وھي تسعى جھدھا في فسادي          

فقررت أن أترك عملي وأسافر إل�ي بل�دتي رش�يد أطل�ب إج�ازات حت�ى .. وقد أيقنت أن لن يكون ھناك اجتماع بعد اليوم     
وس�افرت إل�ي رش�يد أنتظ�ر م�ا ت�تمخض عن�ه جھ�ود إخوانن�ا ال�ذين . ا ك�ان مفع�و,ً أستنفذھا ثم أظل بھا حتى يقضي _ أم�رً 

فكان أول خطوة قاموا بھا أنھم ذھبوا يطلبون مقابلة جم�ال عب�د الناص�ر ، ولك�نھم انص�رفوا  –نجحوا في إجھاض مساعينا 
  . إن الرئيس يرفض مقابلتكم : حين جاءھم رسول منه يقول لھم 

  : في رشيد  •
كلما انتھت إجازة مرضية طلبت أخري في انتظ�ار حل�ول الكارث�ة الت�ي .. قامتي في رشيد إقامة الثاكل المحزون كانت إ    

ولكن�ي كن�ت ألم�ح مق��دماتھا ف�ي الحمل�ة الص�حفية المكثف�ة الت�ي كن�ت اعتبرھ�ا أمض��ي .. , أع�رف كنھھ�ا و, أع�رف م�داھا 
وقد كان ھدفي من .. محتكرة للحكومة ومحرمة علي اJخوان  سBح يشھر في وجه اJخوان ، ,سيما ووسائل اJعBم كلھا

جھودي كلھا ھو إتاحة فرصة لkخوان يفلتون فيھا من براثن ھ�ذه الحمل�ة الظالم�ة الش�ديدة الت�أثير ، ف�ي النف�وس والعق�ول ، 
، كم�ا أنھ�ا أش�د فتًك�ا والكلمة المقروءة والمسموعة أش�د ت�أثيًرا ف�ي العق�ول . والتي تھيئ النفوس والعقول لتصورات خاطئة 

وإذا ك��ان جم��ال عب��د الناص��ر ق��د ض��ج واس��تغاث م��ن نش��رة ص��غيرة .. للنف��وس ، م��ن الجي��وش الج��رارة والبندقي��ة والم��دفع 
فكيف باJخوان وثBث صحف تصدر كل يوم تسيل أنھارھا بفيض زاخر م�ن ا=كاذي�ب .. يصدرھا اJخوان سًرا كل شھر 

شاھير الكتاب ، فضBً عن اJذاعة المسخرة لنفس المھمة ، ثم مجBت وكتيبات تطب�ع وا,فتراءات ضدھم ومقا,ت بأقBم م
حتى المساجد سخرت .. مزينة بالصور وتوزع عن طريق الحكومة وعن طريق ھيئة التحرير ، كل ما بين دفتيھا سم ناقع 

يواكبھا حملة استفزازية أخري م�ن  فإذا علمت أن ھذه الحملة. للنيل من اJخوان وسبھم وتشويه سمعتھم في خطب الجمعة 
ف�ي الوق�ت ال�ذي انقطع�ت في�ه الص�Bت ب�ين ش�باب .. ا,عتقا,ت والتع�ذيب والتش�ريد واJھان�ة الت�ي , تق�يم لkنس�انية وزًن�ا 

إذا وض�عت ك�ل ھ�ذه الظ�روف المس�تفزة .. اJخوان وبين القيادة التي خطط لھا أن تختفي في أح�وج ا=وق�ات إل�ي وجودھ�ا 
إذا .. وتصورت أعصاب شباب وصلت من التوتر إلي أقصي حا,ت التوتر مع الضرب القاسي المستمر عليھا .. ا كلھا معً 

وھو ما كنت أتوقعه وھو أيًضا م�ا ك�ان جم�ال .. فعلت ذلك تصورت ما, بد أن يؤدي إليه ھذا ا,ستفزاز من أخطر النتائج 
  . عبد الناصر يسعي إليه ويھدف له 

  : شر متوقع  •
إنني ذھبت لkقامة في رش�يد وأن�ا أتوق�ع ش�ًرا مس�تطيًرا ولكن�ي , أدري كي�ف يق�ع و, كي�ف : Bصة ما أريد أن أقول خ    

يقابلھ�ا أن . فالحملة ا,ستفزازية الجائحة التي دأبت علي شنھا وسائل اJعBم علي اJخوان ليل نھار ودون انقطاع . يكون 
وكان اعتق�ادي . ة التي , تطاول يعتز بھا الشعب في مصر وفي خارج مصر لkخوان رصيًدا ضخًما من ا=عمال والسمع

أن جمال عبد الناصر بالرغم من تملكه خزائن مصر وجميع وسائل اJعBم ، كما أن ط�وع أم�ره وزارة الداخلي�ة بم�ا فيھ�ا 
فل�ن يص�ل ب�ذلك إل�ي قھ�رھم  من أساليب القھر وا,ستبداد ، فإنه لن يستطيع مھم استعمل من أس�اليب اJرھ�اب م�ع اJخ�وان

ولكنني , أنسي أنه ھذه المرة في موقف أقوي مما كان . القھر الذي يقضي به عليھم ، ولقد جرب ذلك معھم من قبل ففشل 
" عليه في المرة ا=ولي ، فق�د اس�تطاع ھ�ذه الم�رة أن يس�يطر عل�ي الص�حافة بال�ذات س�يطرة تام�ة ، باس�تيBئه عل�ي جري�دة 

نت الصحفي الوحيد المتحرر من أسر السلطة ، والت�ي كان�ت ع�امBً , يمك�ن إغفال�ه ف�ي تأيي�د المط�البين التي كا" المصري 
كما أنه في ھذه المرة سيكون أشد حذًرا منه في المرة السابقة ، فقد تعل�م م�ن فش�له ف�ي الم�رة الس�ابقة الكثي�ر مم�ا .. بالحرية 

إلصاق تھم مفتراة علي اJخوان , يھز ثقة الشعب بھ�م ، كم�ا تعل�م أيًض�ا أن ,بد أنه سيتجنبه ھذه المرة ، فھو مثBً تعلم أن 
لھ�ذا كن�ت ف�ي حي�رة م�ن . قرارات الحل التي تصدرھا الحكومة , قيمة لھا و, تنال من البناء اJخواني في قلي�ل و, كثي�ر 

ولكن الذي كنت .. ا في المرة السابقة ا=سلوب الذي سيتخذه جمال عبد الناصر ھذه المرة بحيث يتجنب أخطاءه التي ارتكبھ
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واثًقا منه أن ا=سلوب أو نوع الشر المتوقع ,بد أن تكون حملة ا,ستفزاز الجائحة التي شنھا منذ حوالي الثBثة أشھر مقدمة 
  . وأنه ,بد أن يستثمر ھذه الحملة أسوأ استثمار .. له 

  ا9سلوب المبتكر أو حادث المنشية 

إليه تصوراتي كل مذھب ، ومع إطBق مخيلتي للسبح في أجواز الخيال ,قتناص أفظع صورة فيه من  مع كل ما ذھبت    
و, أدري .. صور الھول والفزع ، فإنني لم أصادف الصورة التي أعدھا جمال عب�د الناص�ر و, حت�ى م�ا ھ�و قري�ب منھ�ا 

يعد لھا ثم التقي تخطيطه مع الواق�ع ، أم أنھ�ا كان�ت حتى اليوم ھل ھذه الصورة التي انتھت إليھا خطته ھي نفسھا التي كان 
لقد سبق . ولكن القارئ إذا علم أن لكل مقدمة نتيجة لتبددت ھذه الغرابة . رمية من غير رام ؟ وقد يبدو ھذا التساؤل غريًبا 

س�تفزة الت�ي لي أن ذكرت أن أھم ھدف ل�ي ف�ي حملت�ي اJص�Bحية ك�ان إزاح�ة أعص�اب اJخ�وان م�ن الحمل�ة اJعBمي�ة الم
ذلك أنن�ي أعل�م أن لھ�ذه ا=عص�اب ح�ًدا م�ن التحم�ل , تس�تطيع أن تتع�داه ، و,  –يشنھا جمال عبد الناصر عليھم ليل نھار 

ف��إذا تع��دي ا,س��تفزاز ھ��ذه الح��د ، فق��د اJنس��ان  –دأب البش��ر جميًع��ا مھم��ا بلغ��وا م��ن اJيم��ان والص��بر  –تطي��ق أكث��ر من��ه 
  . د أعصابه كان مھيًئا أن يكون ألعوبة في يد عواطفه ، وفي يد من يستغل عواطفه ومن فق.. السيطرة علي أعصابه 

.. وقد كان خوفي أن تصل اJثارة باJخوان إلي ھذا الحد في الوقت ال�ذي كان�ت في�ه س�يطرة القي�ادة غائب�ة ع�ن الس�احة     
أن�ت أدري " ظام الخاص حين حمل عل�يھم وھذا ھو الذي دفعني أن أقول لجمال عبد الناصر بالحرف الواحد عن إخوان الن

الناس بنفسيات ھؤ,ء الشبان وأنھا , تتحمل كل ھذه اJثارة ، فأعطني فرصة =ھدئ من روعھم ، وأنا أستطيع ذل�ك ب�إذن 
ولكنه فيما يبدو كان حريًصا علي أن , يعطي ھذه الفرصة لغرض في ق�رارة نفس�ه ، فھ�و يري�د أن يص�ل باJث�ارة " .. _ 
و, يخفي علي أحد أن محاولة تھدئة ھؤ,ء اJخ�وان ف�ي خ�Bل ھ�ذا الج�و الص�اخب محاول�ة فاش�لة و, يق�دم .. منتھاھا  إلي

وھذا ا=سلوب لم يكن يجھله جمال عبد الناصر ومن حوله من المخططين ، ولذا فإنه أص�ر عل�ي أن , يت�يح .. عليھا عاقل 
  . مسبًقا أننا سنعجز عن إنقاذھا  وحين اضطر قيدھا بشروط كان يعلم. لنا الفرصة 

وضح أن خطة جمال عب�د الناص�ر ق�د وص�لت إل�ي الھ�دف ال�ذي كان�ت تس�عي إلي�ه وتوج�ه  ١٩٥٤أكتوبر  ٢٦في مساء     
ذلك أن إذاعة مصر وإذاعات العالم نقلت إل�ي الن�اس نب�أ مفاجًئ�ا ب�أن جم�ال عب�د الناص�ر نج�ا م�ن محاول�ة .. ا=حداث نحوه 

ك�ان ھ�ذا النب�أ مفاج�أة للن�اس . طب في دار ھيئ�ة التحري�ر باJس�كندرية ، وأن�ه ق�د ت�م الق�بض عل�ي الج�اني اغتياله ، وھو يخ
وإن ك�ان ال�ذي أتوقع�ه ش�يًئا أق�ل .. جميًعا ، ولكنه كان بالنسبة لي لم يبلغ مستوي المفاجأة ، =نني كنت أتوقع ح�دوث ش�يء 

  . من ذلك مثل تفجير قنابل أو نحوھا 

  : دث تحليل ھذا الحا •

وإذا كان ينبغي لمن يستعرض ا=حداث أن , يدع ھذا الحادث دون تحليل ، ف�إنني أري الغن�اء ك�ل الغن�اء فيم�ا ورد م�ن     
وإذا ك�ان ل�ي أن أض�يف ش�يًئا إل�ي ذل�ك .. تحليل في مدخل ھذا الجزء من الكتاب علي لسان اJخوة ص�Bح وص�الح وفري�د 

  : فإنني أقول 
أص�حاب " ن يريدون إتيان عمل كھذا ، أفلم يكن ا=ولي بالقيام به إخوان اJسكندرية ، والمثل يقول إذا كان اJخوا – ١    

والمفروض فيمن يرشح نفسه لمث�ل ھ�ذا العم�ل أن يرت�ب لنفس�ه خط�ة الھ�رب ، و, يس�تطيع ھ�ذا إ, " الدار أدري بمسالكھا 
  . من له دراية كاملة بمعالم ھذا البلد وأدق تفاصيل مسالكھا 

, ش�ك ف��ي أن جم�ال عب��د الناص�ر وم��ن حول�ه م��ن ح�رس حك��ومي ي�دخل في��ه المباح�ث العام��ة والمباح�ث الجنائي��ة  – ٢    
ك�انوا يتوقع��ون ك�ل ش�يء م��ن ناحي�ة اJخ��وان  –والش�رطة العس�كرية والمخ��ابرات العس�كرية والمخ�ابرات العام��ة وغي�رھم 

في نفس الوق�ت ملم�ون إلماًم�ا تاًم�ا بجمي�ع ش�عب اJخ�وان ف�ي  ,سيما النظام الخاص كرد فعل لحمBتھم ا,ستفزازية ، وھم
علي وجه الخصوص ، بدليل أنھم بعد حادث المنشية مباشرة ألقوا القبض علي جمي�ع " النظام الخاص " القطر كله وبأفراد 

ھ�و مع�روف لھ�م و –فل�و أنھ�م أرادوا من�ع محم�ود عب�د اللطي�ف .. أفراد ھذا النظام فضBً عن اعتقال غيرھم م�ن اJخ�وان 
فعدم م�نعھم إي�اه يش�تم من�ه رائح�ة التواط�ؤ  –من السفر إلي اJسكندرية في ذلك اليوم لفعلوا  –بالذات ومعرف لجمال نفسه 

فق�د ك�ان يعلمھ�ا محم�ود وق�د , يعلمھ�ا وھ�و يعلمھ�ا م�ن يرأس�ه ف�ي النظ�ام .. أو علي ا=قل التغافل لحاجة في نف�س يعق�وب 
  . الخاص 

اJخوان يريدون اغتيال جمال عبد الناصر ، فقد كان�ت أم�امھم عش�رات الف�رص لتنفي�ذ ذل�ك دون مخ�اطرة لو كان  – ٣    
ولو فرضنا أن كل الفرص فاتتھم وأرادوا أن ينفذوھا بعد ذلك لما وقع اختيارھم علي تنفيذھا في حف�ل ع�ام يض�من  –تذكر 

ف من صفوف الجالس�ين وال�واقفين ، ولم�ا اخت�اروا ھذا العدد الضخم وھم يعلمون أن رجال المباحث مندسون وسط كل ص
ولك�ان تص�رفھم غي�ر ھ�ذا التص�رف ال�ذي .. أن يصوبوا إليه مسدًسا من أسفل إلي أعلي علي بعد , يقل عن عشرين مت�ًرا 

  . ھو أشبه أن يكون عمBً استعراضًيا منه بأن يكون عمBً جاًدا 
أفراد م�ن اJخ�وان ، ف�إن إتي�انھم إي�اه بھ�ذه الطريق�ة ي�دل عل�ي أن�ه ل�يس م�ن إذا افترضنا جد,ً أن ھذا العمل قام به  – ٤    

وبھ�ذا ك�ان .. تدبير ھيئة كھيئة اJخوان المسلمين فيھا من المعقول ومن الخبرة ما, يتمخض عن مثل ھذه الخط الص�بيانية 
ئة المترامية ا=ط�راف ، وم�ا ك�ان ينبغ�ي أن ينبغي اعتباره عمBً فردًيا , عBقة له بدعوة اJخوان المسلمين ، و, بھذه الھي
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ولك�ن يب�دو أن الھ�دف ك�ان مبيًت�ا .. تؤخذ ھذه الھيئة بجريرة فعل فردي ، بل يؤخذ ھؤ,ء ا=فراد وحدھم بجريرة م�ا فعل�وا 
  . لدي أصحاب السلطة 

  : الفصل الثالث   
  : في أعقاب حادث المنشية   

التي شنھا جمال عبد الناصر علي اJخوان المسلمين ، وكانت من وجھة النظر  كان حادث المنشية ذروة الحملة الجائحة    
المج��ردة ذروة انتص��اره عل��ي اJخ��وان ال��ذين ك��انوا المنافس��ين الوحي��دين ل��ه ، والفئ��ة ا=خي��رة الت��ي تق��ف عقب��ة أم��ام آمال��ه 

ع�ين الن�اس ف�ي مص�ر وخ�ارج وافتت�ان الش�عب ب�ه غش�ي عل�ي أ.. وأطماعه التي لم يكن قد تكشف منھا الش�عب ش�يء بع�ده 
مصر ، حتى إنھ�م حمل�وا م�ا ت�دفقت ب�ه أب�واق الدعاي�ة المص�رية م�ن تح�ريم اJخ�وان المس�لمين عل�ي محم�ل الص�دق ، ول�م 

وأنش�ئت المحكم�ة الت�ي كان�ت محاكمتھ�ا .. يحاولوا أن يعرضوا علي عق�ولھم ظ�روف الح�ادث وم�ا أح�اط ب�ه م�ن مBبس�ات 
م��ة ف��ي الت��اريخ وأش��دھا غموًض��ا ، ونف��ذت ا=حك��ام ف��ور ص��دورھا مم��ا يش��عر ب��أنھم للمتھم��ين ب��أكبر جريم��ة أقص��ر محاك

  . يتسترون علي أسرار يخشون أن تتسرب إلي الشعب لو أن ھؤ,ء المتھمين طال بقاؤھم أحياء 

  : قضية من الواقع تعرض نفسھا علي العقل  •

جنون�ة للق�بض عل�ي اJخ�وان ف�ي ك�ل مك�ان ، وبدأت في نفس الوقت بل ف�ي نف�س الس�اعة ب�ل ف�ي نف�س اللحظ�ة حرك�ة م    
بطريقة توحي ھ�ي وح�دھا ب�أن ح�ادث المنش�ية ك�ان حادًث�ا م�دبًرا ، رس�مه واض�عو خطت�ه ، ووض�عوا مع�ه خط�ة الق�بض ، 
وأعدوا أسماء من يقبض عليھم ، وسلموا القوائم إلي المسئولين من ا=من ، حتى إذا جاءت ساعة الصفر ألقوا الق�بض عل�ي 

  : وإ, فبأي تعليل يمكنك أن تعلل اfتي . ين تضمنت أسماؤھم القوائم ا=شخاص الذ
تقابلت صدفة في السجن الحربي بعد بض�عة أش�ھر م�ن اعتق�الي م�ع ا=خ ا=س�تاذ محم�د س�الم عض�و الھيئ�ة التأسيس�ية "     

ذيع�ت عل�ي الھ�واء ف�ي الس�اعة إن حادثة المنش�ية أ: وھو من أھالي سوھاج وكان مفتش وزارة التربية والتعليم بھا فقال لي 
ف�ي الس�اعة الثامن�ة والنص�ف وص�ل إل�ي بيت�ي مف�تش المباح�ث العام�ة بس�وھاج وف�ي ي�ده كش�ف ب�ه اس��مي ،.. الثامن�ة مس�اًء 

وقال لي مفتش المباحث إنه قد اعتق�ل  –وثBثتنا أعضاء بالھيئة التأسيسية  –واسمك واسم ا=خ ا=ستاذ طاھر عبد المحسن 
: المحسن ، وجاء ,عتقال ، وقال إنه , يعرف عنوان إقامة محمود عبد الحليم فأين ھو مقيم ؟ فقل�ت ل�ه  ا=ستاذ طاھر عبد

  " . إنني , أعلم أنه جاء إلي سوھاج =نه لو كان وصل إلي سوھاج لزارني أو علي ا=قل لعلمت بوصوله 
كنن�ي أوردت ھ�ذه المناقش�ة ل�يعلم الق�ارئ أن ول –ولموضوع اعتقالي ظروف معينة سأعرض لھ�ا بع�د ذل�ك إن ش�اء _     

كشوف ا,عتقال كانت معدة من قبل ، ولكن تنفيذھا كان مرھوناً بوقوع حادث المنشية أو قل موقوتاً بھا أو مرجاً حت�ى ت�تم 
تھم بعد حل ھيئ ١٩٥٤وھنا يجب أن نوضح ما أشرنا إليه من قبل أن اعتقال الحكومة لkخوان في يناير . إجراءات وقوعه 

ومن ھنا كان ,بد م�ن ترتيب�ات محكم�ة لوق�وع ح�ادث المنش�ية  –، وما تكشف بعد ذلك من براءتھم مما نسب إليھم من تھم 
بھذه الطريقة المسرحية المثيرة التي يراھا الش�عب كل�ه بعيني�ه فق�د ك�ان الجمي�ع ف�ي أنح�اء ال�بBد ف�ي تل�ك الليل�ة أم�ام أجھ�زة 

  . الزعيم التي روجت وسائل اJعBم لھا طيلة أيام قبلھا  الراديو مرھفين أذانھم لسماع خطبة
  حتـى تم اعتقـالـي 

قدمت ف�ي فص�ل س�ابق أنن�ي بع�د م�ا ت�م ف�ي اجتم�اع الجمعي�ة التأسيس�ية م�ن إجھ�اض خطتن�ا لتف�ادي الص�دام أو تأجيل�ه ،     
وم�ا . ب�ي وأرض�يت ض�ميري قررت أن , أتخلي عن إخواني وإن كنت أراھم قد تنكبوا طريق الصواب ، حي�ث أدي�ت واج

كان لي بعد ذلك أن أتخلف عن الركب وإن كنت أعتقد أنه متجه إلي مBقاة المصائب وا=ھوال ، وقديًما ق�ال عل�ّي ك�رم _ 
وكنت وإي�اھم كم�ا تمث�ل ف�ي ھ�ذا الموق�ف عل�ّي ك�رم _ وجھ�ه م�ع أص�حابه " كدر الجماعة خير من صفو الفرد : " وجھه 

  : بقول أخي ھوازن 
  أمرتھمو أمري بمنعرج اللوى             فلم يستبينوا النضح إ, ضحي الغد          

ما كان لي أن أتخلف عن الركب وأ,قي ما يBقي راضي النفس مستريح الضمير ، موقًنا علي كل حال بوعد _ الذي     
ِ وَ (: , بتخلف حين قال  ِقينَ َقالَ ُموَسى لَِقْوِمِه اْسَتِعيُنوا بِا*# ِ ُيوِرُثَھا َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاقَِبُة لِْلُمت# واJخوان  )اْصبُِروا إِن# ا9َْْرَض ِ*#

مھما اخطئوا فإن أخطاءھم , تمس صميم دعوتھم ، و, تنال من صBبة مبادئھم ، و, من عمق إيمانھم ، و, من جBل 
فنا حول أيھما نسلك ، واتفق ا=كثرون علي الطريق الشائك فBبد أن نسلكه جميًعا إخBصھم سالك واfخر شائك ، فإذا اختل

وھكذا سرنا مع الركب .. ونصل إلي الھدف أخيًرا ، ولكن بعد أن تتقطع أقدامنا وتتمزق ثيابنا وتدمي وجوھنا وجلودنا 
  . شيد ھكذا كان سفري إلي موطني ا=صلي ر.. ونحن نعرف ما وراء ھذا السير من أھوال 

  : الصداقات في الريف  •

.. الصداقات عموًما عامل مؤثر في حياة الناس ، ولكن تأثيرھا في الريف أبعد مدى منه في العواصم والمدن الكبيرة     
وحين رأيت بعد اجتماع الھيئة التأسيسية ا=خير أن آوي إلي مسقط رأسي رشيد ، شعرت بالتأثير العميق للصداقات بين 

  : وقد تجلي ھذا التأثير العميق خBل فترة إقامتي في رشيد علي الوجه اfتي .. الي الريف الناس من أھ
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مع احتجابي معظم الوقت في البيت فإنني في الفترات القليلة التي كنت أقضيھا خارج البيت كنت أشعر بتعاطف : أو,ً     
أننا أھل بيت عريق في التدين والتعليم الديني ، ومن  ولعل ذلك نابع من أنھم يعرفون عنا –كبير ممن ألقي من أھل بلدي 

  . الخطب وا=حاديث التي كنت ألقيھا عليھم في مقتبل أيامي في دعوة اJخوان المسلمين 
أن الصداقات التي كانت تربط بين والدي وعمي وبين رجال اJدارة في مركز رشيد ، جعلت ھؤ,ء الناس : ثانًيا     

وقد قاموا في ھذا الصدد .. وجودي في رشيد ويحاولون أن يدفعوا عني كل خطر يستطيعون دفعه يحاولون التستر علي 
  . بمجھود كبير , أنساه وأسأل _ أن يحسن جزاءھم عليه ، فكم كتبوا ردوًدا علي المسئولين عند استفسارھم عني 

ولو, .. ة امتدت نحو خمسة وأربعين يوًما صداقة عمي مع مفتش صحة المركز أتاحت لي فرصة إجازة مرضي: ثالًثا     
  . ولو, ھذه اJجازات لتغير الوضع بالنسبة لي . ظروف طرأت سأذكرھا إن شاء _ ,متدت أكثر من ذلك 

الذين كانوا حريصين  –علي أثر وقوع حادث المنشية جاءني أحد أقربائي موفًدا من رجال اJدارة بالمركز : رابًعا     
إن رجال اJدارة يطلبون منك أن تستنكر حادث : وقال لي  –تصال المباشر بي إيثاًرا لمصلحتي ومصلحتھم علي عدم ا,

اكتب ھذا ا,ستنكار وسيصل إلي الصحف عن طريقھم دون أن تعرف : وقال لي .. المنشية وتعلن تبرؤك ممن دبروھا 
  . الصحف المكان الذي جاءھم منه 

نذ عرفت دعوة اJخوان أوثر التجاوب دائًما مع العقل والمنطق دون العاطفة ، فقد وجدت ولما كنت في جميع مواقفي م    
فالحادثة وإن كان لھا .. ما طلب إلّي وإن كان يلذع قلبي ويتجافي مع عواطفي فإنه يتجاوب مع العقل ويتمشي مع المنطق 

ج مصر خالي الذھن من ھذه الظروف ، من الظروف ما يوحي بأنھا مسرحية حكومية إ, أن الشعب في مصر وفي خار
فعدم استنكاري للحادث .. و, يعرف إ, أن الذي حدث ھو اعتداء غاشم علي رجل , يزالون يرون فيه تحقيق أمالھم 

وتبرئي من مدبريه , يغير من فھم الشعب للحادثة علي الصورة التي تصوروھا وإنما سيحرجني ويحرج ھؤ,ء الرجال 
يدفعوا عني خطًرا ھو في نظرھم عظيم ، ولكنني كنت أعلم أنه خطر أعظم مما يتصورون ، =نني أعلم  الذين يحاولون أن

أنني أطوي أحناء ضلوعي علي أسرار كنت ابتھل إلي _ أن يعفيني من موقف اضطر فيه إلي إفشائھا , حرًصا مني 
ا وكتبت ا,ستنكار ونشر في الصحف ، و, ولھذا استجبت لما طلبو.. علي نفسي وحسب بل حرًصا علي ھذه الدعوة 

  . أدري كيف وصل إلي الصحف 

  : إشاعة ھروب ا9خ يوسف طلعت إلي رشيد  •

بصدد تأثير الصBت أراني مديًنا بدين كبير إلي زمBء لي كراًما بمصلحة القطن التي كنت أعمل بھا و,سيما ل?ستاذ     
عزيز ا=ستاذ أحمد عبد اللطيف نجيب مدير المستخدمين بالمصلحة فقد حسين الخضري مدير مراقبة القطن وإلي ا=خ ال

عمB أو,ً علي تعديل نقلي وإرجاعي من مصلحة ا=موال المقررة بقنا إلي مصلحة القطن بجرجا وقد قاما بإبBغي ھذا 
وقد تبين لي .  حتى , تستدل وزارة الداخلية علي مكان وجودي –عن طريق صديق  –النبأ عن غير الطريق الرسمي 

,عتقال ليلة حادثة المنشية  –حيث كان يجب أن أكون .. فيما بعد أن وزارة الداخلية حين أرسلت إلي رجالھا في سوھاج 
اتجھت وزارة الداخلية إلي مصلحة القطن تسألھا عني وعن مقر إقامتي ، وأرسلت إليھا  –وردوا عليھا بأنني غير موجود 
ن ، فكان ا=خ ا=ستاذ أحمد عبد اللطيف باعتباره المسئول عن المستخدمين با,تفاق مع أكثر من خطاب في ھذا الشأ

إن ھذا الشخص ليس بالمصلحة با,تفاق مع ا=ستاذ حسين : ا=ستاذ حسين الخضري يرد عليھم في كل مرة بقوله 
Jجراء خطير ومجازفة من ھذين ومع أن ھذا ا.. إن ھذا الشخص ليس بالمصلحة : الخضري يرد عليھم في كل مرة بقوله 

الرجلين الكريمين إ, أن _ الذي كان إرضاءه ھدفھما قد سلZم ، وقد ساعد علي ذلك طبيعة الروتين الحكومي الذي يخفي 
وقد نجح ھذا ا=سلوب نجاًحا كبيًرا فيما يختص بي ، فقد ظللت مجھول المكان قرابة شھر ونصف . كثيًرا مما يراد إخفاؤه 

  : تى حدثت الحادثة التالية شھر ح
كان مأمور مركز رشيد حين قدمت إليھا ا=ستاذ الحبال وكان رجBً فيما بلغني طيباً ، وإن كانت الخدمات التي قدمت     

إلّي في أيامه لم تأت عن طريقه مباشرة ، بل كانت تأتي عن طريق مرءوسيه من رجال اJدارة وھو قد , يدري عن 
اضطرب معه حبل الصBت ، بل تقطعت .. ى طرأ علي الموقف طارئ لم يكن يخطر علي البال وجودي برشيد ، حت

تحت عنف شدته وسائل الصداقات ، واكفھر الجو فجأة حتى صار كالليل البھيم ، ذلك أن القبض علي ا=خ يوسف طلعت 
تھا الحكومة علي اJخوان عقب حادث باعتباره رئيس النظام الخاص كان ھدفاً سياسًيا من أھداف حملة اJرھاب التي شن

ثم قالوا إنه . وأركبوه القطار المتجه إلي القاھرة مع حرسه  –كما شاع  –وقد قبضوا عليه فعBً من اJسماعيلية .. المنشية 
وا إن بعض ا=شخاص أبلغوا وزارة الداخلية أنھم رأ: ثم قالوا . غافل الحرس وقفز من شباك القطار في أثناء سيره وھرب 

وحينئذ تذكروا أن رشيد ھي .. وھنا قامت قيامة وزارة الداخلية علي رشيد . شخًصا تنطبق عليه أوصافه في ناحية رشيد 
فطلبوا في ھذه الحالة الھستيرية لم يكن بد من أن يبلغ رجال المباحث رغم . مسقط رأس محمود عبد الحليم ومقر أسرته 

  . نه كان في رشيد وغادرھا منذ فترة إ: أنفھم عن وجودي برشيد ولكنھم قالوا 
وكان من أثر ذلك أن اعتبروا ھذا إھما,ً من مأمور المركز ونقلوه في الحال وطلبوا من محافظة البحيرة موظف كبير     

للقيام بمھام مركز رشيد في خBل تلك الفترة العصيبة ، فانتدب المحافظ لھذه المھمة مأمور ضبط المحافظة الذي قدم في 
ولقد كانت مصادفة طيبة أن اختير لھذه المھمة ھذا الرجل بالذات ، فإن ا=ستاذ عبد العزيز منصور . لحال وتولي مھمته ا
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مأمور ضبط المحافظة كان قبل ذلك بسنوات طويلة معاون إدارة مركز رشيد وكان صديقاً حميًما لوالدي وعمي وكانت 
وما كادت تطأ قدمه رشيد حتى أرسل في طلب والدي .. أيام كنت صغيًرا بيننا وبينه صلة عائلية ، وھو يعرفني شخصًيا 

  : وعمي وأسّر إليھا الحديث التالي 
إن وزارة الداخلية في حالة ھستيرية لما بلغھا أن يوسف طلعت رؤى في ناحية رشيد ، وقالت الوزارة لمحافظ : قال     

لد محمود عبد الحليم ،  و,بد أنه يعلم أن محمود عبد الحليم في البحيرة إنھا تعتقد أن يوسف طلعت اختار رشيد =نھا ب
فإننا نطلب إليك انتداب موظف كبير ليذھب إلي رشيد ويلقي القبض علي محمود .. رشيد ، ولھذا جاء إليه ليختفي عنده 

به إلّي المحافظ من القيام لما بلغني ھذا الموضوع سارعت إلي ما طل: ثم قال ا=ستاذ عبد العزيز .. عبد الحليم في الحال 
  : وأنا , أستطيع أن أقبض عليه لسببين . أنتم إخوتي ومحمود ابني : ثم قال .. بھذه المھمة Jنقاذ ما أستطيع إنقاذه 

=نه إذا قبض عليه في رشيد فستوجه إليه تھمة إيواء يوسف طلعت ويعتبر : وثانًيا .. عاطفتي نحوكم ونحوه : أولھما     
ولھذا فرجائي أن يسافر محمود اليوم إن أمكن أو صباح غد علي ا=كثر إلي مقر عمله في : ثم قال . يكاً له حينئذ شر

=نني سأبلغ الداخلية أنه ليس موجوًدا في رشيد وأنه بمقر عمله في جرجا ،وسأرتب مع المباحث  –جرجا ليعتقل من ھناك 
وجاء والدي وعمي ، وأبلغاني ما . أن يوسف طلعت رؤى في رشيد تقريًرا بأنه غادر رشيد إلي مقر عمله قبل أن يشاع 

  . قاله ا=ستاذ عبد العزيز منصور ، فقمت في الحال وأعددت حقيبتي إلي جرجا وسافرت في الحال 

  : في جرجا  •

لي في وكانت أول مرة أنزل فيھا ذلك البلد الذي كان في يوم من ا=يام عاصمة المحافظة وكان . وصلت إلي جرجا     
ولكنني كنت حريًصا علي أن , أنزل . جرجا ابن خالة من أبر وأكرم أقاربي ، ھو الحاج سيد أحمد عثمان تاجر الحبوب 

وذھبت في المساء لزيارته فاستقبلني بما طبع عليه من كرم وحسن وفادة وأقسم =نزلن . فنزلت في أحد الفنادق . في بيته 
إنني قدمت إلي جرجا =عتقل ، وأنا : وشرحت له الظروف وقلت له في صراحة  عنده ، ولكنني أصررت علي ا,عتذار

. في انتظار ذلك بين لحظة وأخري ، و, أحب أن يعرف أنني اعتقلت من بيتك فأسبب لك متاعب بدون داع و, مبرر 
يفتي مأمور المركز وطلب وبعد بضعة أيام , أذكر عددھا اfن ولكنھا , تعدو الثBثة حضر إلي المحلج حيث ھو مقر وظ

  . وكان الرجل يعتقد أنھا مفاجأة لي .. مقابلتي فقابلته فعرفني بشخصيته وقال لي إنه يأسف =نه كلف بالقبض علي 
وقد سألني عن محل إقامتي فأخبرته بالفندق الذي أقيم فيه فصعد معي إلي حجرتي . ركبت السيارة مع مأمور المركز     

وي حقيبتي ففتشھا ثم ذھبت معه إلي مبني المركز حيث قدمني إلي نائب المأمور حيث بقيت معه في ، ولم يكن لي متاع س
وقد أمضيت .. في ھذا المكتب في انتظار وصول أول قطار يصل إلي القاھرة " كنبة عربي " حجرة مكتبه وجلست علي 

لعاملين بالمحلج فغمروني بعواطفھم التي , في مكتب نائب المأمور ساعتين قدم لي خBلھما بعض من تعرفت عليھم من ا
بالرغم مما  –وشعبنا .. أنساھا حتى اليوم =ن المجاملة في موقف كالذي كنت فيه تعد شجاعة أصيلة وكرًما بل ومجازفة 

ن أما اب.. فإنه , يزال كثيرون منه محتفظين بما طبعوا عليه من نبل ووفاء  –رزح تحته من كBكل الظلم وا,ستبداد 
خالتي الحاج سيد فأكل إلي _ وحده حسن جزائه علي ما قدم لي في ھذه الفترة العصيبة فقد أرسل إلّي نجله ا=ستاذ محمد 
رحمه _ بطعام فاخر وفاكھة ، وظل بجانبي حتى تحرك القطار بل وقد حاول أن يرافقني إلي القاھرة لو, أن أقسمت 

  . عليه أن , يفعل 
أن أسجل موقفاً يدل علي أن نفوس الكثيرين من ھذا الشعب ا=صيل ھي كالذھب الذي انھال عليه التراب ويحق لي ھنا     

بينما كنت جالًسا عند نائب المأمور أدخل عنده مجموعة من .. وا=قذار حتى طمست معالمه ، وخبا تحت ظBمھا نوره 
وأخذ الرجل .. الكذب وا,ختBق لنفي تھم موجھة إليھم  الناس تمثل فريقين بينھما خصومة ، وقد اعتاد ھؤ,ء الناس علي

يستجوبھم بالحسنى ولكنھم لجوا في أساليبھم الملتوية مما جعله يلجأ ھو اfخر إلي معاملتھم بأسلوب خشن استعمل فيه 
المألوف في لم يكن في كل ما حدث أمامي شيء يستوقف النظر =نه التصرف . بعض ا=لفاظ النابية والسباب مع التھديد 

 ًBيا أستاذ , تؤاخذني في ھذه : " مثل ھذه الحا,ت ولكن الذي استوقف نظري أنني رأيت نائب المأمور يلتفت إلّي قائ
ا=لفاظ التي , تليق أن أتفوه بھا في وجودك ، وليست ھي من طبيعتي ، ولكن معذرة ، فكثرة احتكاكنا با=شرار علمتنا 

  " . ل _ أن يتوب عليه من ھذا العمل الذي يؤدي به إلي التفوه بمثل ھذه ا=لفاظ وسأل الرج.. ألفاظاً كھذه 
  : كان لھذه الواقعة أثر عميق في نفسي =ن لھا د,لتين     
  . أن الدنيا ,زالت بخير ، وأن في ھذا الشعب معادن نفيسة تتمني أن ترفع عن نفسھا ما تراكم عليھا من أقذار : ا9ولي     
فنحن في .. سيضيع ھباًء بإذن _  –نحن اJخوان  –أن المجھود الذي بذله جمال عبد الناصر لتلويث سمعتنا : الثانية     

ذلك الوقت كنا تحت نير حملة التلويث ، وكانت ھذه الحملة قد وصلت إلي ذروتھا ، ثم إنني مقبوض علّي باعتباري من 
في الصحف ، ومع ذلك فالمكلف بالقبض علّي ينظر إلي نظرة اJجBل  أئمة الفساد ورءوس الضBل كما كان مكتوًبا

  . وا,حترام ، ويعتبرني ممثBً للطھر والنقاء إلي الحد الذي جعله يعتذر إلّي من ألفاظ وجھھا لغيري أمامي 

  الباب الخامس عشر 
  في السجـن الحـربي 

  : الفصل ا9ول   
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  : إلي السجن الحربي   

ار الذاھب إلي القاھرة ، ودعن�ي قريب�ي وع�دد م�ن الع�املين ب�المحلج حت�ى ق�ام القط�ار ، وكن�ت ف�ي ص�حبة لما جاء القط    
مظھ�ًرا  –وك�ان المعت�اد ف�ي تل�ك ا=ي�ام  –وكان إنساًنا , يقل نبBً عن زمBئه ورؤسائه في المرك�ز . معاون بوليس جرجا 

تق�ل حت�ى يس�لم إل�ي الس�لطات ف�ي الق�اھرة ، ولك�ن ھ�ذا الرج�ل أن توضع القيود في يدي المع –من مظاھر اJھانة والتنكيل 
حت�ى وص�ل القط�ار بن�ا إل�ي محط�ة الق�اھرة فك�ان ف�ي انتظارن�ا س�يارة م�ن .. ورؤساءه رفضوا أن يع�املوني ھ�ذه المعامل�ة 

موني ب�دورھم سيارات البوليس أوصلتنا إلي وزارة الداخلية ، حيث سلمني ھذا الضابط الكريم إلي المسئولين فيھا ال�ذين س�ل
  . إلي إدارة المعتقل الذي كان ھو السجن الحربي بالعباسية 
  اDستقـبال  )١(

وا,ستقبال في السجن الحربي كان مفاجأة ؛ =نه كان شيًئا غير الذي سمعناه من جمال عبد الناصر وھو يتوعدنا وظنناه     
استقبلنا ب�ه ف�ي الس�جن الحرب�ي ، ك�ان ش�يًئا جدي�ًدا ف�ي ولكن الذي .. يومئذ أنه قد تخطي بوعيده ھذا حدود الBئق والمعقول 

. وكان عاًرا لطخ سمعة ھذه البBد تلطيًخَ◌ا لن يمحي علي مر الزمن ، =نه كان إھداًرا لkنسانية واfدمية .. تاريخ مصر 
ي ف�ي ك�ل مك�ان عند دخول باب السجن الحربي يقابل المعتقل بعاصفة من الصفع با=يدي والركل با=قدام والضرب بالعص

من جسمه ، ثم تحلق رأسه حلقاً يكاد يزي�ل ك�ل م�ا بھ�ا م�ن ش�عر ، ث�م ي�ؤمر بحم�ل أمتعت�ه والج�ري بھ�ا إل�ي زنزانت�ه تح�ت 
أم�ا الس�باب وا=لف�اظ البذيئ�ة الت�ي نغفلھ�ا =نھ�ا ,  –عاصفة أخري من الصفع والركل حتى يدخل باب زنزانته وتغلق عليه 

  . من اJھانات  تعد إھانة إذا قيست بما سواھا
  الزنـزانـة  )٢(

وبابھ�ا قطع�ة واح�دة . أرضيتھا م�ن ا=س�فلت . أما الزنزانة فھي حجرة صغيرة تقل مساحتھا عن ثBثة أمتار في مترين     
ول�يس بھ�ذه . وم�ز,ج الب�اب م�ن الخ�ارج . من الحديد ليس به إ, ثقب صغير ف�ي مس�احة الع�ين يمك�ن إغBق�ه م�ن الخ�ارج 

بالزنزان�ة . س�م ش�به مس�دودة ب�أعواد م�ن الحدي�د  ٣٠× س�م  ٦٠ طاقة صغيرة ق�رب س�قفھا مس�احتھا نح�و الحجرة نوافذ إ,
ج��رد,ن أح��دھما للتب��ول واfخ��ر للش��رب ، ونظ��ًرا لض��يق الزنزان��ة بنز,ئھ��ا م��ن المعتقل��ين رف��ع ج��ردل ش��رب الم��اء منھ��ا 

ومص��روف لك��ل معتق��ل . ة إل��ي ثماني��ة أف��راد وأعط��ي لك��ل معتق��ل قل��ة م��ن الفخ��ار ، فق��د وص��ل ع��دد المعتقل��ين ف��ي الزنزان��
بطانيتان سوداوان من بطانيات الجيش وعليه أن يدبر لنفسه وسادة يضعھا في النوم تحت رأسه ، وكانت الوسادة عادة ھ�ي 

وھذه الزنازين كانت مجردة من أي شيء ينام عليه ، فليس بھ�ا أس�رة طبًع�ا ،  –الحذاء المغطي بجزء من إحدى البطانيتين 
ال��ذي اعت��اد الن��اس أن يتن��دروا ب��ه رم��ًزا لمعن��ي اJھان��ة ، ھ��ذا الب��رش ل��م يك��ن " الب��رش " , أل��واح م��ن الخش��ب و, حت��ى و

وتظل الزنازين مغلقة طول . موجوداً بل كان النوم علي ا=سفلت مباشرة فكنا ننام علي إحدى البطانيتين ونتغطى با=خرى 
ات ف��ي الثالث�ة ص��باًحا أي بع�د منتص��ف اللي�ل قب��ل الفج�ر ، وف��ي الس�اعة الس��ابعة الي�وم والليل�ة و, يف��تح بابھ�ا إ, خم��س م�ر

صباًحا لتق�ديم اJفط�ار وف�ي الواح�دة بع�د الظھ�ر لتق�ديم الغ�داء ، وف�ي الخامس�ة مس�اء لتق�ديم العش�اء ، وتف�تح وق�ت الض�حى 
  . للخروج إلي الطابور اليومي 

ة الص��غيرة المغلق��ة والمحكم��ة اJغ��Bق و, منف��ذ لھ��ا إ, الطاق��ة وإذا تص��ورت ثماني��ة أش��خاص ن��ائمين ف��ي ھ��ذه الحج��ر    
ي�أتي العس�كري فيف�تح ب�اب الزنزان�ة ف�ي الس�اعة الثالث�ة .. الصغيرة قرب س�قفھا فإن�ك , ش�ك تعتب�رھم غ�ارقين ف�ي ع�رقھم 

انة وفي خارجھا كان صباًحا سواء في الصيف أو في الشتاء ، فإذا كان الوقت شتاء فإن الفرق بين الحرارة في داخل الزنز
وإذا .. فما بالك إذا تع�رض ل�ه ك�ل ي�وم .. أن يصيب أي إنسان بمرض يقضي عليه إذا تعرض فجأة لھذا الفرق مرة واحدة 

يج�ب أن يك�ون الجمي�ع ف�ي خ�ارج الزنزان�ة .. فتح الباب فالويل لمن أبطأ في الخروج إلي الع�راء حي�ث الس�قف ھ�و الس�ماء 
دمي�ه قبقاب�ه أم�ام دورة المي�اه ، حي�ث , يس�مح للش�خص أن يمك�ث داخ�ل المرح�اض أكث�ر م�ن وفي يد كل م�نھم قلت�ه وف�ي ق

والمسموح له بعد ذلك أن يغسل وجھه ويم? قلت�ه ث�م يص�عد إل�ي زنزانت�ه ، ولكنن�ا كن�ا نتوض�أ وض�وًءا .. دقيقتين ثم يخرج 
ردل الب�ول لص�به ف�ي دورة المي�اه فكن�ا نتن�اوب وكان علينا أيًضا في ھذه المرة من الفتح أن نصحب معنا ج. سريًعا خاطفاً 

وكان مسموًحا لنا با,ستحمام في ھذه الفترة قبل الفجر مرة كل أسبوعين تقريًبا ولك�ن ب�دش ب�ارد تك�اد تك�ون  –ھذه المھمة 
ي ھذا أنن�ا والعجيب ف. برودته في ليالي الشتاء إلي ما يقرب من التجمد ، علي أ, يستغرق ا,ستحمام أكثر من ثBث دقائق 

قضينا في ھذا السجن ما قضينا تحت ھذه الظروف القاتلة التي أشرت إلي القليل منھا ، ومع ذل�ك ل�م يم�ت أح�د من�ا ب�ل ول�م 
  . يمرض والحمد q ، وكان منا الشيوخ والشباب 

  : وصف السجن الحربي  •

الحرب��ي حت��ى يس��تطيع الق��ارئ أن  وينبغ��ي قب��ل أن استرس��ل ف��ي ش��رح ا=س��لوب ال��ذي كن��ا نتعام��ل ب��ه أن أص��ف الس��جن    
  . يتصوره 

وھ�و مع�د ,س�تقبال المحك�وم عل�يھم م�ن جن�ود الج�يش وض�باطه ف�ي . ھذا السجن مبني عل�ي رب�وة ف�ي منطق�ة العباس�ية     
وظل منذ إنشائه , يدخله إ, العس�كريون حت�ى ج�اء جم�ال عب�د الناص�ر فجعل�ه =ول م�رة مع�تقBً . جرائم عسكرية خطيرة 

والسجن مكون من عدة أبنية ، كل بناء منھا مستقل عن غي�ره ، ويس�مي ك�ل بن�اء منھ�ا س�جًنا ، ويمي�ز ك�ل س�جن .  للمدنيين
وھناك سجون  –وھذا السجن الكبير ، وھذه الشفخانة أي المستشفي ) ٤(فھذا سجن . عن اfخر إما برقم وإما بصفة معينة 
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ويبق�ي بع�ض . والس�جن الكبي�ر ) ٤(ن اJخ�وان يش�غلون س�جن من دور واحد كالشفخانة وسجون أخري من عدة أدوار وكا
وبجان�ب البواب�ة . كما أن داخ�ل ك�ل س�جن فن�اء تتناس�ب س�عته م�ع س�عة الس�جن . السجون وبعض أرض فضاء واسعة جًدا 

العمومية للسجن توجد المكاتب وھي عبارة عن عدة حجرات متBصقة من دور واحد بھا القائمون عل�ي إدارة الس�جن وھ�م 
اس�مه حم�زة البس�يوني ھ�و قائ�د الس�جن ) مق�دم(جموعة من الضباط كان علي رأسھم في ذلك الوقت ضابط برتب�ة بكباش�ي م

  . الحربي 
والسجن الكبير الذي كنت نزيله ھو مبني علي أرض مربعة الشكل ومقام علي ك�ل ض�لع م�ن أض�Bعه المرب�ع بن�اء م�ن     

ين المتBصقة أمامھا ردھة بعرض متر تقريًبا تفتح عليھا أبواب الزنازين ثBثة أدوار ، كل دور عبارة عن صف من الزناز
وبھذا السجن ثBثمائة زنزانة وبالدور ا=رضي توجد دورتان للمياه كما توجد عدة . ، وللردھة سور يطل علي فناء السجن 

وأم�ا ف�تح الس�اعة . من�ه الذي يش�غله اJخ�وان أيًض�ا ھ�و عل�ي نس�ق الس�جن الكبي�ر وص�ورة مص�غرة ) ٤(وسجن  –مكاتب 
السابعة فھو لتقديم طعام اJفطار ، وق�د نس�يت م�ا ك�انوا يقدمون�ه لن�ا ف�ي اJفط�ار ولك�ن ال�ذي أذك�ره أنھ�م ك�انوا يق�دمون لن�ا 
الشاي في أقدام من ا=لمنيوم القذر ، وإني أذكر ھذا الشاي دون غيره =نني لم أكن أشربه , =نه في إن�اء ق�ذر وإنم�ا =نن�ي 

وأم�ا ف�تح . الشاي من قبل أن أدخل السجن الحربي بسنين طويلة =سباب ذكرتھا في الجزء ا=ول من ھذه المذكرات  أقاطع
الساعة الواحدة بعد الظھر فلتقديم طعام الغداء ، ويتكون ع�ادة م�ن رغي�ف وح�Bوة طحيني�ة وتك�اد تك�ون الح�Bوة الطحيني�ة 

ة الخامس�ة مس�اًء ك�ان لتق�ديم وجب�ة العش�اء وھ�ي ع�ادة ع�دس أو خض�ار وفتح الساع –ھي أحسن ما كان يقدم لنا من طعام 
  . مطبوخ مع رغيف وأرز وقطعة من اللحم 

وعلي العموم فإن الطعام الذي كان يقدم لنا كان ھو نفسه الذي كان يقدم للجنود م�ع مBحظ�ة أن الجن�ود ھ�م ال�ذين ك�انوا     
ة الح��ال ي��ؤثرون أنفس��ھم علين��ا مس��تبيحين ذل��ك نح��و ق��وم ي��رون ف��ي يتول��ون طھ��ي الطع��ام وتقس��يمه وتوزيع��ه فك��انوا بطبيع��

وقد رأوا بأعينھم رؤسائھم وسادتھم يرغمون ھؤ,ء المعتقلين علي أك�ل الطع�ام .. اضطھادھم زلفى إلي رؤسائھم وسادتھم 
بن�ا ف�ي غياھ�ب الس�جن وق�د علمن�ا بع�د أن ألق�ي . ممزوًجا بالتراب ، و, يجد ھؤ,ء المعتقلين خونة للوطن وس�فاكو لل�دماء 

الحربي الذين يختارون للعمل بالسجن الحربي يخت�ارون ع�ادة م�ن المش�ھود لھ�م بالغلظ�ة والفظاظ�ة والقس�وة والجھ�ل ، م�ع 
ويميزون علي زمBئھم الذين لم يصلحوا للعمل بالسجن الحربي بع�Bوة يمنحونھ�ا . المقدرة علي كيل السباب وبذاءة اللسان 

ل�م يك�ن طھي�ه أكث�ر  –والمفروض أنه الوجبة الرئيسية في اليوم =نه طعام مطھ�و  –وطعام العشاء  .تسمي عBوة اJجرام 
وم�ع ذل�ك .. من إلقاء الخضار كما ھو تقريًبا في ماء مغلي و, تستطيع أن تميز أي نوع من الخضار ھو ، =نه , طعم ل�ه 

  . كنا نقبل عليه بشھية 

  : نسمة وسط الضيق  •

أذكر أننا عند دخولنا ھذا السجن عندما استقبلونا بعواصف اJجرام ، كان ھ�ؤ,ء الجن�ود حريص�ين عل�ي  و, يفوتني أن    
أي م�ن رش��يد وأن��ه " بل��دياتي " س�ؤال ك��ل من�ا عل��ي بل��ده ، فلم�ا ذك��رت بل�دي تق��دم جن��دي م�نھم نح��وي وأس�ر ف��ي أذن��ي أن�ه 

تخفيًفا من _ عني في ھذا الجح�يم " محمود " لجندي وكان ھذا ا،، وقد فعل .. سيحاول ا,تصال بي بطريقة غير مكشوفة 
ولق�د ك�ان ھ�ذا  –وكثيًرا ما كان يحمل مني خطابات =سرتي ومنھا إلّي حتى نقل من السجن بعض بضعة أشھر .. الملتھب 

غي�ر وم�ع ذل�ك فق�د ك�ان يج�ازف ھ�ذه المجازف�ة ب. الجندي معرًضا =خطر العقوبات في مجازفته بحمل خطابات مني وإلّي 
 –وفي ھذا د,لة واضحة علي أن أبناء ھذه البBد تنط�وي ج�وانحھم عل�ي مش�اعر م�ن النب�ل تختف�ي تح�ت ظ�واھر .. مقابل 

  . تتنافي مع النبل والكرم والمروءة  –قضت بھا الظروف السيئة 

  : فتح الضحى وا9غنية المشئومة  •

ن فتح الضحى ھ�ذا ك�ان ل�ه وض�ع خ�اص ، إذ ك�ان ھ�و أخرت الكBم عن فتح الضحى وتكلمت عما قبله وعما بعده ، =    
الھوان الذي ما بعده من ھوان ، فإن الكريم يصبر علي الجوع والعطش وعلي العرى وعلي الن�وم عل�ي الت�راب ، ولكن�ه , 

فم�ا بال�ك إذا أرغ�م عل�ي أن يوج�ه إل�ي نفس�ه بنفس�ه ھ�ذه .. يصبر عل�ي أن توج�ه إلي�ه كلم�ات تطع�ن ش�رفه وتم�تھن كرامت�ه 
لقد كان السجن أحب إلي نفوسنا م�ن الخ�روج م�ن ظ�Bم .. لقد كان فتح الضحى سحقاً لكرامتنا وتحطيًما لنفوسنا .. لكلمات ا

الزنازين وقارس جوھا إلي ھذا الفناء المترامي ا=طراف حيث الھواء النقي والشمس الس�اطعة والج�و ال�دافئ المطل�ق ال�ذي 
  . ھو أعز أمنية يتمناھا مسجون 

كان�ت تخ�رج ف�ي ف�تح الض�حى ھ�ذه ) .. ٤(وربع ھ�ذا الع�دد ك�ان ف�ي س�جن . في السجن الكبير نحًوا من ثBثة آ,ف  كنا    
وتحت سياط الجBدين كان علي طائفة منا أن تنشد بأعلى صوت نشيًدا أو أغنية كانت تغنيھا أم .. اf,ف وتصطف صفوفاً 

وعلي بقية ھذه اf,ف المصطفة أن تردد .. وتحقيًرا لkخوان المسلمين  كلثوم بعد حادثة المنشية تمجيًدا لجمال عبد الناصر
وكل ھذا بنغمة ا=غنية ، ويظل ھذا اJنشاد أكثر م�ن س�اعة وق�د . فاصلة واحدة معينة بعد كل فاصلة تنشدھا الطائفة الولي 

وكان أش�د م�ا يم�زق . لملتھبة يتخلله تحول ھذه الصفوف إلي طوابير جري سريع تحت وطأة السياط ا –يصل إلي ساعتين 
قلبي أن يقع نظري في أثناء ھذه الطوابير علي ا=ستاذ المرشد العام وھو يجري في الصف كما يج�ري أص�غر ش�اب من�ا ، 

ودع عنك أمر الس�ن ، وانظ�ر إل�ي مكان�ة ھ�ذا الرج�ل ال�ذي يج�ري وھ�و .. مع أن سنه في ذلك الوقت كان نيفاً وستين عاًما 
Bواستمر فتح الضحى علي ھذا ا=س�لوب المھ�ين . د في أثناء الجري باسمه المجرد في استھزاء وسخرية يلھث ويناديه الج
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المتھتك في فنون اJھانة حت�ى انتھ�ت محاكم�ات م�ا س�موه محكم�ة الش�عب ونف�ذوا حك�م اJع�دام ف�ي اJخ�وة ا=ع�زاء الش�يخ 
  . تاذ إبراھيم الطيب محمد فرغلي وا=ستاذ عبد القادر عودة وا=ستاذ يوسف طلعت وا=س

ل?ستاذ أحمد أبو الف�تح فق�رة يتح�دث فيھ�ا ع�ن ص�فة ح�ب ا,نتق�ام " جمال عبد الناصر " وفي ھذا الصدد أنقل من كتاب     
وق�د ح�دث بع�د ذل�ك ح�وادث كثي�رة تثب�ت ھ�ذا : "  ٢٣٨المتأصلة في نفس جمال عبد الناصر إلي ح�د ش�اذ ج�اء ف�ي ص�فحة 

أن اش�ترك اثن�ان م�ن المح�امين ف�ي المطالب�ة بالحري�ات ،  ١٩٥٤د حدث في فترة شھر مارس الشذوذ لدي عبد الناصر ، فق
وكان أولھما المغفور له عبد القادر عودة الذي انضم للمتظاھرين ترحيًب�ا بع�ودة نجي�ب بع�د إبع�اده وخط�ب ف�ي الجم�اھير ، 

وأم�ر عب�د . الناصر يطالب بتحقي�ق الحري�ات والثاني ھو أحمد حسين المحامي وكان قد أرسل برقية شديدة اللھجة إلي عبد 
تع�رف العس�اكر .. أھ�Bً أحم�د : وفي اليوم التالي لBعتقال طلبت عبد الناص�ر تليفونًي�ا ف�رد عل�ّي بقول�ه . الناصر باعتقالھما 

حت�ى ك�ان  ض�ربوھما با=حذي�ة: فلما سألتنه عم�ا فعل�وا بھم�ا ق�ال .. عملوا إيه بعبد القادر عودة وأحمد حسين في السجن ؟ 
لقد كان جمال يروي لي القصة وصوته يحمل كل معاني الفرح والنشوة والسرور . صراخھما يسمعه جميع من في السجن 

 .  
يس�يح دم�ه " وفي مقابلة لي معه بعد ذلك عاد إلي ذكر المغفور له عبد القادر عودة فقال إنه لن يستريح حتى يسفك دم�ه     
له عبد الناص�ر ض�من م�ن اعتق�ل م�ن اJخ�وان المس�لمين ، قدم�ه للمحكم�ة العس�كرية الت�ي وفعBً عقب حادث المنشية اعتق" 

ورغ��م ت��دخل جمي��ع .. وأص��درت المحكم��ة حكمھ��ا بإعدام��ه " محكم��ة الش��عب " ش�كلھا م��ن أعض��اء مجل��س قيادت��ه وس��ماھا 
  " . اJعدام رؤساء الدول العربية لمنع تنفيذ أحكام اJعدام ، أصر عبد الناصر علي التنفيذ ونفذ حكم 

أما المرشد العام وا=ستاذ عبد العزيز عطيه فق�د خف�ف عنھم�ا حك�م اJع�دام إل�ي ا=ش�غال الش�اقة المؤب�دة لتخطيھم�ا س�ن     
وحينئذ بذلوا في تغيير أس�لوب .. وسحب ھؤ,ء اJخوة وھم ومن حكم عليھم بأحكام مختلفة إلي السجون المدنية  –المعاش 

وًرا يجم�ع ن�ز,ء ك�ل س�جن ف�ي فنائ�ه عل�ي الج�ري الس�ريع الممت�زج باJھان�ة اللفظي�ة والمادي�ة فتح الضحى بأن جعلوه ط�اب
  . الجسدية 

  ھل اجتاز عبد الناصر امتحان ا9صالة أم سقط ؟  •

إن جمال عبد الناصر ق�د ظف�ر : ولقد كنت أتحدث مع نفسي وأنا واقف في طابور الضحى قبل تنفيذ ھذه ا=حكام وأقول     
فھ�ل يلھ�م ھ�ذا الرج�ل م�ا يلھ�م الك�رام . لمعركة التي دارت رحاھا بيننا وبينه ، وھا ھو ذا قد أخذنا أسري تحت يده بنا بعد ا

  فيسجل لنفسه مجًدا يخلده الزمن ؟ 
   إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا               من كان يألفھم في الموطن الخشن          

عة عش�ر قرًن�ا وس�تظل إل�ي ا=ب�د تق�رأ تمجي�د محم�د ب�ن عب�د _ ح�ين دخ�ل مك�ة منتص�ًرا فBزالت الدنيا بأسرھا منذ أرب    
ج�ئ بھ�م إلي�ه ليفع�ل بھ�م م�ا يش�اء ، ولين�تقم م�نھم انتقاًم�ا يش�في .. وجئ بأعدائه الذين أخرجوه من مكة بع�د أن ح�اولوا قتل�ه 

اذھب�وا : " فكان رده عليھم أن قال لھ�م .. أخ كريم أخ كريم وابن : ما تظنون أني فاعل بكم ؟ قالوا : فقال لھم .. صدورھم 
ھل يلھم ھذا الرجل ما يلھم الكرام ؟ ھذه فرصة : كنت كل يوم أتحدث مع نفسي وأسائل نفسي ھذا السؤال " . فأنتم الطلقاء 

.. ي حقيقتھ�ا إن�ه امتح�ان ينص�ھر ف�ي أتون�ة النف�وس لتظھ�ر عل�. ذھبية قلما تتاح للرجال ، وھي فرصة إذا أفلتت فلن تع�ود 
فنفوس معدتھا الذھب ، والذھب سيد المعادن فھو , يخشي من معدن آخر أن يتفوق عليه فيسلبه السيادة ، فھو إذن في غير 

فيك�ون ف�ي ذل�ك تج�لZ لمزاي�اه ، .. حاجة إلي إظھار تفوقه بسحقه للمعادن ا=خرى ، بل إنه قد يدعوھا ، ويوس�ع لھ�ا بجانب�ه 
ونفوس مع�دتھا الحدي�د فھ�و دائ�ب . لرونقه ، وتوھج لبريقه يزيد الناس إعجاًبا به وإقراًرا بسيادته  وت?لؤ لجماله ، وسطوع

الغيرة مما حوله من معادن ، يح�اول أن يطف�ئ م�ل لمع�ان يب�دو منھ�ا ، ب�ل إن�ه يتمن�ي ل�و تت�اح ل�ه الفرص�ة ليوريھ�ا الت�راب 
وحينئ�ذ يس�تطيع أن ي�دعي إن�ه ل�يس حدي�ًدا .. عيون الن�اس غي�ره ويھيل عليھا من تBله ما يحجبھا عن العيون فB يبقي أمام 

  . وإذا فقدت العيون كل معدن نفيس ، لم يعد أمامھا إ, أن تقنع بالحديد .. وإنما ھو الذھب 
     ولكن البBد إذا اشمخرت            وصـّوح نيتھا رعي الھشيم          

كان�ت تت�وق إل�ي أن ت�ري م�ن انتص�ر عليھ�ا وعل�ي زمBئھ�ا ق�د انتص�ر . ة كل ھذا كان حديث نفس مع إقرارھا بالھزيم�    
كانت تتوق بل كانت تتحاشى أن تتحول ھزيمتھا إلي ھزيمة لھذا الشعب أمام نفس تعالت عن الخض�وع للمث�ل .. علي نفسه 

وك�ان .. ملك�وا أس�جحوا العليا والمروءة ، وغلبت عليھا خستھا فأعمتھا عن سلوك طريق الك�رام ال�ذين ق�دروا عف�وا ، وإذا 
=ن اJجھ��از عل��ي الج��ريح , ينب��ئ إ, ع��ن خس��ة نف��س " وأ, تجھ��زوا عل��ي ج��ريح : " م��ن وص��ية خلف��اء اJس��Bم لق��وادھم 

وق�ديًما .. أن الجريح , يستطيع أن يدفع عن نفسه ، وھذه من صفات اللئ�ام  مالمجھز ولؤم طبعه ووضاعة أصله ؛ =نه يعل
  : قال الشاعر المسلم 

  ملكنا فكان العفو منا سجية           فلما ملكتم سال بالدم أبطح          
وكثيًرا ما ينشب بينك وبين صديق لك من أسباب العداء ما يؤدي إلي القطيعة ، وإلي نيل كل منكما من أخيه ، ولكن     

حينئذ .. نه قد سقط في يدك حين يتدخل بينكما القضاء ، ويقضي لك علي أخيك فتظفر به ويصير في قبضتك وتشعر بأ
تنضح عليك أصالتك فتتعفف عن أن ترغم أنفه وھو ملقي بين يديك ، وبد,ً من أن تمد يدك إلي وجھه بصفعة ، تمد يدك 

وتظفر الدموع من .. إلي وجھه تمسح عنه التراب ، ثم تمد يدك مرة أخري تأخذ بيده لينتصب واقفاً ، وتجلسه بجانبك 
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ويعتبر الذي كسب الجولة ھو الذي فتح ذراعيه لعدوه القديم بعد .. ما من آثار ما دب بينكما من شقاق عيونكما تغسل قلبيك
ولكن ھذا الموقف , يقفه إ, الكرام ا=صBء وھم ا=قلون ذوو القلوب .. أن انتصر عليه وأحاط به وملكته الظروف أمره 

ابُِرونَ َوَقالَ ال#ِذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َوْيلَ (الكبيرة  ِ َخْيٌر لَِمْن آَمَن َوَعِملَ َصالًِحا َوDَ ُيلَق#اَھا إDِ# الص#   .  )ُكْم َثَواُب &#
لو أن بجانب ھذا الرجل أناًسا مخلصين وذوى بصائر لما : كل ھذه ا=حاديث كانت تدور في خاطري وأقول لنفسي     

سانحة التي إن فاتت فلن تعود ، وأن يمد يده وھو منتصر فيسجل فاتھم أن يسدوا إليه النصيحة بأن يقتص ھذه الفرصة ال
ولكن يوم أعلنوا أمامنا فخورين أحكام اJعدام بعد تنفيذھا . لنفسه مجًدا خالًدا ، ويجنب البBد أخطاًرا , يعلم مداھا إ, _ 

ظر غلب كبره علي عقله ، والتھمت أيقنت أ, أحد حول ھذا الرجل إ, جاھل أو منافق ، وأن الرجل ذاته رجل قصير الن
  . آماله دينه وخلقه 

  سبكناه ونحسبه لجينـًا                فأيدي الكبر عن خبث الحديد          
ُئُكْم بِا9َْْخَسِريَن أَْعَماDً (: وصدق _ العظيم      Bْنَيا وَ * قُلْ َھلْ ُنَنب ُھْم ُيْحِسُنوَن ُصْنًعاال#ِذيَن َضل# َسْعيُُھْم ِفي اْلَحَياِة الد2  )ُھْم َيْحَسبُوَن أَن#

 .  

  : الفصل الثاني   
  : مـآثـم D تـنـسي   
  : أول ا`ثام ابتداع أن يكون السجن مكاًنا ل3عتقال  – ١  

فإذا كان ھذا السجن سجًنا حربًيا مخصًصا لمن . إن مجرد إيداع المعتقلين في سجن ھو خروج عن العرف والقانون     
وكان معروفاً أن العسكري .. ر ضده حكم في جريمة بالغة الخطورة من العسكريين فإنه اعتداء آخر علي القانون صد

الذي كتب عليه أن يقضي مدة سجن في السجن الحربي ھو إنسان كتب عليه الشقاء ؛ =نه سيقضي مدة سجنه في جھنم 
وقد يلقي باقي داخله بعد  –لحظة دخوله مما أشرنا إليه من قبل ومحال أن ينسي معتقل دخل ھذا السجن ما قوبل به . العليا 

ذلك أشد مما لقي في ھذه اللحظة ، ولكن الذي لقيه في ھذه اللحظة , ينسي مھما نسي ما بعدھا ؛ =ن المفاجأة المذھلة ، 
  . والمفارقة المزلزلة جرحت في القلب جرًحا عميقاً غائًرا , يندمل 

لذھن أن ھذا ا,ستقبال إن ھو إ, نوع من التعذيب ، ولكن الواقع ليس كذلك ، فالتعذيب أمر شائع في وقد يتبادر إلي ا    
كل عھود الظBم ، يطلب من الرجل ا,عتراف بأمور معينة لمصلحة الحاكم ، ويكون الحاكم نفسه أو معاونوه ھم الذين 

فيكون التعذيب حينئذ نتيجة .. به بمختلف ألوان التعذيب يتفاوضون مع ھذا الرجل ، فإذا لم يعترف أمروا بضربه أو تعذي
لمقدمات مھدت النفس لما سوف ينتابھا من عنت وإرھاق وإھانة ، ويشعر الذي يحيق به ذلك أنه إنما يحيق به لقاء ثمن ھو 

أما ا,ستقبال فھو  ثم إن الذين فاوضوه وأمروا بتعذيبه ھم أفراد من مستواه ا,جتماعي ،.. استمساكه بالحق وصبره عليه 
إھانة بغير مقدمات ، وصادرة من أدني المستويات إلي أعلي المستويات ، أدني المستويات سًنا وثقافة ومكانة في المجتمع 

  ! " . لو ذات سوار لطمتني ؟: " وقديًما قالوا .. إلي أعBھا في كل ذلك 
  : طوابير ا�ھانة  – ٢  

وأحب أن . نت في أوائل أيامنا بالسجن الحربي ، وقد أعتبرھا امتداًدا Jھانة ا,ستقبال أشرت إلي ھذه الطوابير التي كا    
أزيد علي ما قلت أنني حتى بعد أن انتھت مدة اعتقالي وخرجت إلي الحياة كنت , أطيق أن تطرق سمعي ھذه ا=غنية 

باJھانة التي لحقت بنا في ا=يام السوداء التي  إنھا كانت تشعل في صدري ناًرا ، =نھا كانت تذكرني.. اللعينة =م كلثوم 
  . أومأت إليھا 

  : طوابير ا�رھاب  – ٣  
لقد كانوا في كل يوم وقت الضحى يقتحمون لنا الزنازين ويأمرون بالنزول في أسرع جري إلي فناء السجن حيث     

كنا نخرج من زنازيننا و, نعرف ھل نعود  نصطف طوابير ، ولفظاعة ما كان ينتابنا في ھذه الطوابير من إرھاب وإجرام
إنني , أزال أذكر أننا بعد أن نستمر ساعة علي . إليھا أحياء أو , نعود حيث نضرب بالرصاص وندفن في سفح الجبل 

ا=قل في جري مستمر تحت وابل من السياط التي , تبالي علي أي جزء من أجسامنا تقع ، نؤمر بالوقوف في ثبات كثبات 
اثيل ثم يوجه إلينا كBم فحواه أننا لم يعد لنا قيمة ، وأن ا=وامر صدرت باستئصالنا من الوجود ، وأن علينا أن نزل في التم

ونظل في ھذه الوقفة ونحن نتوقع أن نضرب ، ا=وامر بما يفعله فينا ) وھو باشجاويش(ھذه الوقفة حتى تأتي إلي ھذا القائد 
  . ا الموت من كل مكان بالنار من خلفنا أو من أن يأتين

لقد جعلتني ھذه الوقفة أقدر فظاعة وقفة يوم القيامة حق التقدير ، وأقدر ، لقد كنت في ھذه الوقفة أتذكر وقفة يوم القيامة     
كيف أن الناس من شدة الموقف يتمنون أن يصرفوا ولو إلي جھنم ، وھنا كنا نتمنى أن ينھوا حياتنا مرة واحدة فينقذونا من 

الموت ، بل إنه صار لنا أمنية من  ةا ا,نتظار الذي ھو أشد ألف مرة من الموت ، لقد حببت إلينا الطوابير اJرھابيھذ
كنت في تلك ا=ثناء في سن تناھز ا=ربعين أو تظل عليھا ، وكان أكثر من معنا في المعتقل في أسنان . أعظم أمانينا 

تھان به ممن ھم في سن آبائنا ممن تخطوا الستين ، ومع ذلك فإن زبانية تقارب ھذا السن ، ولكن كان معنا عدد , يس
و, أدري كيف نجا ھؤ,ء من الموت ، .. السجن الحربي لم يكونوا يعتمدون أن يسوقوھم بالسياط فيجروا كما تجري تماًما 

و, أنسي بھذه المناسبة أن .. ين فلقد كنت أتوقع في كل طابور أن يقعوا صرعي ولكن عناية _ كانت أعظم من كيد الظالم

http://www.ikhwanwiki.com


أجريت له " العناني " أذكر أن شاًبا من إخوان قنا كان إذ ذاك طالًبا أزھرًيا بالقسم الثانوي ويحضرني من اسمه اfن لقبه 
ل عملية استئصال الزائدة الدودية وجئ به بعد ثBثة أيام فلم يرحموه من ھذه الطوابير اللعينة وكان يجري معنا تحت واب

  . و, أدري كيف نجا ھذا الشاب من الموت .. من السياط وجرحه يدمي 
  : مھزلة المحاكمات  – ٣  

إذا أردنا الحديث عن المحاكمات في السجن الحربي فB يمكن فصل الكBم عنھا عن التعذيب ؛ =نھما كانا مBزمين     
ھما جائًزا في خاطر الذين كانوا يعيشون خارج السجن تمام التBزم ، و, ينفصBن أبًدا ، وإذا كان تصور الفصل بين

الحربي ولم تلق بھم المقادير يوًما داخل أسواره ، فإن الذين عاشوا داخل ھذه ا=سوار وكانوا يرون ما يجري فيھا ، 
رفون ھؤ,ء , يع.. ويسمعون ما ينبعث من حجرات التحقيق من صراخ واستغاثات تفتت ا=كباد ، وتقطع نياط القلوب 

المحاكمات إ, أنھا الفصل ا=خير من مسرحية التفنن في انتھاك آدمية اJنسان ، والتوحش الذي انحدر إليه العاملون بھذا 
وھؤ,ء الذين كانوا يعيشون مًعا في زنزانة . السجن وسادتھم حتى أتوا من الوحشية ما تعاف أن تأتيه الكBب والذئاب 

عق اليوم ويفتح الباب في ھدأة الليل فيھبوا من نومھم واقفين ، فينادي علي أحدھم فيتقدم إليه فيأتي نا.. واحدة مغلقة عليھم 
وفي غسق الفجر يفتح الباب مرة أخري فيھبون من نومھم واقفين .. وھو صحيح معافى فيأخذه ويغلق الباب ويمضي به 

ي نقالة والدماء تنزف من كل مكان من جسمه وھو مذعورين فإذا بصاحبھم الذي خرج ماشًيا علي قدميه أتي به محمو,ً عل
  . فاقد الوعي ، و, يدري أين ھو و, من ھم الذين حوله 

ولن أثير موضوع جيران ھؤ,ء الذين يعيشون في الزنزانة المجاورة ، والذين أخذ واحد منھم بنفس ا=سلوب وفي     
ثم .. النھار وأقبل الليل التالي وتوالت ا=يام ولم يجيئوا به  نفس الوقت من الليل ، ثم جاء الفجر ولم يجيئوا به ،و طلع

وھم يعلمون وكل مكن دخل السجن الحربي في أيامنا يعلم أن الھروب من السجن الحربي .. أعلنوا أنه ھرب من السجن 
  . فلھؤ,ء قضية أخري لن يحكم فيھا إ, الزمن .. نوع من المحال بل ھو المحال نفسه 

ھذا الذي ذكرت أن أوضح أن محاكمات السجن الحربي لم يكن التعذيب منفصBً عنھا بل كان جزًءا منھا قصدت من     
وأنا ,زلت أعجب من قوة في بBدنا ھذه إذا أرادوا أن يستشھدوا علي ما ارتكب اJنسان من ظلم ، .. وھي جزء منه 

ضمانات العدالة ، استشھدوا بمحاكم التفتيش التي جرت وعلي تجريد الذين قدموا للمحاكمة من حق الدفاع عن أنفسھم ومن 
في القرون الوسطى بأوروبا ، مع أن محاكم التفتيش ھذه لم تعد في ميزان الظلم في حق اJنسان شيًئا يذكر بجانب 

اكم ولكنني مع ذلك ألتمس عذًرا لھؤ,ء الذين لم يزالوا يستشھدون بمح..  ١٩٥٥،  ١٩٥٤محاكمات السجن الحربي عامي 
فمحاكم التفتيش مع ما كان فيھا من مآثم فإنھا كانت محاكمات علنية سجلھا التاريخ بل سجل كل ما فيھا كما " التفتيش 

أبقت محاكم التفتيش .. لقد أبقت محاكم التفتيش علي بعض ضمانات لم تبق عليھا محاكم السجن الحربي . سجل أحكامھا 
وزمانھا ، فكان الذي سيحاكم يعلن بمكان المحاكمة وزمانه كما كان يعلن ذلك  علي العBنية وعلي إعBن مكان المحاكمة

أما محاكم السجن الحربي فإنھا لم تبق علي شيء ، جعلت المحاكمة سرية ، فالمتھم , يعلم أنه سيحاكم .. لغيره من الناس 
فه , الذي سيحاكم و, أھله و, أي أحد إ, قبل موعد المحاكمة بساعات ، كما جعلت مكان المحاكمة وزمنھا سًرا , يعر

كأنما يحس ھذا الحاكم .. ثم إنھا جعلت الدفاع محرًما كما جعلت إصدار حكمھا علي المتھم سًرا . داخل البBد و, خارجھا 
َماَواُت (وزبانيته الذين جعلھم قضاة أنھم , يجرون محاكمة بل يدبرون مؤامرة ،ويأتون أمًرا إدا  ْرَن ِمْنُه َوَتْنَشق2 َتَكاُد الس# َيَتَفط#

ا   )ا9َْْرُض َوَتِخر2 اْلِجَبالُ َھّدً

  " . اJثم ما حاك في صدرك وكرھت أن يطلع عليه الناس : " وصدق رسول _ صلي _ عليه وسلم . 
ب في ھذا الشأن ولكن الناس حتى يومنا ھذا ,زال أكثرھم يجھلون حقيقة ما كان يجري في ھذا السجن بالرغم مما كت    

من كتب ؛ =ن المسيطرين علي وسائل اJعBم في بBدنا ,زالوا يعملون جاھدين علي ستر مآثم ذلك العھد وحجب حقيقته 
ا إDِ# َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ َعَم3ً َصالِحً (و, أدري ما الذي يدفعھم إلي ذلك ، فإن كانوا من الضالعين في ھذه المآثم فقد تابوا .. 

ُ َغفُوًرا َرِحيًما ُ َسيBَئاتِِھْم َحَسَناٍت َوَكاَن &# لُ &# Bوإن كانوا برءاء من ھذه المآثم فماذا يضيرھم من كشف النقاب عن  )َفأُوَلئَِك ُيَبد
  . ومھما يكن من أمر فإن ا=يام كفيلة بإماطة اللثام عما يريد إخفاؤه .. الحقيقة 
  رئ من خليقة            وإن خالھا تخفي علي الناس تعلم ومھما يكن عند ام         

  : التعذيب علي نغمات أم كلثوم  – ٥  
ومن تغالي المشرفين علي ھذا السجن في التھتك أنھم كانوا يبدأوا عمليات التعذيب الذي يسمونه التحقيق بعد عشاء كل     

لسجن بأعلى صوتھا الذي كان يصم اfذان بأغاني أم كلثوم ، يوم ، وكنا نعرف أنھم بدأوه حين كانت تنطلق ميكروفونات ا
والناس الذين يمرون بجانب السجن الحربي أو الذين يسكنون قريًبا منه ، معذورون . وتظل علي ھذا الضجيج حتى الفجر 

أن يخففوا عن حين يسمعون ھذه ا=غاني تذاع أن يحسنوا الظن بإدارة السجن ويعتقدوا أنھم من الرحماء الذين يريدون 
وما علم ھؤ,ء أن ھذا الذي يسمعون إن ھو . السجناء مرارة السجن فلجأوا إلي إذاعة ھذه ا=غاني ترفيًھا عنھم وشفقة بھم 

وھي حيلة شيطانية ماكرة ، وأسلوب فاجر مبتكر ، .. إ, تمويه ليستروا في ضجيجه صراخ من يسامون ألوان العذاب 
ويجدر بي في ھذا السياق أن أسجل ظاھرة عجيبة طيلة فترة التحقيقات ، تلك ھي ما . يري ونسيان تام لوجود إله يسمع و

كان _ تعالي يلقيه علّي من النوم الذي , أستطيع مغالبته في كل ليلة بعد انطBق المكبرات فB أكاد أسمع منھا نصف 
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وكلما تذكرت ھذه .. زنازين علينا قبل الفجر ساعة حتى أكون مستغرقا في نوم عميق , أستيقظ منه إ, حين تفتح ال
فأنا الذي كنت , أستطيع أن أنام إ, في ھدوء وفي أمان ، أنام في .. الظاھرة تعجبت لرائع صنع _ وسابغ فضله علّي 

ولو, ھذا . .ھذا فضل من _ علّي , أنساه .. مكان النوم في غابة الذئاب والنمور والضباع والثعابين مما حولي , يحدث 
  . الفضل , أقول لتحطمت أعصابي بل أقول لفقدت أعصابي ولفقدت نفسي 

  : لجنة حقوق ا�نسان  – ٦  
عدد يتراوح بين العشرة  –التي , يعرف مكانھا أحد حتى المتھمين  –في كل يوم كان يرسل إلي قاعة المحكمة     

وكانت المحكمة السرية تحكم عليھم جميًعا بأحكام تتراوح بين . ليه والعشرين ممن تم التحقيق معھم با=سلوب الذي أشرنا إ
وكانت الفرصة الوحيد للمقابلة  –خمسة أعوام وخمسة وعشرين عاًما ، حتى إنه في يوم من ا=يام تقابلت في دورة المياه 

بBًء حسًنا في حرب فلسطين  مع ا=خ ا=ستاذ محمود عبده ، وكان إذ ذاك ناظر مدرسة ثانوية ومن اJخوان الذي أبلوا –
تصور يا فBن أن ا=حكام التي أصدرتھا ھذه المحكمة ضد اJخوان بلغت حتى اfن كذا ألف عام : فقال لي  – ١٩٤٨سنة 

إن ھؤ,ء الناس , يعلمون أن العالم ينظر إلي ھذه ا=حكام باعتبارھا : قال  –) و, أذكر اfن عدد اf,ف الذي قاله ( 
  . مدى استقرار الحكم فكلما زاد عددھا نقصت ثقة الدول في الحكومة التي أصدرتھا مقياًسا ل

وبالرغم من الحجاب الحديدي الذي كان يعيش اJخوان في السجن الحربي من ورائه والرقابة الصارمة حتى علي     
وعن طريق ھذا .. ستخفين أنفاسھم ، فإن اJخوان استطاعوا أن يتصلوا ممن يعيشون خلف ا=سوار من اJخوان الم

ا,تصال استطاع إخوان السجن أن يعرفوا أن إخوانھم في الخارج أرسلوا إلي ھيئة ا=مم المتحدة وإلي لجنة حقوق اJنسان 
بھا برقية يشرحون فيھا عمليات التعذيب الذي يقع اJخوان فريسة لھا في السجن الحربي ، والمحاكمات السرية التي تعقد 

وقد طلب ھذا المندوب من الحكومة . فاستجابت لجنة حقوق اJنسان وقررت إرسال مندوب عنھا إلي القاھرة لمحاكمتھا ، 
وقد أمكن تبليغ اليوم المحدد إلي .. المصرية أن يحدد له يوم يحضر فيه المحاكمة ، واضطرت الحكومة أن تحدد له اليوم 

  . اJخوان في السجن الحربي 

  : كمات الخطوات المتبعة في المحا •

  : وكانت الخطوات المتبعة في المحاكمات ھي     
  . يسحب المطلوب محاكمته من زنزانته سًرا بعد العشاء ويقاد إلي المكاتب : أو,ً     
يكون المحققون قد كتبوا محضًرا كامBً للتحقيق مع ھذا الشخص قبل حضوره بما فيه من أسئلة وأجوبة كما : ثانًيا     

  . يريدون 
يقدم ا=خ المطلوب إلي المحقق الذي يجلس بجانبه قائد السجن الحربي وضباط المخابرات وضابط علي ا=قل : ثالًثا     

ويقرأ المحقق علي ا=خ التھمة المطلوب اعترافه بھا فينفيھا ا=خ لعدم معرفته  –من رجال جمال عبد الناصر الشخصيين 
  . بھا و, با=شخاص الواردة أسماؤھم فيھا 

  . يأمر الزبانية عساكر التعذيب بخلع مBبس ا=خ عن جسمه فيفعلون : رابًعا     
  . يبدأ بضربه بالكرابيج علي جميع أجزاء جسمه وھو طبًعا يصرخ ويستغيث : خامًسا     
لي به  يؤمر بإيقاف الضرب ويطلب منه ا,عتراف بالتھمة فيقول لھم كيف أعترف بشيء لم يحصل و, عBقة :سادًسا     
 .  

يؤمر بمعاودة تعذيبه فتستعمل طرق أخري من التعذيب غير الضرب ؛ =ن جسمه لم يعد فيه سنتيمتر واحد : سابًعا     
فنستعمل وسائل أخري كاJحراق بأعقاب السجائر والكي بالنار في أماكن متباينة وحساسة من  –خال من آثار الكرابيج 

أو يضرب مرة أخري حتى يلتھب جسمه كله وينزف من جميع  –ذا الوضع أو يعلق منكًسا مع ضربه في ھ –جسمه 
أجزائه ثم يلقي وھو في ھذا ا,لتھاب في زنزانة مجھزة تجھيًزا خاًصا ومملوءة بالماء المثلج بحيث يغمر الشخص حتى 

أو وسائل أخري , تقل  أو يلجأ إلي أحط الوسائل بإحضار زوجته أو بناته وأخواته وتھديده بھتك أعراضھن أمامه –رقبته 
  . انحطاًطا ووحشية عن ھذه الوسائل 

وھكذا يجرب معه من ھذه الوسائل حتى يضطر إلي التوقيع علي المحضر الذي عرضوه عليه من أول ا=مر إنقاًذا     
  . لحياته وعرضه 

اع المشي علي قدميه ، اعتبروه حتى إذا توقف النزف واستط.. تضمد جراحه النازفة ، ويلقي به في زنزانته : ثامًنا     
  . صالًحا للتقديم إلي المحكمة 

وتكون المناداة ليBً ، فيقابلھم قائد السجن الحربي أو من . ينادي عليه وعلي زمBئه الذين مروا بكل ما مر به : تاسًعا     
حذرھم من أن يذكر أحد منھم شيًئا ينيبه ممن ھم علي شاكلته ، ويخبرھم بأنھم سيذھبون غًدا إلي المحكمة في الصباح ، وي

  . مما ھو متھم به أو أن يشكو أي نوع من التعذيب وإ, عادوا إلي تعذيب أشد 
يذھب بھذه المجموعة إلي المحكمة التي , يعرفون مكانھا و, زمانھا و, أشخاصھا ، فيجدون أنفسھم أمام : عاشًرا     

إ, ثBثة ضباط ممن يسمون الضباط ا=حرار ، فيشعر ھؤ,ء المتھمون حجرة داخل ثكنات الجيش ليس فيھا أحد مطلقاً 
لم يخرجوا عن حدود السجن الحربي ، وأن ھؤ,ء ليسوا إ, فصBً من المسرحية المجرمة  –بوقوفھم أمام ھؤ,ء  –أنھم 
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حكم عليه مما طلب إليه نعم في:أھذا توقيعك ؟ فيقول : ويسأل رئيس المحكمة الھازلة كل واحد من المتھمين  –الھازلة 
  . ثم يرجعون إلي زنازينھم بالسجن الحربي كما كانوا . الحكم به 

فلما علم اJخوان بالسجن الحربي باليوم الذي سيحضر فيه مندوب ا=مم المتحدة جلسة  –ھذه خطوات المحاكمة     
لنبأ وطلبوا إليھم أن يكشفوا للمحكمة أمام المحاكمة أخبروا اJخوان الذين سيقدمون إلي المحاكمة في ذلك اليوم بھذا ا

 –ودعي ھؤ,ء اJخوان فعBً للذھاب إلي المحكمة حيث وجدوا . الحاضرين فيھا عن شيء من آثار التعذيب في أجسامھم 
ونودي علي أول المتھمين فسأله رئيس المحكمة . أشخاًصا حاضرين منھم مندوب ا=مم المتحدة  –علي غير المعتاد 

  : د كالمعتا
  ھل ھذا توقيعك ؟     
  . نعم ولكنني لم أرتكب التھمة المكتوبة : قال     
  فلم إذن وقعت عليھا ؟ : قال     
وخلع مBبسه التي كشفت عن ظھره فرأي جميع الحاضرين ظھره مشرًحا بطريقة .. سأريك لماذا وقعت عليھا : قال     

  . ضي عليه اfن خمسة أشھر وقال لھم إن ھذا ا=ثر ھو أثر تعذيب م.. مثيرة 
. الذين ظنوا أنه قد أحاطوا بكل شيء علًما " آلھتھم " إلي الترتيب الذي وضعه اJخوان في غفلة من " القاضي " فتنبه     

  . وأمر برجوع ھؤ,ء المتھمين إلي المعتقل . فأوقف المحاكمة مدعًيا تأجيلھا لتحقيق ما زعمه المتھمون من التعذيب 

  : نون أنا القا •

. وفي مساء ذلك اليوم حين أرخي الليل سدوله ، فتحت الزنازين كلھا فجأة وعلي غير المعتاد وبطريقة ھستيرية     
وصدر أمر في مكبر الصوت بخروج المعتقلين جميًعا من زنازينھم والوقوف أمامھا في الطرقة من السور الحديدي الذي 

ا حول السارية العالية التي تتوسط فناء السجن ناًرا تتأجج وقد عB لھيبھا حتى كان رأين.. أمامھا ، فخرجنا وھالنا ما رأينا 
 –أعلي من سقف الدور الثالث في السجن ، وحولھا عساكر السجن يمدونھا بقطع ضخمة من جذوع ا=شجار لتزداد تأججا 

ب السارية قائد السجن حمزة البسيوني ورأينا بجان.. فأحسسنا بأن شًرا مستطيًرا يقترب منا وأننا علي وشك خطر داھم 
ورأينا أمام حمزة .. بشاربه المتھدل الذي تصل ذؤابته إلي ما تحت ذقنه ، ويشعر رأسه المشعث ، وكرباجه تحت إبطه 

ثم انطلق حمزة يقول بصوت المغضب .. ھم الذين كانوا يحاكمون صباح ھذا اليوم  –البسيوني طابوًرا من المعتقلين 
  : غطرس الحانق المت

لقد ظنوا ) أشار إلي الطابور الذي أمامه(انظروا إلي ھؤ,ء الكBب .. إن كنتم تريدون القانون فأنا القانون .. اسمعوا     
لقد رجعوا إلّي وھا ھم أو,ء في قبضتي وتحت قدمي وسأسحقھم حتى , .. ولكن ھيھات .. أنه يستطيعون أن يشكوني 

  . مثلما فعلوا يفكر أحد منكم أن يتجرأ ويفعل 

  : أنا أحيي وأميت  •

ثم أخذ يتوعد بألفاظ وعبارات لم يفه بأخطر منھا قارون ، ولكنھا تشبه ما قاله النمرود Jبراھيم حين كان يحاجه إذ قال     
" اك والنمرود كان ملًكا , معقب لحكمه كما زين له غروره ، ولكن ھذا الحمزة البسيوني كان إذ ذ" .. أنا أحيي وأميت " 

يرأسه من الضباط العقداء فالعمداء فا=لوية فالفرقاء فالمشير ، ھذا في قطاع الجيش ، ثم ھناك رياسات أخري في " مقدًما 
فإذا وصل الغرور بمثل ھذا الصعلوك إلي حد ادعاء ما استأثر الخالق جل وعB به لنفسه من .. أبنية الدولة ا=خرى 

أما ادعاؤه أنه ھو القانون ، فھذه قضية لم . ون بذلك قد جاوز غروره غرور النمرود خصائص اJحياء واJماتة ، فإنه يك
. تكن موضع خBف بيننا وبينه ، فإننا كنا نعلم علم اليقين أن , قانون في البBد منذ تمكن جمال عبد الناصر من السلطة 

وإذا أردت توضيًحا لھذا .. سلطة أنه ھو القانون ومعني عدم وجود قانون في البBد ھو أن يدعي كل من بيده أي قدر من ال
  . المعني يصل بك إلي لبه  ، فإن القانون في ھذه الحالة يكون ھو ا=ھواء 

ذي اتخذ ١وإذا كان النمرود ملًكا ادعي الخصائص اJلوھية ، فإن ھذا الصعلوك ادعي خصائص اJلوھية في الوقت ال    
كيف يظنون بأنفسھم ھذا الظن وھم .. ولقد كنا نعجب أشد العجب لھؤ,ء الناس .. اصر له إلًھا من البشر ھو جمال عبد الن

  يعلمون أنھم سوف يموتون ؟ 

  : أربعمائة كرباج  •

فدعا بأولھم فتقدم إليه . وبعد أن ھدد توعد وأفاض في تأليه نفسه ناسًيا خالقه وبارئه ، قرر تأديب ھؤ,ء اJخوة الكرام     
ثم قرر بصوت جھوري ھز السجن بمن فيه أنه . فربطوه ربًطا قاسًيا وكان ظھره عارًيا . السارية ، فأمر بربطه في 

فإنه كان ھو ا,صطBح المعمول به في السجن " صرف " صرف له أربعمائة كرباج ومعذرة في استعارتي ھذا اللفظ 
ل المغرور الكرباج من تحت إبطه ، واعتدل واست. أنه سيقوم ھو بنفسه بضربه  –شفاٌء لنفسه  –كما أنه قرر  –الحربي 

. وقد سألت دموعنا من ھول الضرب الذي , يعرف الرحمة .. منتفًخا ، وأخذ يضرب ا=خ بكل ما أوتي من عزم وقوة 
  . ولكن كانت مفاجأة 

يده ، في حين أن ا=خ المفاجأة ھي أن المغرور قبل أن يوفي علي المائة ا=ولي رأيناه قد انھار ، وكاد يسقط السوط من     
بل . الكريم لم يصدر منه ما يشعرنا و, يشعر من حوله من الزبانية با=لم فB صراخ و, استغاثة و, حتى مجرد تأوه 
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كل ده وأنت ) بمد الكاف للتعجب الشديد(يا ابن الكلب : وكل الذي سمعناه في ھذه اللحظة قول المغرور له .. ثبات وصمت 
وأمين ھذا ھو اfدمي الذي وكلت إليه اfلھة المغرورة تدريب  –وأعطي المغرور السوط =مين . ھدت , تحس دا أنا فر

المعتقلين تدريب اJذ,ل واJھانة وJشراف علي التنكيل بھم داخل السجن الكبير ، كما كانت مھمته تنفيذ ما تقرره ھذه 
شاب نحيل , يجاوز الثBثين ورتبته باشجاويش بأربعة  وھو. اfلھة من وسائل التعذيب لمن يحقق معھم في المكاتب 

وأمين ھذا شخصية وإن كانت ضئيلة القدر إ, أنھا تستحق مع ذلك أن نتحدث عنھا فيما بعد إن شاء . أشرطة علي ذراعه 
  . لمائة الثانية وتسلم أمين السوط واستأنف ما انھار دونه سيده ، ولكنه بدا عليه عBئم ا,نھيار وھو في أواسط ا.. _ 
ذين كشفوا ظھورھم في المحكمة ، فقد استطاع ا=خ أن يتسلل إلي ١ال \ولقد رأيت بنفس آثار التعذيب في ظھر أحد    

زنزانتنا ، وكشف لنا عن ظھره فرأينا آثار الضرب في ظھره بعد خمسة أشھر من شفائه ، ومع ذلك فBزالت آثار السياط 
فماذا فعل ؟ إنه .. وب لجنة حقوق اJنسان با=مم المتحدة رأي بعينه آثار التعذيب الوحشي ومع أن مند. متBصقة زرقاء 

وھذه اللجان ما ھي إ, أسماء سماھا رؤساء أمريكا والدول الكبرى ليضحكوا بھا علي الناس ويوھموھم .. لم يفعل شيًئا 
صر اعتبر حضور مندوب ا=مم المتحدة ومما يذكر أن جمال عبد النا. بوجود شيء ھو في الحقيقة غير موجود 

المحاكمات اعتداء علي كرامته وتدخBً في شئونه الداخلية فلم يستطع منعه من الحضور ولكنه أراد أن يعاقب أمريكا فأعدم 
  . اثنين من اليھود 

  : ضرب ا9خ محمد مؤمن  – ٧  
وقد ھاله ما يلقاه كرام اJخوان . في مقتبل شبابه  وإذا كان الشيء بالشيء يذكر ، فلنعرض ھنا =خ كريم كان إذ ذاك    

رأي ا=خ محمد مؤمن وھو من إخوان دمياط منظًرا حز في نفسه ، .. علي يد ھذه الوحوش اfدمية التي تسمي العساكر 
. موت دونه وكثر تكرر ھذا المنظر أمامه فھانت عليه الحياة ، وأسر في نفسه أن يمنع تكرار ھذا المنظر أو ي.. ولذع كبده 

والمنظر المثير يتلخص في أن يأمر العساكر أن يصفع اJخوان بعضھم وجوه بعض وبطريقة قاسية وإ, أذاقھم ھؤ,ء 
وطرأ طارئ جديد زاد نار ھذا العزم اشتعا,ً ، ذلك . وطوي ا=خ محمد جوانحه علي ھذا العزم . العساكر ألوان العذاب 

وان ، واتخذت من اJجراءات التعسفية ما يكاد يصل إلي حد منعھم من قضاء أن إدارة السجن منعت الماء عن اJخ
  . حاجتھم في دورة المياه 

وفي خBل ھذه المأساة استطاع أحد اJخوان وھو ا=خ حسن عبد الفتاح من إخوان كرداسة وأحد زمBء ا=خ محمد     
دورة المياه ضبطه أحد العساكر فأخذ منه الماء ،وأخرج مؤمن في الزنزانة أن يحصل علي قليل من الماء ، وبينما ھو في 

وتصادف أن كان ا=خ محمد مؤمن ھو أول الصف ، فامتنع عن تنفيذ . زمBئه في الزنزانة وأمرھم بصفعه علي وجھه 
لي فھجم عليه العسكري ليصفعه ويضربه كالمعتاد ، فقاومه ا=خ محمد مقاومة شديدة انتھت بوقوع العسكري ع.. ا=مر 

وكان في نية ا=خ محمد أن يقتل العسكري دفاًعا عن كرامة اJنسانية أو حتى اfدمية ، ولكن اJخوان حالوا .. ا=رض 
فما كان من العساكر اfخرين إ, أن اجتمعوا علي ا=خ محمد لينتقموا منه ، فجاءوا به إلي السارية .. بينه وبين العسكري 

  . رفض ا=خ محمد وقال لھم إنني سأحتضن السارية دون حبل واضربوني كما تشاءون وأرادوا أن يربطوه إليھا بحبل ف
واحتضن ا=خ محمد مؤمن السارية ،وجاء كل عسكري بكل ما يضرب به من كرابيج وقطع من الخشب وعصي     

اليأس في نفوسھم ھو أن  والذي أذھلھم وأدخل.. فألقوا ما بأيديھم متعجبين ذاھلين .. ،وظلوا يضربونه حتى تعبوا جميًعا 
بل إننا نحن اJخوان كنا في .. ا=خ محمد مع كل ھذا الضرب القاتل لم يتأوه ولم ينبس ببنت شفة وھو أمر , عھد لھم به 

حتى إننا سألنا ا=خ محمد بعد ذلك كيف استطاع أن يصبر علي ھذا الضرب المميت دون .. دھشة من ھذا الصبر العجيب 
إن الذي أقدم علي ما أقدم عليه وھو ينتظر الموت ، فإذا جاء ما ھو دون الموت فإنه , يكاد : ؟ فقال  أن يصرخ أو يتأوه

أن ا=خ محمد ولّي من أولياء _ ، ولھذا لم يحس بألم الضرب  –بسذاجتھم  –واعتقد ھؤ,ء العساكر . يحس له بألم 
عنھم فسيصيبھم شر ا=خوين الدكتور أحمد الملط والدكتور كامل  واعتقدوا أنھم إذا لم يعتذروا إليه ، ويطلبوا منه الصفح

  . سليم فضمدا له جروحه 
  : قانون الحرمان  – ٨  

قرروا حرمان  –بوحي من سادتھم  –سميت ھذا البند بقانون الحرمان ؛ =ن القائمين علي إدارة السجن الحربي     
  : يتمتع بھا المسجونون حتى المحكوم عليھم باJعدام المعتقلين بھذا السجن من كل الحقوق الطبيعية التي 

   ًDقامة : أوaنصيب الحيوان الناطق من المكانة ل :  
علًما بأن نز,ء السجون ھم . من المعروف أن الزنزانة في السجون المصرية , يزيد عدد نز,ئھا علي ثBثة أفراد     

لحربي في خBل تلك الفترة فكانوا من أعلي طبقة في الشعب ثقافة وعلًما أما نز,ء السجن ا.. عادة من المجرمين والعوام 
وظل ھؤ,ء . ومكانة اجتماعية ومع ذلك فإن المسئولين استباحوا أن يحشروا في كل زنزانة عدًدا وصل إلي ثمانية أفراد 

ھذا ، ثم وصل إلي ھذا الرقم ثم نقص  نعم كان العدد في أول ا=مر أقل من. الثمانية في الزنزانة مغلقة عليھم أكثر من عام 
إن ا=فواج كانت تأتي تباًعا فيكثر العدد ، ثم : وتفسيًرا لذلك أقول . ثم عاد نقص ثم عاد ثم استمر علي ذلك أكثر من عام 

يطلب إلي المحاكمة بعض أفراد ويحاكمون ويحكم عليھم فينتقلون إلي السجون المدنية كسجن مصر وسجن طره وغيرھما 
  . ثم يحاكم آخرون وينقلون إلي السجون المدنية فيقل العدد ثم . ل العدد ، ثم تأتي أفواج أخري فيرتفع العدد مرة أخري فيق
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  : الدرك ا9سفل  •

ْرِك ا9َْْسفَِل ِمَن الن#اِر َولَْن َتجَِد لَُھْم َنِصيًرا(: حين قال تعالي      لنار دروًكا كلھا سافلة وأن ھذا فھمنا أن في ا ) إِن# اْلُمَنافِِقيَن فِي الد#
إن أساليب جمال عبد الناصر التي عامل بھا : وقياًسا علي ذلك نقول .. الدرك الذي فيه المنافقون ھو أسفلھا جميًعا 

التي انھينا بھا الفقرة الماضية " ثم " اJخوان كلھا أساليب سافلة ولكن أسفل أسلوب اتبعه ھو ا=سلوب الذي يأتي بعد كلمة 
  : وھو ما تكمل به الفقرة السابقة فنقول  ،

ثم تأتي أفواج أكثرھم ليسوا من اJخوان ، وإنما ھم قوم ھزتھم المروءة حين رأوا أبناء المعتقلين يتضورون جوًعا     
ليه فاعتبرت الحكومة حكومة الثورة ذلك جريمة يعتقل صاحبھا ويعذب ويحاكم ويحكم ع.. وعرًيا فمدوا إليھم يد المساعدة 

: يقول  ٢٣٨ل?ستاذ أحمد أبو الفتح في صفحة " جمال عبد الناصر " وننقل في ھذا الصدد فقرة من كتاب . عشر سنوات 
ولعل المثل الصارخ علي حب جمال عبد الناصر لBنتقام وشذوذ مزاجه في التنكيل بخصومه ، وھو اJجراء الشاذ الذي " 

ولما كان . مين ، ذلك أنه حرم علي أي إنسان أن يمد يد المعونة إلي ھذه ا=سر اتبعه مع أسر المعتقلين من اJخوان المسل
اJخوان المسلمون من الطبقات الشعبية التي , تملك رأس مال مدخر ، فقد حدث اعتقالھم وانقطاع المال عن أسرھم 

ذه اf,ف من ا=سر التي فأخذت الشفقة بعض المصريين الذين راحوا يتبرعون ببضع دراھم لھ. مصائب , حصر لھا 
فلم يرق ھذا التبرع لعبد الناصر فأمر بتصيد كل . نكبت إما اJعدام أو سجن أو اعتقال عائليھا ،ونكبت بانقطاع المال عنھا 

  . من تسول له نفسه مساعدة أية أسرة من أسر المعتقلين من اJخوان 
وقد , يصدق القارئ أن ھؤ,ء الناس قد قدموا  –عليھم  وفعBً استطاع أعوانه من رجال المخابرات إلقاء القبض    

لمحاكمات عسكرية سرية دون حضور محامين أو شھود أو ممثلي الصحافة وصدرت ضدھم جميًعا أحكام تتفاوت بين 
وا=عجب من ذلك أن تصدر ھذه المحاكم أحكامھا بمصادرة  –ا=شغال الشاقة المؤبدة والسجن مع الشغل خمس سنوات 

  " . لصالح الشعب " لغ المضبوطة مع ھؤ,ء وينص الحكم علي أن المصادرة المبا
فلما جاءت ھذه ا=فواج من الناس أھل المروءة ضاقت بھم الزنازين فأسرعوا في : ثم نرجع بعد ذلك إلي السياق فنقول     

قد كان وجود ھذا العدد في الزنزانة ول. فاستقرت الزنازين بعدھم علي ھذا العدد . محاكمتھم ونقلھم إلي السجون المدنية 
ففي الزنزانة ثمانية أفراد معھم بطاطينھم ومتاعھم وجردل الماء وجردل البول وثمانية . الواحدة ھو وحده تعذيًبا ومأساة 

  . قباقيب وثماني قلل ، ثم إنھم يتناولون الطعام ثBث مرات في اليوم داخل الزنزانة 

  : جيوش البق  •

في خBل ھذه الفترة : ثار ھذا الوضع الشاذ علي الصحة ولكني سأعرض علي القارئ شيًئا بلوته بنفسي ولن أتعرض =    
، وفي أواخر السنة التي استقر ھذا الوضع عليھا ، فتحت حقيبة مBبسي وكانت حقيبة كبيرة من الجلد وأخرجت المBبس 

اًبا من البق تجري ھنا وھناك في جوانبھا ، فتعجبت رأيت أسر. منھا ، وبدأت =ول مرة أنظر فيھا فھالني ما رأيت 
لكثرتھا وأخذت أتصيدھا في قطعة من الورق حتى اصطدت منھا عدة مئات ،  ولكن بعضھا كان سريع الجري بحيث 

فتتبعت ا=فراد التي اختفت تحت البطانة ، . يسبق أصابعي ورأيته يدخل تحت الكرتون الذي يبطن الحقيبة من الداخل 
رأيت البطانة شبه . رت إلي أن أفصل حروف البطانة التي كانت ملصقة بجدر الحقيبة ، فذھلت لما رأيت واضطر

فاضطررت إلي نزع البطانة كلھا حيث قتلت ما يزيد علي بضعة آ,ف  –مفصولة عن الجلد وقد رصت رًصا تاًما بالبق 
و ظلت الحقيبة بغير بطانة حتى أفرج . طانة بعيًدا من البق غير الذي ھرب دون أن أدركه ، واضطررت إلي أن ألقي بالب

  . و,زلت أحتفظ بھذه الحقيبة بھذه الحالة ذكرى لھذه ا=وضاع الشائنة التي كنا نعيشھا .. عني 
إذا كان نز,ؤھا من غير اJخوان  –إن وجود ھذا ا,زدحام داخل الزنزانة كان وحده كافيا : و, يفوتني ھنا أن أقول     

أن يثير المتاعب بين ھؤ,ء النز,ء بعضھم وبعض ، وأن يخلق مشاكل , نھاية لھا ، بل قد يؤدي إلي جرائم  –ين المسلم
. لكن ھذا ا,زدحام مع ما فيه من مضايقات تفوق كل تصور ، لم يثر في اJخوان إ, أسمي المعاني وأنبل العواطف .. 

ونوا متعارفين من قبل ، وأوجدت تعاوًنا علي البر والتقوى ، فكانت مجا,ً فلقد أنشأت ھذه الزنازين تعارًفا بين إخوة لم يك
لتBوة القرآن الكريم وحفظه ، وكانت فرصة انتھزھا اJخوان لBستزادة من العلم ، فالمتعلم علّم ا=مي ، والحاصل علي 

وكان بعض  –ادات أعلي مما كان بيده الشھادة الجامعية أخذ بيد المبتدئ الذي استطاع بعد اJفراج عنه أن يحصل علي شھ
  . الوقت يقضي في مناقشات علمية وأدبية نافعة 

  : حق المراسلة والزيارة : ثانًيا   
وھذا حق مقرر في جميع سجون الدنيا وفي  –وأعني بذلك حق المعتقل في ا,تصال بأھله بأن يزوروه ويراسلوه     

ن سادتھم حرموا المعتقلين من ھذا الحق فمنعوا زيارة أھليھم لھم كما ولكن إدارة السجن الحربي بوحي م. سجون مصر 
وفي ھذا من التعنت واJرھاق النفسي ما فيه ، ولكن ھذا الحرمان لم يتعب .. منعوا المراسلة فيما بينھم وبين أھليھم 

كما أنھم بفضل ما يستمتعون به . اJخوان كما يتعب غيرھم ؛ =ن كل واحد كان يشعر وھو بين إخوانه أنه بين أھله وذويه 
  . من ثقة في _ وإيمان به كانوا مطمئنين علي أھليھم ؛ =نھم قد نزعوا من بينھم وتركوھم وديعة في يد الكريم الرحمن 

  : منع الطرود : ثالًثا   
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أقسي أنواع  وقد يحجب القارئ حين أعد منع الطرود.. وكان ھذا النوع من الحرمان ھو أقسي أنواع الحرمان     
ظًنا .. ,بد أن المعتقلين كانوا مترفين ، إذ يعدون حرمانھم من الطرود بھذا القدر من القسوة : الحرمان ويقول في نفسه 

وھذا الظن في محله إذ اعتاد ا=ھلون أن تكون .. من القارئ أن الطرود إنما تطلب لما فيھا من ألوان الطعام والحلوى 
ولكن الطرود التي منعوھا في السجن الحربي لم تكن . ذويھم في السجون لوًنا من ألوان الترفيه الطرود التي يرسلونھا ل

طروًدا من ھذا النوع المألوف وإنما ھي طرود تحتوي علي ما يطلبه المعتقل من أھله أو ما يرسلونه إليه من ضروريات 
يجامات والبلوفرات التي يستعان بھا علي تحمل برد الحياة ، فھي طرود , تحتوي عادة إ, علي المBبس الداخلية والب

  . الشتاء 

  : بيجامتي بھا ستة وث3ثون رقعة  •
ولذا . ولم يكن أحد حتى ذلك العھد يتصور أو يخطر بباله أن يعتقل إنسان ليمكث في ا,عتقال أكثر من بضعة أشھر     

ولكن الموكول إليھم أمر التنكيل بعباد _ وقد رأوا ..  فإن أحًدا من المعتقلين لم يصحب معه يوم اعتقل أكثر من غيارين
زين لھم الشيطان أن يحولوا بين المعتقلين وبين أن تصلھم .. كل معتقل يبادل بين ھذين الغيارين يغسل ھذا ويلبس اfخر 

ون منھما بديBً فيرقعونھما وتطول المدة فيھلك الغياران ، فB يجد.. المBبس من أھليھم ، فB يكون لھم إ, ھذان الغياران 
ثم يستعرضونھم بھذه المBبس المرقعة فتھنأ بذلك نفوسھم ، وتشفي من الغل صدورھم ، ويضحكون منھم ملء أشداقھم .. 

، ويطلبون من سادتھم الحضور لمشاھدة ھذا المنظر المضحك المبكي ، فنسخوا كفھم لھم من مال الدولة بالعطاء ، 
  . لقاء ما ابتكروا من أساليب اJھانة والسخرية والتنكيل ويجزلون لھم الجزاء ، 

وكان لھم ما أرادوا ، فجاء الوقت بعد أن طال الزمن ، حيث ھلكت المBبس ، وأعطي من كان عنده فضل من المBبس     
.. رة العرق ولكن لم يثبت أمام طول الوقت وقذارة المكان ، وشدة الحر ، وكثرة الجري ، وغزا.. إخوانه المحتاجين 
وكنت تري كرام الناس من اJخوة الفضBء ذوى المكانة العالية في المجتمع المصري والعربي العلمي . فتھلھلت المBبس 

و,زلت أحتفظ حتى اfن ببجامة . وا=دبي والمادي تراھم يلبسون أسما,ً بالية ، تناثرت فيھا الرقع من كل شكل وكل لون 
Bخوان من البجامات .. ثون رقعة كنت أرتديھا وبھا ست وثJو, أنسي أن أشيد .. ومع ذلك كانت تعد من أسلم ما يلبسه ا

وھلكت كذلك . بمجھود إخواننا الخياطين في عملية الترقيع التي كانت إسعافاً , غني عنه لكل أخ في ھذا المعتقل 
كانت ترتق من كل ناحية حتى لم تعد صالحة البلوفرات الصوف وتھلھلت ، وھي مما , يصلح معھا الترقيع ، ولكنھا 

للرتق ، ولما كان اJخوان حريصين علي أن ينتفعوا بكل شيء ؛ =نھم يعلمون أن لن يعوض فلم يلقوا بھذه البلوفرات كما 
كان منتظًرا ، بل تخصص عدد منھم في فك خيوطھا ونسجوا منھا بأيديھم الماھرة طاقيات رائعة تضاھي أحسن ما 

. طرازاتھا في السوق ، حتى إن بعض المشرفين علي إدارة المعتقل كلفوا ھؤ,ء اJخوة بصنع عدد منھا لھم يعرض من 
  . و,زال عندي إلي اليوم طاقية من ھذا الطراز ُصنعت لي في خBل ھذه الفترة 

  : مسنا وأھلنا الضر  •

ر2 َوِجْئَنا َفلَ (: (ولقد تجسم لي معني التعبير القرآني الدقيق في قوله تعالي      َنا َوأَْھلََنا الض2 َھا اْلَعِزيُز َمس# ا َدَخلُوا َعلَْيِه َقالُوا َيا أَي2 م#
ِقينَ  Bَيْجِزي اْلُمتََصد َ ْق َعلَْيَنا إِن# &#  فكنت كلما نظرت إلي خواني في ھذه المBبس المھلھلة)  )ِببَِضاَعةٍ ُمْزَجاٍة َفأَْوِف لََنا اْلَكْيلَ َوَتَصد#

َنا َوأَْھَلَنا  :والرقع المتصلة رأيت ھيأتي في ھيأتھم ، ومنظري في منظرھم فيھتف في نفسي القول الكريم  َيا أَي2َھا اْلَعِزيُز َمس#
ر2 َوِجْئَنا ِببَِضاَعٍة ُمْزَجاٍة َفأَْوِف لََنا اْلَكْيلَ  حال سليمة إن إخواننا في السجون يلبسون مBبس السجون وھي مBبس علي كل .  الض2

كثيًرا ما كانت في أثناء الجري في الطوابير تتھتك بعض الرقع .. ولكن ھنا .. ليس بھا خدش واحد ، تستر أجسامھم 
فيظھر من تحتھا جسم بعض اJخوان فيكاد ھؤ,ء اJخوة يبكون ونكاد نحن الذين رأينا أجسامھم تنكشف تظفر دموعنا بل 

تصدر عليھم أحكام من المحاكم السرية ، وينادي عليھم ليرحلوا إلي السجون المدنية ، كان اJخوة الذين . كثيًرا ما طفرت 
كنا نھنئھم ،وكانوا يتقبلون ھذا الترحيل بفرحة ويعدونه إفراًجا ؛ =نھم سيذھبون إلي سجون تحكمھا قوانين ، وكانوا 

  . يتركون لنا مBبسھم المھلھلة لعلھا تعيننا في ترقيع مBبسنا بقطع منھا 
  : منع الح3قة وإزالة الشعر : رابًعا   

كان أمًرا مألوفاً أن تجرد إدارات السجون المسجونين من ا=مواس واf,ت الحادة ، خوفاً عليھم من أن يستعملوھا في     
م لم يكن الخوف ولكن الدافع لھ.. وقد فعلوا . فإذا عاملونا ھذه المعاملة فB تثريب عليھم . ذبح أنفسھم للتخلص من الحياة 

أما الدافع الحقيقي لھم فھو نفس الدافع الذي .. منھا علي حياتنا ؛ =نھم يعلمون أننا معتصمون بإيمان تتزلزل دونه الجبال 
يدفعھم إلي كل إجراء يتخذونه حيالنا ، وھو اJھانة واJيذاء والتنكيل بصور مختلفة يتبارون في ابتكارھا تزلفاً إلي سادتھم 

إن إدارات السجون . ا إلي من يعتقدون أن بيده مفاتيح الخير فمن تقرب إليه ضمن الخير الذي , ينفذ و, يزول ، وتقربً 
تفعل وتأمر في نفس الوقت الحBقين التابعين لھا بقص شعر المسجونين وحلق ذقونھم ، ولكن السادة المشرفين علي السجن 

ءوسنا وترك لحانا لتستطيل وتتشعب وتتشعث كل تشعث حيث , أمشاط الحربي سلبونا ا=مواس وأمروا الحBقين بحلق ر
وكان يلذ لھم بين .. واستطالت لحانا بطريقة غير مھذبة وغير نظيفة وصارت في مناظر منفرة .. و, حتى ماء لتنظيفھا 

ذكر بھذه المناسبة أننا وأ. يوم وآخر أن يستعرضونا في زنازيننا ليمتعوا أنظارھم بثمار غرس أيديھم من وسائل اJھانة 
ووقفنا ، في الزنازين ؛ =ن لجنة من كبار المسئولين سيمرون علينا " انتباه " في يوم من ھذه ا=يام نودي علينا بالوقوف 
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أ, تعرفني ؟ : وفتحت الزنازين ومرت اللجنة ولما مروا بزنزانتنا تقدم كبيرھم يستعرضنا فرًدا فردا ثم تقدم نحوي وقال 
ألم تكن طالباً بالمدرسة العباسية الثانوية باJسكندرية ؟ قلت : قال . بلي : ألست محمود عبد الحليم ؟ قلت : , ، قال : فقلت 

فرحبت به ثم انصرف مع اللجنة Jتمام .. أنا حسن طلعت الذي كنت أجلس بجانبك في السنة الثالثة بالمدرسة : قال . بلي : 
  . مروره علي بقية الزنازين 

وقد فھمت من ھذه الواقعة أن تشويه ھيئتنا باللحى القذرة المشعثة ليس ا=مر به صادًرا من المشرفين المحليين ، بل ھو     
وإ, لكان مثل حسن طلعت أن يتصرف نحوي تصرفاً يخفف من ھذا المنظر الشاذ ، ولو باJذن .. صادر من السادة الكبار 

الصابون ، وقد كان ھذا يحتاج إلي نحو عشر دقائق علي ا=قل حتى أزيل ما لي بفرصة أغسل فيھا ھذه اللحية بالماء و
ولما وصلت اللحى إلي طول , تكاد تطول بعده ، نودي علينا بالنزول . تحمله ھذه اللحية من قذارة ودھون وبقايا طعام 

اميرا تلتقط له صورة بھذه اللحية إلي فناء السجن ثبات ثبات ، نجلس علي ا=رض ، ثم ينادي علي كل فرد منا ليقف أمام ك
إن ھذه الصور أخذناھا لكم بلحاكم حتى إذا ھرب واحد : وقد سمعت أحد ضباط المباحث المشرفين علي تصويرنا يقول .. 

وقد .. منكم وھام علي وجھه ، وأراد أن يغير من منظره بترك لحيته ، فسنعرفه من ھذه الصورة التي نأخذھا لكم اfن 
إن ھؤ,ء الناس اعتقدوا أننا وضعنا في أيديھم و, مفر لنا منھم إ, إليھم ألم .. يا عجًبا : حين سمعت ذلك  قلت في نفسي

ُ (: يقرأوا قول _ تعالي  ُ َو&# وليتھم قرأوا  ) َخْيُر اْلَماِكِرينَ َوإِْذ َيْمُكُر بَِك ال#ِذيَن َكفَُروا لِيُْثبُِتوَك أَْو َيْقُتلُوَك أَْو ُيْخِرُجوَك َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر &#
  : قول الشاعر 

  تصفو الحياة لجاھل أو غافل                عما مضـي منھا وما يتـوقع          
  ولمن يغالط في الحقائق نفسه                ويسومھا طلب المحال فتطمع          

  : جمع المصاحف : خامًسا   
ولم يبق مع المعتقلين بعد ذلك إ, مصاحفھم .. ا محرومين من أول يوم في ھذا السجن من الكتب فاتني أن أذكر أننا كن    

، التي كانت خير مؤنس لھم ومعلم وھاد ، وخير ملجأ يلجأون إليه حين تدلھم الخطوب ، وما أكثرھم ما تدلھم داخل أسوار 
من وجود المصاحف الكريمة معھم ، فقد تفقھوا وقد استطاع اJخوان أن يجنوا ثمرات طيبة .. ھذا السجن الرھيب 

ويجدر بي في ھذا الصدد أن . وأحسنوا التBوة وحفظوا ، ولقد من _ تعالي علّي في ھذه الفترة فحفظت القرآن كله 
قتھا مداومة اJخوان علي مصاحفھم تBوة وحفًظا وتفقًھا مع طول المدة قد أوھن من تماسك أوراقھا ، كما أدي إلي بلي أغل

وفي نفس الوقت كانت حقائب بعض اJخوان المصنوعة من الكرتون أو .. ، فتفصصت المصاحف وكادت تتبدد أوراقھا 
الفبر قد أصابھا بطول ا=مد أيًضا مع ا,ستعمال اليومي ومع ا,حتكاك با=رض ا=سفلت والحوائط الخشنة حيث ھي 

م إخواننا الذين مھنتھم التجليد والطباعة ، وأخذوا علي عاتقھم إصBح فقا –الوعاء الوحيد لمتاعنا ، أصابھا البلى كذلك 
المصاحف ، فكانوا يعيدون خياطة أوراقھا ، ويصنعون لھا من كرتون الحقائب البالية وفبرھا أغلفة ، حتى إنھا صارت 

 ًBلك ا=يام وأجري عليه و,زال عندي مصحفي الذي كان معي في ت. أشد تماسًكا مما كنت عليه ، كما صارت أجمل شك
  . ھؤ,ء اJخوة الكرام ھذا اJصBح شاھًدا علي تضامن اJخوان وبراعتھم 

أحس السادة المسئولون الذين يرفع إليھم المشرفون علي إدارة السجن كل ما يحدث بالسجن حتى الھمسات ، أحسوا     
ا يلقون من عنت وظلم وإھانة فقرروا حرماننا من بحقد حين علموا أن اJخوان يجدون في الكتاب الكريم سلوى من كل م

وعلي كل معتقل .. جاء أمر بسحب المصاحف من المعتقلين : وجاء ناعق اليوم ينادي في ساحة السجن . ا=نيس الوحيد 
وجمعت . وما أدراك ما التحقيق .. ومن يعثر معه بعد ذلك علي مصحف سيقدم للتحقيق  –أن يسلم مصحفه Jدارة السجن 

وكان الواحد منا وھو يسلم مصحفه .. وكان ھذا اJجراء أشد إجراءات الحرمان التي اتبعت إيBًما لنفوسنا .. لمصاحف ا
ولم يبق . ويرجع كأنما وتر أھله وفقد كل أحبابه ورجع وحيًدا , أنيس له و, جليس و, معين يعينه علي نوائب الزمن 

صار كل يستعيد ما يحفظه ، ويحاول أن يتصل بأخ يكون أوثق حفًظا ليراجع ف. لkخوان إ, ما يحفظون من ھذا الكتاب 
وعلي العموم فقد كانت ھذه الفترة ھي أشد .. وكان ھذا متعذًرا لندرة الفرص التي يتBقي فيھا اJخوان .. عليه ما يحفظ 

  . مواساة الفترات وأشقھا علينا ، وقد كنا نحس خBلھا بأننا أصبحنا يتامى نستحق الرثاء وال
  : منع الع3ج : سادًسا   

كان بالسجن الحربي كسائر السجون طبيب معھود إليه باJشراف علي عBج المرضي من نز,ء ھذا السجن كما كان     
وبالرغم مما . وھي كلمة تركية معناھا بالعربية المستشفي " الشفخانة " بالسجن الحربي بناء منعزل من دور واحد يسمي 

الشفخانة من تواضع في حجراتھا ووسائل الراحة بھا فإنھا كانت تعد متعة وترفًھا حين تقاس بزنازين السجن عليه ھذه 
وكانت ھذه الشفخانة في أكثر الوقت الذي قضيناه بالسجن الحربي شبه محرمة علي اJخوان مھما اشتد به . الحربي 

 –كان يقيم فيھا أفراد من اليھود الذين كانوا يظھرون نحونا المرض ؛ =نھا كانت معدة لذوي الخطوة لدي حكام البBد ، ف
كما أن العBج كان محرًما علي من . شعوًرا من اJشفاق و_ أعلم بالسرائر  –حين يرون ما نسامه من ألوان العذاب 

ورود  يمرض من اJخوان ، ومحظور علي طبيب السجن أن يمد أي مريض منھم بدواء ، في الوقت الذي حظروا فيه
  . أدوية علي حساب المرضي من خارج السجن ؛ =ن الطرود ممنوعة 
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وھذا أسلوب , يقف عند حد اJذ,ل والتنكيل ، إنما يتعدي ذلك إلي تأديته بھذه الجموع الغفيرة من المعتقلين إلي الموت     
ولقد لمست يد _ تمتد إلينا . ن كل إنسان ، وحينئذ , يقال إن المشرفين علي السجن قتلوھم بل يقال إنھم مرضوا فماتوا شأ

حين انقطعت بنا جميع الوسائل ، فالمريض الذي أثخنه المرض ، ويعجز الطب في الحياة الحرة الطليقة عن عBجه ، تمتد 
ج كأنما نشط من عقال دون طبيب و, عB. إليه ھذه اليد الكريمة القادرة وتمسح علي موضع ا=لم فيصبح معافى سليًما 

و, دواء ، اللھم إ, ما يلجأ إليه إخواننا ا=طباء المعتقلون معنا من أسلوب الطمأنة والدعوة إلي الصبر والتھوين من شأن 
أما اJخوان ذوو ا=مراض المزمنة من أمثالي ، حيث كانت نوبات الربو قبل دخولي . المرض ،وھو ما , يملكون سواه 
انتقال الفصول ، و, أفيق منھا إ, بدواء منفث معين كان , يبرح منزلي طيلة أيام السنة  المعتقل تنتابني طيلة الشتاء وعند

  . أما ھؤ,ء تو,ھم السجن لم يمسسني ضر ھذا المرض المزمن قط .. 
فإذا أضفت إلي أنواع الحرمان ھذه التي ألمحت إليھا الحرمان من ا=من والحرمان من الغذاء تصورت أن الھدف الذي     

كان يرمي إليه جمال عبد الناصر وأعوانه إنما ھو القضاء علي ھذه الجموع باعتبارھا حملة الفكرة اJسBمية ، فإذا قضي 
ولقد كانت ھذه الخطة قمينة أن تؤدي إلي ما ھدفوا إلي لو, أن . عليھم قضي علي ھذه الفكرة واستراحوا منھا إلي ا=بد 

َ ُيَدافُِع َعِن ( صاحب الفكرة التي آمن بھا ھؤ,ء الناس وعاھدوا علي الدفاع عنھا التحدي كان موجًھا ھذه المرة إلي _ إِن# &#
اٍن َكفُورٍ  َ Dَ ُيِحب2 ُكل# َخو#   . )ال#ِذيَن آَمنُوا إِن# &#

  : الفصل الثالث   
  : طغيـان ا9قـزام   

َوَناَدى فِْرَعْوُن فِي َقْوِمِه (احتل الموقع الذي قاتل صاحبه من قبل لم يقتصر الطغيان علي جمال عبد الناصر باعتباره قد     
وإنما سرت روح الطغيان منه إلي كل من ھم تحته  )َقالَ َيا قَْوم أََلْيَس لِي ُمْلُك ِمْصَر َوَھِذِه ا9َْْنَھاُر َتْجِري ِمْن َتْحتِي أََف3َ ُتْبِصُرونَ 

ي ھذا الفصل لوًنا من طغيان قزم من ا=قزام بلغ به الطغيان أن نسي نفسه وسنعرض ف. تلبست بأصغر جندي من جنوده 
  . بقدميه ا=رض وتطح برأسه السماء  قوظن أنه مارد اختر

  : الحبس اDنفرادي وبدائع صنع &  •

ً بداخلھا       –؛ =ن القائد في أحد أيام ھذه الفترة العصيبة نعق ناعق البوم بأن تفتح الزنازين ويصطف المعتقلون وقوفا
سيمر ، وفتحت الزنازين وامتثلنا ل?مر ، وأخذ حمزة البسيوني ومعه كلبه الذي قد يبلغ ارتفاعه قامة  –قائد السجن الحربي 

الرجل والذي يعتبره حمزة البسيوني أشرس وسائل التعذيب حين يطلقه علي معتقل لينھش لحمه ، وھو يكاد لضخامته أن 
و, أدري كما لم يكن أحد يدري لماذا كان يمر ، و, نزال حتى ھذه اللحظة , . ومر الرجل . ه يكون في قوة ا=سد وبطش

ذلك أن مروره ھذا قد أسفر عن شيء عجيب , يفھم له معني ، و, يدرك له مغزى ،و, يقوم علي .. ندري لم كان يمر 
  . أية قاعدة 

علي زنزانتنا وھي في الدور الثالث من السجن ، وكنا في أما الذي يخصني في ھذا الشيء العجيب أنه حين مر     
فإنه نظر في وجوھنا ثم أشار إلّي فتقدمت إليه ، فأمر أحد الجنود الذين معه بمصاحبتي إلي فناء .. الزنزانة ثمانية أفراد 

ان الدكتور مصطفي وك.. السجن حيث وجت ستة من اJخوان , أذكر منھم إ, أًخا واحًدا ھو الدكتور مصطفي عبد _ 
وكان آخر منصب له قبB ا,عتقال مفتش صحة محافظة القليوبية . عبد _ إذ ذاك إما أنه بالمعاش وإما أنه كان قد شارفه 

حيث كنت , أزال طالًبا وكنت  ١٩٣٩،  ١٩٣٧وكانت لي صلة قيمة بالدكتور مصطفي ترجع إلي الفترة ما بين عامي . 
وكان الدكتور . ي ربوع محافظة البحيرة لنشر الدعوة ولجمع ا=سلحة لمجاھدي فلسطين أقضي أكثر إجازة الصيف ف

مصطفي في ذلك الوقت مفتش صحة مركز كفر الدوار ، وكان من اJخوان العاملين بشعبة كفر الدوار وكان ممن , 
سية عند تكوينھا ، وظل الرجل علي يدخرون شيًئا دون دعوتھم ، ولذا فإن كان من أوائل من اختيروا أعضاء للھيئة التأسي

و,ئه وتفانيه للدعوة دون صخب و, جعجعة ؛ =نه كان يعتبر أن المسلم لكي يكون باًرا بإسBمه يجب أن يكون جندًيا في 
لو لم يطع _ لم : " والرجل في ذاته تقي صالح ورع ممن قال رسول _ صلي _ عليه وسلم .. دعوة اJخوان المسلمين 

  " . عصه ي
وخصصت لنا سبع زنازين متجاورة في أحد أضBع الدور الثاني من السجن أخليت من سكانھا حيث وزعوا علي عدد     

 –نحن السبعة  –وأذھل كل واحد منا . آخر من الزنازين ، حشروا فيھا حشًرا مع من تزخر بھم من سكانھا ا=صليين 
لم توجه إلينا تھم ، ولم . , بطانيتان رقيقتان وجردل الماء وجردل البول وليس بالزنزانة إ. زنزانة وحدة أغلقت عليه 

وقد فھمنا أنه قرر . مع ذلك كان ,بد لنا من ا,متثال =وامر من يعتبر نفسه إلًھا في ھذا السجن . نؤخذ بذنب و, جريرة 
لرجل حًدا , يعبر عنه إ, بأنه تحد مباشر لذات وفي حالتنا ھذه بلغ الفجور بھذا ا.. لنا سبعة أيام في ھذا السجن ا,نفرادي 

_ سبحانه وتعالي ، ذلك أنه لم يكتف بحبسنا حبًسا انفرادًيا بغير جرم و, مبرر، بل إنه اختار أضعفنا جسًما ، وأكبرنا سًنا 
ور مصطفي عبد _ ،وأقربنا إلي الشيخوخة ، وأمر أن يوضع معه في الزنزانة كلبه المتوحش ، وكان ھذا ا=خ ھو الدكت

وما .. فتك به ، ومزق إرًبا إربا  دوكان معني ھذا ا=مر الفاجر إ, يصبح الصباح علي الدكتور مصطفي عبد _ إ, وق.. 
  . كنا نملك له و, =نفسنا شيًئا 
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كنا نلمس في  واختير لحراستنا حارس يبدو أن الذي اختاره ليس ھو ذلك الفاجر ؛ =نه كان الحارس الوحيد الذي    
تصرفاته معنا ا=دب والرحمة وقد نسيت اسمه و,بد أن بعض من زاملونا في خBل تلك الفترة في ھذا السجن من اJخوان 

ولم أكن في تلك الليلة مشغو,ً .. وقضينا الليلة ا=ولي ونحن أقرب ما يكون من _ حيث كان التجرد كامBً . يذكر اسمه 
 بالدكتور مصطفي عبد _ ذلك الشيخ الضعيف الذي حكم عليه بأن يعيش مع الكلب الكاسر في بنفسي وإنما كنت مشغو,ً 

  : زنزانة مغلقة وكنت أتذكر في تلك الليلة قول الشاعر 
  من جاور الشر لم يأمن عواقبه          كيف الحياة مع الحّيات في سفط          

الليلة كيف أتلقي في الصباح حين يفتح الحارس الزنزانة ليلقي إلّي بلقيمات  وكان قلبي يھلع كلما تذكرت في أثناء تلك    
وأصبح الصباح ، وفتح الحارس باب زنزانتي ليقدم لب اللقيمات .. اJفطار نبأ وفاة الدكتور مصطفي ممزقاً كل ممزق 

.. مت منه أنه ,زال علي قيد الحياة فابتدرته سائBً عما إذا كان قد فتح زنزانة الدكتور مصطفي فأجابني باJيجاب ، وفھ
لعل الكلب ,زال شبعان ، ولكنه بعد انقضاء يوم وليلة ,بد أنه سيجوع ، وإذا جاع كلب كھذا دون أن يقدم : فتعجبت وقلت 

وذة وأحب في ھذه المناسبة أن أقرر حالة شعورية كانت مستح.  له طعام فلن يجد غذاًء له إ, لحم اJنسان المكلف بشئوننا 
تلك ھي أن استقبال الموت كان من ا=مور المتوقعة في كل لحظة ، ثم إنه  –نحن نز,ء ھذا السجن في تلك ا=يام  –علينا 

من ا=مور العادية بل أكاد أكون أْصَرح فأقول إنه كان من ا=مور المحببة ؛ =ننا وجدنا أنفسنا قد وضعنا في أيدي قوم 
و, فرق في ذلك بين أكبرھم . انية والحياء ، غير مقيدين بعرف و, أدب و, قانون متخلين عن الدين والخلق واJنس

ولذا فقد كان كل منا يتوقع الموت في كل لحظة ، .. رئيس الجمھورية وبين أصغرھم وھو جندي الحراسة في ھذا السجن 
  . ولكنه يجھل الطريقة التي يزھقون بھا روحه 

وفي الصباح فتح باب الزنزانة وجاء الحارس ليلقي إلّي بلقيمات اJفطار ، . حبس ا,نفرادي وقضينا الليلة الثانية في ال    
  أ, تعرف ما حدث للدكتور مصطفي ؟ : وھممت أن أسأله عن الدكتور مصطفي ولكنه بادرني بقول 

الليل أن أنظر إليه من ولذا كان ھمي طول . لقد كنا جميًعا متوقعين أن يصرعه الكلب ، وينھش لحمه وعظمه : قال     
  . ثقب الباب بين لحظة وأخري 

  فماذا رأيت ؟ : قلت     
كان قد أمر بأ, نقدم ) قائد السجن الحربي ھكذا كان يلقبونه(لعلك , تعلم أن الباشا .. لقد رأيت عجًبا : قال الحارس     

نظرت من ثقب الباب فرأيت الكلب جاثًيا أمام فلما أدخلت للدكتور طعام العشاء أمس ثم .. طعاًما للكلب طول ا=سبوع 
ورأيت الدكتور يقدم الطعام للكب والكلب , يقربه .. الباب ووجھه نحو الباب ، , يتحرك كأنه يحرس الزنزانة من داخلھا 

لطعام فيأكله ويأكل الدكتور ثم يقدم للكلب بقية ا –، والدكتور يكلم الكلب كأنه إنسان ، ويعزم عليه أن يأكل والكلب يرفض 
ويقدم له الماء فB يمد فمه في الجردل  ، وينتظر حتى يتوضأ الدكتور فيلحس الكلب الماء الذي وقع في أثناء .. الكلب 

والدكتور حين يغلبه النوم فيضع .. ويقضي الدكتور الليل يصلي والكلب جاثم أمام الباب يحرسه . الوضوء علي ا=رض 
.. ة تحفظ نحو الباب ، كالحارس الذي يخشي أن يقتحم عدو الباب علي صاحبه وھو نائم جنبه أنظر فأري الكلب في حال

وكنت أري الدكتور في بعض ا=وقات يكلم الكلب كأنه إنسان ، ويضع يده علي ظھره فينيخ الكلب ويبسط أقدامه بجانب 
  . الدكتور كأنه ولده الصغير 

  : م3حظة  •

ليست ھي ألفاظه التي حدثني بھا ؛ =نه رجل أمي ولكنني عبرت عنھا بألفاظ عربية ما ذكرته ھنا علي لسان الحارس (     
ولكن , يلبث صاحب .. وما من شك في ن الذي أدھش ھذا الحارس قمين أنم يدھش كل إنسان ) وعبارات عربية فصحى 

فُوَنَك ِبال#ِذيَن ِمْن ُدونِِه أََل (: القرآن أن يجد فيه ما يرد ھذا ا=مر المثير للدھشة إلي قواعد قررھا في قوله  Bِبَكاٍف َعْبَدهُ َوُيَخو ُ ْيَس &#
ُ َفَما َلُه ِمْن َھادٍ  َفاِق َوفِي أَْنُفِسِھْم (: وقوله  )ُقْلَنا َيا َناُر ُكوِني َبْرًدا َوَس3ًَما َعلَى إِْبَراِھيمَ (: وقوله  )َوَمْن ُيْضلِِل &# ْ̀ َحت#ى َسُنِريِھْم آَياِتَنا فِي ا

  .  )َيَتَبي#َن لَُھْم أَن#ُه اْلَحق2 أََوَلْم َيْكِف بَِربBَك أَن#ُه َعلَى ُكلB َشْيٍء َشِھيدٌ 
سألني عما كان من شأن الدكتور مصطفي ) قائد السجن(إن الباشا : وجاء الحارس بعد انتھاء الليلة الثالثة ليقول لنا     

وقد يعجب القارئ حين يعلم أن ھذا الفاجر بعد أن رأي . ء الحبس ا,نفرادي لكم فأخبرته بما رأيت فاغتاظ ثم أمر بإنھا
كيف .. كيف رد _ كيده في نحره ، وكيف تحطمت وحشيته الدنيئة علي صخرة إيمان رجل ضعيف , يملك إ, اJيمان 

  . بمن دونه من المخلوقين ؟  , يفيق من غفلته ، ويفئ إلي رشده ، وينحني ساجًدا أمام عظمة _ وقدرته ، ويكفر
ُ َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َسْمِعِه َوَقْلِبِه (: وقد تكون إجابة ھذا السؤال التعجبي في قوله تعالي      َخَذ إِلََھُه َھَواهُ َوأََضل#ُه &# أََفَرأَْيَت َمِن ات#

ُرونَ  َوَجَعلَ َعَلى َبَصِرِه ِغَشاَوًة َفَمْن َيْھِديهِ ِمْن َبْعدِ  ِ أََف3َ َتَذك# #&(  .  
وإلي الذين فتنھم العلم المادي وبھر عيونھم بما حقق من تقدم ومخترعات وازدھار ، فوقفوا عند حدوده وظنوا أنھا آخر     

إليھم نسوق ھذه .. الحدود ، وأن ليس وراءھا شيء ، فإذا قيل لھم إن وراءھا أشياء , شيء واحد قالوا ، ھي خرافات 
لواقعة التي عشناھا وعاشھا معنا آ,ف علي أنھا ثقب في الجار المادي الذي حجب عنھم ما وراءه ، لعلھم ينظرون منه ا

فيرون أنھم ليسوا علي شيء وأن عالمھم المادي بكل ما فيه ليس إ, ذرة من بحر علم _ ومحيط قدرته ، وأعيد  ھنا ما 
  : منا حسن البنا من تائبة ابن الفارض حيث يقول أردده دائًما وما كان يكثر من ترديده إما
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  و, شك ممن طيشته طروسـه            بحيث استقلت عقلـه واستبـدت          
  فإن وراء العقل علًما يجل عن             مدارك غايـات العقول السليمـة          

دي لي زنازيننا كما يفرح المسجون باJفراج عند رجوعه وكان خروجنا من السجن ا,نفرا: ثم أرجع إلي السياق فأقول     
وقبل أن أصل في ھذه الواقعة إلي نھاية الحديث عنھا أحب أن ألفت النظر إلي القدرة اJلھية , تتدخل في شئون . إلي أھله 

فھذا الكلب الذي .. اس البشر إ, بالقدر الضروري الذي , غني عنه ، حتى تدع للسنن الكونية أن تأخذ مجراھا في حياة الن
فإذا سأل .. وقف حارًسا للدكتور مصطفي ھو نفسه الذي سلطه صاحبه علي بعض من حقق معھم من اJخوان فنھشھم 

سائل لم ھذا ا,ختBف في سلوك الكلب بين الحالتين ؟ فنقول إن ھذا ا,ختBف في سلوك الكلب لم يكن =ن من حقق معھم 
تور مصطفي و, أقل إخBًصا ، وإنما السبب أن الذين كان يجري معھم التحقيق كانت , تزال كانوا أضعف إيماًنا من الدك

ِ ِمْن َبْعِد إِيَماِنِه إDِ# َمْن أُْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمئِنp بِاْ�ِيَماِن َولَِكْن َمْن َشَرَح ِب (أمامھم فرصة  ِ َولَُھْم اْلُكْفِر َصْدًرا َفَعَلْيِھْم غَ َمْن َكَفَر ِبا*# َضٌب ِمَن &#
أما الدكتور مصطفي فكان في وضع .. فا,عتراف بما ھو مطلوب أن يعترفوا به ينجيھم من فتك الكلب بھم  ) َعَذاٌب َعِظيمٌ 

انقطعت فيه كل ا=سباب فھو مجرد من كB سBح والكلب معه والباب مغلق من خارجه عليھما ، فكان تدخل القدرة اJلھية 
  . , غني عنه ضرورًيا 

قُوهُ َواْنُصُروا آلِھَ (: ويشبه ھذا الموقف إبراھيم عليه السBم حين قالوا      Bُقْلَنا َيا َناُر ُكونِي بَْرًدا َوَس3ًَما * َتُكْم إِْن ُكْنُتْم َفاِعلِينَ َقالُوا َحر
 )َوأََراُدوا ِبِه َكْيًدا َفَجَعْلَناُھُم ا9َْْخَسِرينَ * َعلَى إِْبَراِھيمَ 

ويشبه موقف يوسف وامرأة العزيز وھو غBم مشتري بالمال ليس له حق التصرف حتى في نفسه وليس أمامه طريق  
، وقد استطاعت امرأة العزيز أن تنال تأييًدا من مؤتمر النسوة الBئي كن  تللھروب من بيت يعتبر ھو فيه من متاع البي

نِي فِيِه َولََقْد َراَوْدُتُه َعْن َنْفِسِه َفاْسَتْعَصَم َوَلئِْن َلْم َيْفَعلْ َما آُمُرهُ َلُيْسَجَنن# َوَلَيُكونً َقاَلْت َفَذلُِكن# ال#ِذي لُ (: يلمنھا فقالت  اِغِرينَ ْمُتن#  )ا ِمَن الص#
ْجُن أََحب2 إِلَي# ِمم# (: حينئذ بعد أن سدت أمامه جميع السبل لجأ إلي السبيل اfخر حين قال  Bالس Bَتْصِرْف َقالَ َرب #Dِا َيْدُعوَننِي إَِلْيهِ َوإ

َفاْسَتَجاَب لَُه َرب2ُه َفَصَرَف َعْنُه (وھنا كان تدخل القدرة اJلھية ضرورًيا , غني عنه  )َعنBي َكْيَدُھن# أَْصُب إَِلْيِھن# َوأَُكْن ِمَن اْلَجاِھلِينَ 
ِميُع اْلَعلِيمُ  التنبيه إلي أن المشكلة المستعصية التي كان يعانيھا يوسف عليه السBم لم تكن أن يلقي وينبغي  )َكْيَدُھن# إِن#ُه ُھَو الس#

به في السجن أو , يلقي ، وإنما كانت المشكلة أنه وضع وسط فتنة , يمكن مقاومتھا و, يمكنه الھرب منھا ، فكان صرف 
  . كيدھن عنه بالسجن ھو الحل الوحيد 

  : التكدير والتنكيل بالكرام  •

ونظرتھم " .. بالتكدير " لست أدري علي أية قاعدة قانونية أو عرفية أو عقلية بني ھؤ,ء العسكريون تصرفھم المسمي     
والسجن . في ذلك أنه إذا أخطأ فرد ينتمي إلي جماعة أخذوا الجماعة بجريرة الفرد ، حتى بعد أن يستوفي جزاء جريرته 

ة زنزانة ، والزنزانة وحدة مستقلة ومعزولة عو,ً كامBً عن بقية الزنازين بفضل الكبير الذي كنا نز,ءه يضم نحو ثBثمائ
اJغBق المستمر ، والتعليمات الصارمة التي كانت تعتبر اتصال فرد من زنزانة بفرد من زنزانة أخري جريمة يعاقب 

مع أن ھذا الفرد وزنزانته .. ا ل?من العام عليھا باعتبارھا تآمًرا علي الدولة وإعداًدا لقلب نظام الحكم ، وتھديًدا خطيرً 
ھذا السجن بنز,ته المقاربين الثBثة آ,ف . والسجن كله معزو, عز, تاًما عن المجتمع المصري وحده بل عن العالم كله 

ناقشة ولست بصدد م –كانوا يعاقبون جميًعا إذا ما بدو من فرد واحد منھم ما يعتبره السادة المشرفون علي السجن خطأ 
ھذا التصرف الذي اعتبروه خطأ وجريمة ھل ھو حقاً جريمة أم أنه مجرد الحصول علي أدني حقوق اJنسان ، من محاولة 

لست بصدد ھذه المناقشة .. دخول دورة المياه في حالة مغص شديد ، أو ملء قلة بالماء Jسعاف مريض أو ما شابه ذلك 
ا ذنب ثBثة آ,ف لم يرتكبوا الجريمة ولم يشتركوا فيھا ، ولم يعلموا بھا ؟ لم وسأفترض أن الذي بدر من الفرد جريمة ، فم

َمِن (ألم يقل خالق الخلق . يحشد ھؤ,ء اf,ف في صعيد واحد ، ويعاقبون عقاًبا تھدر فيه كرامتھم ، وتؤذي أجسامھم ؟ 
َما َيْھَتِدي لَِنْفِسِه َوَمْن َضل# َفإِن#َما َيِضل2  ِبيَن َحت#ى َنْبَعَث َرُسوDً  اْھَتَدى َفإِن# Bَتِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى َوَما ُكن#ا ُمَعذ Dَكما أن القوانين علي  )َعَلْيَھا َو

  . اختBف نزعاتھا لم تخرج عن القاعدة التي قررھا خالق الخلق ؛ =نھا ھي العدالة وھي ما , يقول العقل بغيره 
وناھيك .. السجن سلسلة من حلقات التكدير ، , نكاد نلخص من تكدير حتى يبدأ تكدير ولقد كانت حياتنا في ھذا     

بمجتمع من ثBثة آ,ف ھل يمكن أن تمر أيام دون أن يرتكب فرد منھم جريمة ؟ باعتبار الجريمة عندھم من مخالفة أھواء 
وإذا كنت قد تحدثت في . لعالم كله صعاليك جھال موكول إليھم اJشراف علي أرقي مجتمع , أقول في مصر بل في ا

سياق ما قدمت عن ألوان من التنكيل التي تناولوا بھا المجتمع اJخواني ، فإني أخص بالذكر اfن لوًنا معيًنا من التنكيل 
  . بالكرام كبار السن والمقام الذين تواضع الناس علي احترامھم وتوقيرھم 

الناس ، مرموق في المجتمع ، بسط _ تعالي له في الرزق ، فبسط كفه في  ا=خ الحاج حامد الطحان ، رجل من كرام    
, أقول , يتخلف عن سد ثغرة بل إنه سباق إلي البذل فوقته وجھده .. اJنفاق علي كل ذي حاجة وعلي الدعوة اJسBمية 

 q وكنت إذ ذاك , أزال طالًبا في  ١٩٣٧مركز كوم حمادة في عام " كفر بولين " , أنسي أنني زرته في بلدته .. وماله
كلية الزراعة ، فسألته بسذاجة عن مقر شعبة اJخوان المسلمين في كفر بولين ، فأخذني إلي مبني مكون من ست عشرة 

ن إننا جميًعا ھنا رجا,ً ونساًء وأطفا,ً من اJخوا: وقال لي .. ھل يعجبك ھذا المبني ليكون مقًرا للشعبة ؟ : غرفة وقال لي 
وأذكر أنني في أواخر الثBثينات بعد أن فتحنا شعًبا كثيرة في محافظة . المسلمين ، وبيوتنا كلھا دور للدعوة وكلنا ملك لھا 
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وكانت البحيرة في ذلك الوقت من أعسر بBد . البحيرة اقترحت علي ا=ستاذ اJمام أن يزور شعب اJخوان في المحافظة 
امد يأتي بسيارته ويقضي بھا أكثر من أسبوعين يسوقھا بنفسه مع أن عنده أكثر من سائق القطر مواصBت ، فإذا بالحاج ح

، لكنه كان حريًصا أو,ً علي أن يغير وجھه في سبيل _ ، وثانًيا علي أن يكون بجانب ا=ستاذ اJمام ليفديه بنفسه عند 
  . الخطر ، وثالًثا لتتسع لراكب آخر من اJخوان يأخذ مكان السائق 

لم . وخBصة القول فيه أنه كان عثمان ھذه الدعوة . والحديث عن الحاج حامد وعن كرمه ونبله يطول ويتشعب     
يستطيعوا أن يلفقوا للرجل تھمة يأخذونه بھا فاعتقلوه ، وجري عليه ما جري علي إخوانه من المعتقلين مما أشرنا إلي 

لكنھم لم يكتفوا بذلك فأرادوا أن يخصوه بتنكيل يشفي غلھم ويرضي حقد و –طرف منه من التنكيل العام واJھانات العامة 
الذي طوق فضل الحاج حامد جيده وجيد أسرته يأمر به أن يحمل جرد,ً ) حمزة البسيوني(قلوبھم ، فرأينا الرجل الفاجر 

ووكل به سفھاء السجن ليوالي  –وھي باعتبارھا عيًنا , تفرغ  –ليفرغ به ماء بركة الماء التي فرجھا لنا إلھنا جل شأنه 
ولو كان نزح ھذه البركة أمًرا مطلوًبا إنجازه ، فإن مئات من اJخوان الشبان كانوا علي أتم استعداده . العمل دون ھوادة 

ومع أن ھذا النزح كما قلت من قبل , داعي له =ن أخذ اJخوان حاجتھم من ھذا الماء يجدده ، فإن كل شباب .. Jنجازه 
Jنجاز عمل .. خوان في السجن كانوا علي استعداد أيًضا لنزحه بد,ً من أخيھم الكبير الحاج حامد اJ , ولكن ا=مر صدر

  . وإنما Jھانة شخص معين وإذ,له وإرھاقه 
وبھذه المناسبة أذكر أن أخوين كريمين قد رضيا أن يقوما بعمل قد يأنف الكثيرون من مزاولته ، ذلك ھو تنظيف     

عھد بإحداھما إلي ا=خ الكريم الشيخ .. وكان بالسجن الكبير ھذا دورتان متقابلتان يفصلھما فناء السجن .. ورات المياه د
منصور وھو جواھرجي من إخوان القاھرة وكانت ورشته في شارع الموسكي وعھد با=خرى إلي ا=خ الكريم حسني 

أعمال جليلة في خدمة  –فضBً عن مھمة التنظيف  –ا=خوين ولقد كان لھذين . كوتش من كرام إخوان اJسكندرية 
المجتمع اJخواني في ھذا السجن فقد استطاعا بمھارة ولباقة يستغB وجودھما خارج الزنازين أحسن استغBل بحكم 

إلي وعن طريقھما أرسلت رسائل ھامة . فمن طريقھما كان اJخوان يعرف بعضھم أخبار بعض . اتصالھما بجنود السجن 
وعن طريقھما خفف تنفيذ كثير من ا=وامر . خارج السجن ، وعن طريقھما وردت رسائل ھامة إلي اJخوان في السجن 

كانوا يطلبون Jعداد . ويلحق بھذين ا=خوين عدد آخر من اJخوان ممن يتقنون أعمال الرسم والزخرفة . اJجرامية 
خارج الزنازين وخارج السجن الكبير يعود علي المجتمع اJخواني بمنافع فكان خروجھم .. أعمال فنية لحساب السيد القائد 

كما أن إخواننا الطباخون الذين يشتركون مع العساكر الطباخين في إعداد الطعام ھم اfخرون يقومون بدور كبير  –مختلفة 
إخواننا الفنانون ھؤ,ء بإنجاز ولقد قام  –في تحسين الطعام وفي إتاحة الفرصة لBتصال بخارج السجن في بعض ا=حيان 

أعمال فنية رائعة استحل ھذا الرجل الفاجر أن يستغل جھودھم فيھا أسوأ استغBل ، وأن يزود بيته وبيت ألھته بھا سجًنا 
  . دون مقابل 

  : الواعـظ  •

أرسلوا إلينا واعًظا  ومن أساليب التخبط والھزل التي تمخضت عنھا عقولھم التافھة أنھم في خBل إقامتنا بھذا السجن    
 ًBعاق ًBفقد فھم الرجل أنه رشح . من وعاظ ا=زھر ومن حسن الحظ أن ھذا الواعظ واسمه الشيخ محمد عثمان كان رج

وبالرغم . لمخاطبة أعلي المستويات ، كما أنه فھم الظروف المحيطة بھذه المھمة ، فكان الرجل في حديثه في غاية الحذر 
ه تفادي مواطن الحرج ، فإن سفالة حرس السجن أوقعته في حرج كبير ، ولذا فإن أيامه لم تظل من شدة حذره ومحاولت

فمھما كان اJنسان ثابت . معنا ، مما يشعر بأنه استطاع أن يفلت من مھمة قد تنتھي به إلي أن يصبح ھو اfخر نزيBً معنا 
جدL مواقف , يستطيع أقوي الناس سيطرة علي نفسه إ, أن فقد ت.. الجنان ، ملًكا =زمة شعوره ، مسيطَرً◌ا علي أعصابه 

و, أنسي بھذه المناسبة . ينفجر غضبه بكلمات , يجد من يعذره عليھا من ھؤ,ء ا=وغاد الذين يلتمسون للبرءاء العيب 
عن سؤال وجھه عندما وجه الحديث إلي ا=خ البكباشي معروف الحضري إجابة  –وھو من أھل إسنا  –موقًفا لھذا الرجل 

والبكباشي معروف الحضري ضابط له شھرة في مختلف ا=وساط المصرية والعربية لمواقفه التي طيرتھا وكا,ت .. 
فاستعمل الرجل الكريم في اJجابة عن السؤال أسلوًبا يشعر باحترام ا=خ معروف  – ١٩٤٨ا=نباء في حرب فلسطين عام 

اعترضوا علي ھذا ا=سلوب بطريقة مجرمة ، جعلت الرجل , يعرف ماذا يقول فما كان من الحراس السفھاء إ, أن .. 
  . وأذكر أن الرجل قد انقطع عنا بعد ھذه الحادثة .. وماذا يفعل وكيف يخرج من ھذا المأزق 

  : الفصل الرابع   
  : دراســات   

انعدمت فيه القيم اJنسانية وديست فيه  وسط ھذا الجو الخانق الذي كان اJخوان يعانون وطأته في ھذا السجن الذي    
بالنعال الكرامة ا=دبية ، ولم يعد Jنسان فيه عاصم يعصمه أو يحتكم إليه أو يحتمي فيه من عرف أو قانون ، وكان كل 

م ، وسط ھذا الجو لم يفقد اJخوان ثقتھم بأنفسھ.. فرد فيھم مھدًدا بفقد كرامته ورزقه بل وحياته في كل لحظة تنمر عليه 
و, إيمانھم بفكرتھم ، فكانوا , يفتئون يتدارسون كل جديد يصل إليھم نبأه مما يتصل شئون أمتھم ، ناسين ما ھم فيه من 

فكانت اللحظات النادرة التي تتيح ل?خ منھم أن يلقي أخاه , يستغلھا في . كروب وآ,م ، وما يسامون من ظلم وعذاب 
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أعباء الحياة القاسية التي يعيشھا ، بل يستغلھا في مناقشة أمر من ا=مور وصل إليه استعانة به علي تخفيف عبء عنه من 
  . نبأه ، ھادفين من ذلك إلي أن يكون المجتمع اJخواني دائًما إزاء كل جديد ، علي رأي سواء في ضوء الفكر اJسBمي 

  كسـر احتكـار السـ3ح 

ع�زل المجتم�ع اJخ�واني ع�ن الحي�اة ، ك�ان محرًم�ا دخ�ول الص�حف إل�ي جرًيا علي أسلوب الطغمة الحاكمة في محاولة     
إ, أننا فوجئنا في يوم من ا=يام الزنازين ووجود جھ�از للرادي�و بمكب�ر للص�وت .. السجن ، كما كان محرًما وجود الراديو 

توقعن�ا م�ن ھ�ذا اJج�راء وق�د .. في فناء السجن ، وسمعنا اJذاعة المص�رية =ول م�رة من�ذ وص�ولنا إل�ي عتب�ة ھ�ذا الس�جن 
وكان ما توقعناه ، فسمعنا المذيع يلق�ي إل�ي المس�تمعين ف�ي أس�لوب ي�نم ع�ن . المفاجئ أنھم يريدون أن يسمعونا خيًرا ذا بال 

. وموضوع احتكار السBح موضوع قديم . الزھو والتفاخر أن الرئيس جمال عبد الناصر استطاع أن يكسر احتكار السBح 
ى ال�دعائم ا=ساس�ية الت�ي يق�وم عليھ�ا ص�رح السياس�ة الغربي�ة ، حي�ث كان�ت ص�Bتنا مقص�ورة عل�ي الكتل�ة وكان دائًم�ا إح�د

وكانت سياسة ال�دول الغربي�ة أ, .. الغربية دون الكتلة الشرقية التي لم نكن نعترف رسمًيا ، ولم نعترف بھا إ, قبيل الثورة 
أن تكون في حدود معينة م�ن الق�وة , تتع�داھا لنظ�ل دائًم�ا دائ�رين ف�ي  تبيعنا من السBح إ, ما تشاء , ما نريد حتى تضمن

  . فلكھا 
و قد نوقشت أنباء ھذا المؤتمر علي أساس م�ا . وقبل إذاعة ھذا النبأ علينا كان قد تسربت إلينا أنباء عقد مؤتمر باندونج     

لمؤتمر واضحة في أذھاننا =ن الدول التي ولم تكن صورة ھذا ا. تصل إلينا من قصاصات من الصحف تحمل بعض أنبائه 
ولكننا مع ذلك لم نحسن الظن به ؛ =ن الدول الش�يوعية الكب�رى كان�ت . اشتركت فيه لم تكن تبلورت مواقف كثير منھا بعد 

ك�ان محتفًي�ا بجم�ال عب�د  –وھ�و أح�د دھ�اقين السياس�ة  –وقد ,حظن�ا أن رئ�يس وزراء الص�ين ش�وايين ,ي . مشتركة فيه 
وكانت الصين , تزال بع�د خليف�ة لروس�يا ، وكان�ت ي�دھا اليمن�ي كم�ا .  اصر احتفاًء أحسسنا أن له مغزى ، وأن له ھدفاً الن

فقد تمخ�ض ھ�ذا الم�ؤتمر ع�ن ق�رارات رائع�ة ، ولكنھ�ا .. ويبدو أننا كنا علي صواب في نظرتنا إلي ھذا المؤتمر . يقولون 
أم�ا النت�ائج العملي�ة المحسوس�ة الت�ي  –ق اJنسان التي أص�درتھا ا=م�م المتح�دة جميًعا كانت حبًرا علي ورق مثل وثيقة حقو

  . أسفر عنھا فكانت فتح أبواب مغلقة في وجه الشيوعية الدولية 
وبدا بھا جمال عب�د الناص�ر بط�Bً تاريخًي�ا حي�ث ص�ار أول . وجاءت خطوة كسر احتكار السBح مفاجأة لنا وللعالم كله     

اع أن يخرج ببلده من النطاق المضروب عليھا من الغرب ، إذ وصل السBح الذي تريده مصر إليھا م�ن حاكم لمصر استط
و, شك في أن ھذه الخطوة أغضبت دوائر الغرب قاطبة باعتبارھ�ا إفBت�اً م�ن . تشيكوسلوفاكيا أو,ً ثم من روسيا بعد ذلك 

ريدون أن يصلوا فيھا إلي رأي وكثرت المناقشات حولھ�ا ، ووقف اJخوان في السجن حائرين أمام ھذه الخطوة ي. قبضتھا 
وج��اءني . و,حظ�ت أن أكث�ر ا,خ�تBف ك��ان ناش�ًئا م�ن تحك�يم العاطف�ة ب��د,ً م�ن تحك�يم العق�ل والمنط�ق .. واختلف�ت اfراء 

  : فريق من اJخوان يسألونني الرأي في الموضوع فكانت إجابتي علي الصورة التالية 
     ًDأو :Jين  ١٩٣٧خوان المسلمين كنا أول من دعا منذ عام نحن ا Zإلي تسليح الجيش وتسليح ا=مة بأحدث ا=سلحة ُمَتَخ�ذ

في ذلك إرادة الحكومة المصرية والقصر وا,نجليز ، مثيرين بذلك الدھشة وا,ستغراب في أوساط ا=حزاب المص�رية بم�ا 
رش�د الع�ام حس�ن البن�ا ف�ي ذل�ك الموض�وع عل�ي أن�ه إح�دى ح�ديث الم" المص�ري " وق�د نش�رت جري�دة .. فيھا حزب الوف�د 

  ) . وقد أشرنا إلي ذلك في الجزء ا=ول من ھذه المذكرات . ( المفاجآت وا=عاجيب 
كراھيتنا لجمال عبد الناصر أمر مقرر ومفروغ منه وأسباب ذلك كلھا تتصل باq ، ولكن ھذه الكراھية من الثناء : ثانًيا     

فكراھيتنا لشخصه , تحملنا علي الغض من كل ما يصدر عنه من عمل ؛ =ن المسلم يجب . ا صدر عنه علي عمل نافع إذ
ُكْم َشَنآُن َقْوٍم َعلَى أَ (: أن يكون متخلفاً بخلق القرآن الذي يقول  ِ ُشَھَداَء بِاْلقِْسِط َوDَ َيْجِرَمن# اِميَن ِ*# َھا ال#ِذيَن آَمنُوا كُونُوا قَو# D# َتْعِدلُوا َيا أَي2

َ َخبِيٌر ِبَما َتْعَملُونَ  َ إِن# &# ْقَوى َوات#قُوا &#   . )اْعِدلُوا ُھَو أَْقَرُب لِلت#
إذا نظرنا إلي العمل في ذاته وجدناه عمBً نافًعا ؛ =نه إخراج للبBد من الدائرة المفرغة التي تدور فيھا منذ بدء : ثالثاً     

  . وتقوية الجيش وتسليحه بأسلحة حديثة أمر مطلوب شرًعا وھو مطلبنا من قديم نحن اJخوان  –ا,حتBل البريطاني 
أما وھذه الخطوة خطوة نافعة فلماذا لم يقدم عليھا أحد من حكام مصر : وھنا توجه إلّي ھؤ,ء اJخوة بسؤال آخر فقالوا     

  : سؤالھم ھذا كما يلي  السابقين وأقدم عليھا جمال عبد الناصر ؟ فكانت إجابتي علي
     Bق ، فBجمال عبد الناصر بالرغم من أننا يلونا منه النفاق والكذب والغدر والخديعة والتجرد من الشرف وا=خ

وھو يعلم أن الذي منع سابقيه من اJقدام . نستطيع أن ننكر أن فيه لمحة من عبقرية ، وأن له طموًحا يفوق كل تصور 
والرجل إذا كان له مجد شعبي .. خوفھم من الفشل دون إتمامھا =نه سيواجھون العالم الغربي كله  علي ھذه الخطوة ، ھو

يحرص عليه ، يحسب ألف حساب لكل خطوة يقدم عليھا ؛ =ن مخاطرته إذا لم يكتب لھا النجاح فلن تودي به وحده ، بل 
شعبي فعلي أي شيء يخشي إذا ھو فشل ؟ وتوضيح أما إذا لم يكن له مجد ..ستودي به وبمن وراءه ومن ھو مرتبط بھم 

ذلك أن الذين حكموا مصر قبل جمال عبد الناصر أحد رجلين ، إما رجل ارتبط بالشعب وھو الوفد ، وإما رجل ارتبط 
أما الوفد فإنه كان يمثل تراثاً شعبًيا ضخًما تم بناؤه في شعرات السنين ، وتحت وطأة  –بالملك وھم ا=حزاب ا=خرى 

 –فإقدامه علي مثل ھذه الخطوة مخاطرة ، إذا قدر لھا الفشل تحطم ھذا البناء وضاع ھذا التراث العزيز .. وف قاسية ظر
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وأما ا=حزاب ا=خرى فما كان لھا أن تقدم علي خطوة فيھا إغضاب المستعمر الذي ھو سند القصر الذي ھم سدنته وخدمه 
 .  

سانحة ، إذا أقدم عليھا ففشل فلن يخسر شيًئا =نه ھو نفسه لم يكن شيًئا حتى  لھذا رأي جمال عبد الناصر أمامه فرصة    
يقال إنه فقد شيًئا ، كالمفلس إذا قامر يقامر وھو مطمئن =نه إما أن يكسب فيغتني من العدم ، وإما أن يخسر فB تضيره 

ھو ملخص رأيي الذي أدليت به إلي اJخوة  كان ھذا! أنا الغريق فما خوفي من البلل ؟: والمثل العربي يقول . الخسارة 
ويبدو أن ھؤ,ء اJخوة أذاعوا ھذا الرأي في أنحاء المعتقل حتى وصل إلي أسماع جبھة إخواننا .. الذين جاءوا يسألونني 

خ البكباشي الكبار ، الذين ساءھم أن يصدر ھذا الرأي عني ، فأرسلوا إلّي يطلبون ا,لتقاء بي ، وتم ا,لتقاء بھم ، وكان ا=
. ولم أكن من قبل علي صلة با=خ معروف ، فكانت ھذه أول مرة نلتقي فيھا ونتعارف . معروف الحضري أشدھم غضًبا 

وفھمت من إخواننا ھؤ,ء أنھم كانوا يريدون أ, يصدر عني ما فيه إطراء لعمل يأتيه رجل فعل بنا ما فعل مھما كان العمل 
 ًBمي الذي قرره القرآن الكريم وقد رددت عليھ –في ذاته جليBسJوقرره عمر بن . م بأن ھذا يتعارض مع الخلق ا

و_ , أحبك حتى تحب ا=رض : وكان الرجل قد أسلم فقال له عمر  –الخطاب حين التقي بالرجل الذي قتل أخاه ضراًرا 
فB عليك إذن فإنما يبكي علي : الرجل  قال. , : وھل يمنعك ھذا أن تؤدي إلّي حقي ؟ قال عمر : الدم ، فقال له الرجل 

  . الحب النساء 
وقد غضب . أما ا=خ معروف فكان اعتراضه منصًبا علي ما وصفت به عبد الناصر في ھذا التصرف من أنه عبقري     

و,  كيف تصف بالعبقرية رجBً , وفاء عنده و, خلق: أشد الغضب من وصفي جما,ً بالعبقرية في ھذا التصرف ، وقال 
ولم يستطع ا=خ معروف أن يستسيغ أن يكون إنسان موصوفاً بالذكاء والتفوق الفكري والنضج العقلي وھو في .. شرف 

ثم أخذ يدلل علي صواب .. نفس الوقت فاقد كل ما يتعلق بالنفس من صفات خلقية كالصدق والوفاء والمروءة والشرف 
  : رأيه وخطأ رأيي فقص علّي القصة التالية 

وكان معنا في  ١٩٤١بايعنا ا=ستاذ اJمام حسن البنا علي المصحف والمسدس باعتبارنا عسكريين في عام : " قال     
وكانت تربطني بجمال صداقة شخصية وعائلية ، كما كانت تربطنا كلينا رابطة صداقة من . المبايعة جمال عبد الناصر 

ثم علمنا أن جمال أنشأ .. ر مسئو,ً عن تنظيم اJخوان في الجيش نفس الدرجة با=خ عبد المنعم عبد الرءوف الذي اختي
وحاول استغBل صداقته لي في جذبي إلي تنظيمه فرفضت ، وحاول .. تنظيًما آخر خاًصا به , يتقيد بمقاييس اJخوان 

ناسبات فدعاني إلي فلجأ إلي أسلوب اJحراج بأن انتھز فرصة مناسبة من الم.. إغرائي بكل وسائل اJغراء ولكنه فشل 
حفلة في منزله فوجئت بأنھا تضم أعضاء تنظيمه ، وقدمت المرطبات ، ثم وقف جمال ليتكلم فرحب بالذين لبوا الدعوة 

ففھمت في الحال إنما أقيم .. وأبشركم بانضمام ا=خ معروف الحضري إلي تنظيمنا : وشكرھم ثم خصني بالشكر وقال 
ولكنني بالرغم من المفاجأة ومن اJحراج .. ود منھا إحراجي ووضعي أمام أمر واقع وافتعلت له المناسبة وكان المقص

الذي أحكمت حلقاته حولي تمالكت أعصابي وشكرت جما,ً علي تقديره لي وشعوره نحوي ، وأبديت اعتذاري بأنني , 
ر محاولة لجأ إليھا لجذبي إلي وكانت ھذه آخ.. أستطيع أن أتخلي عن تنظيمي ، و, أستطيع أن أعمل في تنظيمين مًعا 

  . ولكنني عرفت بعد ذلك أنھا لم تكن آخر ما في جعبته من أساليب .. تنظيمه 
جاءني جمال بعد ذلك إلي منزلي ، وأفھمني أنه يريد أن يسر إلّي بحديث خاص دفعه حبه لي إلي اJفضاء به إلّي ، قال     
إذن فلم ھذا الكBم الذي يقوله : فأبدي تعجبه وقال  –, : تفاھم ؟ قلت ھل بينك وبين عبد المنعم سوء : يا معروف : لي 

أنا , أستخف : لقد كنا مًعا با=مس ، وجاءت سيرتك فقال . عنك ؟ يبدو أنه يخشي علي منصبه في التنظيم من وجودك فيه 
ووقع مني كBم جمال : عروف يقول م. دم ھذا الشخص =نه يعمل في ھذا التنظيم لشخصه ، وسأحاول بتره من التنظيم 

موقع المفاجأة وكدت أشك فيه لو, أنني في أول لقاء لي مع عبد المنعم ,حظت أنه معرض عني ، وينظر إلّي شزًرا ، مما 
إ, أن قابلت إعراضه بإعراض وتجاھله لي بتجاھلي له ،  –وأنا بشر  –فما كان مني . أكد لي صدق جمال فيما نقله إلّي 

وجمعني وإياه السجن الحربي حيث اعتقلنا . ام بيني وبين عبد المنعم , أكلمه و, يكلمني حتى قامت الثورة واستمر الخص
وفي ھذه اللحظة فقط فھمنا أن جما,ً استطاع أن يوقع بيننا بأن أسر إلي كل منا .. جمال ، فأخذنا نستعيد ا=حداث ونتعاتب 

وقد نجحت حيلته في شل حركتنا بعد أن يئس من اجتذابنا إلي . علي أخيه  علي انفراد حديًثا مختلفاً يوغر صدر كل منا
  " . تنظيمه 

فھل مثل ھذا الرجل الذي يستبيح الكذب ويوقع بين الناس ويسعي بينھم بالنميمة يقال إنه عبقري : وھنا قال لي معروف     
  . ؟ 

، وإحكام التدبير ، وبعد النظر ، وبراعة التخطيط العبقرية صفة تتصل بسرعة الخاطر : يا أخي معروف : فقلت له     
فقد .. للوصول إلي ا=ھداف التي يسعي صاحبھا للوصول إليھا ، و, تتصل با=خBق والنبل والوفاء والمروءة والضمير 

العبقرية يكون الرجل عبقرًيا وليس علي شيء من الخلق والضمير ، وقد يكون الرجل وفًيا صادًقا نبيBً و, نصيب له في 
وأنا حين . وقد يجمع بعض الناس بين العبقرية والخلق ھؤ,ء ھم الذين جمعوا أطراف الكمال اJنساني وھم القلة دائًما  –

وصف جمال بالعبقرية وصفته وأنا أعلم أنه من الصنف ا=ول الذي ليس له نصيب من خلق و, دين و, شرف و, ضمير 
لك إنك بما قصصته اfن علي ، قد أضفت برھاًنا آخر علي عبقرية جمال كما واسمح لي يا أخي معروف أن أقول  –
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وعمر بن الخطاب " المؤمن كيس فطن : " أضفت برھاًنا جديًدا علي سذاجتنا ، ورسول _ صلي _ عليه وسلم يقول 
  " . لست بالخب ولكن الخب , يخدعني " يصف نفسه فيقول 

وجودنا بھذا السجن أردت بإيرادھا أن أثبت أن حيوية اJخوان لم تستطع كل أساليب ھذه قضية عرضت لنا في أثناء     
القھر والكبت واJذ,ل أن تحتويھا و, أن تنال منھا و, أن تحد منھا ، ثم إنني قصدت عرضھا علي جمھور القراء 

لھا بعض التأثير في حكمنا علي  ليناقشوھا وھم متمتعون بالحرية كما ناقشناھا ونحن تحت وطأة ظروف قاسية ربما كان
مما يمس ھذا  ٢٦٢ل?ستاذ أحمد أبو الفتح في صفحة " جمال عبد الناصر " وقد قرأت في ھذه ا=يام في كتاب . ا=مور 

إن صفقة ا=سلحة في الحقيقة كانت بمثابة العصا السحرية التي مست قلوب الشعوب العربية : " الموضوع حيث يقول 
لقد كانت ا=سلحة الروسية نقطة تحول  –ئقة إلي حب وتقدير بل تقديس لشخص جمال عبد الناصر فحولتھا بسرعة فا

حاسمة في سياسة عبد الناصر ، فقد أوضحت له معني لم يكن يعرفه من قبل ، ورسمت له الطريق نحو زعامة لم يصل 
إثارتھا وكسبھا عن طريق مناھضة لقد أوضحت له معني وھو أن مشاعر العرب يمكن  –إليھا أي زعيم عربي من قبل 

  . الغرب والوقوف في وجھه 
وقد رأيت أن أنقل رأي ا=ستاذ أبو الفتح في ھذا الموضوع ، =ن ا=ستاذ أحمد أبو الفتح وإن كان ليس من اJخوان     

  . المسلمين فإنه من الكتاب المنصفين ، وقد ناله من ظلم جمال عبد الناصر وغدره مثلما نالنا 
علي أن ھذه القضية لم تكن القضية الوحيدة التي دار حولھا نقاش في خBل وجودنا في السجن ، وإنما كانت ھناك     

كما أنني لم أكن وحدي . قضية ، ولكنني اخترت ھذه القضية =نھا كانت أھم القضايا ، وكانت مناقشتھا علي أوسع نطاق 
وقد أكون أنا أضيقھم نطاقاً في إسماع رأيه ، فقد كان . ستطلع آراؤھم الذي يستطلع رأيه بل كان ھناك غيري من اJخوة ت

أما أنا فكنت معتصًما . غيري حريًصا علي إسماع رأيه فكان ينتقل من زنزانة إلي أخري مع ما في ذلك من مجازفة 
تنا في ھذا السجن متجردين =نني كنت أعتقد أن وق.. بزنزانتي , أغادرھا إلي غيرھا و, أبدي رأيي إ, لمن ينتقل إلّي 

وقد وفقني _ عز وجل كما أشرت من قبل . التجرد التام , ينبغي أن يستغل أي جزء منه في غير العكوف علي كتاب _ 
  . فحفظت القرآن كله والحمد q قبل ومن بعد 

  : الثمانية عشر شھًرا  •

 تحتمل من الضنك والضيق واJرھاق , يكاد الواحد قضي اJخوان في ھذا السجن ثمانية عشر شھًرا تحت وطأة ,    
منھم يستطيع حتى التنفس ، فكل ھمسة معدودة عليه ، وكل لفتة محاسب عليھا ، بل إنه يكال له العذاب علي ما لم تحن 

مجتمع الفاضل وقد أثبت اJخوان في خBل ھذه الفترة جدارتھم باعتبارھم ال. يداه ، ولم يفه به فمه بل ولم يخطر علي باله 
الذي تحدث عنه الفBسفة وتخيله المثاليون ، فقد اعتصموا بجميع الفضائل في الوقت الذي كان ا,عتصام فيه بفضيلة 

ومنھم من كلفته من الصبر علي . ففضيلة الصدق كلفت الكثيرين من اJخوان حياتھم نفسھا . واحدة يكلف صاحبھا حياته 
ِ ِمْن َبْعِد إِيَمانِِه إDِ# َمْن أُْكِرَه َوَقْلُبُه (: ولقد كانت لھم رخصة في مثل قوله تعالي . ا=ذى ما كان الموت أھون منه  َمْن َكَفَر ِبا*#

ِ َولَُھْم َعَذاٌب َعِظيمٌ  وا العزيمة خوفاً من أن يوقعوا ولكنھم اختار ) ُمْطَمِئنp ِباْ�ِيَماِن َوَلِكْن َمْن َشَرَح ِباْلُكْفِر َصْدًرا َفَعَلْيِھْم َغَضٌب ِمَن &#
  . إنقاذ إخوانھم مما يريد الطغاة أن يلصقوا بھم من تھم 

وفضيلة الوفاء لدعوتھم التي عاھدوا _ عليھا ، ھان عليھا في سبيلھا مفارقة ا=ھل والزوجة وا=بناء وھجر التجارة     
.. من ذوي المھن الحرة من صناع وزراع وتجار  وانقطاع موارد الرزق ، فلقد كان أكثر من نصف نز,ء ھذا السجن

ولم تقف حقارة الطغاة عند ھذا الحد بل إنھم اعتقلوا من ھزتھم . وھؤ,ء انقطعت مواردھم من أول يوم اعتقلوا فيه 
ردھم فمدوا يد المعونة إلي أسر ھؤ,ء المعتقلين الذين انقطعت موا –الذين ليسوا من اJخوان  –ا=ريحية من كرام الناس 

واعتبر الطغاة ھذه المعونة جريمة يعاقب عليھا القانون وأوقفوھم أمام المحاكم المستخفية التي حكمت عليھم بعشر . 
َوالٌ اْقَتَرْفُتُموَھا قُلْ إِْن َكاَن آَباُؤُكْم َوأَْبَناُؤُكْم َوإِْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم َوأَمْ (: وقد حقق اJخوان بذلك قول _ تعالي . سنوات 

ِ َوَرُسولِِه َوِجَھاٍد ِفي َسِبيلِ  ُ Dَ َيْھِدي اْلَقْوَم َوتَِجاَرةٌ َتْخَشْوَن َكَساَدَھا َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَھا أََحب# إِلَْيُكْم ِمَن &# ُ ِبأَْمِرهِ َو&# ِه َفَتَرب#ُصوا َحت#ى َيأْتَِي &#
َ َعَلْيِه َفِمْنُھْم َمْن َقَضى َنْحَبُه َوِمْنُھْم َمْن َيْنَتِظرُ (: الي وقوله تع )اْلَفاِسِقينَ  لُوا َتْبِدي3ً  ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجالٌ َصَدقُوا َما َعاَھُدوا &#   .  )َوَما َبد#

ا ، وسألته عن منحله ولقد التقيت بعد خروجنا من ھذا السجن بأخ كان معنا وكان عنده منحل كبير يدر عليه ربًحا عظيمً     
إنني خرجت فلم أج للمنحل أثًرا ، , النحل و, العسل و, الخBيا حتى ا=رض التي كانت خضراء حوله وجدتھا : فقال لي 
وفضيلة التعاون واJيثار جعلت الشاب يحمل العبء عن الشيخ ، والقادر علي الشيء يمد به غير القادر سواء . جرداء 

أو علًما أو فناً أو فضل قوة ، و, يري القادر لنفسه فضBً علي أخيه بل يشعر بسعادة أنه يحقق معاني  كان ھذا الشيء ما,ً 
  . اJسBم التي آمن بھا ودعا الناس إليھا 

  : ا9شھر الستة ا9خيرة  •

سمعتھم وصلت إلي وأخيًرا تنبھوا فوجدوا أن .. استفرغ الطغاة كل ما في طاقتھم من وسائل الظلم والقھر واJرھاب     
" . تحسين المعاملة " فأخذوا في تعديل أسلوب تعاملھم فأمروا بما يسمونه .. الحضيض سواء في داخل البBد وخارجھا 

وكان مظھر تحسين المعاملة فتح الزنازين وترك الحرية للمعتقلين للتنقل فيما بينھا ، والسماح بالمراسBت وإرسال الطرود 
كما بدأوا في تنظيم عملية اJفراج ، حيث قسموا المعتقلين أقساًما وأفواًجا يفرج عنھم تباًعا  –لعBج والزيارات والسماح با
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والظاھرة العجيبة التي أسجلھا ھي أن أبرز ما كان من شأن .  ١٩٥٦علي أن يتم اJفراج عن آخر فوج في شھر يونيه 
إن _ : " مصداق للمعادلة المعروفة التي يمثلھا القول الشائع المعتقلين في خBل ھذه الفترة ظھور ا=مراض بينھم ، وھذا 

  . ، وكنت أنا شخصًيا أحد الذين مرضوا في ھذه الفترة وعولجوا " يعطي البرد علي قدر الغطاء 

  : استغ3ل الحرية داخل السجن  •
فقسم اJخوان أنفسھم جماعات ، . ع وقد رأينا أن نستغل ھذه الفترة بما فيھا من حرية التنقل داخل السجن في عمل ناف    

تضم كل جماعة المشتغلين بمھنة واحدة ، فھذه جماعة ا=طباء ، وھذه جماعة الصيادلة ، وھذه جماعة التجار ، وھذه 
وعلي كل جماعة أن تنظم لنفسھا .. جماعة العاملين في صناعة الطباعة ، وھذه جماعة العاملين في الزراعة وھكذا 

ولقد كان لھذه الدراسات المھنية نتائج . تناقش فيھا شئون مھنتھا من الوجھة العلمية والوجھة العملية اجتماعات دورية 
طيبة في إيجاد فرصة للتعارف الشخصي فيما بين اJخوان المعتقلين بمھنة واحدة ، وفي تزويد كل ذي مھنة بما ليس عنده 

. م بأن اJخوان المھنيين قد أفادوا إفادة كبيرة من ھذه الندوات وأستطيع أن أجز. من شئونھا ووسائلھا مما عند اfخرين 
وقد كنت المسئول عن ندوة الزراعيين وكان عددنا نحو العشرين ، وكان منا الزراعيون ذوو المؤھBت الزراعية ، 

باشره بنفسه وقد تقدم كل منا بالمشروع الذي . وزراعيون غير ذوي مؤھBت زراعية ولكنھم يباشرون العمل الزراعي 
وق إنتاجه ، وكل ذلك من واقع  Zوما كلفه القيام به ، وما أنتجه وما اعترضه من عقبات وكيف تغلب عليھا ، وكيف كان يس

  . التجربة 
فخرجنا بمحصول , بأس به من المشاريع المدروسة في زراعة المحاصيل وزراعة الخضر والفاكھة وا=شجار ، وفي     

خرجنا من ھذه الندوة ، دودة القز وفي ا=لبان وفي إصBح ا=راضي وفي تربية الماشية وفي الدواجن تربية النحل وتربية 
وكان من نتيجة ھذه الندوة أن خرج عدد من ھؤ,ء . بمعلومات علمية وعملية وخBصات تجارب قلما تجتمع لدارس 

ولما قارب . ونجحت أعمالھم نجاًحا كبيًرا اJخوان فأسسوا أعما,ً علي أساس من ھذه المشاريع فرادي ومتشاركين 
المعتقل علي ا,نتھاء اجتمع إخوان الھيئة التأسيسية الذين بالمعتقل وناقشوا قضية كان ,بد من مناقشتھا ، تلك ھي أنھم 
حين يخرجون إلي الحياة سيجدون مجتمًعا ذا صبغة معينة ، وسيجدون حكومة ھي وليدة الصراع الذي كان بينھم وبين 

وقد . فما موقفھم منھا ومن ھذا المجتمع ؟ ھل يقفون منھا موقف المقاومة أم موقفاً سلبًيا أو يتجاوبون معھا ؟ .. الثورة 
أننا مھما كان رأينا في الحكومة فإن الشعب الذي تحكمه ھو شعبنا ، ومسئوليتنا عن : تمخض نقاشھم عن قرار مؤداه 

ن نتعاون معھا فيما يعود علي ھذا الشعب بالخير ، منحين جانًبا ما بيننا وبينھا من مصالحه , تقل عن مسئوليتھا ، فعلينا أ
وكلما غادرتنا .. وتوالت اJفراجات . خBف سياسي ، وبذلك تكون في كل أحوالنا متجاوبين فيما عدا ا,تجاه السياسي 

ولم  ١٩٥٦حتى أَھلZ علينا شھر يونيه ..  دفعة أفرج عنھا تخلخل المجتمع الذي عشنا فيه سنتين وأحسسنا بلوعة الفراق
وانتقلنا من .. يبق بالمعتقل إ, مائتان وخمسون من اJخوان وكنا الدفعة ا=خيرة التي خB السجن بعدھا من المعتقلين 

  . السجن الحربي إلي سجن القلعة حيث مكثنا أسبوعين تم بعدھا اJفراج عنا 

  : بعد ا�فـراج  •

في نظري بعد الذي حدث مكاًنا تھوى إليه نفسي ، بل صادرت من أبغض البBد إلّي بقدر ما كانت أحبھا لم تعد القاھرة     
  : إلي نفسي وصدق الشاعر الذي يقول 

  وما حب الديار شغفن قلبي                ولكن حب من سكن الديارا          
تركتھا قبل أن أعتقل عند ا=خ الكريم الدكتور جمال  ورأيت أن أقطع آخر خيط من صلة لي بھا حيث كانت لي حقيبة    

وكان المقر الرسمي لوظيفتي ھو مدينة جرجا ، ولكنني رأيت أ, . الدين عامر رحمه _ فسافرت إلي القاھرة وأخذتھا 
لي رأسھا أذھب إلي البلد الذي اعتقلت منه ، وعزمت علي أن أسلم نفسي إلي الرياسة العليا للقطن باJسكندرية حيث ع

  . الزميل العزيز والصديق الوفي وا=خ الحبيب ا=ستاذ حسين الخضري رحمه _ 
وكانت قد أنشئت بكلية الزراعة . وصلت إلي اJسكندرية وسلمت نفسي للرياسة فتلقتني بالعناق كما تلقاني بقية الزمBء     

ن فرأيت أن أتزود بھا وتقرر نقلي إلي اJسكندرية باJسكندرية قبل عام من خروجي من المعتقل دراسات عليا في القط
وفوجئت حين تسلمت . التي رأيت أن أجعلھا لي مستقًرا بعد الرحلة الطويلة التي جبت خBلھا القطر من أقصاه إلي أقصاه 

 Zحقين بي قد رقوا إلي الدرجة الرابعة دفعة واحدة سواي ، وأسرBئي جميًعا السابقين لي والBإلّي ا=خ  عملي بأن زم
العزيز ا=ستاذ أحمد عبد اللطيف رحمه _ مدير المستخدمين بأن أعضاء لجنة شئون الموظفين جبنوا جميًعا عن الموافقة 
علي ترقيتي مع أن أسمي مثبت في الكشف المقدم لھم وسط الدفعة ظًنا منھم أن في ھذا إغضاًبا لرئيس الدولة فأثروا 

طريق ا=خ ا=ستاذ أحمد عبد اللطيف والتھديد برفع ا=مر إلي القضاء استرددت حقي  ولكنني عن.. إرضاءه بھضم حقي 
 .  

ومعذرة في ذكر أمر يعد من أشد خصوصياتي ولكنني أردت أن أعرض للقارئ صورة من جو اJرھاب والرعب     
  . الذي كان الشعب في مصر يعيشه ويعانيه 

  الباب السادس عشر 

  بـيـن المعتـقلـين 
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  : فصل ا9ول ال  
  : مسئولية ا9سير أمام العواطف الثائرة   

وكان المقصود من إخراجنا أن تكون مظاھرة سياسية تبدو بھا حكومة مصر .  ١٩٥٦يونيه  ٢٦خرجنا من المعتقل في     
الس�جون إ,  أمام العالم في صورة حكومة ديمقراطية ، بدليل أنھا أفرجت عن عدة آ,ف من المعتقلين ، ولم تب�ق ف�ي داخ�ل

وقد اعتمدت الحكومة علي جھل م�ن يعيش�ون خ�ارج مص�ر ب�ل وأكث�ر م�ن ب�داخلھا . من صدرت ضدھم أحكاما من محاكم 
أما المحاكم فقد عرضنا لھا بإش�ارات ف�ي فص�ل س�ابق .. بحقيقة ھذه المحاكم وبحقيقة اJفراج الذي تتباھي به ھذه الحكومة 

ا اJفراج فإنه لون م�ن الخ�داع =ن ھ�ؤ,ء المف�رج ع�نھم خرج�وا م�ن س�جن إل�ي وأم.. تكشف عن شيء من حقيقتھا البشعة 
فف�ي المعتق�ل . سجن ، ومن معتقل إلي معتقل ، ومن قيد إلي قيد ، و لكن القيد الجديد يجمع إل�ي القي�د قي�ًدا آخ�ر ھ�و الح�رج 

الن�اس ، أم�ا المعتق�ل الجدي�د ال�ذي  الرسمي كنا متخففين م�ن المس�ئولية ، وك�ان ال�ذي نس�أمه م�ن الع�ذاب محجوب�اً ع�ن أع�ين
انتقلنا إليه ويسمونه إفراًجا فإن المسئولية التي كنا متخففين منھا عادت إلينا بثقلھا ، كما قيدت حركتنا بقيود ثقال ، وأصبحنا 

  . مBحقين في كل لحظة وفي كل مكان 
" . ق�انون الع�زل السياس�ي " مجلس ا=م�ة س�موه ثم أنشأت الحكومة نظاًما مستحدًثا في صورة قانون ، سرعان ما أقره     

ھذا القانون يحرم من أفرج ع�نھم المعتقل�ين م�ن الحق�وق السياس�ية ، ف�B يك�ون م�ن حق�ه أن يرش�ح نفس�ه لBنتخاب�ات و, أن 
ث�م جعل�وا عض�وية .. يدلي بص�وته ,نتخ�اب غي�ره ، و, أن ينتس�ب إل�ي الح�زب السياس�ي الوحي�د وھ�و ا,تح�اد ا,ش�تراكي 

تحاد ا,شتراكي شرًطا لتولي أي شخص منصًبا قيادًيا ف�ي العم�ل الحك�ومي مھم�ا بل�غ ھ�ذا الش�خص م�ن الكف�اءة وا=مان�ة ا,
ومع ما في قانون العزل السياسي ھذا من الغبن واJجحاف ، فقد كن�ت س�عيًدا . واJخBص وحسن ا=داء والمقدرة اJدارية 
شتراكي الذي لو فتحوا بابه لما ولجته ، ولو أغموني علي ال�دخول في�ه لحاول�ت به =نه حرمني من ا,نتساب إلي ا,تحاد ا,

وإجم�ا,ً أس�تطيع أن . الفرار منه ، وأرجو أ, يفوتني في فصل قادم أن أتعرض لھذا الموض�وع بش�رح مس�ھب إن ش�اء _ 
ي مررن�ا بھ�ا ؛ =ن أش�د المواق�ف أقول إن ھذه الفترة التي بدأت بخروجنا من السجن الحرب�ي كان�ت م�ن أح�رج الفت�رات الت�

إحراًجا للرجل أن يعيش في مجتمع يعتقد أنه حر كغيره من ا=فراد وھو في حقيقة أمره مقيد و, يستطيع أن يقول إنه مقي�د 
  . وكثيًرا ما ثارت النفس وتمنيت أن لو كان ا,عتقال أعفاھا من ذلك الحرج ..  

  : مسئولية ا9سير  •
ة من إشارات من بعيد إلي بعض معاناتنا بعد اJفراج ما يعين القارئ علي تقييم الوضع الذي وضعنا لعل في ھذه المقدم    

ولك�ن مجموع�ة م�ن . فيه ، والذي سلبنا فيه حرية التحرك حت�ى ف�ي ش�ئوننا الخاص�ة ، والتح�رك ال�ذي تتطلب�ه ھ�ذه الش�ئون 
م يرون حكومة , ترعي لkسBم حرمة و, كرامة ، و, اJخوة الكرام كانوا في خBل ھذه الفترة في حيرة من أمرھم ، فھ

تبالي باقتراف أضعاف سيئات العھد الملكي من اJباحية والتھتك تقتحم بھا علي الناس بيوتھم عن طري�ق وس�ائل اJع�Bم ، 
يزداد كل يوم  ويرون الحال ,.. وتشيع الفاحشة في المجتمع بتشجيعھا المتفحشين ومطاردتھا أصحاب الفضائل والمتدينين 

وك�ان أكث�ر ھ�ؤ,ء اJخ�وة م�ن الش�باب . و, يرون مع ذلك أحًدا يق�ف ف�ي وجھھ�ا أو يرف�ع ص�وًتا بمعارض�تھا .. إ, سوًءا 
الغض الذي كان في أوائل الخمسينات , يزال نبًت�ا ث�م ترع�رع واس�توي ف�ي أواخ�ر الخمس�ينات وف�تح عيني�ه عل�ي الص�ورة 

كما أن قليBً منھم كانوا من اJخوة ا=كبر س�ًنا وال�ذين حجب�تھم .. ، وذھب يتلمس الطريق  التي أومأت إليھا ، فھاله ما رأي
وسار ھؤ,ء في ثورة نفسية يبحث�ون ع�ن قي�ادة ترش�دھم .. ظروف أقرب إلي الصدفة عن أعين الظالمين فنجوا من ظلمھم 

راء القض�بان حت�ى م�ن ك�ان م�نھم ف�ي مظھ�ره إلي الطريق ا=ق�وم Jص�Bح ھ�ذا الفس�اد ف�B يج�دون ؛ =ن القي�ادات تع�يش و
أم�ا ال�ذين ك�انوا , يزال�ون وراء القض�بان فق�د ال�تمس ھ�ؤ,ء . خارج القضبان كان مض�روًبا علي�ه حص�اًرا م�ن ك�ل جان�ب 
فلم يلتمس لھم ھؤ,ء اJخوة العذر  –وھو حصار في الخفاء  –اJخوة لھم العذر ، وأما الذين كان مضروًبا عليھم الحصار 

  . لوھم المسئولية كاملة وطالبوھم بقيادتھم إلي ميدان العمل وحم
جاءني نفر من ھؤ,ء اJخوة ، وبثوني ما في صدورھم من حرج ، وما في نفوسھم من ضيق ،وطالبوني بعمل إيجابي     

أيديكم قي�ود =نكم غاضبون وليس في . إن الذي بين حنايا ضلوعكم من ألم ولوعة وحزن ھو بعض ما عندي : ، فقلت لھم 
أما أنا وأمث�الي ف�نحس م�ا تحس�ون ، ولك�ن ا=غ�Bل . و, في أرجلكم أصفاد ، بدليل أنكم جئتموني وتتحركون كما تشاءون 

جعلت في أيدينا وأرجلنا ، وإذا كنتم , ترون السور المضروب من حولنا فإننا نراه محيًطا بن�ا ، والس�جانون يBحقونن�ا ف�ي 
معروفين  رانوا في السجن الحربي بملبسھم العسكري ظاھرين ولكنھم ھنا بالمBبس العادية غيوك. كل مكان وفي كل وقت 

إننا أسرى معركة ، وا=سير غير مطالب بما يطالب به الجن�دي الح�ر ، وق�د أعف�اه _ وأعفت�ه الق�وانين =ن أم�ره ل�م يع�د .. 
  . بيده بل صار بيد آسريه 

إنني لم أنھكم عن : قلت ! مر الظالمون في ظلمھم و, يجد الشعب المسكين من ينقذه ؟إذن نقعد ونستكين ويست: فقالوا     
وأدني درجات العمل . فالمسلم مطالب بالعمل في كل الظروف ولكن في حدود استطاعته .. العمل ، ولم آمركم با,ستكانة 

وآدابه ، وأن ينشر مبادئ ھذا الكتاب الكريم  أن يعكف المسلم علي القرآن عكوفاً يربط قلبه به ويأخذ نفسه وذويه بأحكامه
وھذا ھو القدر .. وھي ما سماه الناس مبادئ اJخوان المسلمين عن طريق القدوة ، وھي أقرب طريق إلي قلوب الناس 

 وليس في ھذا القدر من العمل ما يمت إلي ا,ستكانة بسبب ، فالقلب العاكف علي. المطالب به أسري المعارك من أمثالنا 
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 –وھو صادق  –والتاريخ يحدثنا . القرآن , تبرحه الحياة و, تجتمع الحيوية وا,ستكانة في قلب فإحداھما تطرد ا=خرى 
ُنَداِولَُھا َبْيَن الن#اِس إِْن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمس# اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثلُُه َوِتْلَك ا9َْي#اُم (يحدثنا أن الدنيا دول .. والتاريخ ليس إ, سنة _ في خلقه 

الِِمينَ  ُ Dَ ُيِحب2 الظ# ُ ال#ِذيَن آَمُنوا َوَيت#ِخَذ ِمْنُكْم ُشَھَداَء َو&# تبدأ الدولة بدًءا صالًحا ثم يدب .. فدولة تدوم إلي ا=بد أمر محال  )َولَِيْعَلَم &#
ا َظلَُموا َوَجَعْلَنا لَِمْھِلِكِھْم َمْوِعًداَوتِْلَك الْ (الغرور في نفوس حكامھا فيظلمون فتزول دولتھم    . )قَُرى أَْھَلْكَناُھْم لَم#

. والذي يكاد يدخل اليأس إلي نفوسكم أنكم تظنون أن ھزيمة الظالمين ,بد أن تكون بأيديھم وإ, فB أمل في اJنقاذ     
متنا ، فسترون بني أمية قد انتزعوا السلطة من وھذا الظن يبين خطؤه حين ترجعون إلي صفحات التاريخ ، وليكن تاريخ أ

بني ھاشم ، ودانت لھم الدنيا من أدناھا إلي أدناھا ، وظل يھتف لھم بالدعاء علي منابر الدولة اJسBمية مائة عام ، فتكوا 
وا علي عبد _ في خBلھا بكل من رفع رأسه من بني ھاشم ، فقتلوا الحسين بن علّي ، كما أعملوا القتل في أنصاره ، وقض

فظنوا أنھم قد استأصلوا .. ولم يعد في جزيرة العرب و, في خارجھا من , يدين لھم بالو,ء .. بن الزبير ومن كان معه 
ولكن بعد مائة عام قام من .. وطلبت لھم الحياة ، واستقرت الدولة ، وباتوا آمنين .. شأفة منافسيھم وقضوا عليھم إلي ا=بد 

من انتزاع السلطة منھم ، وتشتت شملھم ، وأسس الدولة العباسية التي تتبعت ا=مرين  –ذين استؤصلوا ال –بني ھاشم 
  . تتبًعا اعتقدوا معه أنھم لم يبقوا لھم في الدنيا علي أثر 

ذين أيدوا ال –وتوطد ا=مر لبني العباس ، ولكنھم مع ذلك لم يستطيعوا أن يخضعوا ا=يام Jرادتھم ، فما لبث ا=مويون     
وإذا كانت السنة ذات . أن أنشئوا دولة في ا=ندلس تضارع دولة العباسيين وظلوا يحكمونھا سبعة قرون  –في ظنھم 

الثBثمائة والستين يوًما في حياتنا زمًنا ذا بال ، فإن عشرات السنين في حياة ا=مم وفي حركات التاريخ , تعد زمًنا يذكر 
أما الذين يفھمون .. ريدون أن يلووا عنق الزمان ، , يلبثون أن تدككھم ا=يام بأقدامھا الثقال وأصحاب الدعوات الذين ي.. 

التاريخ فإنھم يخطون بخطي وئيدة ثابتة ، و, يدعون يوًما يمر دون أن يملؤه بعمل يناسبه ، , يحاولون أن يبثوا عليه وثًبا 
ليوم الذين يأملون أن يأتي سوف يأتي ، ولكنه قد يكون من أيام حياتھم يفعلون ذلك وھم واثقون من أن الغد غدھم ، وأن ا.. 

إنني واثق كل الثقة أن دعوتنا التي حبكت لھا المؤامرات ودبرت . وقد يكون من حياة جيل يأتي بعدھم وسنة _ , تتخلف 
ئصال شأفتھا ، ستنتصر آخر لھا المكايد ، وحوصرت من كل مكان ، وعمل الحاقدون الظالمون علي إطفاء جذوتھا واست

ولكن كيف يتم ذلك ومتى يتم ؟ ھذا ھو ما, أعلم .. ا=مر ، وستعود لھا الكلمة العليا والصوت ا=على والصدى المستجاب 
  . ، وھذا ھو ما استأثر به علم الغيب 

 تعالي شأنه وجلت قدرته ولكن _.. نعم إن الظروف التي نعيشھا اfن , توحي بذلك ، و, تسلمنا إ, إلي اليأس     
فھو الذي يخلق فيما يخلق ما, نعلم ، وما, يدور في خلدنا ، وما, ) َوَيْخلُُق َما Dَ َتْعلَُمونَ : (صاحب ھذه الدعوة أخبرنا أنه 

وھذا النوع من الظروف التي تعجز الحسابات .. يدخل في حساباتنا و, في حسابات أعدائنا من الظروف وا=حوال 
ومجرد إيماننا باq وبدعوتنا يطرد كل خاطرة . شرية عن اJحاطة به ھو الذي يفاجأ به الطغاة ، وتدول من ھوله الدول الب

Bالظروف ، فإنه عاجز عن أن يخلق  لمن خواطر اليأس من نفوسنا ، ويملؤھا بالثقة المطلقة بحيث يكون في استغ
وإذا كنا نقول ذلك ونؤمن به ونثق . التي تفرد الخBق العليم بخلقھا الظروف ؛ =نه ھو نفسه ليس إ, بعض ھذه الظروف 

في تحقيقه ، فلسنا نقوله كما يقوله الموتى القاعدون ، الذي آثروا متع الحياة وتمنوا علي _ ا=ماني ، وإنما نقوله اfن بعد 
كن الكرة كانت ھذه المرة علينا , لنا فوقعنا ول.. أن قدمنا لدعوتنا كل ما في وسعنا ، فمنا من قضي نحبه ومنا من ينتظر 

وليس أمامنا اfن إ, أحد ا=مرين ، إما أن نقدم أعناقنا لمقاصلھم دون مقابل ، وإما أن ننتظر وعد _ .. في أسر العدو 
ُصوَن ِبَنا إDِ# إِحْ (تعالي وما سوف يخلق من ظروف واثقين في وعده آملين في نصره  َدى اْلُحْسَنَيْيِن َوَنْحُن َنَتَرب#ُص ِبُكْم قُلْ َھلْ َتَرب#

ا َمَعُكْم ُمَتَربBُصونَ  ُ ِبَعَذاٍب ِمْن ِعْنِدِه أَْو بِأَْيِديَنا َفَتَرب#ُصوا إِن#   .  )أَْن ُيِصيَبُكمُ &#
زيرة العربية حيث وتحضرني اfن صورة المسلمين في المدينة وقد بوغتوا بما, قبل لھم به من قدوم جميع قبائل الج    

ضربوا حصاًرا خانقاً حول المدينة في تحالف سوي بينھم وبين يھود المدينة ، وما عاد ھناك ما يمنعھم من أن يمسكوا 
إنھم .. ورأي المسلمون الموقف علي ھذه الصورة فماذا فعلوا .. المسلمين با=يدي دون أن يجد واحد منھم لنفسه مھرًبا 

كل الذي فعلوه أنھم حفروا الخندق حول المدينة ولجئوا إلي . كوا ما فوق طاقتھم للقدرة اJلھية فعلوا ما في طاقتھم وتر
ولكن ھل .. ولم يكن في استطاعتھم أن يفعلوا أكثر من ذلك .. حيلة فصمت عري التحالف المعقود بين العرب واليھود 

و, ھذه يقولھا كل من له عقل ، . , .. قبائل العرب كان الذي استطاعوا أن يفعلوه كافًيا لرد ھذا البحر المتBطم من 
, يطالب المدافعين عن دعوته بأكثر من أن يراھم )  َوَيْخلُُق َما Dَ َتْعَلُمونَ (فالتكافؤ مفقود في كل مقومات الحرب ولكن الذي 

ريًحا نسفت المھاجمين نسًفا وأنزل فماذا خلق مما , يعلمون ؟ خلق .. قد بذلوا ما في استطاعتھم وعليه ھو أن يتولي ا=مر 
َيا (وھذا الموقف من المواقف البالغة الدقة التي , يمكن التعبير عنھا إ, بالنص القرآني نفسه  –جنوًدا , تراھا أعين البشر 

َباٌع بِاْلَمْعُروِف َوأََداٌء أَي2َھا ال#ِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلقَِصاُص ِفي اْلَقْتلَى اْلُحر2 ِباْلُحرB َواْلَعْبُد  Bِباْلَعْبِد َوا9ُْْنَثى بِا9ُْْنَثى َفَمْن ُعفَِي َلُه ِمْن أَِخيهِ َشْيٌء َفات
ُكْم َوَرْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذلَِك َفلَُه َعَذاٌب أَلِيمٌ  Bِْحَساٍن َذلَِك َتْخفِيٌف ِمْن َرب   .  ) إِلَْيهِ بِإ

صورة النقاش الذي دار بيني وبين بعض اJخوة الشباب المتعجلين الذين ھالھم وأفزعھم ما يسأم  كانت ھذه صورة من    
. الشعب من ھوان ، وما تنتھك له من حرمات ، باسم الشعب وباسم الحرية وباسم الكرامة ، والشعب في حال من الذھول 

لثائرة التي لم يستطيعوا لسيلھا الدفاق دفًعا ، فذھب وإذا كانت حججي قد أقنعت عقول ھذا الشباب لم تتجاوب مع عواطفھم ا
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كثير منه ليعمل عمBً يرضي ھذه العواطف ، ولكنھم كانوا كالفأر الذي يبيت خطة الھرب ولم يدر أن جدران المصيدة 
.. ب وا=سوار تحيط به من كل جانب ، فالبلد لم تكن إ, سجًنا كبيًرا سجانه ھم حاكم البلد ، وقد وزع زبانيته علي ا=بوا

  . فلم يشعر ھؤ,ء اJخوة بعد قليل إ, وھم في قبضته ليفعل بھم ا=فاعيل 

  : الفصل الثاني   
  : إلي أين .. فصائل ا�خوان   

  : فصائل ا�خوان  •

عزلنا الحديث عن السجن الحربي ومصائبه ومآسيه عن متابعة الحديث عن اfثار المدمرة لمؤامرات جمال عبد     
في صفوف اJخوان وما انتھت به من انقسام اJخوان إلي فصائل يمكن إجمالھا في ثBث فصائل ، فصيلة انتمت  الناصر

إلي عبد الناصر وعلي رأسھا قيادة النظام الخاص والمفصولون من أعضاء الھيئة التأسيسية ، وفصيلة رأت آخر ا=مر في 
أما ثالثة الفصائل فتضم سواد . ماسك الدعوة بمرشدھا ھذا اJنقاذ عزل المرشد العام إنقاًذا للدعوة ، وفصيلة رأت في ت

اJخوان المسلمين وإن كانت قيادتھا قد انقسمت في أول ا=مر قسمين اختلف وجھة نظر كل منھما عن ا=خرى ، فقسم 
تتواءم مع الوضع وكنت منه اكتشف مالم يكتشفه القسم اfخر من إطBع جمال علي أدق أسرارنا فرغب في تعديل خطتنا ل

وساد رأي ھذا القسم .. وقد صاحب عملية ھذا الرفض بعض تجاوزات . الذي اكتشف ، والقسم اfخر رفض إجراء تعديل 
كدر : " اfخر ، فكان أن تخلي أصحاب فكرة التعديل عن فكرتھم وساروا في الركب عمBً بقول علّي كرم _ وجھه 

  " . الجماعة خير من صفو الفرد 
وھذه الفصيلة ھي التي اعتبرھا عبد الناصر ا=لداء ورسم خطة Jبادتھم وعرضنا في فصول سابقة لنماذج من ھذه     

وأما الفصيلة الثانية التي رأت في عزل المرشد العام إنقاًذا للدعوة ، ففي اعتقادي أنھا قد تلحق بالفصيلة الثالثة . الخطة 
. اJخوان ولم يؤثر عنھم من قبل انحراف عن الدعوة و, ارتياب في القيادة  أولھما أن أعضاءھا ھم من خيرة: لسببين 

والسبب اfخر أن إعBنھم بھذا الرأي كان وليد ظروف قاسية ألمت بالدعوة أشرنا من قبل إلي طرف منھا ، وصار كل 
يكفھر الجو ، ويسود الظBم وحين .. غيور علي الدعوة يتلمس أي وسيلة للخروج بھا من المأزق القائل الذي وضعت فيه 

، تتعذر الرؤية الصحيحة ,سيما والقائد غير موجود فكانت ھذه الرؤية التي , أشك في صدورھا عن حسن نية ، وإن كان 
وأما الفصيلة ا=ولي فقد طال الحديث عنھا في ھذه المذكرات =نھا ھي أصل البBء . الطرف اfخر قد استغلھا لصالحه 

كن الذي يعنينا في ھذا التلخيص للموقف أن نلم بمواقفھا إزاء التطورات التي حدثت ونستطيع أن نجمل ھذه وسر الداء ، ول
  : المواقف فيما يلي 

  . كان لھم موقف عدائي عند اختيار المرشد العام ، ثم تراجعوا عن ھذا الموقف وساروا مع الركب  – ١    
بين اJخوان اتخذوا مرة أخري موقًفا عدائًيا من دعوتھم وظاھروا عبد الناصر بعد قيام الثورة بدأ الخBف بينھا و – ٢    

  . علي إخوانھم 
وفشلت خطته وخرج اJخوان من المعتقل منتصرين  ١٩٥٤لما حل عبد الناصر اJخوان واعتقلھم في يناير سنة  – ٣    

  . ى إلي دعوتھم تائبين وصاروا سادة الموقف وصار عبد الناصر في أضعف حا,ته ، جاءوا مرة أخر
ودبر المظاھرات المأجورة  ١٩٥٤مارس  ٢٥لما غدر عبد الناصر بما أعلنه مجلس الثورة من قرارات في  – ٤    

وتبادل المواقف مع اJخوان ثمرة ھذا الغدر فصار ھو في الموقف ا=قوى واJخوان في الموقف ا=ضعف اتخذ إخواننا 
   .ھؤ,ء موقف السكون وا,نتظار 

لما أعلن عبد الناصر ا=سس التي قامت عليھا اتفاقية الجBء التي عقدھا وحده مع انجلترا دون الرجوع إلي  – ٥    
وكان .. الشعب وجاءت مخيبة لtمال ، فقام اJخوان بنقدھا ، وكان عبد الناصر يريد أن يجعل منھا تراًثا شعبًيا لنفسه 

ثمًنا لقبول ا,نجليز التفاوض معه مما يكسب حكومته دائًما في عقد معاھداتھم  تساھله في شروطھا المجحفة بحقوق ا=مة
  . مع مصر أ, يتفاوضوا و, يوقعوا علي اتفاق إ, مع من يمثلون ا=مة حتى تكون ,تفاقياتھم قوة وثبات 

إبادتھم ، ووضع كل إمكانات  وقد اعتبر جمال عبد الناصر كما قدمنا نقد اتفاقية بمثابة إعBن الحرب عليه فعزم علي    
وبدأت الحرب غير المتكافئة وأشرنا في الفصول السابقة إلي أقل القليل مما ارتكب .. الدولة في خدمة خطط ھذه اJبادة 

ھذا ما كنت . فماذا كان موقف إخواننا ھؤ,ء ؟ .. فيھا من مظالم وما اقترف فيھا من إجرام وما اندفعوا فيه من فجور 
ني قرأت في مذكرات ل?خ الكريم ا=ستاذ عبد الحفيظ الصيفي يعدھا للطبع نبأ أستمحيه عذًرا في نقله للقراء اجھله ولكن

  : لعله يلقي شعاًعا من الضوء نستبين معه إجابة لھذا السؤال 
اص التي فصلھا وكان من قيادة النظام الخ –سألت ا=ستاذ أحمد عادل كمال : " يقول ا=ستاذ عبد الحفيظ في مذكراته     

.. في حيرة من ا=مر  نإنه ھو أيًضا كا: لماذا اعتقلت مع أنك كنت أحد المفصولين ؟ فرد قائBً : سألته  –مكتب اJرشاد 
يقول ا=خ أحمد عادل كمال إنه كان في زيارة =قارب له ليقوم بواجب .. ؟ إلي أن عرف أخيًرا السر في ذلك .. لماذا 

: وعندما قام بعض أقاربه بتقديمه لھذا الضيف فوجئت أنه يقول لھم . بضيف يقوم بنفس الواجب  العزاء ، والتقي عندھم
وعندما سألته . وعرض علّي أن يكشف لي عن موضوع ربما يكون خافًيا علّي دون أن يعرفني بشخصيته  –إنني أعرفه 

إنني في حيرة من ھذا : اJخوان ؟ فقلت  ھل تعرف السر في اعتقالك بعد أن فصلت مع آخرين من: عن الموضوع أجابني 
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وفي الميدان .. ھل تذكر يوم اجتماع الھيئة التأسيسية ا=خيرة ؟ وحضرت إلي دار المركز العام : فقال . ا=مر بالفعل 
وفي  –وھم مسلحون  –قابلك أحد اJخوة من النظام الخاص ، وعرفت منه أن ھناك مجموعة من النظام في بيت القلعة 

مھاجمة أعضاء الھيئة التأسيسية في حالة صدور قرارات منھا , تؤيد الجماعات المعارضة للمرشد العام ا=ستاذ  النية
وبعد أن استمعت ل?خ الذي تحدث معك سارعت متوجًھا إلي المنزل المجتمع فيه .. الھضيبي والقيادة الشرعية للجماعة 

وفي . كفاية ما نحن فيه : عھم وفض ھذا التجمع المسلح ، وقلت لھم بعض إخوة النظام المسلحين طلبت منھم إنھاء اجتما
الحال بلغ جمال عبد الناصر ما قمت به فقرر يومھا أن تكون في قائمة المعتقلين ، بل في قائمة من ينالھم التعذيب في 

  " . السجون والمعتقBت وكان ذلك بالفعل 
ناصر قد وضع تحت تصرف ھؤ,ء المنشقين كثيًرا من إمكانات الحكومة ويظھر أن عبد ال: ويقول ا=ستاذ عبد الحفيظ     

وأجھزة مخابراتھا وإشاعاتھا ورسائلھا بل صحافتھا التي كانت في ذلك الوقت أكبر أداة في يد مجلس الثورة لتسميم 
  . ا=فكار وتضليل الرأي العام 

  الباب السابع عشر 
  ١٩٦٥اعتقاDت سنة 

  :الفصل ا9ول   
  : ن أبي زعبل في سج  

أنش�ئ لھ�م  ١٩٥٤ولعل التوقيت الذي اختير لھذه الحملة قد بني علي أساس حسابي بسيط ، فاJخوان الذين اعتقل�وا ع�ام     
قانون يجردھم من حقوقھم السياسية ، ويجعل =جھزة ا=من حق مراقبتھم وتقيي�د ح�ريتھم ، ورص�د ك�ل م�ا يص�در ع�نھم ، 

ولما كان . يجعلھم ألعوبة في أيدي ھذه ا=جھزة : وخBصة القول  –تخضع لسلطة القضاء ومحاسبتھم علي ذلك بوسائل , 
وقد حددت ھذه الفترة . ھذا القانون أو القرار الجمھوري صادًرا علي أساس استثنائي فإنه كان ,بد من تحديد فترة لسريانه 

فخوف��اً م��ن إف��Bت .  ١٩٦٥ت��رة س��ريانه ف��ي ع��ام ومعن��ي ھ��ذا أن الق��انون تنتھ��ي ف..  ١٩٥٦بعش��ر س��نوات ابت��داًء م��ن ع��ام 
اJخوان من قبضتھم رأوا أن ينشئوا ملحمة جديدة يضمنون ع�ن طريقھ�ا تجدي�د ھ�ذه الفت�رة تجدي�ًدا إل�ي أج�ل غي�ر مس�مي ، 

وق�د . بحيث يظل اJخوان في قبضتھم ، وتحت رحمتھم حتى تفنيھم ا=يام ، وتعفي علي آث�ارھم ، وتطم�س مع�الم ت�اريخھم 
ا أن يجعلوا ھذه الفترة عشر سنوات ، علي أساس أن ھذه الفترة كافية أن تعدم آية ھيئة مھما عظم شأنھا إذا م�ا وجھ�ت رأو

  . الدولة كل إمكاناتھا للقضاء عليھا 

  : أسلوب جديد  •

ئًيا أو كم�ا أس�لوًبا إجرامًي�ا ، ولكن�ه ك�ان ب�دا ١٩٥٤كان ا=س�لوب ال�ذي اتبع�ه جم�ال عب�د الناص�ر م�ع اJخ�وان ف�ي س�نة     
فھ��و باعتب��اره ض��ابًطا يع��رف أن الس��جن الحرب��ي ھ��و أش��د الس��جون معامل��ة ، " . أس��لوب فBح��ي " يعب��رون عن��ه بالعامي��ة 

ويعرف أن القائمين علي إدارته أفراد من الجيش ، وطبيعة عملھم الس�رية ، فارتك�اب ج�رائم التع�ذيب ف�ي ظ�ل ھ�ذا الس�رية 
في الجيش حركة تطھير ضمن معھا أن الباقين فيه علي و,ء ت�ام ل�ه ، ,س�يما بع�د ثم إنه سبق أن أجري .. يحقق المطلوب 

ث�م إن أس�لوب التع�ذيب ي�تلخص ف�ي ع�دة ط�رق مألوف�ة م�ن الح�بس ف�ي الزن�ازين . أن أخرج من�ه ك�ل ذي مب�دأ أو شخص�ية 
Jجاعة والضرب بالكرباج والحرق بأعقاب السجاير والنفخ والتعليق واJلقاء بعد الجلد ف�ي م�اء م�ثلج والحبس ا,نفرادي وا

  . ، ثم التعذيب الجماعي بالطوابير المرھقة ومنع المBبس وما إلي ذلك مما أشرنا إليھا آنفاً 
فقد تغير ا=سلوب حيث كان التقارب المصري السوفيتي ، الذي أخذ في التطور السريع حتى صار  ١٩٦٥أما في حملة     

الغ�رب ق�د س�بق الس�وفييت ف�ي تكنولوجي�ا الحض�ارة الحديث�ة ، ف�إن الس�وفييت ق�د س�بقوا  وإذا ك�ان.. تحالفاً ثم صار تBحًم�ا 
الغرب في نوع من التكنولوجيا التي لم يفكر فيھا الغرب حتى اfن ، وھ�ي تكنولوجي�ا إھ�دار الكرام�ة اJنس�انية والتع�ذيب ، 

ات اJفن��اء والت��دمير الجم��اعي والف��ردي الت��ي قام��ت عليھ��ا الفك��رة الش��يوعية س��واء ف��ي داخ��ل روس��يا أو خارجھ��ا م��ن عملي��
فق�د  –وقد أفاد جم�ال عب�د الناص�ر م�ن التق�دم التكنول�وجي لل�روس ف�ي ھ�ذه الناحي�ة أعظ�م إف�ادة . بأساليب متطورة وحديثة 

اس��تورد م��ن روس��يا أجھ��زة للتع��ذيب تعم��ل بالكھرب��اء والBس��لكي والخBي��ا الض��وئية وا,لكتروني��ة ، ومنھ��ا أجھ��زة التع��ذيب 
وأجھزة تحطيم ا=عصاب منھا ما يسلط علي شخص واحد منھا وم�ا . ي ، وأخري للتعذيب النفسي وتحطيم ا=عصاب البدن

  . يسلط علي جماعة 

  " : أبو زعبل " وصف سجن  •

وقد بناه جمال عبد الناصر علي ط�راز الس�جون الحديث�ة ، فھ�و . القديم " أبو زعبل " ھو سجن بني حديًثا بجانب سجن     
إ, أنه يختلف عن السجن الحربي ف�ي . سجن الحربي في كونه ذا أربعة أضBع تحصر بينھا فناًء واسًعا , سقف له يشبه ال

وھ�و وإن ك�ان مكوًن�ا م�ن ثBث�ة طواب�ق كالس�جن الحرب�ي إ, أن الط�ابقين الث�اني والثال�ث . كون فنائه ببBط أسمنتي مضلع 
لي عشرة أمتار وعرضه نح�و س�تة أمت�ار ، والعن�ابر مبلط�ة وذات نواف�ذ مكونان من عنابر واسعة يزيد طول العنبر منھا ع

واسعة وإن كانت مرتفعة ، ولكل عنبر ب�اب ل�يس م�ن الحدي�د المص�مت ك�أبواب زن�ازين الس�جن الحرب�ي ب�ل مص�نوعة م�ن 
ل عنب�ر دورة والسقوف عالية ، والتھوية صحية ، وملحق بك�.. عيدان من الحديد بين العود واfخر نحو عشرة سنتيمترات 
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فھ��ذا الس�جن م�ن ط��راز آخ�ر غي��ر الس�جون المص�رية ق��ديمھا وح�ديثھا ، بحي��ث يص�لح أن يك��ون . مي�اه عل�ي ط��راز ح�ديث 
وق�د أنش�ئ ف�ي . منتجًعا للسياح ال�ذي يف�دون إل�ي بBدن�ا جماع�ات ي�رتبط بعض�ھا ب�بعض ، فك�ل وس�ائل الراح�ة مت�وفرة في�ه 

، وھ��و مطل�ق الھ��واء م��ن جمي�ع نواحي��ه ا=رب��ع , تحج�ب عن��ه الش��مس  منطق�ة رائع��ة الج�و ، بعي��دة ع��ن الم�دن وض��جيجھا
فإذا زود كل عنبر بعشرة أسرة ودو,بين للمBبس وبع�ض ا=دوات الBزم�ة للمعيش�ة . والھواء حواجب من أبنية أو غيرھا 

يقي الھادئ�ة إل�ي جمي�ع فإن المقيمين به من السياح يشعرون بالمتعة والسعادة ، ,سيما وتصميم المبني يسمح بوصول الموس
كم�ا أن المقيم�ين ف�ي ھ�ذه الحج�رات إذا م�ا .. الحجرات إذا ما أذيعت من الدور ا=رض�ي فكأنھ�ا مذاع�ة م�ن داخ�ل الحج�رة 

  . أطلوا من الطرقات الممتدة أمام ا=ضBع ا=ربعة فإنھم يستطيعون أن يشاھدوا عروض التسلية التي تعرض في الفناء 

  ر ھذا السجن معتق3ً لaخوان ؟ لماذا استغل عبد الناص •

م�ن الوص�ف الم�وجز ال�ذي قدمت�ه لھ�ذا الس�جن يتب�ين للق�ارئ أن مث�ل ھ�ذا الس�جن م�ا ك�ان ينبغ�ي لحاق�د مث�ل جم�ال عب�د     
  : فلم استعمله ؟ وكيف استعمله ؟ وقد تفھم اJجابة علي ھذه ا=سئلة مما يلي .. الناصر أن يستعمله معتقBً =عدائه 

فالذي يجري ب�ين جدران�ه , يس�مع ب�ه أح�د و, . السجن بعيد عن العمران ، ويمكن اعتباره منعز,ً عن البBد  ھذا – ١    
  . وھذا يحقق ھدفاً أساسًيا في العملية . يدري به أحد 

،  اس��تعمال ھ��ذا الس��جن في��ه إرض��اء لمش��اعر الع��املين ب��وزارة الداخلي��ة ال��ذين يري��دون أن يثبت��وا و,ءھ��م للح��اكم – ٢    
 – ١٩٥٤ليغترف�وا م�ن الخزان�ة الت�ي فتح�ت م�ن قب�ل عل�ي مص�راعيھا لل�ذين أثبت�وا و,ءھ�م م�ن الع�املين ب�الجيش ف�ي س��نة 

والحكم في ذلك الوقت قد أيقن أنه , يقوم علي سند من الشعب بعد فشل ھيئة التحرير وا,تحاد القومي وا,تحاد ا,ش�تراكي 
عه علي يده وإ, من رجال الشرطة ال�ذين ك�ان عل�يھم أن يس�تميلھم بالوس�ائل الت�ي ، ولم يعد له سند إ, من الجيش الذي صن

  . ومعروف طبًعا أن السجن الحربي تابع للجيش وأن السجون ا=خرى تابعة لوزارة الداخلية .. ترضيھم 
حي�دين ، تب�ادل معھ�م يبدو أنه بعد أن ساءت العBقات بين جمال عبد الناصر وأمريكا ، وأصبح الروس حلف�اءه الو – ٣    

البعثات فأوفد إليھم واستوفد منھم ، وكانت أكثر البعثات الموفدة من مص�ر بعث�ات م�ن رج�ال الق�وات المس�لحة وم�ن رج�ال 
وقد بلغنا أن بعثات رجال وزارة الداخلي�ة اطلع�وا ھن�اك .. وزارة الداخلية ، كما أن بعثاتھم إلي مصر كانت من نفس النوع 

ة للتعذيب أذھلت ھؤ,ء الرجال ، وأظھرتھم علي مدى تق�دم تكنولوجي�ا التع�ذيب ف�ي ھ�ذه ال�بBد وعل�ي علي أجھزة إلكتروني
واشتريت ا=جھزة وقدمت إلينا كما قدم .. مدى تخلفنا في ھذا المضمار ، فقرروا اللحاق بھم مھما كلفنا ذلك من جھد ومال 

لتركي�ب ھ�ذه ا=جھ�زة في�ه لمي�زات " أب�و زعب�ل " علي سجن  وقد وقع اختيارھم.. معھا وفود من ا=خصائيين في التعذيب 
  . رأوھا فيه قد تتضح للقارئ في سطور تالية 

إذا صرفنا النظر عن كل ذلك فإن استعمال ھذا السجن كان أمًرا , مفر منه ؛ =ن الخطة التي وضعت ھ�ذه الم�رة  – ٤    
  . عاف من اعتقل في المرة السابقة كانت تقضي باعتقال عدد كبير جًدا من اJخوان قد يفوق أض

مكاتب ھذا السجن مكاتب فسيحة جميلة صحية مزودة بوسائل الراحة والترفيه مما يربح المحقق�ين المطل�وب م�نھم  – ٥    
وكان في جمال ھ�ذه المكات�ب م�ا .. ھذه المرة أن ينشئوا من القضايا ما يكفي للقضاء التام علي البقية الباقية من ھذه الدعوة 

  . يغري المحققين بطول البقاء فيھا بخBف مكاتب السجن الحربي التي كانت تشبه الزنازين أو تقاربھا 
مجھز بعدد , بأس به من الزنازين كان المفروض أنھ�ا مع�دة لينق�ل  –باعتبار ھذا المبني سجًنا  –الدور ا=رضي  – ٦    

لوائح السجن ونظمه والذين انحرفوا يستحق التأديب العني�ف ب�أن إليھا من سكان العنابر من المسجونين من تمرد منھم علي 
  . يحبسوا في زنزانة من ھذه الزنازين لمدة محددة 

وقد وجد علماء تكنولوجيا التعذيب من السوفيت وتBميذھم المصريين في ھذه الزنازين وفي بعض الصا,ت والمنشآت     
ت التعذيب أو لوضعھا بد,ً م�ن آ,ت الموس�يقي الت�ي أنش�ئت ھ�ذه ا=م�اكن في الدور ا=رضي مكاًنا مناسًبا لتثبيت بعض آ,

وعن طريق اس�تغBل ھ�ذه ا=م�اكن اس�تطاعوا أن يص�دروا م�ن آ,ت وض�عوھا بھ�ا أص�واًتا تبع�ث الرع�ب ف�ي .. من أجلھا 
وتصور للسامع أن ق�وة  نفوس سكان ھذا السجن جميًعا ، تبعث ليBً وتخترق سمع كل فرد فيه بطريقة معينة تخلع القلوب ،

و, .. ضخمة من الھمجيين من جBدي السجن منطلقة نحوه بالكرابيج والبنادق Jبادة ساكني السجن دون رحم�ة و, تميي�ز 
يمل�ك معتق�ل م�ؤمن ب�اq وأع��زل م�ن ك�ل س�Bح ف�ي ھ��ذه الحال�ة إ, أن يبتھ�ل إل�ي _ أن يق�بض روح��ه الت�ي ق�د تف�يض بع��د 

  . لحظات علي اJيمان 
ولم ينتبه إلي أن ھذه ا=صوات مجرد خداع من آلة إ, بعد عشرات المرات في عشرات الليالي وكنا نعتق�د أنھ�ا تجري�دة     

,بد أن يأتي دورنا إن عاجBً وإن ج�Bً  –نحن نز,ء الدور الثالث  –حقيقية ، وأنھا تجتاح كل ليلة عدًدا من إخوانًنا ، وأننا 
  . آلة فإنھا كانت بأصواتھا المنكرة تبعث فينا الكآبة والخوف وا,نقباض  ومع علمنا بعد ذلك بأنھا.. 
يبدو أنه كان من أھداف استعمال ھذه اfلة أيًضا أن تغطي بصوتھا علي ما يصدر فعBً من تأوھ�ات اJخ�وة ال�ذين  – ٧    

.. التي تستمر طول اللي�ل حت�ى الفج�ر  فكان سماعنا صوتھا في كل ليلة نذيًرا ببدء عمليات التعذيب.. يعذبون بآ,ت أخري 
  .  ١٩٥٤وقد تناول التعذيب في ھذا السجن عدًدا كبيًرا جًدا يفوق عدد الذين عذبوا في عام 

لم يقتصر ا,عتقال ھذه المرة علي اJخوان المسلمين بل تناول معھم الذين يعمل�ون ف�ي الحق�ل اJس�Bمي وك�ل م�ن  – ٨    
لة ، فالجمعيات اJسBمية حتى تلك التي لم يكن أسلوبھا يمس الحكام من قريب و, من بعي�د ينتسب إلي الدين اJسBمي بص
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كالجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة وجمعية التبليغ اJسBمي ، كل ھؤ,ء اعتقلوا وكلھم عذبوا وكلھم نك�ل بھ�م وكلھ�م 
ذه الجمعي�ات وھ�م يتقلب�ون عل�ي جم�ر آ,ت التع�ذيب ولق�د س�معنا ف�ي بط�ون اللي�الي أن�ات زعم�اء ھ�. ووجھوا بتھمة الت�دين 

.. أين ھذا الرب ؟ لو كان موج�وًدا لج�اء لينق�ذكم م�ن أي�دينا : اJلكترونية ، وكلما استغاثوا قائلين يارب ، قال لھم الجBدون 
  . دة ثم يوضحون علي آ,ت تصدر ما يشبه الصواعق الكھربائية فتسمع صراًخا شديًدا متصBً ثم يخفت مرة واح

أما العن�ابر الفس�يحة الت�ي أش�رت إليھ�ا فق�د اس�تغلت أس�وأ اس�تغBل ، ومس�خت ك�ل المس�خ حت�ى فق�دت ك�ل مزاياھ�ا  – ٩    
وصارت لوًنا من ألوان العذاب ، ذلك أن العنبر الذي كان مفروًضا أن يسكنه عشرة أش�خاص حش�ر في�ه مائ�ة ص�ارت بع�د 

يفت�رش نص�فھا عل�ي ال�بBط ويتغط�ي بالنص�ف اfخ�ر ، و, يك�اد يج�د  ذلك مائة وعشرين يصرف لكل م�نھم بطاني�ة واح�دة
  . الفرد منا مكاًنا يضع فيه جنبه ومع ذلك فB يستطيع أن يغير وضعه طول الليل 

أما ا=بواب شبه المفتوحة التي نعمت بھا ھذه العنابر فقد تمنينا من أول ليلة نمناھا أن لو كان�ت س�ًدا مص�مًتا , ينف�ذ من�ه     
ى الھ��واء ؛ =نھ��ا اس��تغلت أس��وأ اس��تغBل ف��ي توص��يل أص��وات اJرھ��اب وص��رخات المع��ذبين الت��ي ك��انوا يري��دوننا أن حت��

كم�ا أنھ��م ك��انوا حريص��ين عل��ي تس��ليط .. نس�معھا وأن تخت��رق أذنن��ا حت��ى , نحظ��ى بفرص�ة تغف��و فيھ��ا عيونن��ا ط��ول اللي��ل 
  . طول الليل . ا=ضواء الباھرة علينا 

الجن�ود تماًم�ا ) نصيب من الطعام(في السجن الحربي معاملة جنود الجيش في الطعام فكان لنا مثل تعيين كنا نعامل  -١٠   
وف�رق شاس�ع ب�ين الطع�امين س�واء ف�ي الن�وع أو ف�ي التجھي�ز أو ف�ي .. أما في ھذا الس�جن فك�ان طعامن�ا طع�ام المس�اجين . 

وأذك�ر أن الخب�ز ال�ذي . أو الحصول عليه بآية وس�يلة أخ�ري ولم يكن مسموًحا لنا بشراء طعام آخر .. الكمية ، حتى الخبز 
كان يصرف لنا لم يكن إ, قطعاً من العجين أدخلت النار ث�م أخرج�ت ف�ي الح�ال لدرج�ة أن بع�ض اJخ�وان ك�انوا يص�نعون 

  . منه قطع الشطرنج ويتركونھا أمام الھواء حتى تتماسك وتجمد 
وكنا نعتقد أن عمBً تديره الشرطة ,بد أن يكون في ظل القانون . لشرطة كان ھذا السجن يدار بجھاز من رجال ا -١١   

ولكن تجربتنا في ھذا السجن أثبتت لنا أن .. والنظام ، فرجال الشرطة يدرسون القانون ومھمتھم المحافظة علي القانون 
فلقد رأينا ضباًطا شباًبا في . المجتمع التربية التي يتلقاھا الفرد في منزله ھي وحدھا التي تميزه في كل موقع يكون فيه في 

ھذا السجن كانوا كالمBئكة وزمBء لھم كانوا شياطين ، وكBھما يتلقي أوامر واحدة ، ولكن منھم من يزعزعه إيمانه ، 
ويحجزه حياؤه عن أن يكون أداة بطش وتنكيل ، في حين تري زميله يلذ له أن يكون كذلك ، و, يجد لديه من إيمان و, 

وكنا إزاء النوعين في حيرة ، ماذا يبغي ھذا المتجبر السفيه من وراء ھذا .. اء و, تربية تكفه عن ذلك أو تحجزه عنه حي
والواقع .. التجبر والسفه والبذاءة ؟ وليست ھذه المفارقات بين الضباط فحسب بل إنھا كانت موجودة بين الجنود أيَضً◌ا 

أو عسكرية ، وأًيا كان موقعه في سجن أو في مدرسة ، يستطيع أن يكون كما يشاء ھو أن الموظف أًيا كانت وظيفته مدنية 
أن يكون ، فھؤ,ء الذين نراھم في المدارس معاول إفساد للخلق ، ھم أنفسھم الذين نراھم في السجون أدوات البطش 

مسلوبي اJرادة ادعاء باطل  وادعاء ھؤ,ء أنھم كانوا مكرھين أو.. قلوب خاوية ، ونفوس دنسة حاقدة .. با=برياء 
َ َعلَى َما فِي َقْلبِهِ َوُھَو أَلَد2 ا(ومحض افتراء  ْنَيا َوُيْشِھُد &# َوإَِذا َتَول#ى َسَعى فِي ا9َْْرِض * ْلخَِصامِ َوِمَن الن#اِس َمْن ُيْعِجُبَك َقْولُُه فِي اْلَحَياِة الد2

ُ Dَ ُيِحب2 اْلَفَسادَ لِيُْفِسَد ِفيَھا َوُيْھلَِك اْلَحْرَث َوال ُم َولَِبْئَس اْلِمَھادُ * ن#ْسلَ َو&# ْثِم َفَحْسُبُه َجَھن# ةُ بِاْ�ِ َ أََخَذْتُه اْلِعز#   .  َوإَِذا ِقيلَ َلُه ات#ِق &#
  أسلوب جديد مستورد 

ا جديًدا إذا لم يعد من أساليب التعذيب كما استورد السادة الحكام من حليفتھم روسيا آ,ت التعذيب ، استوردوا منھا أسلوبً     
 ١٩٥٦وردًح�ا م�ن  ١٩٥٥،  ١٩٥٤فلقد عاشرنا ھؤ,ء الحكام سنوات .. فنه من أساليب اJرھاب التي لم يكن لنا بھا عھد 

. استعرض��وا خBلھ��ا ك��ل م��ا ف��ي ح��وزتھم م��ن أس��اليب اJرھ��اب وط��رق التع��ذيب ، ولك��ن ھ��ذا ا=س��لوب ل��م يك��ن م��ن بينھ��ا 
نجزم بأنه لم يدر بخلدھم ولم يخطر ببالھم ، ولو خطر ,ستعرضوه أمامن�ا و,س�تعملوه معن�ا فھ�م ل�م يتورع�وا ونستطيع أن 

وكما أننا جزمنا بعدم خطوره علي بالھم فإننا نقرر أنه لم يخطر ببالنا نحن أيًضا مع أننا  –عن شيء عرفوه أو سمعوا عنه 
  . كنا نتوقع منھم أسوأ ما يخطر علي بال 

وق�د . ح�ين اعتقل�ت الس�لطات ع�دًدا مح�دوًدا م�ن اJخ�وان م�ن ب�Bد متفرق�ة  ١٩٦٥ئ بالحملة الجديدة في ش�ھر يولي�و بد    
ول�م تك�ن الص�حف تش�ير إل�ي ھ�ذه ا,عتق�ا,ت و, ع�ن . عرفنا فيما بعد أنھم كانوا يرسلون إلي السجن الحربي في الق�اھرة 

منازل عدد آخر من اJخ�وان ف�ي ب�Bد متفرق�ة وتفتيش�ھا تفتيًش�ا دقيًق�ا ثم قامت حمBت بمھاجمة  –المكان الذي يوجدون فيه 
بعد منتصف الليل ، وكان منھ�ا بيت�ي ال�ذي أق�يم في�ه باJس�كندرية ، وق�د س�ألت الض�ابط ال�ذي ك�ان عل�ي رأس الق�وة إن ك�ان 

كن التفتيش إج�راء ,ب�د من�ه إن أمًرا با,عتقال لم يصدر ، ول: فقال لي  –وكنت أعرف ھذا الضابط  –ھناك أمر با,عتقال 
  . وأخذت القوة كمية ضخمة من المجBت والرسائل والصور والكتب .. 
وفي أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر بدأت حملة مركزة من الدعاية الصحفية المنظمة ضد اJخ�وان المس�لمين ، ناس�بين     

، و, ع�ن تل�ك الت�ي نس�بت إل�يھم ف�ي  ١٩٥٤إل�يھم ف�ي إليھم تھًم�ا , تك�اد تختل�ف ف�ي كثي�ر و, قلي�ل ع�ن تل�ك الت�ي نس�بوھا 
، وھ��ي تھ��م تح��تفظ بھ��ا وزارة الداخلي��ة ف��ي أرش��يفھا ، وتخرجھ��ا عن��د الطل��ب وت��وزع نس��ًخا منھ��ا عل��ي  ١٩٤٩،  ١٩٤٨

وش�عبنا المص�ري . الصحف واJذاعة التي عليھا أن تخص�ص أكث�ر ص�فحاتھا ، ومعظ�م وقتھ�ا لتك�ون أبواق�اً لھ�ذه ال�وزارة 
مغل��وب عل��ي أم��ره ، دأب عل��ي تقب��ل م��ا يص��ل إل��ي س��معه دون تمح��يص ، كم��ا أن الق��ارئين م��نھم أمي��ون دينًي��ا  ش��عب أم��ي
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وسياسًيا يصدقون ما يقرأون ناسين أو متناسين أن الذي يسمعون أو يقرأون إنما ھو صادر من طرف واحد ، وأن الطرف 
ه ھ�ذه الم�رة م�ن عناص�ر ا,تھ�ام كت�اب أص�دره ا=خ الش�ھيد والعنصر الجديد الذي أدخلو. اfخر ُمِحُ◌ول بينه وبين الكBم 

ضمنه آراءه وأفكاره فيما يعتقده من المعاني اJسBمية العليا والمقاييس الت�ي تق�اس " معالم في الطريق " ا=ستاذ سيد قطب 
، وھ�و م�ا ل�م يح�دث ف�ي  ومع أن الكتاب ھو مجرد أفكار وآراء فإنھم اعتبروا ھذه اfراء جريم�ة. بھا المجتمعات المختلفة 

  . أي مجتمع متمدين 
. ومع الحملة الصحفية والھجوم اJذاعي بدأت ا,عتقا,ت الجماعية في جميع بBد القطر بتخطيط منظم وأسلوب موح�د     

فف�ي الس�اعة الثالث�ة ص�باًحا بع��د منتص�ف اللي�ل يط�رق الب��اب ط�ارق عني�ف ، يس�تيقظ عل��ي طرقت�ه أھ�ل البي�ت م��ذعورين ، 
وتق�تحم الق�وة البي�ت وتعب�ث في�ه فس�اًدا  –وراء الطارق قوة مدججة بالسBح كأنم�ا ج�اءوا يفتح�ون عك�ا كم�ا يقول�ون  فيرون

ثم يلقي بمعتقلي كل مرك�ز أو قس�م ف�ي حج�رة م�ن  –ثم يصحبون معھم رب البيت إلي حيث , يدري .. يبعثرون محتوياته 
وتط�ول . , يجد الفرد مكاًنا يجلس فيه فضBً عن أن ينام في�ه  وتزدحم الحجرة حتى. حجر مركز الشرطة أو قسم الشرطة 

ثم تصدر ا=وامر بجمع معتقل�ي ك�ل محافظ�ة ف�ي مق�ر مديري�ة ا=م�ن حي�ث .. اJقامة في ھذا المكان حتى تصل إلي أسبوع 
  . يعبئون في سيارات نقل مغلقة تنقلھم جميًعا إلي مكان مجھول في حراسة مشددة من جنود الشرطة 

  : فاجـأة الم •

بعد انتقال رتل السيارات المغلقة تمام اJغBق علي من فيھا من المعتقلين بحيث , يرون شيًئا من الطري�ق ال�ذي تنطل�ق     
وبعد أكثر من ساعة توقفت السيارات وفتحت أبوابھا ، وأمر المعتقلون بالھبوط منھ�ا ، وھبط�وا وم�ع ك�ل م�نھم قلي�ل .. فيه 

دخل�وا مبن��ي ق�ديم مھ�دم حي�ث أوقف�وا الط�وابير ، وتق��دم ش�خص مجھ�ول ومع�ه مجموع�ة مم�ا يش��به م�ن المت�اع يحمل�ه ، ث�م أ
المناديل الكبيرة ، وبدأ بالمعتقل الذي يقف في أول الصف فعصب عينيه بمنديل من ھذه المناديل ، ثم أخذ في عصب عين�ي 

ھذا المكان تحت شمس محرق�ة ح�املين أمتعتن�ا ووقفنا بعد ذلك في . الذي يليه والذي يليه وھكذا حتى عصب عيون الجميع 
ولم نكن ندري أنھم يأخذون عدًدا من المعص�وبين يق�ودونھم إل�ي حي�ث , يعرف�ون ث�م .. معصوبي العيون ، وطال الوقوف 

ث�م ي�أمر بھ�م فيق�ادون إل�ي مك�ان آخ�ر . يجدون أنفسھم أمام شخص يسألھم عن أسمائھم وألقابھم ومھ�نھم وعن�اوينھم وس�نھم 
. ترفع عن أعينھم العصابات فيرون في ھذا المكان زمBء لھم من اJخوان سبقوھم إليه بعد أن عوملوا نفس المعاملة حيث 

  . الذي تحدثنا عنه آنًفا " أبو زعبل " وتبين بعد ذلك أن ھذا المكان ھو سجن
ر اس�تعماله عل�ي دخ�ول المعتقل�ين كانت المفاجأة ھي ھذا ا=سلوب الجديد المستورد من عصب العيون ، والذي لم يقتص    

السجن ، بل كان كل انتقال لفرد أو مجموعة من المعتقلين م�ن مك�ان fخ�ر داخ�ل الس�جن أو خارج�ه , ي�تم إ, بع�د عص�ب 
وكان كل تحقيق يجري مع معتقل , يتم إ, بعد أن تعصب عيناه ، فB يعرف أين يحقق معه و, م�ن ال�ذي يحق�ق .. العيون 

ذين يوجدون في المكان الذي يجري فيه التحقيق ، كما أنه , يعرف ماذا يحدث له بعد لحظة أو ماذا ينزل به معه و, من ال
كانت عملية عصب العيون ھذه كارثة وحدھا تھون أمامھا كل كوارث التنكيل والتع�ذيب ؛ =نھ�ا كان�ت تفق�د . أو ينزل عليه 

عنبره ، فھو يتوقع الم�وت ف�ي ك�ل لحظ�ة ، ويتوق�ع أن يلق�ي ب�ه المعصوب كل عناصر ا=من من أول لحظة يؤخذ فيھا من 
من عل ليصل إلي ا=رض محطًما ، ويتوقع أن تضرب عنقه ، ويتوقع أن تصيبه رصاصة تأتيه من أية ناحية ، ويتوقع أن 

ن ال�ذي يحق�ق ث�م ھ�و , يع�رف م�. تنھال عليه الكرابيج و, يدري من أية ناحية تأتيه ، و, إلي أي موض�ع م�ن بدن�ه توج�ه 
وإذا واجھوه بشخص , يعرف إن كان ھذا الشخص ھو صاحب ا,سم الذي أطلقوه عليه أم ھو شخص آخر قصد به . معه 

  . التضليل 

  ما الذي دفعھم إلي ھذا ا9سلوب ؟  •

دي�ن ع�ن ھل دفعھم إلي محاولتھم حجب شخصية المحقق�ين والجB. ولجوؤھم ھذه المرة إلي ھذا ا=سلوب يثير التساؤل     
المعتقلين ؟ إن الذين يحرصون علي عدم الكشف عن شخصياتھم للمعتقلين ,بد أن يكونوا غير واثق�ين ف�ي مرك�ز الحكوم�ة 
التي يعملون لحسابھا ، فھم يؤدون المھمات الموكولة إليھم علي وجل ، ويحتفظون =نفس�ھم بخ�ط رجع�ة يلجئ�ون إلي�ه ح�ين 

رد علي ھذا بأن جمال عبد الناصر لم يكن في يوم من ا=يام يشعر ب�القوة والثب�ات ولكن ي. تتغير الظروف وتتبدل ا=حوال 
كم�ا أن جمي�ع م�ن ك�انوا يعمل�ون مع�ه ك�انوا يش�عرون بأض�عاف ھ�ذا الش�عور م�ن الثق��ة . وال�تمكن كم�ا ك�ان ف�ي تل�ك الفت�رة 

حقيقات يفوھون بألفاظ تشعر بعدم إيم�انھم بل إنھم وصلوا في ھذه الثقة إلي الحد الذي جعلھم في أثناء إجرائھم الت. والتمكن 
قد استكمل كل أسباب البق�اء ،  –في نظرھم  –غير خاطر ببالھم أن ھذا الحكم معرض أن تتزلزل أركانه =نه ، بوجود إله 

فھو حكم قوي مسيطر ، استطاع أن يسيطر علي الناس حتى في بيوتھم ، وعلي ا=لسنة في أفواه أص�حابھا ، وعل�ي الكلم�ة 
.. تي تقال أو تكتب ، ثم استطاع أن يس�يطر عل�ي أرزاق الن�اس ، ف�B عم�ل لعام�ل إ, ف�ي مص�انعه أو أرض�ه أو دواوين�ه ال

ثم إن أحًدا , يستطيع أن يدخل البBد أو يخرج منھا إ, بإذنه ، فمفاتيح أبوابھا صارت كلھا . فكل ذلك صار ملًكا خالًصا له 
فكي�ف ين�ال ھ�ذا الحك�م ؟ وم�ن .. لي دولة كبرى تسنده بجيوش�ھا وأس�اطيلھا وطيرانھ�ا وبعد كل ھذا ھو مستند إ.. تحت يده 

  . الذي يقوي علي النيل منه أو حتى علي التصويب نحوه ؟ 
ول�م يك�ن يش�ذ ف�ي نظرت�ه إل�ي .. وكانت ھي أيًض�ا النظ�رة الت�ي ينظرھ�ا س�ائر الن�اس .. ھكذا كانت نظرتھم إلي ا=مور     

إِْن َيْمَسْسfُكْم َقfْرٌح َفَقfْد َمfس# اْلَقfْوَم َقfْرٌح (: عن ذلك إ, قلة من المؤمنين الذين يؤمنون بقول _ عز وج�ل ا=مور في ذلك الوقت 
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ِخfَذ ِمfْنُكْم ُشfَھدَ  ُ ال#fِذيَن آَمُنfوا َوَيت# اِس َولfَِيْعَلَم &# اُم ُنَداِولَُھا َبْيَن الن# ُ Dَ ِمْثلُُه َوِتْلَك ا9َْي# fالِِمينَ اَء َو&# وھ�ي النظ�رة الت�ي ش�رحت ف�ي  ) ُيِحfب2 الظ#
فكي��ف إذن يك�ون الخ�وف ھ�و داف��ع ھ�ؤ,ء العم�Bء إل�ي اللج��وء إل�ي ھ�ذا ا=س�لوب الجدي��د . ص�فحات س�ابقة بع�ض نواحيھ�ا 

ه إن�ه أس�لوب الحلي�ف ال�ذي نتتلم�ذ عل�ي يدي�ه ف�ي مبتكرات�.. ,ب�د أن يك�ون ال�دافع أش�ياء أخ�ري .. أسلوب عص�ب العين�ين ؟ 
التكنولوجية التي يعتبرھا أسراًرا , يفضي بھا إ, للحليف المقرب الذي يري�د أن يبن�ي حكم�ه ب�نفس ا=س�اليب الت�ي بن�ت بھ�ا 

  . الدولة ا=م دعائم حكمھا ، و,زالت تثبت ھذه الدعائم وتحميھا بنفس ا=ساليب 
ه ھ�و أس�لوب مح�ق الشخص�ية ؛ =ن�ه ا=س�لوب ولكنه في حقيقت�. إن ھذا ا=سلوب في ظاھره ھو أسلوب عصب العينين     

الذي يجعل المتھم ألعوبة في يد المحققين الذين يريدون أن يحصلوا منه علي اعترافات بم�ا يش�اءون ، مھم�ا أدت اعترافات�ه 
,  وكانوا. ھذه إلي اJعدام ؛ =ن مواجھة الموت أخف وطأة من توقعه , تدري من أي ناحية يأتيك و, في أي لحظة تأتي 

يتورعون عن اس�تعمال ھ�ذا ا=س�لوب ل�يBً أو نھ�اًرا ، حت�ى أص�بح م�ن ا=م�ور العادي�ة أن ي�أتي مبع�وث م�ن قب�ل مجھ�ولين 
ينادي علي أحد اJخوان فيتقدم إليه فيخرج المبعوث من جيبه عصابة يعصب بھا عينيه قبل أن يغادر باب العنبر ، ثم يقوده 

  . وقد , يرجع .. رجع بعد ساعة ، وقد يرجع بعد يوم ، وقد يرجع بعد أيام وقد ي. معصوًبا إلي ھؤ,ء المجھولين 

  : الفصل الثاني   
  : أحداث وم3حظات وخواطر في ھذا السجن   

وق�د  –مھما قيل فيھا فإنھا معركة  –أكًرا طبيعًيا متوقَعً◌ا ؛ حيث كان معركة بين طرفين  ١٩٥٤كان اعتقالنا في عام     
ولھ�ذا ف�إنني ف�ي خ�Bل .. طرف وانھزام الطرف اfخر ، فكان من ح�ق المنتص�ر أن يأس�ر المھ�زومين انجلت عن انتصار 

وكن�ت طيل�ة م�دة ا,عتق�ال أفك�ر . لم أكن أشعر بمرارة ا,عتقال في ذاته ، وإنما كنت أشعر بمرارة الھزيمة  ١٩٥٤اعتقال 
ف اfخ�ر واعتدائ�ه علين�ا ؛ =نن�ا كن�ا حت�ى آخ�ر لحظ�ة في أخطائنا في المعركة ومن أين أتت الھزيم�ة ، و, أفك�ر ف�ي الط�ر

طراًزا آخر ولوًنا جديًدا لم تسبقه معركة فتكسب منتصًرا حقاً علي  ١٩٦٥أما اعتقال . ندين متكافئين ، وكنا كفرسي رھان 
ع�يش مھزوم ، ب�ل ك�ان اعت�داًء عل�ي أس�ير ، وإجھ�از عل�ي ج�ريح ؛ لق�د وص�فت ف�ي ص�فحات س�ابقة كي�ف ك�ان الف�رد من�ا ي

فإذا أت�ي .. محاصًرا في بيته محاصًرا في عمله محاصًرا في طريقه ، محصًيا عليه كل لفظ ينطق به ، معدوًدا عليه أنفاسه 
بعد ذلك آسرك مشھًرا نحوك سBحه وأنت أعزل ، , بل وأنت في قبضته ، فإن ذلك , يكون منه اعتداء فحسب ب�ل يك�ون 

  . خسة ونذالة 
أثناء اعتقالنا لم أكن أوافق من كان حولي من اJخوان حين كانوا يعدون مجرد اعتقال جم�ال عب�د وفي  ١٩٥٤إنني في     

فقد أحسست في  ١٩٦٥أما في .. الناصر إيانا اعتداًء ؛ للمعني الذي أشرت إليه اfن ، وقد كان ھذا يغضب بعض اJخوان 
Bح يريد أن يتفاخر بقوته ، ويزھي بسBحه ، فلم ير جمال عبد الناصر الخسة التي يحسھا كل إنسان في حارس مدجج بالس

ول�ذا فق�د اس�تقبلت ھ�ذا ا,عتق�ال . سبيBً إلي ذلك إ, أن يغم�د س�Bحه ف�ي ظھ�ر أس�ير أع�زل م�ريض مقي�د الي�دين وال�رجلين 
وح�زن استقبلته بغضب عارم ، وثورة نفس�ية مض�طرمة ، ..  ١٩٥٤بشعور مخالف تماًما للشعور الذي استقبلت به اعتقال 

وقد يحسن ب�ي أن . حتى قضي _ أمًرا كان مفعو,ً .. شديد ,زمني طيلة مدة اعتقالي ، ولم يفارقني بعدھا ساعة من نھار 
  : أثبت ھنا بعض ما مر بنا في فترة إقامتي بھذا السجن مما , يزال عالقاً بالخاطر ، ومما يجلي للقارئ صورة لھذه الفترة 

كما رأيت إخواناً ما كان يخطر ببالي أن يعتقلوا في يوم . يت إخواًنا لم أمن رأيتھم من زمن بعيد في ھذا السجن رأ – ١    
وأكد لي ذلك المعني الذي أحسسته نحو جمال عبد الناصر من النذالة والخسة ؛ إذ ل�م تك�ن . من ا=يام ، فعجبت أشد العجب 

Jسكندرية وبعض العواصم ، أما ھذه المرة فقد امتدت إل�ي المراك�ز ا,عتقا,ت عادة تتناول إ, قادة اJخوان في القاھرة وا
  . والقرى ، وإلي إخوان يعدون من أطراف اJخوان 

 : إنھم فتية آمنوا بربھم وزدناھم ھدي  •

كان قد مر علي قرار حل اJخوان حتى ذل�ك الوق�ت اثن�ا عش�رة س�نة انقطع�ت خBلھ�ا الص�لة ب�ين ھ�ذا الش�عب وب�ين  – ٢  
وس�لط خBلھ�ا تي�ار ج�ارف مس�تمر م�ن ا=كاذي�ب وا=راجي�ف وا,فت�راءات عل�ي . وان المس�لمين تم�ام ا,نقط�اع دعوة اJخ�

اJخوان ,قتBع الدعوة من جذورھا ، وإحBل شعارات جديدة في نفوس النشء تقدس شخصية القائد لھم ، وتغرس أفك�اره 
=فكار ، كما تفرش ھذا الطريق بالش�وك لم�ن يح�اول اعتن�اق ، وتفرش طريق المستقبل بالورود والرياحين لمن يتبني ھذه ا

  . أفكار أخري 
في خBل ھذه ا=ثنتي عشرة سنة نشأ جيل جديد ، فتح عينيه فلم يجد أمامه إ, القيم المقلوبة ، وا=فكار المسمومة     

اJعBم والتعليم وحجبوا ما عداھم  والشعارات الزائفة التي عرضھا عليه جمال عبد الناصر وزبانيته الذين احتكروا وسائل
وما كان لجيل كھذا إ, أن ينشأ كما شاء له ھؤ,ء أن ينشأ ، فمن أين له أن يعلم الحقيقة وأصحابھا مكممة أفواھھم ، .. 

وكانت المفاجأة أن رأينا معنا في ھذا السجن صبية في سن الخامسة عشرة والسادسة ! ومعزلون عز,ً كامBً عن المجتمع ؟
وھذه المفاجأة لم تكن مفاجأة لنا وحدنا بل كانت مفاجأة أيًضا لعبد الناصر الذي وجد ھذه الدعوة قد . عشرة , يعدون ذلك 

فكيف نبتت ، ومتى وضعت بذورھا ، ومن الذي تعھدھا .. نبتت من جديد بعد أن أحرق كل أشجارھا ،واقتلع كل جذورھا 
ه ووجھھا لمن حوله ، وسألناھا نحن =نفسنا ولمن معنا ، ولكن سرعان ما عرفنا ؟ كل ھذه ا=سئلة سألھا عبد الناصر لنفس

يريدون أن يطفئوا نور ( الجواب حين تذكرنا أنھا دعوة _ الذي قرر من قبل خلق السموات وا=رض قراًرا , رجعة فيه 
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ة حين تعلم أن ھؤ,ء اJخوة النابتين كانوا وأروع الروع) .. _ بأفواھھم ويأبي _ إ, أن يتم نوره ولو كره الكافرون
  . أصبر علي البBء من كثير ممن يكبرونھم سًنا 

  : الت3عب بمشاعر المعتقلين  •
لما كان عدد المعتقلين من اJخوان الذين ضمتھم المعتقBت ھذه المرة كبيًرا يكاد يفوق الحصر ، وكان أكثرھم  – ٣    

فقد شاعت بينھم شائعة أن الحكومة ستفرج عنھم بعد أسبوع ، وكان اعتمادھم في ذلك  ممن لم يجربوا ا,عتقال من قبل ،
التي كانت تظھر في يد بعض الضباط ، كل يوم مما يفھم منه ذلك ، ولم يتصور إخواننا ھؤ,ء  –علي ما تنشره الصحف 

ن ا,عتقال إ, مجرد التحفظ حتى تجري أن ھذه خديعة تلجأ إليھا الحكومة لتخدير الرأي العام وإقناعه بأنھا , تبغي م
فلما انقضي ا=سبوع .. وقد تعلق ھؤ,ء اJخوة بھذه الشائعة واعتبروھا حقيقة , مرية فيھا .. تحقيقاتھا ا=منية العادلة 

أن وقد حاولت عبًثا .. ا=ول دون تحقيق ا=مل ، وجدوا في الصحف ما أقنعھم بأن اJفراج تأجل إلي أسبوع آخر وھكذا 
إنھم في ھذا التعلق لم يكونوا : ومع ذلك فقد أظلمھم إذا قلت .. أصرف بعضھم عن التعلق بمثل ھذه ا=ساليب الخادعة 

: علي شيء من الواقعية ، فاJنسان الذي يحس في نفسه البراءة لم يجرب الخداع من قبل جدير أن يصدق من يقول له 
قد أخذوا بغير جريرة ،  –سواء منھم من سبق اعتقاله ومن لم يسبق  –المرة ولما كان جميع المعتقلين ھذه .. سيفرج عنك 

وكلھم يحسون في أنفسھم البراءة ، فقد سرت شائعة اJفراج إليھم جميًعا و, شاغل يشغلھم إ, الحديث عن اJفراج وتوقعه 
  . في صباح كل يوم وظھره ومسائه 

 : رؤيـا  •

Jفراج أفكاري ، حتى صار ھذا الموضوع عبًثا علي نفسي ، ولجأت إلي _ عز ولقد بلبلت كثرة الحديث عن ا – ٤    
قد  –وكان إذ ذاك علي قيد الحياة  –وجل أن يرفعه عني ، ونمت بعد اللجوء ، فرأيت فيما يري النائم أن والدي رحمه _ 

رات وطولھا نحو اثني عشر سنتيمتًرا ففتحت الخطاب فوجدت فيه قصاصة من الورق نحو ثBثة سنتيمت. أرسل إلّي خطاًبا 
  : وقد كتب لي فيھا ھذه العبارة بخطه الذي أعرفه 

  ديسمبر           
  "  ١٩٦٥سنة          ٢٧اJفراج "      

  نوفمبر           
ذكر كل وتذكرت نص ما كان مكتوًبا فوجدتني أ. فلما قرأت ذلك سري عني ، واستيقظت من النوم فوجدتنا قبيل الفجر     

ما فيه إ, شيًئا واحًدا وجدتني , أذكره ، ذلك أن العبارة جاء بھا اسم الشھر مشطوًبا ومكتوًبا فوقه اسم الشھر اfخر فأيھما 
كنا إذ ذاك في " . نوفمبر ؟  ٢٧" أم " ديسمبر  ٢٧" المشطوب وأيھما المكتوب فوقه ، ھذا ما وجدتني مرتاًبا فيه ھل ھو 

رة من سبتمبر ، ووجدت أنني إذا أخبرت إخواننا الذين معنا في العنبر والذين يبيتون علي اعتقاد أن أوائل العشرة ا=خي
إذا أنا أخبرتھم بالرؤيا التي رأيتھا فإنھا ستكون .. ويصبحون علي اعتقاد أن اJفراج في المساء .. اJفراج في الصباح 

  . شفاقاً عليھم صدمة عنيفة لھم ، فعزمت علي كتمانھا عنھم رأفة بھم وإ

  : أعظم منن & علّي  •

قد أنستني ما كان قد أكرمني _ به  ١٩٥٦قدمت من قبل أن السنوات العشر التي مضت منذ اJفراج عنا في عام  – ٥  
فلما جاء ھذا ا,عتقال عزمت علي أن أسترد أثمن ما فقد مني وھو  –من حفظ القرآن كله خBل إقامتي بالسجن الحربي 

وقد تضاعف نشاطي في الحفظ بعد أن رأيت في الرؤيا أن إقامتي في . ب الكريم ، فعكفت علي حفظه من جديد الكتا
وقد ساعدني علي الحفظ وجود أخوين كريمين معي في العنبر ھما ا=خ .. ا,عتقال قد حددت إما بثBثة أشھر وإما بأربعة 

من إخوان قلين ومن الحفاظ الجيدين ، فكنت ) نسيت لقبه(حمد الشيخ م خوا= –ا=وفياء  –مصطفي عناني من إخوة فوة 
كلما حفظت قدًرا سمعه مني ا=خ مصطفي ثم قرأته مع ا=خ الشيخ محمد قراءة متناوبة مجودة ، وأقرأ كل يوم الجديد علي 

العشرين جزًءا  ولم أزل كذلك حتى حفظت أو استعدت حفظ –ا=خ مصطفي ثم أقرأ الجديد والقديم مع ا=خ الشيخ محمد 
 q ثم افترقنا وأنا عازم أن أجعل ھذه العشرين جزًءا وردي , أنقطع عنه يوًما حتى ألقي _ . ا=ولي حفًظا مثبًتا والحمد

  . آمBً أن يعينني علي ذلك 
Bً و, نھاًرا ، إنه بالرغم مما كنا نقاسيه في ھذا السجن من عنت وإرھاب , ينقطع لي: وقد يكون مستغرًبا أن أقول     

.. فإنني يوم فوجئت بانتھاء أيامي بھذا السجن وجدتني متألًما متمنًيا أن لو طالت أيامي به حتى أتم استعادة حفظ القرآن كله 
وإذا كان ھذا الشعور يقع من القارئ موقع ا,ستغراب ، فربما زال ھذا ا,ستغراب حتى يعلم أنني ما أتقلب فيه من فضل 

الحياة ، فإنني أشعر أن أعظم نعمة q علّي ھي نعمة توفيقه إياي لحفظ ما حفظت من كتابه ، و,زلت أسأله _ في ھذه 
ونصيحة أقدمھا إلي من يريدون أن . وألح في السؤال أن يحفظ علّي ھذه النعمة حتى ألقاه بھا غير مفرط و, مبدل 

ھي أن وسيلة ذلك أن يرتبوا =نفسھم ورًدا يومًيا دون انقطاع مما  يحتفظوا بما وفقھم _ إليه من حفظ القرآن كله أو بعضه
،  ١٩٥٤وھذه ھي الوسيلة الوحيدة ، وإ, تعرضوا لمثل ما تعرضت له فيما بين معتقلي . يحفظون يقرأونه علي أنفسھم 

لھو أشد تفلًتا من اJبل  تعاھدوا ھذا القرآن فوالذي نفسي بيده: " وصدق رسول _ صلي _ عليه وسلم حيث يقول  ١٩٦٥
  " .  في عقلھا 
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وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن ھذا الحديث الذي سقناه عن التجرد يذكرنا بأخ كريم كان معنا في العنبر وكان  – ٦    
لك أكثرنا كان الرجل إذ ذاك قد جاوز العقد السابع من عمره ، وكان مع ذ.. أكبرنا سًنا ، وأعظمًنا بBًء ، وأجملنا صبًرا 
ومع أن الطعام الذي كان يقدم . ذلك ھو ا=خ الكريم الدكتور أحمد القاضي .. نشاًطا ، وأوسعنا أمBً ، وأنشطنا في العبادة 

إلينا , يقيم أوًدا ، فإن ھذا الرجل ظل طول مدة اعتقاله في ھذا السجن صائًما , يفطر ، حتى إن بعض زمBئنا من الشبان 
أما أنا فقد وجدت . يقتدون به ويصومون معه ، ولكنھم لم يستطيعوا المواصلة في حين أنه لم ينقطع في العنبر أخذوا 

الصيام مع ھذا الطعام التافه سيحول بيني وبين إتمام مقصدي ا=سمى من التوفر علي حفظ الكتاب الكريم ، فلم اشترك مع 
يء من ھذه العبادة بعد اJفراج عني ، وكان ھذا الشيء أن إخواننا ھؤ,ء إ, قليBً ولكنني عزمت علي أن آخذ نفسي بش

خير ا=عمال أدومھا : " أصوم يوًما واحًدا في ا=سبوع , أزيد عليه و, أنقص عنه اھتداء برسول _ صلي _ عليه وسلم 
  . ألقاه  وقد وفق _ عز وجل إلي تحقيق ھذه العزيمة ، وأسأله أن يعنني علي المواظبة حتى" . وإن قل 

 : المباحث والمخابرات  •

أشرت في صفحات قريبة إلي أنني قبل أن اعتقل ھذه المرة بفترة قصيرة ، حضر إلي منزلي ضابط المباحث  – ٧    
وقد سألته في . المرحوم ا=ستاذ عبد العزيز الصوابي وفتش المنزل وأخذ كميات كبيرة من الصحف والمجBت والكتب 

إنني قمت بھذا : كان ھذا التفتيش مقدمة ,عتقالي حتى أستعد وأحضر حقيبتي فنفي ذلك ، وقال لي تلك الليلة عما إذا 
التفتيش حتى , أجعل للمخابرات حجة علينا ، فB يصح أن تقوم المخابرات باعتقال زوج أختك ا=ستاذ مصطفي كمال من 

نت معتقًدا أن ا=ستاذ مصطفي اعتقل بواسطة رجال إنني ك: فقلت له . منزلكم برشيد ثم , يفتش منزلك باJسكندرية 
إن المخابرات العامة أرسلت عدًدا من رجالھا من القاھرة إلي رشيد ,عتقال .. , : المباحث العامة في دمنھور فقال 

أنسبائه كل دورنا أنھم سألونا عن مقر ا=ستاذ مصطفي فأجبناھم بأنه في منزل .. ا=ستاذ مصطفي دون أن نعلم أو نتدخل 
  . في رشيد 

كانت ھذه المناقشة التي دارت بيني وبين المرحوم ا=ستاذ عبد العزيز الصوابي أول شيء لفت نظري إلي أن     
. إنھم لم يكونوا يعلمون شيًئا عن اعتقال ا=ستاذ مصطفي : وتعجبت من قوله . المخابرات ھذه المرة ضلًعا في ا,عتقا,ت 

  . مفسًرا لما جاء بحديثه  –وقد نفي ا=ستاذ الصوابي حدوثه  –عد ذلك ثم جاء اعتقالي شخصًيا ب
وأقمن به فترة من الزمن ، جاء إلي عنبرنا موظف مدني يبدو أنه كان مرموقاًَ◌ ، " أبو زعبل " ولما نقلنا إلي سجن     

الجندي إلي باب العنبر وسأل عن =نه كان يمشي خلفه جندي من جنود السجن ؛ مما يشعر بأنه ذو حيثية ومكانة ، ثم تقدم 
ھذا ا=خ من " بلديات " اسم أحد المعتقلين فأجابه ا=خ فإذا بھذا الموظف يتقدم نحوه ويصافحه ويعانقه ثم رأيت عدًدا من 

فتبين لي أنه من / زمBئنا بالعنبر يتقدمون ويصافحون الموظف ، ثم طلبوا إلّي أن أصافحه وأجروا التعارف بيني وبينه 
وقد تحدث إلي مواطنيه حديًثا طويBً ، ولكنني .. رة كريمة من أسر ھذا البلد وأنه موظف بمخابرات رياسة الجمھورية أس

ولم يكتمني ھذا الشاب ما عرف أنني أنوق إلي . كنت حريًصا علي أن أتحقق مما فھمته من مناقشتي ل?ستاذ الصوابي 
مخابرات اتھمت المباحث العامة بالكسل والتراخي في أداء مھمتھا ، وكادت معرفته ، فقصZ علّي القصة التي مؤداھا أن ال
واقتنعت الجھات العليا بصحة ھذا ا,تھام بالرغم من دفاع المباحث عن .. بالتغافل عما يدبر من مؤامرات ضد الدولة 

امة ، ثم نقلت إلي فرع أساسي من ونقلت قيادة الكشف عن المؤامرات من يد المباحث العامة إلي يد المخابرات الع.. نفسھا 
  . فروعھا ھو مخابرات رياسة الجمھورية 

إن دور المباحث العامة ھذه المرة ھو الدور التنفيذي الذي ترسمه لھا مخابرات رياسة الجمھورية ؛ =ن ھذه : ثم قال     
وھي التي أمرت باعتقال كل من المخابرات ھي التي كان لھا الفضل في كشف المؤامرات التي كانت تدبر ضد الدولة ، 

إنني موفد من قبل مخابرات رياسة الجمھورية Jعداد العدة لعقد اجتماعات لجميع المعتقلين بھذا : وقال . اعتقل ھذه المرة 
ذا فبعد حديثه ھ.. وكان فعBً ما قال ھذا الشاب . السجن ، تقدم إليھم فيھا أسئلة مكتوبة ويطلب إليھم اJجابة عليھا كتابة 

وا=سئلة تدور حول صلة المعتقل باJخوان المسلمين ، . ببضعة أيام عقدت ھذه ا,جتماعات وقدمت ا=سئلة وأجبنا عليھا 
وأسباب اعتقاله ، وتاريخ ا,عتقال ، وتاريخه في اJخوان المسلمين ، وا=ماكن التي يغشاھا بعد اJفراج عنه ، ونحو ذلك 

السجن أن الجھة المسيطرة عليه جھة أعلي مركًزا وأقوي نفوًذا من المباحث العامة ، وكان واضًحا مما يجري في ھذا . 
ومن أدلة ذلك أنه في أثناء وجودنا في ھذا السجن جئ بشخصيات لم يكونوا ممن يدخلون في أفق المباحث العامة ، وعذبوا 

الذي كان أحد عتاولة الثورة  وشرحت أجسامھم بالسياط وسمعنا صراخھم كصراخ النساء ، ومنھم صBح الدسوقي
لتعذيب اJخوان بالنفخ والكي ، والذي كان منذ استقرت الثورة محافًظا القاھرة ، منحوه ھذا  ١٩٥٤المتصدرين في سنة 

  . المنصب نكاية في زميله ا=خ الضابط صBح شادي 

  : قضية سنفا  •

وكان لسنفا ھذه ضجة في عام " عنبر سنفا " يطلق عليه كتبت تحت ھذا العنوان =ن العنبر المBصق لعنبرنا كان  – ٨    
وقد تابع الرأي العام اتساع نطاق ا,عتقا,ت علي ذمة ھذه القضية باعتبارھا قضية خطيرة لقلب نظام الحكم .  ١٩٦٥
ر من مائة ويكفي لنصور مدى اتساع ا,عتقا,ت لحساب ھذه القضية أن العنبر المBصق لعنبرنا وعدد نز,ئه أكث. بالقوة 

  . كلھم اعتقلوا علي ذمة ھذه القضية ، ومع ذلك فھناك عدد آخر أودعوا السجن الحربي 
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ولكن وجود .. فقد كان لكل عنبر شأن يغنيه عن ا,لتفات إلي من يجاوره  –" أبو زعبل " نز,ء سجن  –أما نحن     
=نه لم يكن يمضي يوم .. بر المجاور لنا بالذات أبواب العنابر بالوصف الذي وصفته ھو الذي لفت نظرنا إلي ھذا العن

وإحدى صور ھذا التكدير التي ,بد منھا عادة ھي إخراج نز,ء ھذا . تقريًبا حتى تقوم إدارة السجن بتكدير ھذا العنبر
بلذعات من العنبر في طابور جري بالخطوة السريعة في الطرقة الممتدة أمام عنابر الدور الثالث الذي نسكنه ، ومBحقتھم 

يرجع إلي أن نز,ءه متھمون  روقد كنا نعتقد أن تخصيص ھذا العنبر بالذات لھذا التكدير المستم.. سوط أو ضربات بعصا 
  . علي ذمة القضية المسماة بقضية سنفا 

قل قبلنا وكان قد اعت.. وقد لفت نظري والطابور يجري أمام بابنا أن لمحت زوج شقيقتي ا=ستاذ مصطفي كمال بينھم     
ومع أنني رأيته والعنبر مBصق لعنبرنا فإنني لم أستطع أن اتصل به طيلة ..  ١٩٦٥بفترة حيث اعتقل في أواخر يوليو 

ولكنني كنت في حيرة ما الذي . الفترة التي قضيتھا في ھذا السجن ؛ لما كان في ذلك من مخاطرة فضBً عن ا,ستحالة 
بقضية سنفا ؟ وسنفا ھذه قرية من قرى محافظة الدقھلية ، بعيدة كل البعد عن القاھرة  جاء به في ھذا العنبر ؟ وما عBقته

ولم استطع أن أصل إلي حل لھذا اللغز حتى التقينا بعد أن أنقشع .. التي ھي موطنه وعن رشيد التي ھي موطن زوجته 
ما كان قد دار بيني وبين المرحوم ا=ستاذ وقبل أن أنقل للقراء حل ھذا اللغز أذكرھم ب. ظBم اJرھاب الحكومي فسألته 

عبد العزيز الصوابي ضابط المباحث العامة حين حضر لتفتيش منزلي باJسكندرية ، وأخبرني أنه يفعل ذلك =ن زوج 
فلما سألته عن سبب اعتقاله أخبرني بأنه , يعرف عن ھذا الموضوع شيًئا ؛ =ن الذين . شقيقتي اعتقل من منزلنا في رشيد 

ثم أرجع بعد ذلك إلي ما كنت بصدده من استفساري من . عتقلوه أرسلتھم المخابرات العامة من القاھرة إلي رشيد ,عتقاله ا
  : ا=ستاذ مصطفي كمال في سبب اعتقاله حيث أجابني بقوله 

،  ١٩٦٥يوليو  ٢٦كنت بمنزلكم برشيد في إجازتي الصيفية استمع إلي خطاب جمال عبد الناصر بالراديو في ذكري     
ولم يمر يومان حتى حضر إلينا .. وكان يتوعد في خطابه أعداء الشعب ، ولم أكن أتصور وقتھا أنه يقصد اJخوان 

.. وفوًرا رحلت إلي مديرية دمنھور حيث قضيت الليل .. زبانيته إلي رشيد ليلقوا القبض علّي دون أن أعرف لذلك سبًبا 
وبقيت مع حارسي علي باب اللواء حسن طلعت . قاھرة وإلي إدارة المباحث العامة وفي أول قطار صباًحا ُرحلت إلي ال

وبعد ذلك أحضر .. حوالي ثBث ساعات كان يخرج من مكتبه كل فترة ليتفرس في وجھي ثم يدخل مغيًظا دون أي سؤال 
بما ھو معروف عن ھذا  حارس آخر شخصين , أعرفھما ، وحوالي الظھر رحلنا ثBثتنا إلي السجن الحربي واستقبلنا

  . المكان البغيض 
وقد نال أكبرنا سًنا أشد اJھانة في ا,ستقبال من الصول صفوت الروبي وبأمر من اللواء حمزة البسيوني ، وكان ذنب     

حيث أودع كل واحد منا في  ٤ثم ساقونا نحن الثBثة إلي سجن رقم .. ھذا الرجل أنه لم يكن يعرف نظام وأدب الدخول 
وكانت الزنزانة المجاورة لزنزانتي معدة ,ستقبال الذين يحقق .. يوًما  ٢٥وبقينا ھكذا حوالي  –سجًنا انفرادًيا  –نزانة ز

كرباج ثم يلقي بالمتھم جثة تنزف دًما من جميع أجزائھا وتئن  ٣٠٠،  ٢٠٠معھم بوجبات من الضرب بالكرابيج ما بين 
 ٤ولم أستطع في ھذا الجو أن أتبين شخصية أحد من نز,ء سجن . ع دوري قد قرب وكل يوم كان يمر أتوق.. أنيًنا موجًعا 

يوًما أخرجونا من الزنازين وساقونا إلي مبني السجن الكبير حيث حبسنا حبًسا انفرادًيا لمدة أسبوع ، ثم نودي  ٢٥وبعد . 
جن الكبير وجدت به عدًدا كبيًرا من علّي ضمن مجموعة من ا=فراد حيث ساقونا مجتمعين إلي مخزن كبير في مدخل الس

ا=شخاص تبينت منھم بعض اJخوة أصحاب موظفي شركات والتوكيBت التجارية للنقل ، وا=خ سعد كمال وا=خ محمد 
وقد أخبرني . الجريسي ، أما ا=شخاص اfخرون فكانوا كثيرين وعرفت أنھم من قرية سنفا بجوار ميت غمر دقھلية 

عذبوا عذاًبا شديًدا خBل ا=يام الماضية ، وأنھم كانوا يسألونھم عن أشياء , علم لھم بھا و, يعرفون  ھؤ,ء ا=شخاص أنھم
وبالتحدث معھم وجدت أنھم مجموعة من الشباب ؛ منھم فBحون أميون ، ومنھم مدرسون ، ومنھم طلبة في . عنھا شيًئا 

وقد فوجئت بأن رأيت في .. fخر أقضي إجازتي في رشيد الجامعة كانوا يقضون إجازاتھم في قريتھم كما كنت أنا ا
وسطھم الرجل الكبير الذي دخل معي السجن الحربي في يومه ا=ول وعرفت أنه ناظر مدرسة ، وكان قد حضر من 

جوًدا في ولما جاء الزبانية في ذلك اليوم للقبض علي ولده فلم يكن مو. القرية إلي القاھرة لزيارة ولده الطالب بكلية العلوم 
  . ذلك الوقت فأخذوا الوالد ولقي ما لقي من عذاب وإھانة 

ليس ضدكم تھم وقد صدر أمر اJفراج عنكم ؛ فاعتقدنا أنه : وبعد حوالي أسبوع في ھذا المخزن جاءوا ليقولوا لنا     
ركبنا ثانية وإذا بنا نري  وبعد عدة إجراءات.. وأركبونا ومعنا الحرس وأنزلونا في مبني وزارة الداخلية . إفراج حقاً 

شخًصا حيث بلغ عددنا  ٣٠وحشرنا حشًرا داخل إحدى الحجرات التي , تتسع =كثر من " . أبو زعبل " أنفسنا في سجن 
و=ن معظم الموجودين بالحجرة من قرية سنفا ، و=نھم ليسوا من اJخوان المسلمين ولم تكن تجمعھم .. أكثر من مائة 

ل الذي يجمعھم أنھم أبناء قرية واحدة ، فقد كانوا كثيري العراك بعضھم مع بعض وترتفع أصواتھم مما فكرة و, مبدأ ، وك
ولم أكن قد عرفت لماذا اعتقلت ، وما ھي . آثار ضباط السجن ، فكانوا يخرجوننا يومًيا ليذيقوننا من ألوان اJيذاء واJھانة 

أحد الذين كان قد وجه إليھم ا,تھام وھو ا=خ يحيي القللي وكان حتى جمعتني الظروف أخيًرا ب.. قضية سنفا بالذات 
وعرفت سر اعتقال موظفي ھذه الشركة ، فقد عرفت منه أنه كان ينقل .. موظفاً في شركة التوكيBت التجارية للنقل 

ع بعض وكان لھذا الشخص معامBت م –و, أذكر اسمه اfن  –بضاعة بسيارة من سيارات الشركة =حد ا=شخاص 
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وتخيلت أجھزة المخابرات أن ھذه الصلة مقصود منھا العمل علي قلب نظام الحكم بالقوة ، ,سيما . أشخاص في قرية سنفا 
  . وأن البضاعة التي كنا ننقلھا لعب أطفال وتحتوي علي ما يلعب به ا=طفال من بمب وصواريخ ونحوھا 

شاط يحيي القللي مع بعض من تعامل معھم في قرية سنفا من ودارت القضية حول ن: يقول ا=ستاذ مصطفي كمال     
وكان من نصيبي أن اعتقل , لشيء إ, =نني كنت متھًما مع يحيي في القضية التي لفقت ضدنا في . التجار ومن حولھم 

ثم يقول .  كما اعتقلوا جميع من كان يعمل في شركة التوكيBت من أول مديرھا إلي أصغر سائق فيھا وتباع.  ١٩٥٤عام 
ھم رجال المخابرات ، وكانوا يتفاخرون علي رجال  ١٩٦٥كان الذين قاموا باعتقال المجموعات ا=ولي في عام : 

ضد نظام الحكم ؟؟ ومع  –في زعمھم  –المباحث العامة بأنھم أصحاب السبق في كشف الكثير من القضايا والمؤامرات 
  . في السجن الحربي والمعتقBت من ظلم وعذاب وآ,م  ذلك لم تسفر جھودھم عن شيء رغم ما لقي الناس

  : قضية كرداسـة  •

، أما العنوان ا=خير فإنما " مھزلة كرداسة " كما يمكن أن يكون " مذبحة كرداسة " ويمكن أن يكون ھذا العنوان  – ٩    
، وقد راعه ما رأي حين يقصد به وصف للعھد ، وقد وحدثت ھذه المھزلة وصھري ا=ستاذ مصطفي في السجن الحربي 

وقد قص علّي ا=ستاذ مصطفي ما رآه بعينيه ثم ما سمعه منھم ، .. جاءوا إلي السجن بأھل كرداسة وفعلوا بھم ا=فاعيل 
  : فرأيت أن أنقله تماًما للفائدة " الموتى يتكلمون " وقد وجدته مطابًقا لما قرأته في كتاب 

" السيد نزيلي " اسم ) ١٩٦٥أحد المتھمين في قضية قادة التنظيم سنة (عشماوي  كان من بين ا=سماء التي ذكرھا علي    
أغسطس  ٢١وتوجھت مع غروب الشمس يوم .. ويقيم في كرداسة .. علي أنه مسئول عن مجموعة اJخوان في إمبابة 

.. كان عددھم ثمانية .. ابة مجموعة من زبانية المباحث الجنائية العسكرية بمBبسھم المدنية إلي القرية الھادئة في إمب
كانت عروسه .. ولم يكن السيد نزيلي موجوًدا .. واقتحموه عنوة .. وتوجھوا إلي المنزل .. وسألوا عن منزل السيد نزيلي 

وسألوا عن السيد ، ولما علموا بعدم وجوده تفرقوا في غرف المنزل يفتشون .. فقط ھي التي بالمنزل مع شقيقه عبد الحميد 
يقدمون ا=دلة إن وجدت .. وكانت ھذه عادتھم بجانب البحث عن أي أدلة ، يبحثون عن المال والمصوغات ..  وينھبون

  . وأغلبھا الكتب الدينية إلي رؤسائھم ، ويخفون في جيوبھم المال والمصوغات 
وأراد .. ي القرية خرج إلي الشرفة يستغيث ، وتجمع أھال.. واعتقد عبد الحميد أن الثمانية عصابة من اللصوص     

واعتقد ا=ھالي .. الثمانية اصطحاب عبد الحميد وعروس شقيقه إلي السجن الحربي ليضطر السيد نزيلي إلي تسليم نفسه 
ونشبت معركة رھيبة انتھت .. وتصدي كل أھالي القرية الثمانية .. أن الثمانية يخطفون ابن قريتھم وعروس شقيقه 

تحرك موكب من المصفحات إلي القرية الساكنة وأكثر .. وبعد ساعة . لثامن فقد سقط قتيBً بھروب سبعة من الثمانية أما ا
، وكانت أوامر " ضرب الحكومة " من ألفي جندي من جنود الجيش في حملة تأديبية للقرية وأھلھا الذين تجرأوا علي 

بالمBيين التي سرقھا من مال الشعب وتمكن  الذي استطاع الھرب حالًيا إلي انجلترا لينعم(الحملة صادرة من شمس بدران 
صرخات الرجال .. والصرخات .. واستمر دوي الرصاص طول الليل .. وتحولت القرية إلي ساحة معركة ) من تھريبھا

  . والنساء وا=طفال تنطلق إلي السماء تحمل ا=نين والشكوى إلي الخالق العظيم 
قرش في كل بيت ، ثم تم جمع الرجال وربطھم بالحبال كقطيع ماشية ،  ونھب كل.. وتم تفتيش كل منازل القرية     

وفي لوريات أخري تم تجميع الزوجات وا=مھات واقتدن أيًضا إلي .. واقتادوھم إلي اللوريات لتنقلھم إلي السجن الحربي 
وكأنه قائد جيش " بايا الس" ووقف الفريق محمد فوزي يستعرض .. جمعوا الرجال .. وفي فناء السجن . السجن الحربي 

وصرخ فيھم مايسترو التعذيب صفوت الروبي أن يركعوا أمام .. وكان الرجال وقوفاً .. يستعرض أسري جيش ا=عداء 
كرداسة ظھر زوجھا أو  نثم صدرت ا=وامر أن تمتطي كل امرأة م.. وانھالت الكرابيج علي ظھورھم .. القائد ويسجدوا 
بينما اصطف عدد آخر من أھالي كرداسة .. في الفناء  –والنساء فوق ظھورھم  –الرجال  وأن يحبو.. أبيھا أو جارھا 

و,حظ السجانون أن بعض . علي ھيئة دائرة وصدرت إليھم ا=وامر أن يصفع كل منھم جاره ، ويبصق في وجھه 
  . فكانوا يلھبون أصحابھا بالكرابيج .. الصفعات ضعيفة 

أھالي كرداسة الذين اقتيدوا إلي السجن الحربي ليبقوا بداخله تسعة وعشرين يوًما  وكانت تلك صورة ما تعرض له    
أما نفس القرية فقد احتلتھا قوات من المباحث الجنائية العسكرية وأصدرت أوامرھا أن .. يكررون فيھا المشاھد السابقة 

وتصادف أن مات أحد شيوخ القرية وھو ..  وأغلقت المساجد وأمرت بتعطيل الصBة.. يلزم الكل منزله , يغادره أبًدا 
.. وبقي في فراشه ثBثة أيام حتى تعفنت جثته .. ورفض رجال المباحث الجنائية العسكرية دفنه .. محمد عبد العزيز حيدر 

  . وعندما صادرت ا=وامر بأن يتم دفنه خرج نعش الرجل يحمله أربعة رجال فقط و, يتبعه أحد إلي المقابر 

  : إفراجـات  •

نودي مرتين ، كل مرة علي عدد من اJخوان نحو الخمسين أو الستين "  أبو زعبل" في خBل فترة إقامتنا في  – ١٠   
وفي . وسلموا أماناتھم وھنأناھم باJفراج .. من اJخوان الكرام الذين ذكرت أنھم لم يكونوا في يوم من ا=يام ھدفاً لBعتقال 

ير من اJخوان يبلغ بضع مئات ، أكثرھم من اJخوان ذوي النشاط وفيھم مجموعة منتصف أكتوبر نودي علي عدد كب
كبيرة من إخوان اJسكندرية وكنتم منھم ، كما كان منھم اJخوة ا=ساتذة نجيب عبد العزيز ومحمود السعدني ومحمد فھمي 

بتحضير حقائبنا ، وسلمتنا إدارة السجن وأمرنا .. القراقصي وغيرھم من خيرة إخوان اJسكندرية والقاھرة وبعض ا=قاليم 
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وجلسنا في فناء السجن ننتظر حضور السيارات . أماناتنا ، وقدمت لنا التھنئة لkفراج كما فعلوا مع المجموعات السابقة 
  . وجلس اJخوان من حولي يتحدثون ولمحات السرور علي وجوھھم وفي ثنايا حديثھم لkفراج الذي جاء مبكًرا . التي تقلنا 

. وجلست أنا شارد الذھن ، أحدث نفسي حديًثا , أجرؤ أن أبوح به ؛ =نه يعكر صفو إخواننا المسرورين باJفراج     
ھل صحيح أن ھذا إفراج ؟ إن ھذا يتعارض مع سياسة الحكومة : وحديثي لنفسي دار علي نحو قريب من ھذه المعاني 

و شھر فلم إذن كان ا,عتقال ؟ وھل ھناك ضغط علي الحكومة ؟ ممن يكون إذا كانوا يريدون اJفراج عنا بعد نح.. نحونا 
الضغط وكل حلفاء الحكومة أعداء لنا يتربصون بنا الدوائر ؟ وإذا كانوا يريدون باJفراج الدعاية لكسب الرأي العام فقد 

إنني .. رھا ممن كان لھم دور معھم أما ھذه الدفعة فأكث.. حصلوا علي ھذا الكسب باJفراج عن الذين ليس لھم معھم تاريخ 
الرؤيا : " ثم إن ھناك الرؤيا ، والرؤيا كما يقول رسول _ صلي _ عليه وسلم . عقBً , أتصور أن يكون ھذا إفراًجا 

ھذه الرؤيا حددت تاريخ اJفراج باليوم والشھر والسنة ، والشك " .. الصالحة جزء من سنة وأربعين جزًءا من النبوة 
.. وحيد في تفاصيلھا محصور في اسم الشھر الذي يقع فيه اJفراج فھو إما نوفمبر وإما ديسمبر ونحن اfن في أكتوبر ال

  . إذن فماذا يكون ؟ ھذا ما أقف أمامه حائًرا .. وإذن فلم يكون ھذا إفراًجا بحال 
جه إخواننا ، ولكنني كنت حائًرا , حتى جاءت فتھللت و.. ومضت الساعة تلو الساعة ونحن في انتظار السيارات     

يرتسم علي وجھي شعور إ, شعور الريبة والشك والحيرة ، وشعور آخر ھو شعور الحرج من المكاشفة بما يدور في 
وكانت بضع سيارات ، وكان معنا عدد , بأس به من الطلبة والشباب الذين , .. وركبنا السيارات . داخل نفسي 

ولما كانوا يشعرون بالسرور ، فقد أظھروا ذلك في عدة أساليب من . , أن يظھروا شعورھم يستطيعون في كل موقف إ
وبقدر ما كانت ھذه ا=ساليب تثير البھجة في نفوس زمBئنا من اJخوان الكبار وتشيع المتعة في جميع . المرح المباح 

م حين , يتحقق لھم ما ينتظرون ، وحين يفاجئون السامعين ، كانت تثير ا=لم في نفسي Jشفاقي علي ھؤ,ء اJخوة الكرا
  . بما لم يكونوا يحتسبون 

وسارت السيارات ، وواصلت السير ، وقطعت بنا وقتاً طويBً ، ومسافات شاسعة ، واJخوان مستغرقين في لھو برئ     
ا إلي طريق كذا وإلي بلدة حتى تنبه بعضھم فجأة فنظر في ساعته ، فوجد أن الوقت الذي مضي كان ينبغي أن يوصلن.. 

كذا ، ولكن معالم الطريق الذي نحن فيه تختلف عن ذلك كل ا,ختBف فما ھذا ا,لتواء في السير ، وإلي أين نحن سائرون 
وخفتت أصوات الشباب المبتھج وأخذ الجميع يتھامسون ، وبدأت .. وھنا بدأت عقارب الشك تدب في نفوس اJخوان . ؟ 

  . علي قلوب إخواني حتى يتحملوا ھذه الصدمة  أدعو _ أن يربط

  : ابتكار شيطاني جديد  •

 –ويبدو أن السادة الجدد الذين ألقي إليھم بقيادة الحملة الجديدة علي اJخوان من رجال مخابرات رياسة الجمھورية     
وكان من .. يعجز الشيطان عن مثلھا أرادوا أن يبھروا سيدھم الكبير بابتكارات   -تھتًكا منھم في فنون اJيذاء والتنكيل 

 Bيذاء إلي صميم ھذه النفس مباشرة بد,ً من توقيع ا=ذى علي البدن ، فJنسانية ، وإيصال اJعب بالنفس اBابتكاراتھم الت
 برئت النفوس من. وسرعان ما يطيب  –يصل ھذا ا=ذى إلي النفس وإنما يصل إليھا مجرد شعور با=لم ، فإذا طاب البدن 

وإذا مرضت النفس .. أما إذا وقع ا=ذى علي النفس توقيًعا مباشًرا تمرض .. شعورھا با=لم واستوت علي ما كانت عليه 
ومن ھنا كان الفرد من اJخوان الكرام يعذب بمختلف ألوان التعذيب بإيذائه .. فقلما تبرأ ، وقلما ترجع إلي ما كانت عليه 

.. فيتحمل كل ھذا و, يعترف بما يريدون .. قطع لحمه ويتناثر ھنا وھناك ويعلق مقلوباً في بدنه بكل وسائل اJيذاء حتى يت
فإذا يئسوا من الوصول معه إلي ما يريدون لجأوا إلي التعذيب النفسي ، بأن يحضروا زوجته ويھددونه بھتك عرضھا ، 

ل مجرد التھديد بھذا اللون من التعذيب النفسي فتري ھذا الذي تحمل من التعذيب البدني ما تنوء به الجبال لم يقر علي تحم
  .، فيذعن في الحال ويوقع ما يشاءون من اعترفات تؤدي به إلي اJعدام 

إن أعظم مصيبة تصيب اJنسان ھي الفقد بعد العطاء ، فالفقير مھما طال به الفقر حتى لو : " ومن ھذا الباب قولھم     
أما إذا افتقر الموسر .. ر وتقلبه في رغامه ، وإلفه معاشرته , يكاد يشعره بمرارة قضي حياته فقيًرا ، فإن نشوءه في الفق

وكذلك المسجون مھما طالت أيامه في السجن فإنه , .. فإنه يحس لھذا الضيف الذي حل بساحته بمرارة قد تقضي عليه 
ھم باJفراج ، وطلب إليه أن يعد نفسه أما إذا مّني بالحرية ، وأو.. يكاد يحس بمرارة سجن ألفه أنه ممس فيه ومصبح 

فإذا تبين له فجأة أن كل ھذا لم يكن إ, .. للذھاب إلي بيته ، وانھال عليه المھنئون حتى قدم إليه التھاني ھيئة إدارة السجن 
ي خدعة ، فإن ذلك يجرح نفسه جرًحا عميقاً يعز علي البرء ، ويستعصي علي الشفاء ، ويولد في نفسه حسرة تستقر ف

وحين يستولي عليه اليأس فيري الدنيا كلھا سواًدا ، يسلمه ھذا . سويداء قلبه ، وتكسو نظرته إلي ا=مور لوناً أسوًدا قائًما 
  . الشعور إلي التخلص من الحياة بأسلوب أو بآخر 

تعاملون مع مؤمنين وصفھم ولكنھم نسوا أنھم ي.. ھذا ما أراده السادة الجدد وما ھدفوا إليه من أسلوبھم ھذا المستحدث     
ْيَطاِن َتَذك#ُروا َفإَِذا ُھْم ُمْبِصُرونَ (: ربھم بقوله  ُھْم َطائٌِف ِمَن الش# َقْوا إَِذا َمس# ظل اJخوان في سياراتھم في حيرة من .  )إِن# ال#ِذيَن ات#

ماكًرا إ, بعد أن رأوا السيارات تدخل بھم  أمرھم وھم , يكادون يصدقون أن الوعود التي وعدوھا كانت برقاً ُخلZباً وخداًعا
ففعلوا وھم , يعرفون أين نزلوا وما ھذا البناء . في بناء متھالك قديم ، وطلب منھم أن ينزلوا من السيارات ومعھم متاعھم 

وھنا ازددت . وبعد نحو ساعة من نزولھم والحسرة تقطع قلوبھم علموا أن ھذا البناء القديم ھو سجن مزرعة طره . القديم 
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إنھا جزء من : " باq إيماًنا حيث سارت ا=مور حتى ذلك اليوم مصدقة الرؤيا التي قال عنھا النبي صلي _ عليه وسلم 
  " . ستة وأربعين جزًءا من النبوة 

  : الفصل الثالث   
  : في سجن مزرعة طره   

أقدامھم من شدة ھول المفاجأة ، ,سيما بعد أن علموا  دخل اJخوان ھذا المبني وھم , يكادون يستطيعون الوقوف علي    
كادت تتمزق نفوسھم ، وتطير قلوبھم شعاًعا لو, بقية من إيمان باq تتبدد علي عتبته سحائب .. أن المبني سجن آخر 

قيدت  أخذت بياناتھم ، وتسلمت أماناتھم ،.. بدأوا المشوار من جديد . اليأس ، وتتحطم علي صخرته جيوش الھموم 
أسماؤھم ، وقسموا أقساًما في عنابر ، علي أن يشغل كل عنبر مجموعة اعتقلت من محافظة واحدة ، وكان نصيبي ھذه 
المرة أن أكون في عنبر إخوان اJسكندرية وإن كان إخوان اJسكندرية قد شغلوا أكثر من عنبر ، والعنبر يضم مائة معتقل 

 .  
إدارة السجن ملمين بظروف ھؤ,ء النز,ء الجدد الذين وردوا إليھم في تلك الليلة ، ولست أدري ھل كان العاملون في     

أم أنھم ألموا بھا من أفواه ھؤ,ء النز,ء حين واجھوھم =ول مرة فBحظوا أنھم في حالة ھي أقرب إلي أن تكون انھياًرا 
علي أي حال لقد كان الضباط المسئولين عن .. مة عصبًيا ، وبالتفاھم معھم ألموا بما حاق بھم من كيد وما دبر لھم من صد

وقد يكون ھذا إلھاًما .. إدارة ھذا السجن يتحدثون معنا حديث المقدرين لما أصابنا والمواسين في المصيبة التي نزلت بنا 
وعنا أننا ألقي الضباط في ر. من _ لھؤ,ء الناس حتى يخففوا من وطأة الصدمة ، وما أضيق العيش لو, فسحة ا=مل 

وفي الوقت الذي كBم الضباط علي أعصاب .. إنما حضرنا إلي ھذا المكان لقضاء أسبوع واحد تمھيًدا لkفراج النھائي 
إخواننا برًدا وسBًما فاستطاعوا أن يخلدوا إلي النوم بعد أن كان قد طار من عيونھم ، تلقيت ھذا الكBم علي أنه نوع من 

ولكنني مع .. اط كل الثناء ، =ن الرؤيا عندي ھي ا=صدق وھي قد حددت الميعاد أدق تحديد المواساة يستحق عليھا الضب
ذلك ظللت حريًصا علي أ, أكاشف اJخوان بھا حتى , أدخل اليأس في قلوبھم ، ,سيما والميعاد ليس بالقريب وأكثرھم لم 

  . يعد يستطيع أن يتحمل أن يسمع عن تأجيل اJفراج يوًما واحًدا 
  معالم ھذا السجن

  وھل اختير لaخوان عفًوا ؟ 

وقبل أن أسترسل في حديث الترجمة عن مشاعر اJخوان التي كانت ھي الوتر الحساس الذي يضرب عليه عارفو قطع     
,س�يما . العذاب بدون رحمة ، يحسن بي أن أتحدث عن معالم ھذا السجن حتى تك�ون ص�ورته واض�حة ف�ي مخيل�ة الق�ارئ 

لسجن من المعالم ما , يتصوره قارئ يعيش في القرن العشرين ، بل ما قد , يصدقه الق�ارئ إذا ص�ورته ل�ه و, وفي ھذا ا
فھ�ذا .. ومضادة له كل التضاد " أبو زعبل " صورة ھذا السجن مغايرة تمام لسجن . يحمله إ, علي أنه نوع من ا=ساطير 

رض فس�يحة شاس�عة م�ن ا=راض�ي الزراعي�ة ، مبن�ي عليھ�ا ص�ف سجن قديم مضي علي بنائه م�ا يرب�و عل�ي مائ�ة ع�ام ، أ
طويل من دور واحد من العنابر المتBصقة العالية السقوف ذات النوافذ القريبة من السقوف ، وأم�ام ھ�ذه العن�ابر ص�ف م�ن 

جن وبجانبھ�ا حجر مختلفة المساحات منھا ما يشبه العنابر وما يشبه الزنزانات ، وفي بعض ھ�ذه الحج�ر مكات�ب Jدارة الس�
ويح�يط بھ�ذه المب�اني أرض شاس�عة مزروع�ة ، يب�دو أن الس�جن ق�د اكتس�ب . شفخانة السجن ، كما يوجد قريًبا من�ه المط�بخ 

  . وفي جانب من ھذه المزارع تري مبان جديدة تشبه أن تكون صا,ت .. اسمه منھا 
ج�دران وس�قوفاً . عتيق من طبيعت�ه أ, يك�ون نظيف�اً إ, أنھا بناء " أبو زعبل " وعنابر ھذا السجن في سعة عنابر سجن     

وأرضية العنابر م�ن اJس�فلت  –فإذا علمت أن وسائل التنظيف منعدمة , وجود لھا فلك أن تتصور مدي قذارتھا . وأرًضا 
النز,ء  وما حملته أكثر من سعتھا من" أبو زعبل " و, داعي لتكرار ما قلته من قبل من سعة مثيBتھا في سجن  –الخشن 

، حيث كان ھذا ھو العيب الوحيد فيھا ، ولكن عنابر ھذا السجن , تصلح حت�ى أن تك�ون اص�طبBت للخي�ل والحمي�ر ، و, 
والضوء في ھ�ذه العن�ابر .. داعي بعد ذلك إلي القول بأن الواحد منھا يصلح لسكني عشرين مسجوًنا ولكننا حشرنا فيه مائة 

ويخي�ل إل�ّي أن الس�جن ف�ي مجموع�ه م�نخفض ع�ن أرض . رقة ؛ =نھ�ا دور أرض�ي شديد الخفوت مھم�ا كان�ت الش�مس مش�
أب�و " وكان الب�اب ف�ي . وباب العنبر صغير ومن الخشب المصمت ، وھو مغلق دائًما إ, في لحظات معينة . الطريق العام 

  . يلعب دوًرا ھاًما في التھوية حيث ينطلق الھواء من النوافذ إليه في تيار متجدد " زعبل 
ومھما يكن من أمر فإننا نحن اJخوان المسلمين قد أخذنا أنفسنا من أول أيامنا في ھذه الدعوة علي أن نعيش في مختلف     

الظ�روف والبيئ�ات ، نن��ام عل�ي ا=رض وعل��ي ال�بBط وعل�ي اJس��فلت ب�دون ف��راش و, وس�ادة و, غط�اء ، كم��ا نن�ام عل��ي 
ولذا فإن السطور التي أومأت فيھا لوصف . , نكاد نحس للتغير ما يحسه المترفون  ا=سرة الوثيرة الفراش الدافئة الغطاء ،

المكان الذي انتقلنا إليه لم يكن الھدف منھا أن أشعر القارئ بأن شيًئا من ا,متعاض قد ألم بنما ، وإنم�ا قص�دت أن أق�دم إلي�ه 
طوة تمھيًدا لس�ماع م�ا أش�رت إلي�ه ف�ي الس�طور ا=ول�ي صورة المكان الذي انتقلنا إليه ؛ حتى يتمشي بمخيلته معنا في كل خ

  . من ھذا العنوان مما قد , يتصوره و, يخطر له ببال 

  : إذDل مھين  •
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قدمت أن اJخوان , يضيقون ذرًعا بضيق المكان و, بس�عته ، و, بخش�ونة الع�يش و, بنعومت�ه ، و, بقل�ة الطع�ام و,     
كما , يضيقون ذرًعا بالجوع و, بالعرى و, بالحر و, بالبرد ، فإن ھ�ذه أم�ور أخ�ذوا .  بكثرته ،  و, برداءته و, بحسنه

أنفسھم بھا من قبل واستطاعوا أو يوطنوا أنفسھم علي كل ا=حوال في معسكرات الجوالة وفي لي�الي الكتائ�ب وف�ي رح�Bت 
  . يادتھا الدعوة ، وغيرھا من ا=ساليب التي عالجوا بھا نفوسھم حتى أسلمت لھم ق

  والنفس راغبة إذا رغبتھا            وإذا ترد إلي قليل تقنع                    
وأعداء اJسBم من الحكام والجدد جربوا ذلك في اJخوان وأيئسھم صبرھم وجلدھم علي كل م�ا تعرض�وا ل�ه م�ن س�ھل     

ل��ي ابت��داع أس��لوب جدي��د ، ل��يس في��ه ض��جة فلج��أ فري��ق المتخصص��ين ف��ي فن��ون التنكي��ل والتع��ذيب إ.. وص��عب وحل��و وم��ر 
التعذيب بالضرب والكي بالنار والنفخ بالمنفاخ ، و, يبذل القائم بالتع�ذيب في�ه جھ�ًدا و, وقت�اً و, انفع�ا,ً ، و, يتكل�ف حت�ى 

اًرا تش�ھد ف�ي ي�وم في اf,ت التكنولوجية الحديثة ثمًنا لكھرباء و, إھBًكا لt,ت ، كما أن�ه , يت�رك ف�ي أجس�ام المع�ذبين آث�
م�ا لقين�ا ، " أب�و زعب�ل " لق�د لقين�ا ف�ي الس�جن الحرب�ي م�ا لقين�ا ، ولقين�ا ف�ي س�جن . من ا=يام علي التعذيب وتفضح الطغاة 

ولكن حاجات الطبيعة البشرية كانت ميسرة باعتبار ذلك مًرا متفق�اً علي�ه .. ووصل التعذيب إلي الموت أو ما يقارب الموت 
  . عداء بين ا=طراف المتنازعة يخرج من دائرة ال

دورات مياه ضحية تف�وق " أبو زعبل " كان بالسجن الحربي دورات مياه صحية كتلك التي في بيوتنا ، وكان في سجن     
والمقصود بدورة المياه الصحية أن يك�ون لھ�ا .. مثيBتھا في السجن الحربي إعداًدا ونظاًما ونظافة ، فھي علي نظام أحدث 

صة تفصل ھواءھا عن مك�ان المعيش�ة وتص�له ب�الجو الخ�ارجي المطل�ق ، كم�ا أن فض�Bت اJنس�ان الت�ي ي�تخلص تھوية خا
وحتى قب�ل انتش�ار العم�ران . منھا في ھذه الدورات تنصرف بنظام خاص له طرق مختلفة تختلف باختBف درجة العمران 

المشار إليھما ، فلق�د كان�ت أم�اكن  نالشرطين الضروريي وتقدم فن البناء ، كان مراعي فيما يسمي اfن دورات المياه توافر
قضاء الحاج�ة بعي�دة ع�ن المس�اكن حي�ث يقض�ي الن�اس ح�اجتھم ويتخلص�ون م�ن فض�Bتھم ف�ي الخ�Bء ، حت�ى س�مي قض�اء 

م�ن  وف�ي الخ�Bء المنفص�ل تماًم�ا ع�ن المس�اكن التھوي�ة الكامل�ة الت�ي تتكف�ل أيًض�ا بم�ا فيھ�ا" . الذھاب إلي الخBء " الحاجة 
  . رياح وأتربة بمواراة ھذه الفضBت حيث تحلل و, يبقي لھا أثر 

وليس اJنسان وحده ھو الذي إذا تخل�ص م�ن فض�Bته ل�م يع�د مس�ئو,ً عنھ�ا و, مطالًب�ا بش�يء نحوھ�ا ، ب�ل إن الحي�وان     
ملون م�ع ھ�ذه الفض�Bت حتى القائمون علي عملية الصرف الصحي وھم عم�ال المج�اري , يتع�ا.. أيًضا اكتسب ھذا الحق 

ول�ن يقب�ل عام�ل م�ن ھ�ؤ,ء .. إ, بعد تحللھا وتحولھا إل�ي م�ادة أخ�ري تختل�ف ع�ن الفض�Bت ف�ي الل�ون والق�وام والرائح�ة 
م�ا . العمال مھما أجزلت له ا=جر أن يتعامل مع فضBت أي إنسان وھي ف�ي حالتھ�ا ا=ص�لية و, حت�ى ف�ي فض�Bت نفس�ه 

طعوا من كل عنبر من عنابره جزًءا في أحد أركانه ، وأقاموا حائًطا بارتف�اع قام�ة اJنس�ان في سجن مزرعة طره فإنھم اقت
وجعلوا ھذا المكان لقضاء الحاجة دون باب و, نافذة و, سقف ، وليس بالعنابر مي�اه إ, م�ا يحض�ره المعتقل�ون ف�ي ص�باح 

ضاء حاجته أن يأخذ قدًرا من ھذا الماء ويدخل ھذا وعلي من يريد ق. كل يوم من مياه في جرادل من حنفيه في فناء السجن 
المكان وھو , يكاد يستطيع التنفس ، كما أن عدم وجود تھوية إلي خارج العنبر تجعل ما ينبعث منه م�ن روائ�ح تنتش�ر ف�ي 

م باس�تمرار بطبيعة حاسة الش� –وكان اJخوان في أول ا=مر يعانون مشقة استنشاق ھذه الروائح ، ولكنھم .. أرجاء العنبر 
  . وھذا من تخفيف _ عن الناس الذين , متنفس لھم .. فقدوا اJحساس بھا  –ھذه الروائح 

أين تذھب ھذه الفضBت ؟ ھل لھا نظام للتصريف كما يوجد في كل مكان في ال�دنيا ، .. ثم يأتي بعد ذلك الدور الخطير     
ليس لھا .. وليس لھا خزان كبير أو صغير يتشربھا ويحللھا .. تصريف  ليس لھا من.. حتى ولو كان ھذا النظام بدائًيا ؟ , 

عليكم أن تحملوھا كل ي�وم وتنقلوھ�ا إل�ي أرض : فقالوا . تحيرنا في أول يوم وسألنا السادة مديري السجن .. شيء من ذلك 
" أب�و زعب�ل " السجن بعد سجن  في ھذه اللحظة فقط فطنا إلي السبب الذي من أجله اختاروا لنا ھذا. خالية في آخر السجن 

ھذا ھو اJذ,ل الذي لم تتفت�ق عن�ه أذھ�ان . وبعد السجن الحربي لمن كانوا في السجن الحربي " أبو زعبل " لمن كانوا في 
ن الذين سبقوا باJساءة والظلم ، وتفتقت عنه أذھان أخBفھم الذين ظنوا أن الدنيا دانت لھا ، فاستباحوا ما لم يستبحه الظالمو

ھل كانت الدولة عاجزة عن توصيل ھذه الدورات بالمجاري العمومية أو عن إنش�اء نظ�ام ص�رف خ�اص بھ�ا ؟ . من قبلھم 
إن ھذا لن يعجز عنه فرد واحد لو كان يملك ھذه المباني ، ولكن الدولة أبقت عامدة علي ھذا الوضع القذر الوقح كم�ا تبق�ي 

أبق��ت عليھ��ا Jذ,ل .. الش��وارع لتس�ھيل س��طوھم عل��ي بي�وت اfمن��ين عص�ابات اللص��وص ومحترف��و اJج�رام عل��ي إظ��Bل 
  . رقاب لم يستطيعوا إذ,لھا بكل وسائل العنف والقھر واJرھاب 

إن ا=خ المسلم وقد مر بمختلف وسائل القھر والتنكيل والتعذيب طيلة شھور وسنين ، قد ينسي علي مر ا=يام كل ما مر     
ي ھذا اJذ,ل الذي يحني له رأسه كل صباح ، والذي يعاني طول يومه وليلته من العيش في ولكنه , ينس.. به من ذلك 

لقد كان المقصود بجانب اJذ,ل القضاء . جواره وفي الجو المشبع به ، والباب مغلق عليه ثBًثا وعشرين ساعة أو يزيد 
لھذا ا=سلوب من المعيشة الملوثة بكل أوبئة الموت  علي ھذه الفئة المؤمنة با=وبئة وا=مراض التي ھي النتيجة المنتظرة

وبينھم كما  –المحيطة بھم  –ولكن كان من عناية _ بأھل دينه وبالمدافعين عن كلمته أن حال بين ھذه ا=وبئة .. والھBك 
كان المقصود بعد اJذ,ل أن تموت ھذه  )ِھيمَ ُقْلَنا َيا َناُر ُكوِني بَْرًدا َوَس3ًَما َعلَى إِْبَرا(: فعل مع جدھم إبراھيم عليه السBم 
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إنھا ماتت من الضرب و, من التعذيب ، ولكن شاء الطغاة وشاء _ ، فكانت مشيئة _ ھي الغالبة : الجموع ، فB يقال 
  . )َوأََراُدوا ِبِه َكْيًدا َفَجَعْلَناُھُم ا9َْْخَسِرينَ (

وعذبوا ونكل بھم ، إذا سألھم سائل عما ,قوا من مشقات ، سواء أكان ھذا  إن اJخوان المسلمين الذين سيموا الخسف    
ولكنھم يستحيون أن يثيروا .. السائل صديقاً أو قريًبا أو محقًقا بعد انتھاء عھد الظBم ، قد يقولون الكثير والقليل عما ,قوه 

نطق به ، و=ن حياءھم يمنعھم من الحديث عنه ، إلي ھذا اللون من اJذ,ل ولو مجرد إشارة ، =ن ألسنتھم , تستطيع ال
  . وھذه مشقة نفسية قاتلة , يقدرھا حق قدرھا إ, من عاشھا وعاناھا 

  : وصل ما انقطع من الحديث  •

واشرأبت أعناق . مضي ا=سبوع ا=ول الذي علل ضباط السجن به اJخوان حين رأوھم في حالة انھيار نفسي خطير     
إن الجھات العليا رأت قبل اJفراج عنكم أن تحضروا : ,ء الضباط وعدھم الذي وعدوھم ، فقالوا لھم اJخوان يسألون ھؤ

  فتقبل اJخوان ھذا الوعد الجديد علي مضض ضائقين ذرعاً بھذا التأجيل   .. محاضرات نوعية تستغرق أسبوًعا 

  : محاضرات نوعية  •

الموجودة بھذا السجن في ذلك التاريخ إلي ا,ستماع إلي ثBثة  تحقق ما قاله ضباط السجن ، فقد دعيت مجموعتنا    
وكان إلقاء المحاضرات في قاعة المحاضرات التي بنيت حديًثا بالسجن ، . محاضرين يلقي كل منھم ثBث محاضرات 

وكان المحاضر ا=ول ھو . وكان اJخوان خBلھا يجلسون علي ا=رض والمحاضر يلقي محاضرته من فوق منصة 
وكان ھذا الرجل . وكان إذ ذاك وزيًرا في الوزارة ، وإما رئيًسا للجنة الفكر في ا,تحاد ا,شتراكي . =ستاذ كمال رفعت ا

، ولكن قد يعجب القارئ حين أقرر مبتغًيا وجه الحقيقة أن الرجل خBل محاضراته  ١٩٥٤من عتاولة التعذيب في عام 
كما كان حريًصا حين . ، وكان حريًصا علي أن يشعرنا بأنه , يخاطبنا من عٍل كان ملتزًما بحدود ا=دب في حديثه إلينا 

وكان كل اھتمامه موجًھا إلي أن .. يتكلم عن دعوة اJخوان أ, يسمھا بكلمة نابية أو يجرحھا بأسلوب من أساليب التجريح 
أفكارھم كلھا نابعة من مصدر واحد  يظھر فكر رجال الثورة علي أنه فكر إسBمي و, داعي إذن لوجود شقاق بين إخوة

  . ھو اJسBم 
وكانت محاضرته تدور علي محورين . وكان المحاضر الثاني مفاجأة لنا إذ وجدنا المحاضر ھو ا=خ عبد العزيز كامل     

معالم في " ھو نفذ كتاب : والمحور الثاني . وإثبات أن نصوصه مستقاة من الفكر اJسBمي " الميثاق : " ، المحور ا=ول 
. نقًدا يبرزه منافًيا للفكر اJسBمي خارًجا علي حدود الدعوة اJسBمية  –رحمه _  –ل?خ ا=ستاذ سيد قطب " الطريق 

ويجدر بي في ھذا المقام أن أذكر أن أكثر اJخوان أصيبوا بصدمة حين سمعوا عبد العزيز في ھذا الموقف وأساءوا به 
ِ ِمْن َبْعِد إِيَمانِهِ إDِ# َمْن أُْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنp ِباْ�ِيَماِن َولَِكْن َمْن (: ه مكرھا يظله قول _ تعالي إ, أنني كنت أتصور. الظن  َمْن َكَفَر ِبا*#

ِ َولَُھْم َعَذاٌب َعِظيمٌ    .  ) َشَرَح ِباْلُكْفِر َصْدًرا َفَعَلْيِھْم َغَضٌب ِمَن &#
لثالث وا=خير ھو الدكتور الشيخ محمد سعاد جBل وكان أستاًذا بجامعة ا=زھر ، ومن العلماء الذين وكان المحاضر ا    

وقد تكلم . ولعله اختير لھذه الميزات .. يساھمون بلسانھم وقلمھم في الحياة ا,جتماعية ومن ذوي الشخصيات والرأي 
ا عن اJسBم وعما آلت إليه حال ا=مة اJسBمية مما أھاج الرجل في محاضرته ا=ولي فأحسن الكBم ، وتحدث حديًثا مثيرً 

وكان ممن ساھموا في توجيه .. الشجن في نفوسنا ، فاشترك عدد منا في الحديث إليه في صورة أسئلة في نھاية المحاضرة 
فقد كان إذ ذاك شاًبا . ا وكان منظره وھو يوجه السؤال منظًرا مؤثرً .. ا=سئلة إليه ا=خ الكريم ا=ستاذ صالح أو إسماعيل 

طويBً وسيًما ، وكان الجو بارًدا ولم يكن معه ما يحتمي به من غوائل البرد فارتدي ما قد يسمي جاكتة السجن ، وھي نوع 
من الجيش أو اللباد السميك الشديد القذارة فھي من منظرھا أشبه ببردعة الحمار ، ولم يكن ھو وحده الذي يرتديھا وإنما 

فوقف يوجه السؤال إلي الشيخ وھو في ھذا المنظر المثير ، ثم كان السؤال علي .. اJخوان يرتدونھا كارھين  كان أكثر
  : سبيل ا,ستفھام ا,ستنكاري 

فھل تري أن ھذا الوضع .. فضيلتك تشكو إلينا حال المسلمين ، وتطالب كل ذي جھد أن يبذل جھده في سبيل إنقاذھم     
  ! . ال ا=مة وصفوة شبابھا المثقف الواعي مما يعمل علي اJنقاذ ؟الذي وضع فيه أكرم رج

بكي الشيخ محمد .. وھنا  لم يملك الرجل سوابق دمعه التي انھمرت علي خديه , يملك لھا دفًعا ، و, يستطيع لھا منًعا     
قد فقدناه من ثقة في ا=زھر ورجاله ورد إلينا ما كنا . سعاد جBل فكشف بكاؤه عن أصالة نفسه وكرم محتد ، وقوة إيمانه 

، وعلمنا أن ھذه ا=مة بخير مھما طفا علي سطحھا من شر ، وأن اJيمان الذي غرس في النفوس منذ ثBثمائة وألف عام 
  . , يصل إليه بطش الجبارين و, إغراء الذين يملكون خزائن ا=رض من المغرورين والظالمين . ھو منھا في مكان آمين 

  : ل الرابع الفص  
  : أحداث وم3حظات وخواطر في ھذا السجن   

  : انتفاعي بشعور اDستقرار  •

كان إخواننا يستمعون إلي محاضرات التوعية كما سميت وعيونھم معلقة بآخر يوم من أيامھا حيث وعدوا باJفراج     
ستقرار الذي في ظله يستطيع اJنسان ولما كان ھذا المعني الذي شغلھم غير وارد علي خاطري ، فقد شعرت با,.. بعده 

كان الذي يشغل بالي ويم? خاطري ھو , أضيع لحظة من لحظات وجودي في ھذا السجن . أن ينتفع بالوقت أكمل انتفاع 
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حفظ عشرين جزًءا فعلّي إذن في ھذا السجن أن أثبت " أبو زعبل " لقد ,حظت أو استعدت في .. دون أن أشغلھا بالقرآن 
جعلت ھذه ا=جزاء العشرين وردي أقرأه علي نفسي ليBً ونھاًرا ، وعلي غيري إن وجد من يسمع .. رين جزًءا ھذه العش

كنت أقرأ ھذا الورد ابتداء من وقت السحر قائًما في الصBة ، ثم أقرأ بعد الفجر وأنا في ھيئة النائم ، ثم . مني وقلما يوجد 
,زلت أذكر أنني كنت في فترة اضطجاعي بعد صBة الفجر وصل ما .. اغ أقرأ بقية النھار حتى النوم في كل وقت فر

وكان . كنت حريًصا علي أ, أشغل نفسي بغير القرآن . كنت أقرأه علي نفسي خBلھا في بعض ا=يام إلي تسعة أجزاء 
الحديث الضروري الذي , قد ,حظوا ذلك علّي فكانوا يعينونني عليه ، و, يتحدثون إلّي إ,  –أكرمھم _  –اJخوان 

إما إخواننا الذين يتعلقون بوعود اJفراج فقد انتظروا بعد انتھاء أسبوع المحاضرات أياًما دون أن يتم اJفراج . مناص منه 
، فراحوا يسألون ضباط السجن الذين وعدوھم فلم يجدوا عندھم إجابة ، فتولتھم الحيرة من جديد وطفقوا يضيقون بھذه 

  . ا الحياة ذرعً 

  : زائر يبعث ا9مل  •

وبينما إخواننا في ھذا الضيق القاتل طلب أحدھم للخروج من العنبر لمقابلة زائر حضر لزيارته ، وكان معروفاً أن     
وإذن فلن يسمح بزيارة منا إ, إذا كان الزائر .. أو في ھذا السجن " أبو زعبل " الزيارات والمراسBت ممنوعة سواء في 

وكان مفھوًما كذلك أن مثل ھذا الزائر ,بد .. من الشخصيات ذات الصلة بدوائر الجھات العليا في الحكومة شخصية كبيرة 
  . أن تكون رابطة قرابة تربطه بالمزور ، وأنه , يقوم بالزيارة إ, إذا كان JبBغ قريبه بأمر ذي بال 

ر في انتظار زميلھم بعد انتھاء الزيارة ليسمعوا منه ا=نباء وتعلقت آمال إخواننا بھذا الزائر ، وقعدوا علي أحر من الجم    
وبعد قليل ھتفوا .. ورجع ا=خ الكريم من الزيارة مبتھًجا ، فتھللت وجوه إخواننا والتفوا حوله ينصتون إليه .. الھامة 

إذن : بر ، فقلت في نفسي نوفم ٢٥وجاءوا يخبرونني بأن الزائر أخبر ا=خ الكريم بأن قد تقرر اJفراج يوم .. مسرورين 
وكنا إذ ذاك علي مقربة من ھذا اليوم فقضي إخواننا ھذه الفترة الباقية في .. المشطوب ھو ديسمبر والمكتوب ھو نوفمبر 

ومرت ساعات النھار الساعة . نوفمبر وترقب اJخوان من يناديھم مناداة اJفراج الموعود  ٢٥وأقبل يوم . سرور وفرح 
وكان نبأ .. ينتظرون الفرج في كل ساعة حتى مضي اليوم بطوله وھم حيث ھم مما أعقبھم ھًما وحزًنا تلو ا=خرى وھم 

ھذا اليوم قد وصل إلي أسماع ضباط السجن ، وھم يعرفون أن مصدر النبأ من المصادر العليمة المطلعة فتعجبوا لعدم 
ولشدة ثقة ضباط . وصوله إليھم لحظة بعد أخري  وصول ا=مر المعھود باJفراج ، والذي كانوا ھم اfخرون يترقبون

السجن في مصدر النبأ طلبوا من اJخوان أن يتعدوا لkفراج ويحزموا أمتعتھم حتى إذا ورد ا=مر باJفراج لم يستغرقوا 
، ولكن نوفمبر وقد سقط في أيديھم  ٢٨، وأقبل يوم  ٢٧، ويوم  ٢٦ومضي يوم . وقد فعل اJخوان ، وقتاً في حزن المتاع 

ولم يكن ھؤ,ء الضباط ھازلين و, .. ضباط السجن لم يفقدوا ا=مل ، وطلبوا من اJخوان أن يظلوا علي أھبة ا,ستعداد 
مغررين باJخوان بل كانوا واثقين وتواقين أن يتم اJفراج علي أيديھم ، فكانوا يتناوبون الوجود أمام التليفون ليBً ونھاًرا 

  . اج ,ستقبال إشارة اJفر

  : مكاشفة ا�خوان بالرؤيا  •

نوفمبر قد مضي دون إفراج ، ورأيت اJخوان في حرج شديد من أمام ما يعدھم به ضباط السجن  ٢٨ولما رأيت يوم     
يوًما بعد يوم ، وأمام ما يعانون من فقد ا,ستقرار النفسي ، طلبت ا=خ الحاج نجيب عبد العزيز باعتباره قائًدا للعنبر ، 

. ديسمبر  ٢٧نوفمبر دون إفراج فنبئ اJخوان بأن اJفراج سيكون بإذن _ يوم  ٢٧يا أخي مادام قد فات يوم : له وقلت 
فسألني عن السبب فقصصت عليه الرؤيا وما دعاني إلي كتمانھا طيلة المدة السابقة حتى , أدخل اليأس في نفوس كانت 

لحاج نجيب إخوانه بما سمع مني أم تصرف بأسلوب رآه أنسب لحالتھم و, أدري ھل أبلغ ا. تترقب اJفراج في كل يوم 
وأذكر بھذه المناسبة أن الحاج . ولكنني ,حظت أنھم حلوا أمتعتھم ورجعوا لي متكئھم وزاولوا أعمالھم اليومية كعادتھم 

  . صر بآثامه ھذه الدنيا حين بارح جمال عبد النا ١٩٧٠نجيب قص علي رؤيا رآھا أيًضا إ, أنھا لم تتحقق إ, في عام 

  : إحالة اليأس بالنفوس  •

لم أر اليأس أحاط بالنفوس كما رأيته ، وقد طلب علي أكثر المجموعة التي كانت معنا في ھذا العنبر ,سيما بعد مرور     
وعود وخلفھا رأيت ھؤ,ء اJخوة وقد أنھكت نفوسھم من كثرة ال.. نوفمبر الذي كانوا قد أعدوا أنفسھم لkفراج فيه  ٢٥

ومما زاد الطين بلة أن فوجئنا . ومن كثرة الجذب واJرخاء التي تعرضوا لھا ، فبدأوا يكلمون أنفسھم ويكلم بعضھم بعًضا 
 Bبشيء لم يكن في الحسبان ، فقد ظللنا طيلة مدة وجودنا في ھذا السجن وفي سابقه منقطعين عن العالم الخارجي ، ف

ديسمبر إذا بصوت مذياع مزود بميكرفون يذيع ، فتعجبنا  ٢٠وفي مساء يوم .. خطابات  صحف و, راديو و, زوار و,
.. من ھذه المفاجأة ، ولكن , ندري لم اختاروا ھذا اليوم بالذات ، ولم يكن بد من ا,ستماع فالصوت قوي يخترق ا=ذان 

لعل الحكومة فاءت إلي رشدھا : فقلنا .. مة وبعد قليل فھمنا أن الحكومة قررت إذاعة جلسة تعقد ھذا المساء لمجلس ا=
ورأت أنھا قد ضلت الطريق فأرادت أن تتBفى التعسفية التي اتخذتھا ضد اJخوان ھذه المرة , مبرر لھا ، وتبدو مفتعلة 

  . وأنصتنا إلي المذياع لعلنا نسمع خبًرا يعود علي البBد بالنفع ويجمع الكلمة علي اJصBح .. , أصل لھا 
  ـانـون فـرعـون ق
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خيب الظنون لمن يحسنون الظن ، وقطع خط الرجعة علي من قد تح�دثھم نفوس�ھم بال�دخول .. وكان الذي سمعناه عجًبا     
س�معنا ھ�ذا المجل�س يتب�اري أعض�اؤه ف�ي ال�نھش ف�ي . بين الطوائف باJصBح ، وأعل�ن الح�رب قاطًع�ا ك�ل أس�باب الم�ودة 

وھ�ذا ل�ون م�ن المج�الس .. فس�ھا ، و, أن تل�وذ م�ن عرض�ھا ، و, أن تعل�ن حجتھ�ا عرض جماعة , تمل�ك أن ت�دافع ع�ن ن
النيابية يسجل علي نفسه دون أن يدري الضعة والحقارة والخسة ؛ =نه يرتع في غير مرتع ، ويعب من دماء ج�ريح م�ثخن 

ن يعتق�د أن�ه ھ�و وح�ده الم�انع كل عضو من أعضائه ينظر إلي ما يعود علي نفسه من نفع من توطيد للصلة بين�ه وب�ين م�.. 
المانح المذل المعز ، فيفرح بذلك ويسعد ظًنا منه أنه حقق الفوز وحاز النصر ، و, يدري أن يد التاريخ تسطر عليه وعل�ي 
زمBئه الخزي والعار والفضيحة ، سيذھب ھو وزمBؤه وس�يدھم وتبق�ي ھ�ذه الس�طور , تمح�ي و, تنس�ي عل�ي م�ر ا=ي�ام 

  . ور وا=عوام والدھ
لس�نة  ١١٩وھو القانون رقم  ١٩٦٤مارس  ٢٤كان رئيس الجمھورية قد أصدر قانوًنا في غفلة من مجلس الرياسة في     

، وقد زوره علي ھذا المجلس الذي كان إذ ذاك بحكم الدستور ھو صاحب الح�ق ف�ي إص�دار الق�رارات والق�وانين ،  ١٩٦٤
وأص��در ھ��ذا الق��انون باس��م  –م��ع أن أعض��اءه موج��ودون  –غيبت��ه فانتح��ل جم��ال عب��د الناص��ر شخص��ية ھ��ذا المجل��س ف��ي 

وھذا القانون يخول رئ�يس الجمھوري�ة ف�ي غي�ر الح�ا,ت ا,س�تثنائية والطارئ�ة المق�ررة ف�ي ق�انون الط�وارئ ، . " المجلس 
اس��ة عل��ي وأن يف�رض الحر. وب�دون إب��داء ا=س�باب ، أن يق��بض عل�ي الم��واطنين ، وأن يحتج��زھم فيم�ا أس��ماه بمك�ان أم��ين 

أم��والھم وممتلك��اتھم ، وأن يك��ون للنياب��ة العام��ة ل��دي تحقيقھ��ا س��لطات مطلق��ة وغي��ر مقي��دة بم��ا ورد ف��ي ق��انون اJج��راءات 
كما يخول رئيس الجمھورية الحق في أن يأمر بتش�كيل مح�اكم اس�تثنائية م�ن العنص�ر . الجنائية من قيود وضمانات ل?فراد 

عما ھو منسوب إليھم من جرائم ، بل وأن�ه أعف�ي ھ�ذه المح�اكم م�ن أي تقيي�د إ, بم�ا العسكري الخالص لمحاكمة المواطنين 
  " . وحظر في النھاية الطعن بأي وجه من الوجوه في أحكامھا .. ينص عليه في أمر تشكيلھا من إجراءات 

ي كان مخالفاً لوثيقة إع�Bن لم يكتف جمال عبد الناصر بھذا القانون الفاجر الذي تبرأ منه أعضاء مجلس الرياسة ، والذ    
 ١٩٦٥ن�وفمبر  ٩ب�ل أص�در وح�ده أيًض�ا قانوًن�ا أخ�ر ف�ي .. حقوق اJنسان وكافة المبادئ الدستورية ب�ل وللق�وانين العادي�ة 
  : خص به اJخوان المسلمين ، وكان ھذا القانون من ثBث مواد 

لس��نة  ١١٩مقتض��ي الم��ادة ا=ول��ي م��ن الق��انون رق��م ل��رئيس الجمھوري��ة أن يس��تخدم الح��ق المخ��ول ل�ه ب: المfادة ا9ولffي     
بالمشار إليه بالنسبة إلي أي شخص من ا=شخاص الذين سبق لسلطات الض�بط والتحقي�ق ض�بطھم أو ال�تحفظ عل�يھم  ١٩٦٤

وآخ�ر  ١٩٦٥وذلك في جرائم التآمر ضد أمن الدولة والجرائم المرتبط�ة بھ�ا والت�ي ت�م اكتش�افھا ف�ي الفت�رة م�ا ب�ين م�ايو .. 
و, يقب�ل الطع�ن قب�ل . وله أن يطبق في شأنھم التدابير الخاصة بوضع أموالھم وممتلكاتھم تحت الحراس�ة .  ١٩٦٥سبتمبر 

  . العمل بھذا القانون 
تنص علي أنه , يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه أمام أية جھة كان�ت ف�ي ق�رارات رئ�يس الجمھوري�ة : المادة الثانية     

  . ام ھذا القانون الصادرة وفقاً =حك
  . ھي المادة التقليدية وتنص علي ما نشر ھذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره : المادة الثالثة     
 ١١٩ولكي يقطع خط الرجعة علي زمBئه أعضاء مجلس الرياسة الذين شغبوا عليه حين تجاھلھم وأصدر القانون رق�م     

نون��ه الجدي��د إل��ي ص��نائعه وعبي��د إحس��اناته ال��ذين أطل��ق عل��يھم أعض��اء مجل��س ا=م��ة للموافق��ة علي��ه ، لج��أ بقا ١٩٦٤لس��نة 
ذل�ك . فلم يكتفوا بمجرد الموافقة عليه بل أصدروه مجل�Bً بالع�ار المتمث�ل فيم�ا يس�مي بتقري�ر اللجن�ة التش�ريعية .. وإصداره 

وعل�ي م�ن يري�د أن يطل�ع عل�ي ھ�ذا التقري�ر أو . افت�راء التقرير الذي ين�دي ل�ه الجب�ين خج�Bً مم�ا تض�من م�ن إف�ك وك�ذب و
ل?س�تاذ س�امي ج�وھر ، ال�ذي " الم�وتى يتكلم�ون " يرغب في مزي�د م�ن التفص�يل ف�ي ھ�ذا الموض�وع أن يرج�ع إل�ي كت�اب 

استطاع أن يجمع في كتابه ھذا نصوًصا لقوانين وتقارير ومحاض�ر تحقيق�ات ومحاكم�ات قب�ل أن ت�تمكن ا=ي�دي اfثم�ة م�ن 
وھذا الكتاب في مجموع�ه وثيق�ة تاريخي�ة س�وف يرج�ع إليھ�ا ف�ي ي�وم .. بھا من مظانھا لطمس معالمھا وإخفاء جرائمھا سح

  . من ا=يام حين تحين ساعة المحاسبة 
وقعت إذاعة ھذه الجلسة علي إخواننا موقع الضربة القاضية التي قضت علي البقية الباقية من آمالھم وأسلمتھم إلي يأس     

وكأنم�ا ك�ان بي�نھم وب�ين الحري�ة . وبدا ذلك جلًيا في قسمات وجوھھم وفي حركاتھم وس�كناتھم وف�ي أثن�اء أح�اديثھم .  عميق
فزاغت ا=بص�ار ، وبلغ�ت القل�وب الحن�اجر ، .. مائة باب مفتوح فجاءت ھذه الجلسة فأغلقتھا جميًعا دون رحمة و, ھوادة 

فلق�د كن�ت كلم�ا س�معت عب�ارة ع�ن . عل�ّي فق�د ك�ان غي�ر موقعھ�ا عل�ي إخوانن�ا  أما موق�ع ھ�ذه اJذاع�ة. وظنوا باq الظنونا 
عبارات القانون تضع قيًدا جديًدا علي حرية اJخوان أشعر كأن ھ�ذه العب�ارة فك�ت قي�ًدا عن�ا ، وكلم�ا س�معت الح�اكم يض�يق 

ق إل��ي مھ��وى جدي�د م��ن مھ��اوي وكلم�ا جرف��ه الغ��رور ف�انزل. الخن�اق ح��ول رقابن�ا أش��عر كأنم��ا ينقل�ه م��ن رقابن��ا إل�ي رقبت��ه 
  . ا,ستبداد شعرت أنه إنما ينزلق إلي ما فيه نھايته 

ليته : فكلما قال كلمة مما قاله فرعون أقول في نفسي . كنت أسمعه وقصة فرعون مع بني إسرائيل ماثلة في خاطري     
قال الكلمة ا=خيرة التي قالھا فرعون كدت أصفق  فأتمنى أن يتبعھا بالتالية لھا وھكذا حتى إذا. يقول الكلمة التالية فيقولھا 

ُئ إDِ# بِأَْھلِِه َفَھلْ َيْنُظُروَن إDِ# (فرًحا ؛ =نه أصبح أمام نھايته  Bي ِئ َوDَ َيِحيُق اْلَمْكُر الس# Bي لِيَن َفَلْن َتجَِد اْستِْكَباًرا ِفي ا9َْْرِض َوَمْكَر الس#  ُسن#َة ا9َْو#
 ِ ِ َتْحِوي3ً  لُِسن#ِة &#    .)َتْبِدي3ً َوَلْن َتِجَد لُِسن#ةِ &#
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 :كلمتي الوحيدة إلي إخوان العنبر  •

وكنت محجًما عن ا,شتراك . كان إخواننا في العنبر يقضون الكثير من الليالي في شبه ندوات تلقي فيھا الكلمات النافعة     
لتالية لھذه اJذاعة وجدت أن لھؤ,ء اJخوة حقاً في أن أتحدث إليھم وأن ولكنني في الليلة ا.. معھم عازفاً عن التحدث إليھم 

أبثھم ما في نفسي ؛ لعلي أرفع عن قلوبھم ما أحاط بھا من أسداف اليأس ، فما كدت أدعي للكBم حتى سارعت ، وقلت لھم 
من سنن الكون التي سجلھا  كBًما , أنساه ، =ن معانيه كانت ممزوجة بدمي وزالت تجري في عروقي ، فھي مستمدة

  : تضمنت كلمتي المعاني اfتية .. القرآن فصارت جزًءا من إيماننا 
     ًDفاً لما كنت عليه في اعتقا,ت : أوBن اعتقالنا ھذه المرة ..  ١٩٥٤أنني حين اعتقلت ھذه المرة كنت حزين القلب خ=

وھذه حالة تمثل أحط معاني الخسة والنذالة ، .. اليدين والرجلين كان أشبه با,عتداء بالسBح اfثم علي أسير أعزل مقيد 
  . فھي اعتداء بB مبرر ، , يدفع إليه إ, غريزة ا,ستعBء والغرور وغرائز نابعة من حقارة النفس ودناءتھا 

عبد الناصر أن قصة فرعون مع بني إسرائيل لم تبرح خاطري منذ نشب الخBف بين اJخوان وبين جمال : ثانًيا     
  . كلما خطا خطوة رأيت لھا مثيBً في قصة فرعون .. عندما استوي علي ملك مصر وصارت ھذه ا=نھار تجري من تحته 

.. كان اعتقالنا ھذه المرة بھذا ا=سلوب المنصف الغاشم خطوة في طريق القصة ولكنھا لم تكن الخطوة ا=خيرة : ثالثا     
يوفقه لتوبة  –من أجل إنقاذه وإنقاذ البBد  –لعل _ : ه فقد أحسنت الظن بالحاكم وقلت ولما كانت رحمة _ تسبق غضب

إِن# ال#ِذيَن َفَتنُوا اْلُمْؤِمِنيَن (: تمحو حوبة ما ارتكب من مظالم ، و, عجب في ذلك فقد قال _ تعالي في سورة البروج 
فكأن الذين ألھموا التوبة ممن فتنوا المؤمنين والمؤمنات تشملھم  ) َذاُب َجَھن#َم َولَُھْم َعَذاُب اْلَحِريقِ َواْلُمْؤِمَناِت ُثم# لَْم َيتُوُبوا َفلَُھْم عَ 
  . وظللت أنتظر منه ما يشعر بھذه التوبة حتى كانت الليلة الماضية .. رحمة _ وعفوه ومغفرته 

فكان كما يقول .. السجون آمBً أن أسمع منه ما أتمناه له  تسمعت إلي المذياع =ول مرة منذ ألقي بنا في ھذه: رابًعا     
  . سكت دھًرا ونطق كفًرا : المثل 

أنه قبل الذي سمعناه با=مس كان علي مفترق طريقين ، طريق التوبة وطريق التردي إلي الھاوية بالخطوة : خامًسا     
َوَقالَ اْلَمَ�ُ ِمْن (: ي إسرائيل حين قال له الم? من قومه وقد اختار الخطوة ا=خيرة ليتم بھا خطوات فرعون مع بن. ا=ولي 

ا َفْوقَُھْم َقاِھُرونَ َقْوِم ِفْرَعْوَن أََتَذُر ُموَسى َوقَْوَمُه لُِيْفِسُدوا ِفي ا9َْْرِض َوَيَذَرَك َوآِلَھَتَك َقالَ َسُنَقتBلُ أَْبَناَءُھمْ  ن والقانو.  )  َوَنْسَتْحيِي نَِساَءُھْم َوإِن#
الذي سنه ھذا الحاكم لنفسه واستخف قومه فأطاعوه وأصدروه وسمعناه بالمذياع أمس ھو ترجمة باللغة العصرية 
وبا=سلوب الركيك لھذه اfية الكريمة التي سجلھا القرآن الكريم علي فرعون حين استبد به الغرور فختم علي سمعه وقلبه 

  . وجعل علي بصره غشاوة 
إنني لم أشعر بسعادة وسرور منذ شملنا ھذا الظلم ا=خير إ, بعد أن سمعت ما سمعت : أيھا اJخوة  أقسم لكم: سادًسا     

َناِت (في الليلة الماضية ، فلقد أتم الحاكم الخطوات ، ولم يعد أمامه إ, النھاية  Bَوَقاُروَن َوفِْرَعْوَن َوَھاَماَن َولََقْد َجاَءُھْم مُوَسى ِباْلَبي
ْيَحُة َوِمْنُھمْ * ا فِي ا9َْْرِض َوَما َكاُنوا َسابِِقينَ َفاْسَتْكَبُرو َمْن َخَسْفَنا بِهِ  َفُك3ًّ أََخْذَنا بَِذْنبِهِ َفِمْنُھْم َمْن أَْرَسْلَنا َعَلْيهِ َحاِصًبا َوِمْنُھْم َمْن أََخَذْتُه الص#

ُ لَِيْظلِمَ    .  )ُھْم َوَلِكْن َكاُنوا أَْنُفَسھُْم َيْظلُِمونَ ا9َْْرَض َوِمْنُھْم َمْن أَْغَرْقَنا َوَما َكاَن &#
أن يستأصل شأفة بني إسرائيل من الوجود ،  –وقد أحس بأن نواصي الشعب أصبحت في يده  –لقد أراد فرعون     

ا تحت فأصدر قانوًنا تقتل الدولة بمقتضاه كل رجالھم وتستبقي رھن ا=سر النساء ، ويظل ھذا الشعب من بني إسرائيل دائمً 
أليس المعني واحًدا ، والھدف واحد بين ما سنه فرعون للقضاء علي بني . سطوة قانون اJرھاب حتى يفني عن آخره 

إِن# فِْرَعْوَن َع3َ فِي ا9َْْرِض (! إسرائيل ، وبين ما سنه حاكمنا للقضاء علي اJخوان المسلمين ، واستئصال شأفتھم وإفنائھم ؟
ُه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدينَ َوَجَعلَ أَْھلََھا ِشيَ    .  )ًعا َيْسَتْضِعُف َطائَِفًة ِمْنُھْم يَُذبBُح أَْبَناَءُھْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُھْم إِن#

وأخيًرا فإني أصارحكم بشعور غمرني ، وكأنما كشف _ حجب الغيب فرأيت ھذا الحاكم علي حقيقته ، رأيته : سابًعا     
أن ينكل به فسخره لkيذاء والشر فھو يعمل  –جزاء ما شارك _ عز وجل في كبريائه وجبروته  – مسكيًنا قضي _ عليه

وھو في حقيقة أمره أداة يسرت للشر ؛ =نه .. أنه فعال لما يريد  –وھو سادر في ظلمه مخدوع في نفسه  –ما يعمل ويظن 
لقد حددت .. ضعه ھذا الوضع حتى إذا أخذه لم يفلته إ, أن ي –بعد الذي اكتسب من اJثم  –لم يعد يستحق عند _ 

وإني و_ أيھا اJخوة .. المواعيد ، ولن يستطيع ھو إ, أن يدور فيما حدد له من دائرة حتى يقضي _ أمًرا كان مفعو,ً 
ن أني له ذلك وقد ولك.. =نظر إليه نظرة الرحمة واJشفاق ، وأتمنى لو استطاع أن يعرف حقيقة نفسه حتى يتدارك أمره 

  ! . خطا الخطوة ا=خيرة ؟
ما الذي يقلقنا ؟ ما الذي يقض .. مظلومون مجردون من جميع وسائل الدفاع .. ففي كنف _ وعنايته .. أما نحن     

ادمنا نشعر م. مضاجعنا ؟ ما الذي يخيفنا ؟ ھل ارتكبنا جرًما ؟ ھل اقترفنا ظلًما ؟ ھل اجترحنا إثًما ؟ ھل باشرنا اعتداًء ؟ 
ھل يؤلمنا أننا مظلومون ؟ إذن فلتبكوا علي الظالمين .. ولنطمئن قلباً . بأننا برءاء من ذلك كله فلنھنأ با,ً ، ولنقر عيًنا 

لْ ِبِه َعَلْيُكْم ُسْلطَ ( Bَما َلْم ُيَنز ِ ُكْم أَْشَرْكُتْم ِبا*# وإذا كنا  ) اًنا َفأَي2 اْلَفِريَقْيِن أََحق2 ِبا9َْْمِن إِْن ُكْنُتْم َتْعلَمُونَ َوَكْيَف أََخاُف َما أَْشَرْكُتْم َوDَ َتَخافُوَن أَن#
ا َفاِطِر (نخاف علي أبنائنا وأھلينا ، فلسنا رازقي أنفسنا حتى نرزقھم ، ولسنا كالتي شئوننا حتى نك?ھم  ِ أَت#خُِذ َولِّيً قُلْ أََغْيَر &#

َماَواِت َوا9َْْرِض َوُھوَ  لَ َمْن أَْسلََم َوDَ َتُكوَنن# ِمَن اْلُمْشِرِكينَ  الس# إنني أيھا اJخوة أصبحت أنعم .  )ُيْطِعُم َوDَ ُيْطَعمُ قُلْ إِنBي أُِمْرُت أَْن أَُكوَن أَو#
انب بشعور فياض من السعادة وا,ستبشار ، فالظلم ھذه المرة بّين وكله في جانب ، والبراءة البيضاء البينة كلھا في الج
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فاصبروا أيھا .. اfخر ، وليس بينھما اختBط و, تداخل ، ولقد بلغ الظلم منتھاه بما سمعنا با=مس ، وسنة _ , تتخلف 
َھا ال#ِذيَن آَمُنوا اْصبُِروا (اJخوة وكونوا علي بينة من أمركم ، وانتظروا وعد _ الذي , يتخلف وترقبوا الخير وتجلدوا  َيا أَي2

َ لََعل#ُكْم ُتْفلُِحونَ َوَصاِب    .  )ُروا َوَراِبُطوا َوات#قُوا &#
و,حظت وq الحمد .. كأنما ھي أمانة كانت في عنقي أدينھا إلي أصحابھا . شعرت بعد إلقائي ھذه الكلمة براحة ضمير     

وساد العنبر جو من الراحة . لھموم من قبل ومن بعد أن قلوب إخواني قد استراحت كأنھا ألقت عن نفسھا حما,ً وثقا,ً من ا
ُھْم َطائٌِف ِمَن الش#ْيَطاِن َتَذك#ُروا (النفسية وا,طمئنان ، فقد استردوا الثقة في أنفسھم بعد أن ازدادوا ثقة في _  إِن# ال#ِذيَن ات#قَْوا إَِذا َمس#

إذا ما كان شعوًرا صادقاً يبث ، وأحاسيس يضطرم بھا القلب ، وما أبلغ الكBم وأعمقه تأثيًرا في النفس  )َفإَِذا ُھْم ُمْبِصُرونَ 
  . ويجيش بھا الصدر 

  ھل ھذه إشاعـة ؟  •

وقبل أن نبلغ الكBم في موضوع ھذا القانون إلي نھايته ، ينبغي أن أسجل مقالة سرت بين اJخوان عند مقدمنا إلي     
. علي محمل اJشاعة التي تختلق من عدم ، ثم تثار فتسري سجن مزرعة طره ، وتناقلتھا ا=لسنة ، ولكنني كنت أحملھا 

إ, أنني حين سمعت نصوص ھذا القانون أيقنت أنھا لم تكن كما ظننت إشاعة وإنما ھي خبر أصيل تسرب إلينا ، وإن كنت 
في يوم  وكانت ھذه المقالة ھي أن الحكومة في ھذه المرة قررت اعتقال جميع من كانت له صلة.. , أدري كيف تسرب 

ولست أدري . من ا=يام باJخوان ، حتى إنھا اعتقلت الباقوري وعبد العزيز كامل في ھذا السجن أياًما قبل مجيئنا إليه 
ولكن الذي أعلمه ورأيته بعيني . حتى ھذه اللحظة التي اعتقل الباقوري وعبد العزيز كامل اللذان خصوھما بالذكر أم , 

من وصل إلي علمھم أنه كان من اJخوان في يوم من ا=يام ، وكنت في دھشة من ھذا أنھم جمعوا في ھذه المرة كل 
ولكن بعد أن سمعت نصوص ھذا القانون فھمت أنه لم يكن نزفاً من الطغمة الحاكمة . التصرف الذي حملته علي التمزق 

  : القانون تبدأ بھذا النص  فالمادة ا=ولي من. بل كان ترتيًبا منطقًيا متمشًيا مع ما أعدوه من خطة وتدبير 
المشار إليه  ١٩٦٤لسنة  ١١٩لرئيس الجمھورية أن يستخدم الحق المخول له بمقتضي المادة ا=ولي من القانون رقم "     

وذلك في جرائم . بالنسبة إلي أي شخص من ا=شخاص الذين سبق لسلطات الضبط والتحقيق ضبطھم أو التحفظ عليھم 
" .  ١٩٦٥وآخر سبتمبر  ١٩٦٥والجرائم المرتبطة بھا والتي تم اكتشافھا في الفترة ما بين مايو  التآمر ضد أمن الدولة

وإذن فيجب أن يسبق ھذا القانون ضبط =كبر عدد ممكن من ھذه الفئة حتى يستطيع رئيس الجمھورية أن يستعمل حقه 
وھذا لعمري إجراء , .. قضائه و, معقب لحكمه القانوني معھم ، الحق الذي , يخضع لقانون و, يحده دستور و, راد ل

  . يقدم عليه إ, إنسان اتخذ إلھه ھواه ، والحاكم إذا اتخذ إلھه ھواه جره ذلك إلي أن يجعل من نفسه إلًھا 
  في شـھر رمضـان 

ولم�ا . الشھر أقبل علينا شھر رمضان ونحن في سجن مزرعة طره ، ويبدو أنھم أرادوا أن يشعرونا بأنھم يقدرون ھذا     
كانوا حريصين علي أ, يدخلوا علي الطعام تحسيًنا في النوع أو في الك�م أو ف�ي الطھ�ي ، فق�د رأوا أن يجعل�وا مي�زة الش�ھر 

ومع أن الظروف كانت , تسمح لنا با,ستمتاع بھذا الكنت�ين . ويسمحوا لنا بالشراء منه " كنتيًنا " في أن يفتتحوا في السجن 
أم��ا ھ�ذه الظ��روف فك�ان منھ��ا م��ا يتص�ل ب��الكنتين نفس�ه فإن��ه ل��م يك�ن مس��موًحا للع�املين في��ه ب��أن . افتتاح��ه  فإنن�ا ھشش��نا لنب�أ

وأما ما يتصل بنا نحن النز,ء فجيوبنا كانت خاوية ، ولم يك�ن مس�موًحا حت�ى ذل�ك الوق�ت . يحضروا فيه إ, بضاعة معينة 
معھم بعض النقود ف�ي العنب�ر ع�دًدا قل�يBً ، وم�ع ك�ل م�نھم الن�زر اليس�ير  كان الذين. بالكتابة =ھلينا حتى يرسلوا إلينا نقوًدا 

ق�د قس�مت اJخ�وان في�ه إل�ي مجموع�ات ك�ل  –اJدارة الداخلي�ة م�ن اJخ�وان  –وكنت من ھذا الع�دد ، وكان�ت إدارة العنب�ر 
مًع�ا ، وتتكف�ل بتنظي�ف ويوزع الطعام علي ھذه المجموعات ، وتقوم كل مجموعة با=ك�ل . مجموعة تضم أربعة أو خمسة 

  . ا=طباق الخاصة بھا وما إلي ذلك 

  : إلي المترفين والمتبطرين  •
كان الطعام خشًنا ورديًئا قليBً كما قدمت من قبل ، ولم يحاولوا أن يقلل�وا م�ن رداءت�ه و, أن يزي�دون م�ن كميت�ه و, أن     

ءوا فيه بالبرتقال ، وقرروا بيعه بالثمن الذي أرادوا ولم نكن وجاء الشھر المبارك وافتتحوا الكنتين وجا. يغيروا من أنواعه 
نعترض علي الثمن ولكن الذي بأيدينا من النقود قلي�ل ، وأكث�ر المجموع�ات ف�ي العنب�ر خاوي�ة الوف�اض م�ن النق�ود ، فكان�ت 

، وعليھ�ا أن تقس�م م��ا المجموع�ة الت�ي م�ع أف�راد منھ�ا نق�ود , تس�تطيع أن تش��تري إ, ثم�رة واح�دة م�ن البرتق�ال أو ثم�رتين 
ولم يكن .. حصلت عليه علي نفسھا وعلي من حولنا من اJخوان ، ومع ذلك فإن مجموعات من العنبر , يصل إليھا شيء 

امتBك النقود دليBً علي أن الذي يمتل�ك أث�ري م�ن أخي�ه ال�ذي , يمتل�ك ، وإنم�ا امتل�ك ال�ذي يمتل�ك =ن�ه تص�ادف ح�ين ألق�ي 
  . جيبه نقود ، في حين أن أخاه لم يكن حين القبض عليه في جيبه نقود  القبض عليه أن كان في

ونظًرا لشدة خشونة الطعام وخلوه من الطعم أراد اJخوان أن يبتكروا شيًئا يخففون ب�ه م�ن ھ�ذه الخش�ونة ول�و ك�ان ھ�ذا     
ولك�ن " .. س�Bطة " ص�نعوا من�ه فتمنوا أن لو كان لديھم طم�اطم أو أي ن�وع م�ن الخض�رة لي.. عن طريق اJيحاء واJيھام 

إن ال�ذي يؤك�ل منھ�ا ھ�و م�ا .. وانتھي تفكي�ر بعض�ھم إل�ي ھ�ذه البرتقال�ة .. شيًئا من ذلك لم يكن من سبيل إلي الوصول إليه 
" إن ھ�ذا القش�ر يص�لح أن نص�نع من�ه .. ولكن ھنا يج�ب أن ننتف�ع بك�ل ش�يء .. بداخل قشرتھا ، أما القشرة فيلقي بھا بعيًدا 

ومن أول يوم حصلنا فيه من الكنتين علي البرتق�ال ق�ام اJخ�وان بإع�داد الس�Bطة م�ن قش�ر البرتق�ال ، أم�ا كي�ف " . سBطة 
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أم�ا لم�اذا , .. يصنعون ھذه السBطة ؟ فشيء في غاية البساطة ، يقطعون القشر قطًعا صغيرة ثم يخلطوھا بقليل من الملح 
  .  ھذا يخلطونھا بأشياء أخري ؟ ف?نھم , يملكون إ,

وفي يوم من أيام الشھر المب�ارك ، وكن�ا قبي�ل أذان المغ�رب ، وكن�ا جالس�ين ننتظ�ر ا=ذان وك�ان أح�د إخ�وان مجموعتن�ا     
أقب�ل ف�ي .. ينزع القشر عن جزء من البرتقالة التي نملكھا ، ونزع قطعتين من القشر فعBً ، وأخذ في تقطيع القطعة ا=ولي 

وك�ان ھ�ذا ا=خ مھندًس�ا كبي�ًرا ف�ي أح�د مص�انع اJس�كندرية وإن كن�ت اfن ق�د  –وعة أخ�ري ھذه اللحظة أخ كريم من مجم
ويب�دو أن .. وطل�ب م�ن ا=خ ال�ذي ك�ان يص�نع الس�Bطة لن�ا القطع�ة ا=خ�رى م�ن القش�رة الت�ي ل�م تقط�ع بع�د  –نسيت اسمه 

 ًBالتف��ت إل��ّي ا=خ المھن��دس فرأي��ت ال��دموع  ھن��ا. إنن��ا محت��اجون إليھ��ا : ص��احبنا ال��ذي بي��ده القش��رة رف��ض إجاب��ة طلب��ه ق��ائ
فإذا ب�الفرح يتھل�ل ف�ي وجھ�ه ، .. تترقرق في عينيه وقفل راجًعا إلي مجموعته ، فناديته ، وأعطيته قطعة القشر التي طلبھا 

  . وذھب إلي مجموعته فتلقت منه قطعة القشر وكأنھا قطعة من الشواء الشھي 
  عيـد النـصـر 

س�معنا . ديسمبر التي تسمي عبد النصر  ٢٦ة أو المرة الثانية التي شنفوا آذاننا بصوت المذياع ھي ليلة كانت الليلة الثاني    
ويبدو أنه نسي المناسبة التي دعي للحديث عنھا فقد قصر كBمه عل�ي الح�ديث ع�ن اJخ�وان .. الحاكم يتكلم في عيد النصر 

وك�رر نظريت�ه الت�ي يح�اول بھ�ا .. أخ�ذ ف�ي ا,س�تھزاء بمرش�دھم  وأخذ يكبل لھم التھم ويص�ب عل�يھم الش�تائم واللعن�ات كم�ا
إن مس�ئولية ھ�ذا ا,نح�Bل تق�ع عل�ي كاھ�ل رب : التملص من المسئولية عما انحدر إليه الشعب من انحBل أخBقي ، فيقول 

حكومة ضالعة في أن ال موالحكومة غير مسئولة عن ذلك وغير مطالبة بالتدخل لوضع حد له ، يقول ھذا وھو يعل. ا=سرة 
إفس�اد الش��عب وا=س��رة والف��رد بم�ا تطلق��ه عل��يھم ف��ي مس�ارحھا وس��ينماتھا وص��حفھا وإذاعتھ��ا م�ن تي��ارات اJلح��اد والفس��ق 

وأخذ يكرر ما سئمنا من سماعه من أن المرشد العام ا=ستاذ الھضيبي ال�ذي طال�ب بحج�اب الم�رأة ، ابنت�ه تعم�ل . والفجور 
خ�ذ يش�نع عل�ي الرج�ل المحتج�ز وراء القض�بان ب�ذلك ، وھ�و يعل�م أن ابن�ة المرش�د الع�ام تعم�ل أستاذة في معھد التربي�ة ، وأ

وأن الحجاب اJسBمي , يمنع المرأة م�ن أن ت�تعلم وُتعل�م ، وأن . أستاذة في معھد التربية وھي متحجبة الحجاب اJسBمي 
لليلة تحامBً علي اJخوان ، وتملًصا م�ن المس�ئولية ع�ن كانت كلمته في تلك ا. تباشر ا=عمال التي تناسبھا موفورة الكرامة 

  " . رمتني بدائھا وانسلت : " الفساد الذي استشري في الشعب ، وقد ذكرتني كلمته ھذه بالمثل العربي الذي يقول 

  : ا�فـراج  •

فكير فيه ، بل كانوا ينعمون لم يكن اJخوان في عنبرنا مشغولين بما كانوا مشغولين به من قبل من التعلق باJفراج والت    
ولكن الذي كان يشغلني ويشغل مجموعة من اJخوان معي تصديق الرؤيا ، , توًقا إلي اJفراج .. باستقرار واطمئنان 

3َ َعالُِم اْلَغْيِب فَ (ولكن =ن في تصديق الرؤيا شيًئا لkيمان في قلوبنا ، وبرھاًنا جديًدا علي استئثاره سبحانه وحده بعلم الغيب 
ُه َيْسلُُك ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصًدا* ُيْظِھُر َعلَى َغْيِبِه أََحًدا , أنكر أنني شخصًيا قد تو,ني كثير من  )إDِ# َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسوٍل َفإِن#

بل إن إذاعة كلمة رئيس .. قريب القلق فأنا بشر ولم تكن ھناك د,ئل و, قرائن و, عBمات و, إشارات أن سيكون إفراج 
ولم يكن ھذا القلق عدم ثقة .. ديسمبر قد باعدت بين تفكير كل إنسان وبين ا=مل في إفراج  ٢٦الجمھورية علينا في ليلة 

ن في وعد _ ، ولكن البشرية تفتقر دائًما إلي ما يشبه عBقة بين المادة والروح لتبث ا,طمئنان في قلبھا ، كما كان من شأ
ْلبِي َقالَ َفُخْذ َوإِْذ َقالَ إِْبَراِھيُم َربB أَِرنِي َكْيَف ُتْحيِ اْلَمْوَتى َقالَ أََولَْم ُتْؤِمْن َقالَ َبلَى َوَلِكْن لَِيْطَمِئن# قَ (: أبينا إبراھيم عليه السBم حين قال 

 Bْيِر َفُصْرُھن# إَِلْيَك ُثم# اْجَعلْ َعلَى ُكل َ َعِزيٌز َحِكيمٌ  أَْرَبَعًة ِمَن الط# و, أنسي في تلك .  )َجَبٍل ِمْنُھن# ُجْزًءا ُثم# اْدُعُھن# َيْأتِيَنَك َسْعًيا َواْعَلْم أَن# &#
  : الليلة أن ا=خ الكريم ا=ستاذ محمود إبراھيم وكان جاري في العنبر ، كان بين الفينة والفينة بعيد علّي ھذا السؤال 

  لمعلومات التي أخبرتنا عنھا في ھذه الرؤيا ؟ ھل أنت متأكد من ا    
  . ولكن الظروف التي نعيشھا , توحي بشيء من ذلك : فيبتسم وكأنه يريد أن يقول لي .. نعم : فأقول له     
وما كادت تشرق الشمس حتى سمعنا مكبًرا للصوت ينادي علي أسماء ويصمت فترة ثم ينادي علي .. وانبلج الصباح     

حضروا أمتعتكم فإنه : وھكذا حتى سمعنا أسماءنا ينادي عليھا ، وفتح باب العنبر ، وجاء يقول لنا .. من ا=سماء عدد آخر 
  . اJفراج 

  : إيمان باللمس  •

فقد كان شوقي إلي إتمام استعادة حفظ ما بقي  –حين جاء بشير اJفراج حمد _ أعظم الحمد ، , علي اJفراج في ذاته     
بل علي ما منحني _ عز وجل من برھان جديد علي  –يجعل بقائي في السجن أحب إلّي من الخروج منه من القرآن 

وقد سميت ھذا النوع من اJيمان باJيمان . اJيمان بوجوده ، وعلي الثقة بإحاطة علمه ، وعلي قدرته علي إتمام مشيئته 
عقولنا وقلوبنا بما يشبه المزج بين روحانيته تعالي وماديتنا ،  باللمس ، =نه جل شأنه قّرب اJيمان الذي ھو روح منه إلي

َ (فا=رقام والمواعيد مادة ، وإحاطته جل شأنه بالغيب روح  ِ لَْو ُيِطيُعُكْم فِي َكِثيٍر ِمَن ا9َْْمِر َلَعنِت2ْم َولَِكن# &# َواْعَلُموا أَن# ِفيُكْم َرُسولَ &#
اِشُدونَ َحب#َب إِلَْيُكُم اْ�ِي َه إَِلْيُكمُ اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن أُوَلِئَك ُھُم الر# َنُه ِفي ُقلُوبُِكْم َوَكر# أشھد أنني خرجت من ھذه المحنة .  )َماَن َوَزي#

دت بكسبين , يعدلھما كسب كسبته في حياتي ، و, أعتقد أن يعدلھما كسب أكسبه ما حييت ، ذالكما ھما حفظ ما استع
واJيمان باللمس , يزعزعه ما يزعزع الجبال ، و, تنال .. حفظه من القرآن ، وتجديد إيماني باq عز وجل إيماًنا باللمس 
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وأحمد _ علي ما أكرم به وأسأله الثبات عليه والمزيد منه حتى ألقاه عليه ، إنه علي ما يشاء . منه المصائب وا=ھوال 
  .  قدير وھو بعباده خبير بصير

  الباب الثامن عشر 
  بـعـد ا�فـراج 

  : الفصل ا9ول   
  : حالة المجتمع المصري وقتئذ   

فلما جربناه تمنينا أن لو عدنا إلي السجن ، فھو أھن�أ ب�ا,ً م�ن ھ�ذا اJف�راج ال�ذي قص�د . خرجنا إلي ما يسمونه اJفراج     
مس�اكن الت�ي يس�كنھا المف�رج ع�نھم س�جوًنا ، ومق�ار أعم�الھم منه إفراغ أماكن الس�جون ,س�تقبال أف�واج أخ�ري ث�م اعتب�ار ال

سجوًنا ، والشوارع التي يمشون فيھا سجوًنا ، فأينما كنت تري من يتبعك ، وحيثما استقر بك القرار تج�د م�ن يط�رق الب�اب 
الزيارة وعما  وإذا زارك استدعيت للمثول بين يدي ضابط المباحث لBستفسار منك عن أسباب. عليك ويجري معك تحقيًقا 

وأن�ت ح�ين كن�ت ب�ين . ثم يقدم إليك النصيحة ف�ي ص�ورة إن�ذار أو إن�ذار ف�ي ص�ورة نص�يحة أ, تس�تقبل زواًرا .. دار فيھا 
جدران سجن من السجون فأنت أمن أن تؤخذ بجريرة لم تجنھا ؛ =نك في مكان مغلق ، أما في حال�ة اJف�راج الم�دعاة فإن�ك 

بھ�ا ، وبتص�رفات ل�م تص�در من�ك ، ولك�ن المكلف�ين بمتابعت�ك ق�د حل�و لبعض�ھم أن يخت�رع معرض أن تؤخذ بجرائر لم ترتك
قصة من محض خياله ينسبھا إلي�ك أم�Bً ف�ي أن ين�ال عن�د س�يده الض�ابط حظ�وة ، و, يب�الي م�ا يص�يبك ويص�يب أھل�ك م�ن 

  . جرائھا من قلق وعنت وإھانة 
مش�تاق إلي�ه ، فتح�اول أن تتف�ادى اللق�اء ب�ه وأن�ت ف�ي ش�وق إلي�ه ، وق�د وقد تقابل صديًقا عزيًزا عليك أثيًرا عندك وأن�ت     

يBحظ ذلك فيسيء بك الظن وھو , يعلم أنك تفعل ذلك خش�ية أن يك�ون لق�اؤك ب�ه س�بًبا ف�ي إث�ارة المتاع�ب ل�ه ، وق�د تلتق�ي 
لبك في نھاية الحديث بزي�ارة بمثل ھذا الصديق مصادفة وجًھا لوجه فB تملك إ, أن تصافحه وتعانقه وتتحدث معه ، ثم يطا

ف�إذا اس�تطعت أن تجم�ع ك�ل م�ا تمل�ك م�ن .. له في منزله ، فتعتذر بأعذار تلفقھا ، فيعدك ھو بزيارة من�ه ، فيس�قط ف�ي ي�دك 
.. و_ وحده يعلم وقع ھذه النصيحة في نفسه ، وعل�ي أي محم�ل حملھ�ا .. شجاعة رأيت نفسك توجه إليه النصح بأ, يفعل 

فسك محاصًرا حيثما كنت و, تض�من ف�ي ك�ل م�رة أن يك�ون محاص�روك مم�ن , يزال�ون يحتفظ�ون ببقي�ة م�ن وھكذا تجد ن
كن�ت .. حين أتيح للناس أن تتكلم  ١٩٧٠أذكر بھذه المناسبة واقعة حدثت لي ، وإن كانت قد وقعت بعد انتھاء عام . ضمير 

يًزا لي علي محطة الترام ، وك�ان ھ�ذا ا=خ ق�د ق�دم ح�ديًثا في انتظار الترام صباًحا للذھاب لي مقر عملي ، فوجدت أخاً عز
وم�ا ك�دت أب�دأ ح�ديث الش�وق حت�ى ق�دم .. فأقبل�ت مص�افًحا ومعانق�اً . من بلد عربي غاب فيه بضع سنوات فكم مش�وقاً إلي�ه 

أروي غل�ة الش�وق  ووقفت انتظر ترامي متمنًيا لو كان ترامه تأخر حتى. الترام الذي كان في انتظاره فستأذن مني واستقله 
وفي مساء اليوم التالي استدعيت لمقابل�ة ض�ابط المباح�ث ال�ذي ب�دأ حديث�ه بتوجي�ه ھ�ذا . من لقائه الذي لم يستمر إ, دقيقتين 

اس�مه واس�م أبي�ه واس�م : وقرأ لي اسمه من ورقة بيده اسًما رباعًيا أي ) فBن(ھل قابلت با=مس صباًحا السيد : السؤال إلّي 
  واستمرت المقابلة بينكم ساعتين ؟ : ثم قال  –ه جده والد جد

  . ولكن المقابلة لم تستمر إ, دقيقتين ، وكنت أتمني لو طالت إلي أكثر من ذلك .. نعم قابلته : فأجبته     
  من الذي جاءت بنبأ ھذه المقابلة ؟ : ثم قالت له     
  . ھو أحد رجالنا المكلفين بمراقبتكم : قال     
  ذن تسمح لي بمواجھته ؟ إ: قلت     
  لماذا ؟ : قال     
  . =نني مصمم أن أصفعه ؛ =نه مجرم وكذاب : قلت     
.. إن صفع مثل ھذا الكذاب قد يكون رادًعا له وقد يكون عب�رة لغي�ره : قلت . , داعي لكل ھذا : فلما رآني مغضًبا قال     

, : ق�ال ! ثال ھذا الكذاب المختلق , ضمير له فكيف تس�تقيم ا=م�ور ؟إذا كنتم تستقون أخبار الناس من أم: ثم قلت للضابط 
بل�غ م�ن اھتمام�ك بھ�ذا التقري�ر أن�ك اس�تدعيتني ، ث�م إن�ك تق�ره ل�ي  \كيف , أھتم وأنت ق�د: قلت . تھتم با=مر إلي ھذا الحد 

ا و_ , أعرف كل أجداده كما تعرفون كأنه مستند خطير تعتز به ، فتقرأ اسم الصديق الذي قابلته اسما رباعًيا ، أنا شخصيً 
وأق�ول الفاض�ل ؛ =ن�ه  –فم�ا ك�ان م�ن الض�ابط الفاض�ل .. وكنا إذ ذاك في أوائل عھد جديد بعد العھد الذي ط�ال ظBم�ه .. 

  ني بأ, يتكرر ھذا اJزعاج \إ, أن اعتذر لي ووعد –رجع إلي الحق ، والرجوع إلي الحق فضيلة 

  : إليه  السجل والدليل وما يرمز •

إلي إخواني في العنبر بسجن مزرعة طره عق�ب ص�دور الق�انون ال�ذي أس�معونا موافق�ة  –كما قدمت  –كنت قد تحدثت     
مجلس ا=مة عليه ، حديثا مستفيًضا أثبت لھم فيه أن ھذا الحاكم قد استكمل بھذا القانون آخر حلق�ات القھ�ر والجب�روت الت�ي 

إنني بذلك أتربص ب�ه : وقلت . يطبق علي ھذه ا=عناق في أي لحظة يشاء فتفارق الحياة  أحكم بھا سلسلة الغل حول أعناقنا
قلت ذلك ولم أكن أعلم ب�أن ھ�ذا الش�عور نفس�ه ھ�و ش�عور الس�يد كم�ال ال�دين حس�ين حت�ى إن�ه أطل�ق ھ�ذا .. ما حل بفرعون 

ل?ستاذ سامي جوھر الذي أش�رت إلي�ه " لمون الموتى يتك" ، ولم أعلم بھذه التسمية إ, من كتاب " قانون فرعون " القانون 
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وقد استلزمت المادة ا=ولي من ھ�ذا الق�انون لتنفي�ذھا إع�داد س�جل أو دلي�ل يثب�ت في�ه .  ١٩٧٧من قبل والذي صدر في عام 
لم و. مع بيانات مستفيضة عن كل معتقل .. حتى ولو كان ا,عتقال ليوم واحد  ١٩٦٥أسماء كل الذين تناولھم ا,عتقال عام 

يكتفوا بالبيانات التي تطلب م�ن أي م�واطن حت�ى ف�ي أخط�ر الظ�روف ب�ل تع�دوھا إل�ي بيان�ات , تخط�ر عل�ي ب�ال ، وق�د , 
  . يعرف الغرض من ورائھا إ, من درس ھؤ,ء القوم وألم بأھدافھم ومراميھم 

، وقد وضعنا في أيديھم ، ولم يعد لن�ا وكان معني ھذا أنه قد استقر في خاطرھم أننا نحن اJخوان المسلمين قد أحيط بنا     
من مفر إ, لھم ، و, من مھرب إ, إليھم ، واعتبروا ذلك حقيقة مادية تمخضت عنھا جھودھم طيلة اثني عشر عاًما ، فلم�ا 
وصلوا إلي ھذه الحقيقة المادية اطمأنت قلوبھم ، وأمن�وا ب�ذلك ص�روف الزم�ان ، وم�ا ك�ان لھ�م بع�د ذل�ك إ, أن يرتق�وا ف�ي 

  . وما كان علينا نحن إ, أن ننتظر ألوان الكوارث وأسباب الفناء .. ا=سباب 

  : الحال التي آل إليھا المجتمع  •

ف�اJخوان ص�اروا ف�ي ذل�ك الوق�ت ب�ين . و, ينبغي أن نخدع الناس ونخدع أنفسنا فتدعي أن اليأس لم يُحوم عل�ي قلوبن�ا     
ن يلحق بإخوانه الغائبين ، والكل بأھله وأقاربه وذوي�ه ف�ي س�جل حاف�ل غائب وراء أسوار السجون ، وبين حاضر يشتھي أ

ا=نفاس تعد ، والنظرات ترصد ، والكلمات يحاسب عليھا ، ويوم يري إله الجBدين .. بين يدي الجBدين الذين , يرحمون 
م م�ن ال�تھم م�ا يش�اء ، وأن ول�ه حينئ�ذ أن يلص�ق بھ�.. أن يجمعوا جمعت ھذه ا=لوف المثبتة في السجل ف�ي أق�ل م�ن س�اعة 

لم يعد في البBد من يستطيع أن يرفع رأسه أو يبس ببنت شفة إ, أن يكون مادًح�ا .. يحكم عليھم بما يشاء و, معقب لحكمه 
وأقسم لقد كنت أجلس إلي نفسي ف�أتمنى أن أغي�ب م�ع إخ�واني وراء ا=س�وار ، . حالة يعذر من يغلبه اليأس فيھا . أو منافًقا 

فمرافق البBد ..  تعالي وإن ابتBھم بالسجن فقد أعفاھم من كثير مما لو رأوه وشاھدوه لتفطرت نفوسھم حزًنا وآسي =ن _
  : تحولت إلي الصور التالية 

  : المدارس  •

 ل��م تع��د الم��دارس ھ��ي تل��ك ا=م��اكن الت��ي يتلق��ي فيھ��ا أبناؤن��ا أص��ول التربي��ة ومك��ارم ا=خ��Bق ، فالق��دوة انع��دمت ، =ن    
المدرس رأي بعينيه أن أھ�ل ال�دين والفض�يلة يدس�ون بالنع�ال ، فكي�ف يتمس�ك بم�ا ل�و تمس�ك ب�ه لوض�ع ف�ي نف�س الوض�ع ، 

فص�ار ھم�ه أن يبح�ث ع�ن وس�ائل الزلف�ى . ورأي بعينيه أن أھل النفاق والمتزلفين ھم ال�ذين يرفع�ون إل�ي أعل�ي المناص�ب 
امت�دت ي�د الري�ف إل��ي ..  مأش�ياء مس�خت عق�ول التBمي��ذ ونفوس�ھوم�ن ھ�ذا الطري�ق تس�ربت إل��ي من�اھج الدراس�ة . ليتق�رب 

التاريخ الوطني فحفرت من شأن كل ذي شأن لتظھ�ر أن الفت�رة الوحي�دة المش�رقة ف�ي ت�اريخ ال�بBد ھ�ي الفت�رة الت�ي س�عدت 
يع القراءة لھا حتى اللغات التي اعتاد واضعو مناھجھا أن يتخيروا النصوص ومواض.. البBد فيھا بأعظم رجل في التاريخ 

 –وھ�و أم�ي م�ن الناحي�ة اللغوي�ة  –من أبل�غ الت�راث العرب�ي لفص�حاء الع�رب ، مس�خوھا فاتخ�ذوھا خط�ب الح�اكم وبيانات�ه 
وس��ري ھ�ذا المس��خ إل��ي .. فنش�أ الش��باب مع��وج اللس�ان س��وقي العب��ارة ، ض�عيف ا=س��لوب .. نصوًص�ا ومواض��يًعا للق��راءة 

الطوف�ان الغ�ث م�ن الكت�اب إ, القلي�ل ال�ذي اعتص�م بكت�اب _ وح�ديث الرس�ول  و ل�م ي�نج م�ن ھ�ذا.. الص�حف وإل�ي الكت�ب 
ونشأ الشباب غير ذي عھد يقيم ، فرأيناه يم? الش�وارع يلع�ب ب�الكرة , يب�الي م�ن أص�ابته الك�رة . وروائع المراجع ا=دبية 

ويتب�ادلون الش�تائم عل�ي قارع�ة الط�رق  من المشاة رجا,ً ونساًء ، ورأينا الطلبة يض�ربون مدرس�يھم ، ويض�ربون آب�اءھم ،
.. قلم�ا نج�د م�ن يخ�دم كبي�ًرا أو يع�ين ع�اجًزا . ورأينا الشباب يطاردون الفتيات ، والفتيات كاس�يات عاري�ات .. بألفاظ نابية 

  . كل ھمھم المظھر حتى لم تعد تميز الولد من البنت 

  : وسائل ا�ع3م  •

بنسبة كل المحاسن إليه ، وإلق�اء المس�اوئ جميًع�ا عل�ي س�واه ، ونف�ث الس�موم ف�ي إطراء الحاكم : , عمل لھا إ, أمران     
فمن نجا من مسخ الم�دارس =فك�اره ونفس�يته .. عقول الشباب من فتيان وفتيات بما تعرض من مقالة وتمثيلية وفيلم وأغنية 

  . لم ينج من وسائل اJعBم التي تBحقه حيثما كان 

  : المجتمعات  •

تمعات التي ,بد لكل فرد أن يساھم فيھا ، كا=عمال في دور الحكومة والمصانع والشركات والنوادي والمقاھي أما المج    
والجمعيات والنقابات ودور العBج وغيرھا ، فإن الناس أصبحوا , ي�أمن أح�دھم عل�ي نفس�ه إذا ھ�و تكل�م أن يج�د نفس�ه ف�ي 

لحاكم قد بث في كل مجتمع مھما صغر أو كبر أذناً من آذان�ه ، , =ن ا.. مكان سحيق حيث , يصل إليه قريب و, صديق 
تنقل إليه جرائم المجرمين بل تنقل إليه ك�Bم أص�حاب الفك�ر عل�ي أن�ه اعت�داء علي�ه وم�ؤامرة تع�د لkطاح�ة ب�ه ؟ أذك�ر بھ�ذه 

ي�ة ص�غيرة بجان�ب منزل�ه المناسبة أن أحد اJخوان باJسكندرية تعود في خBل تلك الحقبة أن يؤدي صBة المغرب ف�ي زاو
وف�ي الي�وم الت�الي ج�اء .. وف�ي أح�د ھ�ذه ال�دروس تكل�م ع�ن عدال�ة عم�ر ب�ن الخط�اب . ثم يلقي درًسا بين المغرب والعش�اء 

ماذا ك�ان موض�وعه ؟ : قال . نعم : ھل ألقيت درًسا أمس في زاوية كذا ؟ قال : استدعاء لمقابلة ضابط المباحث الذي سأله 
أن�ا أن�ذرك ھ�ذه الم�رة وبع�دھا .. إذن فتقرير المخبر في محله : قال الضابط . دالة عمر بن الخطاب كان موضوعه ع: قال 

أ, تعلم أن حديثك عن عدالة عمر ب�ن الخط�اب : ولم ھذا اJنذار ؟ قال الضابط : قال ا=خ . أنا غير مسئول عما يحدث لك 
فضحكت في نفسي وت�ذكرت حكاي�ة : خ وھو يروي لي القصة ؟ يقول ا=.معناه أنك تشير بذلك إلي ظلم جمال عبد الناصر 

وم�ا أدراك أنن�ي : ق�ال الرج�ل . أن�ت تس�ب حكومتن�ا : فأمسك به وقال ل�ه ) الكذا(العسكري الذي سمع رجBً يسب الحكومة 

http://www.ikhwanwiki.com


ك الوقت وقد جاءني ھذا ا=خ عقب مساءلته في ذل..  إ, حكومتنا ) كذا(وھل ھناك حكومة: أسب حكومتنا ؟ قال العسكري 
  . فعجبت لھذه الحساسية 

ولما كان ھذا الشباب قد نشأ في جو . وكان أعوان الحاكم ينتدبون شباًبا غًضا للقيام بھذه المھمة في مختلف المجتمعات     
 وأذك�ر أن ش�اًبا.. جھاًدا ووطني�ة  –كما علموه  –خال من القيم فإنه كان يسارع إلي ا,ستجابة ويري ف ذلك شرفاً ويظنه 

فلم��ا جل�س وأخ�ذ يتح�دث ص��ارحھم . يافًع�ا ج�اء ف�ي تل��ك الحقب�ة ي�زور أص�دقاء ل��ه وزم�Bء ف�ي مق�ر العم��ل ال�ذي كن�ت في�ه 
فق�ال ل�ه . متفاخًرا أنه إذا سمع أحًدا منھم يذكر الحكومة بسوء أو ينقد عمBً فإنه سيرفع إلي الجھ�ات المس�ئولة تقري�ًرا ب�ذلك 

فم�ا ك�ان م�نھم إ, أن أمس�كوا . ھ�ذه ھ�ي الوطني�ة .. انة لزمBئك ونذالة ؟ ق�ال ؟ , أ, تري في مثل ھذا العمل خي: بعضھم 
وأذكر أن كان لي صديق رئيًسا لشركة من الشركات الكبيرة ، وكنت في زيارته في تلك ا=يام ، . عن الكBم حتى غادرھم 

ان من ا,حترام ، مما , يتناسب مع س�نه و, فدخل عليه شاب من موظفي الشركة فرأيته قد أو,ه من ا,ھتمام ، وحباه بألو
وكان ص�ديقي ھ�ذا مش�ھوًرا بج�ده ف�ي عمل�ه وبأن�ه , يب�الي بم�ن يتعام�ل مع�ه م�ن م�وظفي ش�ركته مھم�ا عل�ت . مع وظيفته 

و قد عزمت علي .. فلفت نظري ھذا التصرف الغريب منه مع ھذا الموظف الصغير .. وظيفته فھو رئيس والكل مرءوس 
لعل�ك : ولكنه كان أسرع مني ، فما كاد الشاب يخرج حتى ق�رب م�ن أذن�ي وق�ال ل�ي .. ذلك بعد خروج الشاب  أن أسأله في

. لقد سبقتني فقد كنت عازًما علي سؤالك في ھذا الش�أن : فقلت له ! استغربت ما كان من مبالغتي في ا,حترام لھذا الشاب ؟
إنھم�ا ش�ابان ! الشاب يستطيع بتقرير يكتبه عني أن أفصل م�ن وظيفت�ي ؟ أ, تعلم ھذا.. قال , أستطيع أن أفعل إ, ما فعلن 
فإن أقراه . لم أعد استطيع أن أقطع في أمر من أمور الشركة إ, بعد أن أرجع إليھما .. في شركتنا اختيرا ليكونا عيًنا علينا 

طيعان أن يعرفا النافع من الضار ف�ي وھل ھما من سعة العلم وطول التجربة بحيث يست: قلت . أمضيته وإن رفضاه ألغيته 
وتمض�ي : قل�ت . نعم : قال . إذا فقد يكون رأيھما في كثير من ا=حيان خاطًئا : قلت . , : كل أمر من أمور الشركة ؟ قال 

  . نعم ، ولكن ھكذا أرادت الحكومة : قال . وقد يؤدي ذلك بمصالح الشركة : قلت . نعم : مع ذلك ما يريان ؟ قال 
قد يلحق بھذا الذي سقناه لبيان ما آلت إليه حال المجتمعات أن أذكر واقعة تتصل بي شخص�ًيا ، فف�ي ي�وم م�ن أي�ام تل�ك و    

ق�ال . نع�م : ؟ قلت ) فBن(سيادتك : الحقبة كنت في منزلي فطرق الباب طارق ففتحت فرأيت شخًصا أمامي , أعرفه فقال 
إنن�ي م�ن رج�ال المخ�ابرات ، وق�د بلغن�ا : ق�ال  –بال�دخول ؟ فأذن�ت  معي موضوع أحب أن أعرضه عليك فھل تسمح ل�ي: 

أستغفر _ , بل أن نس�ألك ال�رأي ف�ي بع�ض ا=م�ور . أنك من أھل الرأي في أوساط اJخوان ونحب أن نتبادل نعك الرأي 
ي�ب ب�ه ؛ =نن�ي منقط�ع ع�ن إذا كانت ا=سئلة تتعل�ق ب�اJخوان فل�يس عن�دي م�ا أج: التي تھم الدولة فھل لديك ما يمنع ؟ قلت 

وتك�رر . أجي�بكم إذن عل�ي م�ا أع�رف : قل�ت ، إننا نريد رأيك في أمور أخ�رى .. , : قال . اJخوان و, أعرف عنھم شيًئا 
. ترددھم ، وما كان ف�ي وس�عي أن أع�رض ع�نھم ، ولكنن�ي س�ألت _ تع�الي أن يعينن�ي عل�يھم ، وأن يخلص�ني م�ن ش�رھم 

مال الحكومية التي نباشرھا وعن العيوب التي أراھا فيھا ، ف�أجبتھم وأب�رزت لھ�م عيوًب�ا ملموس�ة وسألوا عن رأيي في ا=ع
  . زعموا أنھم سيعملون علي إصBحھا 

، .وكان مما سألوني في شأنه وأظھروا اھتماًم�ا كبي�ًرا ب�ه موض�وع الط�رق الص�وفية وھ�ل م�ن الص�الح للدول�ة إلغاؤھ�ا     
وق�د رأيتن�ي بص�دد ھ�ذا . س�بيل إلغائھ�ا ، ف�إن كن�ت ت�ري رأًي�ا آخ�ر فادعم�ه ب�الحجج واكتب�ه لن�ا إن الدولة اfن ف�ي : وقالوا 

فأنا أعلم أن أكثر الطرق الصوفية اfن ليست علي الصورة التي كانت عليھا في صدر اJسBم  ، وأنھ�ا . السؤال في حرج 
كثي�رة ، وأن م�ن المس�لمين م�ن يراھ�ا ج�ديرة أن في أمس الحاجة إل�ي م�ن يردھ�ا إل�ي الطري�ق الس�وي ، وأن المآخ�ذ عليھ�ا 

كل ھذا علمته ، ولكنني رأيت ھذه الحكومة قد قضت علي كل م�ا يم�ت إل�ي اJس�Bم بص�لة ، حت�ى ص�ار ال�نشء .. تحارب 
ت�ؤدي إل�ي ا,نح�Bل ا=خBق�ي وا=كاذي�ب الملبس�ة ثي�اب المب�ادئ والق�يم ، وكلھ�ا الجديد تائھا وسط بحر م�ائج م�ن الترھ�ات 

وأحسس�ت ب�أن وراء الخط�وة المع�دة Jلغ�اء . Jلحاد ،  و, يجد ھذا ال�نشء م�ن يأخ�ذ بي�ده ل�ي طري�ق أس�لم ومب�ادئ أق�وم وا
بع�د أن قض�ت عل�ي الق�وة العامل�ة بل�ب .. الطرق الصوفية قوة , تبغ�ي اJص�Bح كم�ا تتعم�د أن تب�دو ، ب�ل ھ�ي ق�وة ملح�دة 

  . أمامھا إ, المتزينين بمظاھر اJسBم المتشبثين منه بالقشور  اJسBم أرادت أن تمحو كل أثر إسBمي ، فلم يبق
قد يكون في اJبقاء علي ھذه المظاھر والقشور ما يذكر الناس باJسBم وسط ھذا الليل الحالك البھيم المخيم علي : فقلت     

  . فكتبت لھم عن الصوفية وتاريخھا ما جعلھم يعدلون عن قرار إلغائھا .. البBد 

  : لفصل الثاني ا  
   Dإن الرواية لم تتم فصو :  

قد نقص وزني سبع  –جسًما  –خرجنا من المعتقل وكنت شخصًيا في حال من أسمي مراتب الروحانية ، وإن كنت     
ولكنني لبستھا غير مبال بشيء فقد كنت في الحال التي قال فيھا رسول . كيلو جرامات حتى لم تعد كل مBبسي تصلح لي 

، فلقد آمنت باq إيماًنا باللمس واطمأننت إلي وعد _ الذي سجله " قد عرفت فألزم : " صلي _ عليه وسلم لصاحبه _ 
ْنَيا َوَيْوَم َيقُوُم ا9َْْشَھادُ (: في كتابه حين قال  ا لََنْنُصُر ُرُسَلَنا َوال#ِذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياةِ الد2 الِِميَن َمْعِذَرُتُھْم َولَُھُم الل#ْعَنُة َولَُھْم َيْوَم Dَ َيْنفَُع * إِن# الظ#

ارِ   ) ُسوُء الد#

كنت موقًنا أن النھاية آتية , ريب  )َوُنِريُد أَْن َنُمن# َعلَى ال#ِذيَن اْستُْضِعفُوا ِفي ا9َْْرِض َوَنْجَعلَُھْم أَئِم#ًة َوَنْجَعلَُھُم اْلَواِرثِينَ (: وحين قال  
ويبدو أن نھاية الظالم , تأتي إ, بعد أن يصل إلي الغايات . كيف تأتي ومتى تأتي ؟ فھذا ما استأثر به علم _  ولكن. فيھا 
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فمادام يري علي وجه ا=رض من أعدائه ومنافسيه ومن , يزال فيه بقية من عرق ينبض ، فإنه يعتقد أن سلطانه الذي .. 
فعليه إذن أن يقطع ھذا العرق النابض لتكتمل له أسباب السلطان ، ولينعم .. يريد أن يبسطه علي كل شيء , يزال مھدًدا 
  . بسلطة لم ينعم بمثلھا أحد سبقه في حكم مصر 

  : المحاكمـات  •
: ويوحي من الحساسية التي سيطرت علي أعصابه ، والتي وصلت به وبمن حوله إلي الحد الذي صورته اfية الكريمة     

َدةٌ َيْحَسبُوَن ُكل# َصْيَحٍة َعَل  َوإَِذا َرأَْيَتُھمْ ( ى ُتْعِجُبَك أَْجَساُمُھْم َوإِْن َيقُولُوا َتْسَمْع لِقَْولِِھْم َكأَن#ُھْم ُخُشٌب ُمَسن# ُ أَن# ْيِھْم ُھُم اْلَعُدو2 َفاْحَذْرُھْم َقاَتلَُھُم &#
ً تكفي لنسج  )ُيْؤَفُكونَ  مؤامرة جديدة لkطاحة به ، واستخف قومه فأطاعوه أخذ يجمع من خيا,ت الوھم المحيط به خيوطا

إنھم كانوا قوًما فاسقين كان مھمتھم أن يوجدوا من بين منافسيه ومخالفيه في الرأي أشخاًصا يلبسونھم ثياب المتآمرين 
ت خيوط وقد استمد. ويوقعون بھم من ا=ذى والتعذيب ما يرغمھم علي ا,عتراف بما أسند إليھم من أدوار في المؤامرة 

ولم يفكر عھد .. المؤامرة المتوھمة من سطور كتاب ألفه رجل من اJخوان تزخر المكتبة اJسBمية بالكثير من مؤلفاته 
وإذا كان القرآن نفسه قد سجل حرية الرأي وقدسھا حتى .. من عھود الدولة اJسBمية أن يعتبر اfراء جريمة يعاقب عليھا 

اً يتناول العقيدة نفسھا فكيف تحاكم حكومة تدعي ا,نتساب إلي اJسBم وتدعي بلغة العصر إذا بلغ الخBف في الرأي مبلغ
كانوا يملكون " الم? " ولكن ! أنھا حكومة ديمقراطية إنساًنا علي آراء ضمنھا كتاًبا وھو , يرغم أحًدا علي انتحالھا ؟

كان صاحب ھذه اfراء ھو ا=خ . ذه اfراء بتدبيرھا الوسائل التي يحولون بھا ھذه اfراء إلي مؤامرة يعترف أصحاب ھ
وينبغي ھنا أن أذُكر بأن العداء قديم بين ا=ستاذ سيد " معالم في الطريق : " الكريم ا=ستاذ سيد قطب وكان كتبه بعنوان 

ذه الھيئة وشاع قطب وبين جمال عبد الناصر ، منذ أنشأ ھذا ا=خير ھيئة التحرير وطلب من ا=ستاذ سيد قطب أن يرعي ھ
فرفض ا=ستاذ سيد ھذا العرض مؤثًرا أن يبقي حيث ھو وفًيا لدعوته .. في ذلك الوقت أنه يرشحه وزيًرا للتربية والتعليم 

  . من العلماء الصرحاء الذين ينبذون إلي مخالفيھم بآرائه علي سواء  –رحمه _  –وا=ستاذ سيد قطب .. 
ت في خBل ھذه الفترة بشرح و, بتفصيل فقد أُفردت لھا كتب ، وسالت في التنديد بھا ولن أتعرض للمحاكمات التي تم    

و,زال ھذا كله قليBً من كثير مما سيتناول ھذه المحاكمات من شرح وتفصيل ؛ =ن ھذه المحاكمات ، أنھار الصحف 
ن إصدار الحكم فيھا ھو خاتمة المطاف ليست مجرد قضايا نظرت مما تزخر به ملفات المحاكم فانتھت بانتھاء وقتھا ، وكا

وبصدور .. ، وإنما ھي قضية التاريخ التي يصدر الحكم فيھا نمن التاريخ نفسه , من الذين اتخذوا فيھا شخصية القضاة 
نعم ھناك ذات شأن تعمل بكل جھدھا علي طمس معالم ھذه الفترة . حكم التاريخ فيھا يتحدد مصير ھذا البلد ومستقبله 

ولكن ھذه الجھود ذاھبة سدي ، =ن . ة من تاريخ البBد ، وتحاول بذلك مصادرة التاريخ حتى , يصدر حكمه العصيب
ولكن التاريخ قد يؤجل نطقه بالحكم حتى ..  التاريخ أقوي من أن يصادر ، وتياره أعني من أن تعترض طريقه عقبات 

  . تصل ا=مور إلي مداھا 
ستحاكم ھي  –وأمثالھا مما سميت زوًرا محاكم  –حاكمت ا=ستاذ سيد قطب وزمBءه التي " الدجوي " إن محاكمة     

من كان وراءھا من المجرمين الذين تواروا خلفھا في أثواب حكام ، " المحاكم " نفسھا أمام محكمة التاريخ ، وستجر ھذه 
سنة من أكرم اJخوان ،  ١٩٥٤ولي سنة لقد أعدموا في المرة ا=. ويومئذ يأخذ ھذا الشعب جBديه بالتواصي واJقدام 

ثBثة آخرين من أكرم اJخوان ، وفعلوا ببقية اJخوان ما فعلوا وھم يحسنون أنھم  ١٩٦٥وأعدموا في ھذه المرة سنة 
أضحوا بذلك في مأمن من تقلبات ا=يام ، وحسبوا أنھم قد آن لھم بعد ذلك أن ينعموا بھدوء , تقطع سكونه الفواجع ، وينوم 

  .  تؤرقه ا=حBم ,

  : إزالة ا`ثار أو المحو من التاريخ  •

والعجيب في تصرفات ھذا الرجل ھو أنه قد حقق لنفسه من السلطان كل ما كان يحلم به ، ومع ذلك فإنه كان يعيش في     
فأول شيء وأبرز مظاھر خوفه أنه ينصرف كأنه منھم ھارب من العدالة ، .. خوف دائم , يفارقه من ليل و, نھار 

يحرص عليه ھو أن يحرق ا=وراق التي يعتقد أن فيھا د,ئل اتھامه ، فكل تفتيش كان رجاله يقومون به في دور اJخوان 
وفي بيوتھم كانوا حريصين فيه أ, يدعوا كتاًبا و, كراًسا و, ورقة فيھا كتابة إ, استولوا عليھا ونقلوھا إلي مقرھم 

  . , الرماد وأحرقوھا حتى , يبقي منھا إ
فكان جمال عبد . وتجلي ھذا الشعور واضًحا فيما يتصل با=خ الكريم ا=ستاذ سيد قطب وكان رجBً كاتًبا وأديًبا     

وكان مدرًسا إذ  –وقد أخبرني أحد اJخوة الكرماء .. الناصر حريًصا قبل كل شيء علي التخلص من كل ما كتبه الشھيد 
أنه قرأ بنفسه ا=مر الصادر إلي جميع المدارس والمعاھد والجامعات بتكوين لجنة في كل  –ذاك في مدرسة بنات إعدادية 

مدرسة وكل معھد وكل كلية مھمتھا جمع كل ما كتب ا=ستاذ سيد قطب ثم حرق ما جمعته علي أن تحرر محضًرا بذلك 
وأخبرني أيًضا أن ھذه . قد صدعت با=مر  إن اللجنة الخاصة بمدرسته: وقال لي ا=خ الكريم . موقًعا من أعضائھا جميًعا 

اللجان في المدارس ا,بتدائية كانوا يجمعون كتب القراءة المقررة وفي الكتاب ورقة واحدة فيھا نشيد وطني من تأليف 
  . ا=ستاذ سيد فكانوا يقطعون ھذه الورقة من كل كتاب ويحرقونھا بمحضر 

َوإِْذ َيْمُكُر بَِك ال#ِذيَن َكفَُروا ِلُيْثبُِتوَك (: لخوف مًعا بقول _ تعالي في كتابه العزيز وقد ذكرني ھذا التصرف البالغ الوقاحة وا    
ُ َخْيُر اْلَماِكِرينَ  ُ َو&#   .  )أَْو َيْقُتلُوَك أَْو ُيْخِرُجوَك َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر &#
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  : الفصل الثالث   
  : اليـوم المـوعـود   

    Jالظنون ، فقد رأوا الظالم يبطش بأھل سيطر علي ا qخوان في تلك الحقبة الكئيبة ما يشبه اليأس وكادوا يظنون با
فتربصوا به أن يصيبه _ بعذاب من عنده فلم يصبه بشيء بل زاده سعة في الملك ،  ١٩٥٤الحق وبالداعين إلي _ سنة 

ه نفسه أن يعيد الكرة مع المثخنين الذين باتوا كلھم في أسره منذ عام فلما سولت ل.. وثباًتا في الحكم ، وتمكيًنا في ا=رض 
وفي الوقت الذي يطأ بنعاله جثث القتلى .. أعادھا بوحشية تعافھا الوحوش الكاسرة ، وتأنف منھا الذئاب الجائعة  ١٩٥٤

مملوك  –قاء شره ات –والجرحى ممن طوح بھم ظلمه ، رأوه يعلو فتنحني لجبروته رءوس الشعب ، وتخطب وّدّ◌ه 
ولقد طالما صارحني بعض كرام اJخوة الفضBء . العرب ، فيزداد علًوا في ا=رض ، وعتًوا في الحكم ، واستھانة بالقيم 

بما يوصف بأنه ليل , فجر له ، فالرجل , يزيد كل يوم إ, علًوا ، و, يكتسب مع كل ظلم إ, تمكيًنا فھل تبدلت كلمات _ 
واثًقا من سنن _ التي , تتبدل ؛ مستنًدا إلي اJيمان باللمس الذي من _ به  –لخالق ؟ وكنت أرد عليھم ، ونسخت سنن ا

ولكن متى يأتي وكيف يأتي ؟ فھذا ما استأثر به علم _ ولكنه أشار بقوله . إن اليوم و_ fت , ريب فيه : فأقول  –علّي 
, تظنوا أن نھاية الظالم ,بد أن تأتي علي أيديكم : وأقول لھم .. )يَر لَِتْرَكبُوَھا َوِزيَنًة َوَيْخلُُق َما Dَ َتْعلَُمونَ َواْلَخْيلَ َواْلِبَغالَ َواْلَحمِ (: 

فإذا عجزتم عن ذلك كان عجزكم ھو نھاية المطاف ، فعند _ من القوي ما, يخطر علي بال و, يجول بحسبان ، وتذكروا 
ُ ِبَعَذاٍب ِمنْ ُق (: أن _ تعالي قال  ا َمَعُكْم  لْ َھلْ َتَرب#ُصوَن ِبَنا إDِ# إِْحَدى اْلُحْسَنَيْيِن َوَنْحُن َنَتَرب#ُص ِبُكْم أَْن ُيِصيَبُكُم &# ِعْنِدِه أَْو ِبأَْيِديَنا َفَتَرب#ُصوا إِن#

ولقد كنت مع ثقتي بالعاقبة .. أمر يتو,ه _ بنفسه فإذا عجزت أيدينا فاq عز وجل يتولي ا=مر بنفسه وناھيك ب )ُمَتَربBُصونَ 
قد , نري ھذه العاقبة وقد : التي وعد _ بھا , أتعجل ھذه العاقبة فقد تطول ا=يام ، ويوم التاريخ طويل ، فكنت أقول لھم 

  . يراھا أبناؤنا ولكنھا , محالة واقعة 

  : جاء اليوم مبكًرا  •

بل إنه جاء مفاجأة لنا وللظالم نفسه ولكل .. أتي قريًبا إلي الحد من القرب الذي جاء به ما كنت أحسب أن اليوم سي    
لما جاء النبأ المفاجئ المزلزل شخصت ا=بصار ، وسھمت الوجوه ، .. الناس ، حتى إن اJنسان لم يكد يصدق ما سمع 

أو أن جبال المقطم قد ابتلعتھا ا=رض لكان ذلك  لو قيل لك إن الھرم ا=كبر قد أندك فلم يعد له أثر ،.. وفغرت ا=فواه 
ولما وجد نفسه قد أخضع العرب لسطوته ، راح .. إن الرجل أضحي في عنفوان قوته . أقرب إلي التصديق من ھذا النبأ 

مايو  ٢٨فعقد مؤتمًرا صحفًيا اجتمع فيه صحافيو العالم كله في مساء يوم . يتطاول علي حكام الغرب وأساطينه ودھاقينه 
محرر الديلي اكسبريس البريطانية يوجه إليه سؤا,ً عجيًبا يقول له " ستيفن ھاربر " سمعنا في اJذاعة صحفًيا اسمه ١٩٦٧

  : فيه 
 – ١٩٥٦لقد مررتم كإنسان بمرحلة ضغط كبيرة في أثناء أزمة مشابھة تقريًبا ل?زمة الحالية في خBل صيف عام "     

ن تحمل أعبائھا كإنسان أكبر سًنا مما كان عليه من قبل بأحد عشر عاًما ، أم أنكم تجدون فھل تجدون من السھولة بمكا
بالنسبة للسن أنا معجزتش ، وأنا لسه ما : فيجيبه المارد الجبار بقوله " وكيف تستريحون من مشاكلكم ؟ .. أصعب شأًنا 

يعني ,زم تفھموا ھذا الكBم وطمنھم في . كال بلغتش الخمسين وأنا مش خرع زي المستر إيدين أبًدا بأي شكل من ا=ش
وأنا في ھذه . انجلترا إني أنا مكملتش الخمسين وقاعد لسه مدة طويلة موجود ھنا في ھذه البلد وفي ھذه المنطقة من العالم 

وأظن  ا=زمة بالذات وفي ھذه ا=يام باصحى بدري وصحتي كويسة ، وا=زمة صحتي بتبقي فيھا أحسن ، وبأنام وخري ،
  " . شايف إن صحتي كويسة وقادر إني استمر في ھذه المعركة وفي معارك أخري 

ھذا الكBم سمعناه .. إجابة ليس q فيھا نصيب ، بل كلھا غرور وإعجاب بالنفس ، واعتقاد صاروخ بأنه القادر الفعال     
يقال لنا إنه محي من الوجود ، وإنه أضحي يحمل  فھل يعقل أن مثل ھذا الرجل.. بألفاظه ومعانيه منذ أسبوع واحد بآذاننا 

لقد ابتغي الرجل بھذه ! . عار الھزيمة والذل والضياع ، وإنه قد سجل علي نفسه وعلي أمته خزي ا=بد وذل الدھر ؟
الحرب ضد إسرائيل أن يمد رواق مجده وسلطانه علي ما بعد أرض العرب ليرضي كبرياءه الذي يلح عليه فB يقنعه شيء 

  ! . لكه حتى يملك غيره ، فكيف تكون ھذه الحرب ھي قاصمة ظھره وأكله كبده ،وماحية أثره ؟م
  إذا كان غير _ للمرء عدة          أتته الرزايا من وجوه الفوائد                    

الُِمونَ (: وصدق _ العظيم      ا َيْعَملُ الظ# َ َغاِف3ً َعم# ُرُھْم لَِيْوٍم َتْشَخُص فِيِه ا9َْْبَصارُ  َوDَ َتْحَسَبن# &# Bَما ُيَؤخ ليس ھذا وصف الظالمين  )إِن#
يوم القيامة فحسب ، بل ھو وصفھم أيًضا يوم يأتيھم العذاب في الدنيا من حيث , يحتسبون ، وتنزل بھم القواصم وھم منھا 

يديه أن يھديه _ إلي الحق أو أن يقبضه إليه فيريح  لقد كان غاية ما يرجوه من ذاقوا العذاب علي. بسلطانھم معتصمون 
ولكن _ وھو مطلع علي ما ارتكب من جرائم في حق الناس ، وعلي ما انتھك من حرمانھم ، أبي أن .. الناس من ظلمه 

ُ َولَُھْم َعَذاٌب  إِن# ال#ِذيَن Dَ ُيْؤِمُنونَ (يھديه ؛ =نه قرر في محكم كتابه أ, يھدي من رأي آياته فلم يؤمن بھا  ِ Dَ َيْھِديِھُم &# ِبآَياِت &#
والذي رأي وقرأ وسمع عن آيات _ في كونه وفي عباده فعلم نھاية الظالمين ، مثل ھذا , يقدم علي ظلم ،و, يستبيح  )أَلِيمٌ 

أليس ھو _ تعالي الذي .. الظلم فأني يھديه _ إذا ھو أعرض عن ھذه اfيات وظلم وتمادي في .. تعذيب الناس وقتلھم 
الِِمينَ : قال  ُ Dَ َيْھِدي اْلقَْوَم الظ#   .  )َفبُِھَت ال#ِذي َكفََر َو&#
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كما أن _ تعالي أبي أن يقبضه إليه فيذھب رجال دولته ، وسدنه عرشه ، في تمجيد أيامه كل مذھب ، فيكون موته أشد     
كمته تعالي وسابغ عدله أن , يقبضه إ, بعد أن يمحو تاريخه بيده ، وإ, بعد أن يشھده واقتضت ح.. فتنة للناس من حياته 

أھله وذووه ، ويشھده العالم كله وھو يسطر وثيقة الذل والھوان لنفسه ولبلده ، وإ, بعد أن ينطق بلسانه أمام شعبه وأمام 
يمة وأنه , يستحق أن يبقي في دست الحكم بعد ذلك العالم كله أنه ھو وحده الذي يحمل تبعة ھذا العار والخزي والھز

وإ, بعد أن يمد أكف الضراعة إلي الرجل الذي طالما تھكم عليه وھاجمه =نه أراد أن يجمع كلمة .. ساعة من نھار 
ا بأحدث لقد أراد الظالم أن ينتصر بجيش ھو حقاً كان جيًشا جراًرا مدججً . المسلمين وذلكم ھو الملك فيصل بن عبد العزيز 

سBح ، ولكنه كان قد أخرج منه كل ذي دين وكل ذي مبدأ وكل ذي كرامة ، وحال بين ھؤ,ء وبين أن يتسربوا إليه ، فلم 
يعد في الجيش إ, أخشاب مسندة من أھل ثقته الذين كانت سمتھم المميزة ا,ستھتار بالدين ، وا,ستخفاف بالقيم ، فلم تغن 

  . د عنه شيًئا ، وفي أول لقاء فروا ھاربين ، وتركوا أسلحتھم للعدو ھذه الحشود المدججة يوم الج
  أسد علّي وفي الحروب نعامة           فتخاء تنفر من صفير الصافر                    

ستظل إلي ا=بد عظة وعبرة لكل متكبر , يؤمن بيوم الحساب ، ليس  ١٩٦٧ليت الظالمين يعتبرون ، فإن حرب يونيو     
ظالم في حاجة إلي من يحفر له قبره ، إن من تنكيل _ العلي القادر به أن يسخره ھو نفسه لحفر ھذا القبر , ليدفن فيه ال

جثته وحدھا وإنما ليدفن فيه مع جثته تاريخيه وأمجاده التي كان يتيه بھا علي الناس ، و, يبقي له بعد ذلك إ, الخزي 
الم بھذه الحرب , أن يستخلص فلسطين من أيدي اليھود ، وإنما أراد أن يحقق فيھا نصًرا أراد الظ. والھزيمة والذل والعار 

يتيه به علي منافسيه ، ويستكمل به عدة التسلط والجبروت ، ويستعيد به مكانة فقدھا بانسBخ سورية عنه وليكون في 
,زالت  –بالرغم مما يرسفون فيه من ا=غBل  –الموقع من القمة الذي يفتك فيه بالحفنة من الرجال في ھذه ا=مة الذين 
  . وترفض أن تقر بالذل لغير _ . في صدورھم قلوب تنبض ، وألسنة تنطق ولكنھا تأبي أن تقدس غير _ 

  وتقدرون وتضحك ا9قدار 

ُ ُبْنَيا(: وصدق _ العظيم إذ يقول      ْقُف ِمْن فَْوقِِھْم َوأََتاُھُم اْلَعَذاُب ِمْن َقْد َمَكَر ال#ِذيَن ِمْن َقْبلِِھْم َفأََتى &# َنُھْم ِمَن اْلَقَواِعِد َفَخر# َعَلْيِھُم الس#
ْلَم إِن# اْلِخْزَي اْلَيْوَم َوالس2وَء َعَلى ُتوا اْلعِ ُثم# َيْوَم اْلِقَياَمِة ُيْخِزيِھْم َوَيقُولُ أَْيَن ُشَرَكاِئَي ال#ِذيَن ُكْنُتْم ُتَشاق2وَن ِفيِھْم َقالَ ال#ِذيَن أُو* َحْيُث Dَ َيْشُعُرونَ 

 اْلَكافِِرينَ 

َك َلَشِديٌد◌ُ (حقا .   Bحتى إذا وقع كان لوقوعه ضجة وصخب يلفت ا=نظار ، . إنه , يأخذ الظالم إ, من عٍل  )إِن# َبْطَش َرب
إنه إذا أراد أخذھم لم .. ن في الظلم والظBم ويوقظ النائمين ، ويتيه الغافلين ، ويقرع أقفاه السادرين في الضBل والموغلي

من فوق حتى يھوي به إلي تحت ، فإن ھذه الطريقة في الھدم تستغرق وقتاً طويBً  –كما عھد الناس الھدم  –يھدم بنياتھم 
تترك قواعده تضيع فيه قيمة المباغتة ، وتترك فرصة للظالم ومن معه أن يھربوا أو حتى أن يفيئوا إلي رشدھم ، ثم إنھا قد 

وإنما اقتضت إرادته أن يبدأ في ھدم البناء بنسف أساسه .. وأسسه باقية مما يغري ظالًما آخر يرفع ھذه القواعد مرة أخري 
وقواعده فيخر البُنيان كله دفعة واحدة علي من فيه فB يجدون لھم مفًرا و, منجى ، ويكون في ھذا النسف الفوري معني 

  . يريد بھا التنكيل للظالمين ، والثأر للمظلومين والعبرة للناس أجمعين ا=خذ والمباغتة التي 

  :  ١٩٦٧بعد حرب يونيه  •

لن أتعرض ھنا أيًضا للمھازل التي تلت الھزيمة التاريخية والتي انتھت باJبقاء علي جمال عبد الناصر في رياسة     
بطون الكتب ، وسيظل علي مر الزمن موضوع الدولة ، فھذا موضوع سالت به أنھار الصحف ، وزخرت بمناقشته 

المعادلة الصعبة المستعصية علي الفھم والتي تقول بأن  همناقشة حتى يستطيع المصريون جيBً بعد جيل فك رموز ھذ
نعم ظل عبد الناصر في موضعه ولكنه رجع .. يونيه الماحقة تساوي النصر الذي يستحق اJشادة به والفخر  ٥ھزيمة 

 –يونيه يوم وفاته  ٥وقد اعتبر كتاب الغرب يوم  –وكأنما أحس بنھايته .. ، مفري الكبد ، محطم الفؤاد  مصدوع القلب
َن َوَقْد َعَصْيَت َقْبلُ َوُكْنَت ِمَن (: وكأني برب العزة يرد عليه قائBً .. تقترب ، بجرائمه تطيق علي عنقه فأراد أن يتوب  ْ̀ آ

 )يَك ِبَبَدنَِك لَِتُكوَن لَِمْن َخْلَفَك آَيًة َوإِن# َكثِيًرا ِمَن الن#اِس َعْن آَياتَِنا َلَغاِفلُونَ َفاْلَيْوَم ُنَنجB * اْلُمْفِسِدينَ 

فاستبشر .. و, أعده إ, بمثابة توبة فقد اشتمل علي مبادئ طيبة JصBح المجتمع  ٦٨فلقد تقدم إلي الشعب ببيان مارس  
غلبت علي الرجل .. اس أبي أن يجري خيًرا علي يدين ملطختين بدماء ا=برياء كأن رب الن.. الناس وما كادوا يفعلون 

فالحكم بوليسي .. ولكن بقلب كسير ، وجناح مھيض .. طبيعته فابتلع كل ما جاء ببيان مارس ورجع إلي حكم الفرد 
  . إرھابي كما كان ، ولكن اليد التي تعودت البطش تبطش وقد نزعت مخالبھا 

  شر الباب التاسع ع

  الدعوة المستھدفة بأمـكر ا9ساليـب 
  : الفصل ا9ول   
  : مراجعة عامة   

من حق القارئ علّي بعد استيعابه ھذه الصفحات الت�ي ك�ان ج�ل ھم�ي منص�ًبا عل�ي تس�جيل ا=ح�داث بطري�ق أق�رب إل�ي     
يء من التعليل والتجليل والتعلي�ق السرد منھا إلي اJفاضة والتحليل ، أن أتناول في ھذه الخاتمة بعض ما مر من أحداث بش

  : واJفاضة حتى تتألق الحقائق الھامة تألفاً يبدد كل إبھام 
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     ًDخوان المسلمين منذ أول يوم علي أساس فكرة شاملة واضحة مح�ددة : أوJوإن ھ�ذه الفك�رة ظل�ت كم�ا . قامت دعوة ا
  . وتباين الظروف  موتطور ا=يا ھي تماًما لم يطرأ عليھا أي تغيير أو زيادة مع تغير القيادات

ولكن ھذا ليس السبب ، فإن الذي تكفل _ تعالي بحفظه . قد يقال إن ھذا يعزي إلي أنھا دعوة منزلة من عند _ : ثانًيا     
ا َلُه لََحاِفُظونَ (: ھو القرآن الكريم وحده إذ يقول  ْكَر َوإِن# Bْلَنا الذ اJسBمية المستنبطة من الكتاب والسنة فھي  أما الفكرة )إِن#ا َنْحُن َنز#

وإن كانت محددة المعالم بمقتضي ھذين المرجعين إ, أن الناس من أتباعھا ذھبوا في تصورھا كل مذھب ، إذ دخلت 
فھؤ,ء قعدت بھم الھمم فحصروھا في نطاق ضيق حدوده جدران المساجد .. عناصر أخري من الطبائع وا=ھواء 

وآخرون اعتبروھا نظريات فلسفية ميدانھا حلقات الجدل ، ومستودعھا ما بين دفات الكتب ، فھي لون  وصوامع العبادة ،
 –من الرياضات الفكرية ، وضرب فسيح من المتع العقلية ، وطائفة شط بھم الخيال فنأى بھم عن واقع الحياة فارتفعوا بھا 

ر علي فريسته ، ونسوا أن ھذه الفكرة لم تنزل من سمائھا لتبيد ثم انقضوا بھا علي ھذا الواقع كما ينقض الصق –غلوا فيھا 
  . من ھم علي ا=رض ، وإنما نزلت ل?خذ بيدھم وإسعادھم 

ُنھا بلون نفسه      Zمية فكرتھم بالنقص تارة وبالزيادة تارة أخري ، وأخذ كل فريق ُيلوBسJوھكذا تناول أتباع الفكرة ا
بدًعا من الفكر المنزلة من السماء ، فمن قبل كان ذلك شأن  –يما تناولھا من تغيير وتبديل ف –ولم تكن ھذه الفكرة . وھواه 

والقرآن مترع باfيات الفاضحة =تباع موسي وعيسي فيما غيروه وبدلوه ، وفيما .. الناس مع ما أنزل علي موسي وعيسي 
َيا أَْھل اْلِكَتاِب َقْد َجاَءُكْم َرُسولَُنا ُيَبيBُن َلُكْم (ية زوًرا وبھتاًنا فيما أخفوه من حقائق ، وفيما نسبوه إلي الفكرة اJسBم،اختلقوه ، 

ِ نُوٌر َوِكَتاٌب ُمبِينٌ  ا ُكْنُتْم ُتْخفُوَن ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْعفُو َعْن َكِثيٍر َقْد َجاَءُكْم ِمَن &#   .  )َكِثيًرا ِمم#
جاء بھا خاتم الرسل محمد صلي _ عليه وسلم لم تسلم من تغيير وتبديل ، إ, وفكرتنا اJسBمية الشاملة الخاتمة التي     

ولذا فإن .. أن ما تناولھا من تغيير وتبديل لم يصل إلي أغوارھا ؛ =ن جوھرھا وھو القرآن الكريم تكفل _ بحفظه 
كون اعتسافاً في التفسير منشؤه في التحريف الذي استطاعه المحرفون والمغرضون والقاعدون والمتعالون لم يزد عن أن ي

كثير من ا=حيان حمل ا=سلوب القرآني العربي علي ما , يحتمله من ا=ساليب ا=عجمية الدخيلة ، حيث يفضي ھذا 
ا,عتساف إلي خلق ألوان من التعقيد ما أنزل _ بھا من سلطان ، وما كانت لتخطر علي بال قارئ يقرأ القرآن بسجيته 

ِميُع اْلبَِصيرُ (: وأضرب لذلك مثBً بما فسره بعض المفسرين ا=عاجم لقول _ تعالي . العربية   )َلْيَس َكِمْثلِهِ َشْيٌء َوُھَو الس#

ولكن .. فالقارئ العربي سواء كان أمًيا في أعلي درجات الثقافة والعلم يفھم من اfية نفي وجود شريك q تعالي أو مثيل 
fية تنفي وجود شبيه لمثل _ المفسر ا=عجمي يحمل اfثم .. ية ما , تحتمل فيدعي أن الكاف حرف تشبيه ، وبذلك فإن ا

 ًBمث q ية لتفادي ما نشعر به من أنtويبحث عن تأويل ل ، ًBمث q يبدأ في مناقشة فلسفية يحاول أن يدحض بھا أن .  
ا تتصل بصفات _ وأعمال العباد وشروط اJمامة وعن طريق ھذا ا,عتساف نشأت نظريات تناولت عدة قضاي    

وانتھت إلي كوارث ,زال العالم اJسBمي حتى .. وغيرھا أدت إلي تشتيت شمل ا=مة اJسBمية ومقاتلة بعضھا لبعض 
رع كما نشأ التحريف من فھم سقيم لبعض أحاديث النبي صلي _ عليه وسلم ، ومن التذ. اليوم يلعق جراحه من آثارھا 

بأحاديث تحتاج في سبيل استنباط حكم شرعي منھا إلي اJلمام الواسع المتبحر بعلوم عميقة الغور كعلم تاريخ الرجال وعلم 
مع أساس من عقلية خصبة قادرة علي .. أصول الحديث وعلم أصول الفقه وعلوم اللغة مع قاعدة راسخة في علوم القرآن 

  . يل بالدليل ا,ستنباط ومقارعة الحجة بالحجة والدل
: وقد يصلح أن يكون مثا,ً لھذا ما سبق أن أوردته في سياق ھذه المذكرات من حديث رسول _ صلي _ عليه وسلم     
فمن طريق فھم ھذا الحديث فھًما سطحًيا نشأ في ھذه ا=مة " من رآني في المنام فقد رآني حقاً فإن الشيطان , يتمثل بي " 

ع جاھلون ومغرضون أن يبطلوا من اJسBم ما شاءوا من شرائعه وأحكامه ، وأن يحملوا أتباعھم ضBل كثير ، واستطا
ولكن بالفھم المستنير القائم علي علم متبحر في العلوم مع عقلية ناضجة مستنيرة ، استطاع .. علي شرائع وأحكام ابتدعوھا 

التفسير الصحيح الذي , تضل معه العقول ، و, تزيغ  –في ضوء ذلك  –اJمام الشاطبي رحمه _ أن يفسر ھذا الحديث 
إن ھذا الحديث موجه إلي فئة معينة ھي فئة الصحابة الذين عاشوا مع الرسول صلي _ عليه وسلم : به ا=ھواء حيث قال 

رأوھا  ورأوه بأعينھم ، وبذلك صارت له صورة محددة واضحة في خواطرھم ، فإذا رأوه في المنام علي الصورة التي
أما من عدا ھؤ,ء ممن لم يروا النبي صلي _ عليه وسلم .. بأعينھم فإنه سيكون ھو نفسه حقاً =ن الشيطان , يتمثل به 

 ًBسيما إذا علمنا .. رأي العين فأني لھم إذا رأوا في المنام من يدعي أنه النبي أن يعرفوا إن كان ھذا ا,دعاء حقاً أو باط,
َماَواِت َوا9َْْرِض َواْخت3َُِف أَْلِسَنِتُكْم (عز وجل أنه لم يخلق اثنين من خلقه علي صورة واحدة أن من آيات _  َوِمْن آَياِتِه َخْلُق الس#

َياٍت لِْلَعالِِمينَ  َ̀   .  )َوأَْلَواِنُكْم إِن# ِفي َذلَِك 
جد اختBفاً , تدركه النظرة العابرة من لون في فقد يتشابه اثنان حتى إذا دقق الناظر فيھما وأخال نظره في خلقتھما و    

البشرة ، أو طول في القامة ، أو قصر أو لون في العينين أو طول في ا=نف أو اختBف في شكل ا=صابع أو فيما عدا ذلك 
يمكن  ومن عاشر إنساًنا وأطال عشرته انطبعت صورته بكامل تفاصيلھا في نفسه وعقله ,.. مما يدركه من يمعن النظر 

فھذه الفئة التي عاشت مع النبي صلي _ عليه وسلم وامتزجت به ، ولم تكن تصبر علي مفارقته ساعة من .. التلبيس عليه 
وأن ، أما غيرھم فإن ادعاءھم رؤيته في المنام .. زمان ، ھي التي تستطيع أن تميز صورته إذا رأتھا في صحو أو منام 

_ عليه وسلم ھو ادعاء مردود ، وكل ما ترتب علي ھذا ا,دعاء من أمر أو نھي الصورة التي رأوھا ھي صورته صلي 
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وبذلك تسلم ا=مة من طائفة ادعاءات قد تنحرف بھا عن شريعة _ ، وتنزلق بھا إلي متاھات من الضBل واJفك . مردود 
  . والبھتان 

  : الوسطية والقيمية : ثالًثا   
َوَكَذلَِك (: وسمة الوسطية ھي التي أشار إليھا القرآن الكريم في قوله .. زة للفكرة اJسBمية ھما سمتان من السمات الممي    

ُسولُ َعَلْيُكْم َشِھيًدا َوَما َجَعْلَنا ا ًة َوَسًطا لَِتُكوُنوا شَُھَداَء َعلَى الن#اِس َوَيُكوَن الر# ْن ْلِقْبلََة ال#ِتي ُكْنَت َعلَْيَھا إDِ# َجَعْلَناُكْم أُم# ُسولَ ِمم# بُِع الر#  لَِنْعَلَم َمْن َيت#
ُ لُِيِضيَع إِي ُ َوَما َكاَن &# َ ِبالن#اِس لََرُءوٌف َرِحيمٌ َيْنَقلُِب َعَلى َعِقَبْيِه َوإِْن َكاَنْت لََكِبيَرًة إDِ# َعلَى ال#ِذيَن َھَدى &# وسمة القيمية ھي  )َماَنُكْم إِن# &#

نِي َھَداِني َربBي إَِلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ِديًنا ِقَيًما ِمل#َة إِْبَراِھيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمشْ (ھا الكتاب الكريم في قوله التي أشار إلي  )ِرِكينَ قُلْ إِن#
حتى في  وقد لفت نظري إلي علو شأن الوسطية في اJسBم أن رأيت اJسBم يلتزم الوسطية في نظرته إلي المجتمعات

فاقرأ في السيرة النبوية الشريفة أنه لما نشبت الحرب بين الفرس والروم انتھت بھزيمة الروم ، حزن .. ناحية العقيدة 
المسلمون بمكة لھذا النبأ ، وتمنوا لو أن النصر كان حليف الروم باعتبار الفرس مجوًسا يعبدون النار ، والروم أھل الكتاب 

ولو أن ا=مر وقف علي ھذا الحد من . لي كل حال أقرب إلي المسلمين من عبدت النار فھم ع –وإن حرقوا فيه  -
ولكننا رأينا الوحي يتنزل .. العواطف ، لجار لنا أن نتشكك في صدق ھذه العواطف من مسلمي مكة ، وفي سBمة اتجاھھا 

ر ، ومبشًرا بتحقيق أمنيات مسلمي مكة علي رسول _ صلي _ عليه وسلم مزكًيا ھذه العواطف ، ومؤيًدا ھذا الشعو
ومُ * الم(: وقد افتتح سورة الروم بذلك فقال .. بنصر للروم قريب  فِي * فِي أَْدَنى ا9َْْرِض َوُھْم ِمْن َبْعِد َغَلبِِھْم َسَيْغلِبُونَ * ُغلَِبِت الر2

ِ ا9َْْمُر ِمْن َقْبلُ َوِمْن َبْعُد َوَيْوَمئٍِذ  ِحيمُ * َيْفَرُح اْلُمْؤِمنُونَ بِْضِع ِسنِيَن ِ*# ِ َيْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُھَو اْلَعِزيُز الر# ُ َوْعَدهُ * ِبَنْصِر &# ِ Dَ ُيْخلُِف &# َوْعَد &#
  .  َوَلِكن# أَْكَثَر الن#اِس Dَ َيْعَلُمونَ 

امل معھم علي أساس ھذا التصنيف الرحب وإذا كان للوسطية ھذا القدر في اJسBم حتى تصنيف الناس عقدًيا والتع    
ومقتضي ذلك أن . الفسيح ، فB شك في حرص اJسBم علي الوسطية وسيلة في تعامله مع ما ھو دون العقيدة قدًرا وأھمية 

, يقف المسلمون أمام من يعيشون معھم في المجتمع موقف الجمود الذي ينظر فB يري أمامه إ, ا=بيض وا=سود ، وإنما 
وقد يتبدي ذلك واضًحا في صلح الحديبية .. ليھم أن يوسعوا معھم من مجال نظراتھم ليجدوا حلو,ً ما بين ھذين اللونين ع

لماذا : " وما تضمن من شروط رأي فيھا عمر بن الخطاب وأمثاله من الصحابة تناز,ت جعلت عمر يعترض ويقول 
ومن ھذا يتبين أن . ر ا=مر أن ھذا الصلح بشروطه كان خيًرا عظيًما وتمتد ا=يام وثبت آخ" .. نعطي الدنية في ديننا ؟ 

إن ھي إ, نظرة ضيقة بعيدة عن سمة  –نظرة بعض المنتسبين إلي اJسBم إلي المجتمع فيصنفونه صنفين ليس غير 
تھي دائًما بإثراء الفكرة الوسطية التي من طبيعتھا أنھا تترك الباب دائًما مفتوًحا أمام التفاھم والتقارب وا,تصال ، وتن

  . اJسBمية بوفود متBحقة ممن يقتنعون بھا نتيجة لھذا التفاھم والتقارب وا,تصال 
والقيمية وإن كانت من سمات الفكرة اJسBمية فإنھا كذلك سمة كل فكرة نزلت من السماء أو تمخض عنھا فكر بشري     

ولكن الذي  –والكرم والشجاعة والمروءة والرفق وما إليھا من القيم  سوي ، فما من فكرة إ, ودعت إلي الصدق والوفاء
اختصت به الفكرة اJسBمية دون سواھا من الفكر ھو امتزاج الوسطية بالقيمية ، فالقيم في ميزان الفكر اJسBمي إذا أفلت 

فالصدق دون أن تحكمه الوسطية . منھا  زمامھا من يد الوسطية فإنھا , ُتَعّد من القيم في شيء وصار الفكر اJسBمي براءٌ 
قد يكون وقاحة ، والشجاعة قد تتحول إلي تھور ، والكرم قد يصل إلي إسراف ونزف ، والصبر قد ينتھي بصاحبه إلي 

وقد . وھكذا يتغير وجه القيم إلي وجه آخر كريه مرذول ، , يقبله الطبع السليم ، و, يستقيم من ميزان العقول .. ا,ستكانة 
جعل القرآن الكريم القيمية صفة للفكرة اJسBمية في ذاتھا  ولكنه جعل الوسطية للقائمين علي ھذه الفكرة الحاملين لوائھا ، 

ومن ھنا كان العنصر البشري ھو في حد ذاته . =ن ا,حتفاظ بقيم الفكرة في حدود الوسطية يحتاج إلي العامل البشري 
ٌة َيْدُعوَن (: ن فصله عنھا ؛ إذ بدونه تفقد قيمھا ، وإلي ھذا يشير قوله تعالي جزًءا من الدعوة اJسBمية , يمك َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُم#

قُوا َواْختَ * إِلَى اْلَخْيِر َوَيأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُوَلئَِك ُھُم اْلُمْفلُِحونَ  لَفُوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُھُم اْلَبيBَناُت َوDَ َتُكوُنوا َكال#ِذيَن َتَفر#
ِ ُثم# ُينَ (: وقوله  )َوأُوَلِئَك لَُھْم َعَذاٌب َعِظيمٌ  َما أَْمُرُھْم إَِلى &# قُوا ِديَنُھْم َوَكاُنوا ِشَيًعا لَْسَت ِمْنُھْم ِفي َشْيٍء إِن# ل#ِذيَن َفر# ُئُھْم ِبَما َكانُوا َيْفَعلُونَ إِن# ا Bب( 

ومن ھنا نفھم لماذا قضي رسول _ صلي _ عليه وسلم ثBث عشر سنة في مكة في تربية أصحابه ليكونوا أھBً لحمل . .
وقد يكون من أعظم إنجاز اJخوان المسلمين . أعباء الدعوة اJسBمية دون أن ينحرفوا بھا عن الوسط إلي يمين أو شمال 

Bمية وسطيتھا دون انحراف أو انجراف وسط تيارات عاتية من طبائع شائھة ، ، أنھم استطاعوا أن يحفظوا للفكرة اJس
  . وأھواء جامحة ، وظروف قاسية 

  : الداعية البصير : رابًعا   
ولكن الجديد ھو إيجاد ا=مة التي تؤمن . فالفكرة إذن ليست شيًئا جديًدا ، بل إنھا فكرة قديمة قدم رسا,ت السماء     

ھذا ھو الجديد الذي تطلب الفكرة في كل زمان ومكان ، وتلح في طلبه .. لھا ، وتصوغ نفسھا في قالبھا بالفكرة ، وتعمل 
وبديھي أن أمة لن توجد ، .. تريد أن تري أمة تنادي بھا ، وتقوم بأعبائھا ، وتكون ھي المتحكمة في حياتھا .. من كل جيل 

وقام دعاة . ودون وجود الداعية فلن تكون أمة . ناس إلي ا,لتفاف حوله إ, بعد أن يوجد الداعية الذي يرفع اللواء ويدعو ال
اتخذ كل منھم رسائل لنشر دعوته ، ثم جاء حسن البنا فاتفق في الفكرة والھدف مع سابقيه ولكنه اختط في نشرھا أسلوبا 

طب عامة المسلمين وجماھيرھم كان ھدفه أن تكون دعوته عالمية ، ولكنه رأي أن يخاطب بھذه الفكرة أول ما يخا.. آخر 
، بادًئا بأطراف البBد وسكان القرى ، ثم قرر أن يكون له مركز في القاھرة , ليتصل بالذين تتركز السلطات في أيديھم 
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،وإنما ليتصل بفئة أخرى من جماھير الشعب ھم فئة الناشئة من طلبة المدارس والجامعة ، فقسم وقته وجھده بين ھؤ,ء في 
وبين جماھير الشعب في بطون الريف ، فكون من ھؤ,ء جميًعا قاعدة عريضة آمنت بالفكرة ، وعاھدت علي القاھرة 

  . العمل لھا ، والبذل في سبيلھا 
وھم بطبيعة تربيتھم وحكم مناصبھم يرون في  –فلما جاء دور مخاطبة علية القوم وأصحاب السلطة بالفكرة اJسBمية     

أن يعصفوا  –كدأبھم مع دعاة سابقين  –فأرادوا .. ، ينتقض من سلطتھم ، ويحد من ترفھم  ھذه الفكرة منافًسا لھم
بأصحابھا ، ولكنھم وجدوا أنفسھم ھذه المرة أمام مدZ عارم ھم عاجزون عن مواجھته ، من ھذه القاعدة الشعبية الراسخة 

Bالب Bد وخارجھا ، غير أن ذلك كله لم يتمخض عن شيء المتشعبة في قلوب أمة كاملة فاستعانوا بشياطين ا=نس في داخ
وقد يكون ھذا ھو السر في . الفكرة ھي الفكرة والدعاة ھم الدعاة ، والمؤمنون بھا في نمو علي مر ا=يام وازدياد .. يذكر 

ح بيئة لھا ، واستمرارھا ، ذلك أن حسن البنا بذر بذور ھذه الفكرة في أصل –دعوة اJخوان المسلمين  –ثبات ھذه الدعوة 
فتثبت نباًتا حسًنا ، تعھدھا فيه عاكفاً علي تعھدھا حتى أينعت وأثمرت وم?ت الربي والوديان ، ضاربة بجذورھا إلي 

ةٍ (أعماق ا=عماق  ِ َوَتْثِبيًتا ِمْن أَْنُفِسِھْم َكَمَثِل َجن# بَِرْبَوٍة أََصاَبَھا َوابِلٌ َفآَتْت أُُكلََھا ِضْعَفْيِن َفإِْن َلْم  َوَمَثلُ ال#ِذيَن ُيْنفِقُوَن أَْمَوالَُھمُ اْبِتَغاَء َمْرَضاِة &#
ُ ِبَما َتْعَملُوَن َبِصيرٌ    . )ُيِصْبَھا َوابِلٌ َفَطلp َو&#

  : الغلطة الكبرى لجمال عبد الناصر : خامًسا   
تحدًيا لkخوان  –لعبد الناصر ھي أنه  إذا استبعدنا سوء النية وحب ا,ستئثار بالسلطة ، فقد تكون الغلطة الكبرى    

أراد أن يثبت لھم أنه يستطيع أن يرسي دعائم حكمه دون الحاجة إليھم ، ظًنا منه أن اJخوان المسلمين ھي  –المسلمين 
مجرد فكرة ليس من الصعب علي حاكم أن ينتحل مضمونھا فتستقيم له ا=مور كما لو كان اJخوان المسلمون ھم القائمين 

. أن يم? مناصب الحكومة بأعظم الخيرات وأعلي المؤھBت  –عن طريق خزانة الدولة  –واستطاع فعBً . باء الحكم بأع
فأخذ بتBبيب ھؤ,ء الخبراء وذوي أعلي .. ولكنه ما لبث أن رأي الخلل والفساد يھز أركان الدولة ، ويھد في كيانھا 

أن يقر  –والحالة ھذه  –وكان المنطق يقضي . فساد الذمة وموت الضمير فقدمھم إلي المحاكم التي دمغتھم ب.. المؤھBت 
ولكن حاكمنا ما كان يستطيع أن يفعل ، فھو بحكم حقده أسير ھذا الحقد ، ثم إنه كان قد .. الحاكم بخطئه ، ويفئ إلي رشده 

: " ار كما يقول المثل السائر قطع علي نفسه خط الرجعة ، بما ارتكب من فظائع ضد اJخوان ، وبما سفك من دمائھم وص
  " . ليس بعد حرق الزرع جيره 

وھكذا لم يجد الحاكم الحقود أمامه إ, طريقاً واحًدا ليس غير ، ھو الطريق الذي سلكه من قبل ووجد فيه ا=فاعي     
ت ، فسيجد فيھم طلبته وظن أنه إذا لجأ إلي العسكريين الذين اعتادوا أن تحكم تصرفاتھم ا=وامر والعقوبا.. والشياطين 

التي تدير شئون الدولة كما تدور الساعة ، فم? المرافق واJدارات والشركات والمؤسسات بھم فلماذا كان من شأنھم ؟ كل 
فمواعيد الحضور ومواعيد ا,نصراف أصبحت تراعي بكل الدقة ، . الذي حققوه ھو إحكام الشكليات لھذه ا=عمال 

أخر عن الحضور دقائق ، كما أن التقارير والمذكرات تكتب ببراعة وإسھاب ، يضرب فيھا والعقوبات توقع علي من يت
وكل الذي يطربه أن نكتب ھذه التقارير بأسلوب يقربه إلي سيده الحاكم ، الذي .. علي الوتر الذي يطرب الرئيس العسكري 

يصله من ھذه التقارير التي , تمت إلي الواقع  أضحي , يعرف شيًئا اللھم إ, ما –يحكم رغبته في ا,ستئثار بكل شيء  –
والشعب يسمع .. فإذا جاءت مناسبة من المناسبات يلقي فيھا علي الشعب بياًنا ، ضمنه ما جاء بھذه التقارير .. بصلة 

 أصل لھا ويضحك ،ويرسل النكات ، =نه يسمع من الحاكم بيانات وأرقاًما ليس لھا في واقع حياتھم أثًرا ، إذ ھي مختلفة ,
 .  

وتعجب كيف يقع ھذا اJفساد من . وأخيًرا اكتشف الحاكم أن ھؤ,ء العسكريين ضللوه ، وأنھم أفسدوا مرافق البBد     
إن كانوا قد .. ليسوا إ, ناًسا كسائر الناس  –كما يسميھم  –ونسي الحاكم أن الضباط ا=حرار .. رجاله الضباط ا=حرار ؟ 

أعمال في الجيش علي الوجه ا=كمل ، فإنما ذلك تحت سوط القانون العسكري الذي , يرحم أما وقد  أدوا ما وكل إليھم من
فلم يعد من رقيب عليھم إ, ضمائرھم  –بعد أن انخرطوا في سلك الحياة المدنية والوظائف المدنية  –رفع عنھم ھذا السوط 
_ ، و, يخطر بباله أن ھناك حساًبا علي كل صغيرة وأني يكون Jنسان ضمير وھو , يعرف .. إن كانت لھم ضمائر 

  . وكبيرة بين يدي إله مطلع علي القلوب يعلم السر وأخفي 
  : ا9مة المسلمة ھي المعضلة : سادًسا   

يخطئ إذن من يظن أن مجرد المناداة بالفكرة اJسBمية وجعل الشريعة اJسBمية ا=ساس الذي تستمد منه ا=حكام ھو     
وا=مة المسلمة ھي  –فالنظام اJسBمي كل , يتجزأ ، وا=مة المسلمة جزء منه , ينفصل عنه . سه ا=خذ بنظام اJسBم نف

ا=مة التي صيغت في بوتقة التربية القرآنية صياغة أنشأت من كل فرد منھا صورة حية لھذا الدين بما فيه من خلق وآداب 
لفرد أداة إيجابية لھا أثرھا في الحياة وتترك طابعھا علي كل من تخالطه أو تحتك به وعبادات ومعاملة ، وبحيث يكون ھذا ا

ومن ھنا كان تركيز الطغاة والمخططين لھم , علي القضاء علي الفكرة اJسBمية في ذاتھا ، وإنما كان تركيزھم دائًما . 
ھي وحدھا القادرة علي جعل الفكرة اJسBمية  علي القضاء علي ھذه ا=مة التي أوجدھا حسن البنا في ھذا العصر والتي

وإن كان تحديد الفكرة اJسBمية ، وتوضيح معالمھا . حياة سارية في أوصال ا=مة ، ونبًضا دقاًقا في قلبھا الواھن المخدر 
تكوينھا قد تناوله القرآن الكريم بعشرات من آياته ، فإن آ,ف اfيات خصصت لبيان خصائص ا=مة المسلمة ، وكيفية 
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وتري ھذا واضًحا في سور .. والتحذير من آفات تفت في عضدھا أو تھدد كيانھا أو تقضي عليھا . والحث علي إيجادھا 
القرآن الكريم طوالھا وقصارھا علي السواء ، ففي الوقت الذي تفتح فيه سورة البقرة ببيان أخص خصائص ھذه ا=مة 

ا َرَزْقَناُھْم ُيْنفِقُونَ * َب ِفيِه ُھًدى لِْلُمت#قِينَ َذلَِك اْلِكَتاُب Dَ َريْ * الم(: فتقول  3ََة َوِمم# َوال#ِذيَن يُْؤِمنُوَن ِبَما أُْنِزلَ * ال#ِذيَن ُيْؤِمنُوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الص#
خَِرِة ُھْم ُيوِقُنونَ  ْ̀  )ِمْن َربBِھْم َوأُوَلِئَك ُھُم اْلُمْفلُِحونَ  أُوَلئَِك َعلَى ُھًدى* إَِلْيَك َوَما أُْنِزلَ ِمْن َقْبلَِك َوِبا

نري آخر سورة في القرآن تعلم ھذه ا=مة كيف تأخذ حذرھا من وساوس .. ثم تأخذ في بيان آفات ا=مم والتحذير منھا 
اسِ  ال#ِذي يَُوْسِوُس فِي ُصُدورِ * ِمْن َشرB اْلَوْسَواِس اْلَخن#اسِ (شياطين الجن واJنس في قوله تعالي    . )الن#

وحسبك أن تقرأ سورة كاملة كسورة التوبة لتري الروعة ا=خاذة في كشف وسائل المخربين ، ودخائل المنافقين ،     
فضBً عما جاء في صدر سورة البقرة في مفتتح الكتاب الكريم من إجمال ما فسرته سورة التوبة وسورة النساء وأكثر سور 

علي أن المعضلة الكبرى ليست في مجرد تحديد الفكرة وتوضيحھا ، وإنما ھي في العمل  مما يدل د,لة واضحة.. القرآن 
علي إيجاد ا=مة التي تحمل لواء ھذه الفكرة ،وتأخذ علي عاتقھا نشرھا بالقول والقدوة والعمل وما يقتضيه ذلك من حكمة 

ا وصيانتھا ، متصدية لكل من يعتدي عليھا ، قائمة علي إبرازھ. فالفكرة إذن بغير أمة متشربة لمعانيه . وجھاد وصبر 
  . , تكون شيًئا مذكوًرا حيث تفقد كيانھا ، وينعدم أثرھا في الحياة .. ساھرة علي أطرافھا وحدودھا 

حين كان يقص علينا ما عده رغبة من اJخوان في الوصاية عليه  ١٩٥٤لقد سمعنا من عبد الناصر في بيته في سبتمبر     
يطلبان أن أعرض علي اJخوان كل قرار للحكومة ) وذكر اسمين من اJخوان(لمرشد أرسل إلي فBًنا وفBنا إن ا: بقوله 

وأنا , أقبل ھذه الوصاية وسأستغني عن اJخوان ، وسترون كيف سأحكم  –قبل صدوره لكي أضمن تأييد اJخوان للثورة 
وقد غاب عن الرجل أن المعضلة ليس حلھا أن تجد . وان وفي كفاءات البلد ما يغني عن اJخ.. البلد بغير اJخوان 

 –وھما ثمرة الخوف من _  –الكفاءات فحسب ، وإنما المعضلة أن تجد الذين يجمعون إلي الكفاءات ا=مانة واJخBص 
ورحم _  " .أشكو إلي _ ضعف ا=مين وخيانة القوي : " و,زالت كلمة عمر بن الخطاب دستوًرا لمن يبغون اJصBح 

  . )َقالَْت إِْحَداُھَما َيا أََبِت اْسَتأِْجْرهُ إِن# َخْيَر َمِن اْسَتأَْجْرَت اْلَقِوي2 ا9َِْمينُ (: حين قالت =بيھا بعد تجربتھا مع موسي  شعيبابنة 
  : تكاليف الوسطية : سابًعا   

فلقد نكبت اJخوان بسبع . مشقات واf,م والتضحيات التزام اJخوان حد الوسط في فكرتھم وسلوكھم كفلھم كثيًرا من ال    
وقد تحدثنا عن ھذه الفتن في ثنايا الحديث الذي مضي  في ھذه المذكرات ونكتفي ھنا باJشارة إليھا فيما يلي . فتن عمياء 
  : لحضرھا 

  . قيقة اJمام فتنو زواج عبد الحكيم عابدين من ش – ٢.                        فتنة رفعت صديق  – ١    
  . فتنة حسين عبد الرازق وأحمد السكري  – ٤.                   فتنة شباب سيدنا محمد  – ٣    
  . فتنة تمرد رياسة النظام الخاص  – ٦.               فتنة ما بين الوفد واJخوان  – ٥    
  . فتنة ما بين الثورة واJخوان  – ٧    
في ھذه السبع أن اJخوان كانوا يعيشون فيما بين كل فتنة وأخري من ھذه الفتن في ھدوء  وليس معني حصرنا الفتن    

ومادام التطرف والحقد . واطمئنان ، ولكننا قصرنا اJشارة علي الفتن الجائحة التي كادت كل واحدة منھا أن تطيح بالدعوة 
ي أي مجتمع من ظھور آثارھا ، وھذه اfثار ھي ما وا=نانية والغرور من الغرائز المتأصلة في اJنسان ، فB مناص ف

التي " ا=مة الوسط " إذ يريد أصحابھا أن يكتسحوا كل ما يتعرض في طريقھم فيجدون في قبالتھم دائماً .. نسميه الفتن 
لمجتمعات يتخلف عنه حطام ، كانت ھذه ا. ومن ھنا يكون صدام . التزمت بتعاليم اJسBم وآدابه دون مغا,ة و, تقصير 

ولست ھنا بصدد إحصاء الحطام الذي تخلف من . أحوج ما تكون إليه لو أنه قاوم في نفسه ھذه الغرائز والتزم حد الوسط 
ولكنني أقرر أن .. وراء ھذه الفتن في دعوة اJخوان المسلمين ، فحسبي ما قدمت من إلقاء الضوء عليھا في سياق الحديث 

فبعضھم جني علي نفسه وذھب ضحية باردة بغير مبرر و, ثمن ، .. انوا ھم حطامھا الذين أوقدوا نار ھذه الفتنة ك
وبعضھم صار رماًدا تزوره الرياح ، وبعضھم ظن أنه سيقيم الدنيا ويقعدھا ، فلما واجه واقع الحياة تخاذل وتراجع 

  . وتضاءل حتى تقوقع وصار اسًما بغير مسمي 
لي قيد الحياة ، و رأوا بأنفسھم أن الھيئة التي رموھا بالضعف والتخاذل =نھا لم أما الذين بقوا من ھؤ,ء جميًعا ع    

وقد اشتد  –رأوھا في الوقت المناسب .. تطاوعھم في آرائھم بالنبذ إلي ا=عداء علي سواء وھي بعد بادرة غضة اJھاب 
 –ووجدوا أن إخوانھم القدامى ..  وقد صارت العقبة الكبرى أمام قوي الشر من طغاة ومستبدين ومستعمرين –عودھا 

ورأوا  –ھم الذين يتصدون بصدورھم لسھام ھؤ,ء الطغاة , يھابون و, يخافون  –الذين طالما رموھم بالضعف والخور 
البنا في غفلة من قوي الشر ھو الذي ثبت أمام الغارات الشرسة المتواصلة  نبأعينھم أن صBبة البناء عB بجدرانه حس

ورأوا بأعينھم أخيًرا أن الفكرة التي كانوا يتسارون بھا لغرابتھا علي المجتمع .. العدو وزال يشنھا دون ھوادة التي شنھا 
في ذلك الوقت ، قد صارت فكرة عالمية وأصبحت الھيئة التي تنادي بھا ھيئة عالمية ، حتى من غير دور أو ,فتات أو 

  . كيان رسمي 
سسھا ، ويشب ا=طفال عن الطوق ، ينسون أيام التدلل ، ويھرعون إلي حمل العبء ، عندما تفقد الدعوة قائدھا ومؤ    

  . والنھوض بالمسئولية ، فيسدون فراغ القيادة الشاغر باتحاد كلمتھم وائتBف قلوبھم وتناسي أشخاصھم 
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  كيف نؤمن بالقيادة ؟ : ثامًنا   
وھو ما اعتاد مسجلو . صBً أسرد فيه صفات قائد ھذه الدعوة سرًدا قد يBحظ قراء ھذه المذكرات أنني لم أفرد باًبا أو ف    

  : ومع تقديري لھذا ا=سلوب في كتابة تاريخ الدعوات فإنني آثرت العدول عنه لسببين  –تواريخ الدعوات أن يفعلوه 
ن قائد وآخر فيھا وجه ا,ختBف بي. صفات معينة  –مھما اختلفت الدعوات والفكر  –أن صفات القيادة : أولھما     

لن يعدو أن يكون  –والحالة ھذه  –منحصر في مقدار حظه من كل ھذه الصفات ، بإفراد باب أو فصل لسرد صفات القائد 
ھو أنني أري قائد الدعوة والدعوة شيًئا واحًدا أو قل ھما شيًئان ممتزجان معاً : والسبب اfخر .. شيًئا مألوفاً وكBًما معاًدا 

واحًدا منھما عن اfخر ، أو قل ھما شيًئا متكامBن يكمل مكل منھما اfخر ، وتاريخ الدعوات مواقف ،  , تكاد تميز
وطرق معالجة ھذه المعضBت .. والموقف ھو طريقة في معالجة معضلة بأسلوب يحل ھذه المعضلة دون مساس بالدعوة 

و=ن أترك للقارئ التعرف علي . القيادة  ھي عرض تفصيلي وتطبيقي لمواھب قائد الدعوة ومقدار حظه من صفات
كما , يفوتني . صفات القائد ومواھبه ومقدراته وخصائصه من أعماله ومواقفه ، خير من أن ألقنه ھذه الصفات بسردھا 

أن أقرر أنني لم أؤمن بقيادة الدعوة إ, بعد أن خضت معھا المواقف ، وقد أحببت أن يكون قرائي علي شاكلتي في تعرفھم 
وھذا ھو أسلوب في نظري يجنب المؤمنين بالدعوات والفكر غوائل التطرف الذي يعبرون عنه في أيامنا ھذه .. علي القائد 

بعبادة ا=شخاص ، وھو من أخطر ما يصيب مجتمًعا من المجتمعات ، =نه يعمي أتباع القيادة عن أخطائھا ، فتنحرف بھم 
  . وھم , يشعرون ھذه القيادة انحرافاً غير مأمون العواقب 

ولكن ھناك فرق بين اJيمان المطلق بالقيادة مھما انحرفت . ولست أنكر أن اJيمان بالقيادة , يتجزأ من اJيمان بالفكرة     
ولقد كان إيماننا بقيادتنا .. بالفكرة من طبيعتھا ، وبين اJيمان المقيد بالتزام فكرة جديدة محددة المعالم ، واضحة ا=سارير 

ومن ھنا كان . وإذا كان النوع المطلق ھو اJيمان ا=عمى ، فإن اJيمان المقيد ھو اJيمان البصير .. ن ھذا النوع المقيد م
فإذا لم تكن الفكرة واضحة محددة ، وارتضت فئة من الناس لنفسھا أن تؤمن بھا . اJيمان بالفكرة أساًسا Jيمان بالقيادة 

المائع ، فإن المؤمنين بالقيادة علي أساس فكرة كھذه لن يشعروا في يوم من ا=يام مھما علي ھذا الوضع الغائم الباھت 
ولعل ھذا بعض ما .. =ن في ميوعة الفكرة التي آمنوا بھا متسًعا لكل انحراف .. انحرفت قيادتھم أن قيادتھم قد انحرفت 

  . تعاني منه بBدنا في ھذه ا=يام 
صتھم القدرة اJلھية بحظ , بأس به من مواھب القيادة ، فاستعملوا ھذا الحظ الذي أنعم وھنا تكمن خطورة أشخاص اخت    

استغلوه في تحقيق أغراض شخصية ،  وبناء زعامة =نفسھم تثبت أقدامھم في أسباب .. _ به عليھم في غير ما شرع _ 
فضلوا وأضلوا وانتھوا إلي كوارث .. مصالحھا  السلطة ، مھما اقتضي ذلك من إغفال لمصالح الشعوب التي ائتمنتھم علي

ِ ُكْفًرا َوأََحل2وا (: وأخال أن ھؤ,ء ھم الذين أشارت إليھم اfية الكريمة .. حاقت بھم وببBدھم  لُوا ِنْعَمَة &# أََلْم َتَر إَِلى ال#ِذيَن َبد#
  . )َقْوَمُھْم َداَر اْلَبَوارِ 

  : 3ء معايير لaيمان عند الب: تاسًعا   
والقرآن الكريم . أصحاب الدعوات الجادة معرضون =لوان مختلفة من المشاق عليھم أن يخوضوھا ويصبروا عليھا     

يزخر بفيض من اfيات التي , تدع لمؤمن عذًرا أن يھرب من الميدان ، بدعوي أنه بوغت بھذه المشاق التي كان خالي 
ا َوُھْم Dَ * الم(: فتتحت به سورة العنكبوت الذھن عنھا ، فمثل ھؤ,ء يفضح كذبھم ما ا أََحِسَب الن#اُس أَْن ُيْتَرُكوا أَْن َيقُولُوا آَمن#

ُ ال#ِذيَن َصَدقُوا َوَلَيْعَلَمن# اْلَكاِذبِينَ * ُيْفَتنُونَ  ا ال#ِذيَن ِمْن َقْبلِِھْم َفَلَيْعَلَمن# &#  )َولََقْد َفَتن#

ْتُھمُ اْلَبأَْساُء وَ  أَمْ (: ويصدعھم قوله تعالي   ا َيْأِتُكْم َمَثلُ ال#ِذيَن َخلَْوا ِمْن َقْبلُِكْم َمس# اُء َوُزْلِزلُوا َحت#ى َيقُولَ َحِسْبتُْم أَْن َتْدُخلُوا اْلَجن#َة َوَلم# ر# الض#
ِ قَ  ِ أDََ إِن# َنْصَر &# ُسولُ َوال#ِذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر &# ولو شئنا أن نأتي بعشرات اfيات في ھذا الصدد لما بذلنا أي جھد ،  )ِريبٌ الر#

ولكننا نكتفي بھذه اJشارة ، وننتقل إلي السنة المطھرة فنقتطف من بستانھا الوارف زھرة واحدة ، فھي بمثابة شرح ما 
  : يقول ا=مام أحمد بن حنبل .. أجمله القرآن الكريم 

بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن صھيب أن رسول _ صلي _ عليه وسلم حدثنا عفان حدثنا حماد     
إني قد كبرت سني وحضر أجلي ، فادفع : كان ملك فيمن كان قبلكم ، وكان له ساحر ، فلما كبر الساحر قال للملك : " قال 

كان بين الساحر وبين الملك راھب ، فأتي الغBم علي و. فدفع إليه غBًما فكان يعلمه السحر . إلّي غBًما =علمه السحر 
ما حبسك ؟ وإذا أتي أھله ضربوه : الراھب فسمع من كBمه ، فأعجبه نحوه وكBمه ، وكان إذا أتي الساحر ضربه وقال 

ھلك أن وإذا أراد أ. حبسني أھلي : إذا أراد الساحر أن يضربك فقل : ما حبسك ؟ فشكا ذلك إلي الراھب فقال : وقالوا 
قال فبينما ھو ذات يوم إذ أتي علي دابة فظيعة عظيمة ، قد حبست الناس فB يستطيعون . حبسني الساحر : يضربوك فقل 

اللھم إن كان أمر الراھب : فأخذ حجًرا فقال : اليوم أعلم أمر الراھب أحب إلي _ أم أمر الساحر ، قال : أن يجوزوا فقالوا
فأخبر الراھب .. ورماھا فقتلھا ومضي الناس . احر فاقتل ھذه الدابة حتى يجوز الناس أحب إليك وأرضي من أمر الس

أي بني ، أنت أفضل مني ، وإنك ستبتلي فإن ابتليت فB تدل علّي فكان الغBم يبرئ ا=كمه وا=برص وسائر : بذلك فقال 
ما : فقال . اشفني ولك ما ھاھنا أجمع : ة فقال وكان جليس للملك فعمي فسمع به ، فأتاه بھدايا كثير.. ا=دواء ويشفيھم 

  . أشفي أحًدا ، إنما يشفي _ عز وجل ، فإن آمنت به دعوت _ فشفاك ، فآمن فدعا _ فشفاه 
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أنا ؟ قال : فقال .. ربي : يا فBن من رد عليك بصرك ؟ فقال : فقال الملك . ثم أتي الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس     
فبعث . فلم يزل يعذبه حتى دل علي الغBم .. نعم ، ربي وربك _ : أولك رب غيري ؟ قال : قال . ربي وربك _  ., : 

ما أشفي أحًدا ، إنما يشفي _ عز : أي بني ، بلغ من سحرك أن تبرئ ا=كمه وا=برص وھذه ا=دواء ؟ قال : إليه فقال 
فأخذه أيًضا بالعذاب ، فلم يزل به حتى دل . ربي وربك _ : رب غيري ؟ قال  أولك: قال . , : أنا ؟ قال : قال . وجل 

وقال ل?عمى . فأبي فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقاع شقاه . ارجع عن دينك : علي الراھب ، فأتي بالراھب فقال 
فأبي . ارجع عن دينك : ل للغBم وقا. ارجع عن دينك ، فأبي فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلي ا=رض : 

فذھبوا به فلما علوا . إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإ, فدھدھوه من فوقه : فبعث به مع نفر إلي جبل كذا وكذا وقال 
وجاء الغBم يتلمس حتى دخل علي الملك . فرجف بھم الجبل فدھدھوا أجمعون . اللھم اكفنيھم بما شئت : به الجبل قال 

إذا لججتم به البحر فإن : فقال ) سفينة صغيرة(فبعث به مع نفر في قرقور .. كفانيھم _ : ما فعل أصحابك ؟ فقال :  فقال
وجاء . فغرقوا أجمعون . فقال الغBم اللھم اكفنيھم بما شئت . فلججوا به البحر . رجع عن دينه وإ, فغرقوه في البحر 

إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما : ثم قال للملك . كفانيھم _ : فعل أصحابك ؟ فقال  ماذا: الغBم حتى دخل علي الملك فقال 
تجمع الناس في صعيد : وما ھو ؟ قال : قال . أمرك به ، فإن أنت فعلت ما أمرك به قتلتني ، وإ, فإنك , تستطيع قتلي 

ففعل . فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني " رب الغBم بسم _ : " واحد ، ثم تصلبني علي جذع ، وتأخذ سھًما من كنانتي ثم قل 
فوقع السھم في صدغه ، فوضع الغBم يده علي موضع " بسم _ رب الغBم : " ووضع السھم في كبد قوسه ثم رماه وقال 

لناس كلھم ، أرأيت ما كنت تحذر ؟ فقد و_ نزل بك ، قد أمن ا: آمنا برب الغBم ، فقيل للملك : فقال الناس .. السھم ومات 
قال . من رجع عن دينه فدعوه وإ, فأقحموه فيھا : وقال . فأمر بأفواه السكك فخدت فيھا ا=خاديد ، وأضرمت فيھا النيران 

: فكان الناس يتعادون فيھا ويتدافعون فجاءت امرأة بابن لھا ترضعه ، فكأنھا تقاعست أن تقع في النار ، فقال الصبي : 
  " . ي الحق اصبري يا أماه فإنك عل

  : وتعليقاً علي ھذا الحديث الشريف نقول     
ھذا الحديث رواه اJمام أحمد في مسنده ، ورواه مسلم في صحيحه ، كما رواه النسائي ، وقد جّوده اJمام  – ١    

  . الترمذي 
كان واحد فBبد من صدام ، قرر ھذا الحديث أن الحق والباطل , يجتمعان في مكان واحد ، وأنھما إذا وجدا في م – ٢    

  .يبدأه الباطل با,عتداء ، بعد أن تعوزه الحجة فB يجد أمامه من سBح إ, البطش والتنكيل 
يظن أھل الباطل أنھم يستطيعون بما أوتوا من وسائل القھر والبطش والتعذيب واJبادة أن يستأصلوا شأفة الحق  – ٣    

ِ ِبأَْفَواِھِھْم (خ ينبئنا بغير ذلك ، فالعاقبة تكون دائًما للحق وأھله ويمحوه من الوجود ، ولكن واقع التاري ُيِريُدوَن أَْن ُيْطِفُئوا ُنوَر &#
ُ إDِ# أَْن يُتِم# ُنوَرهُ َولَْو َكِرَه اْلَكافُِرونَ    . )َوَيْأَبى &#

المبطلين فقد يترك سنن الكون تأخذ  ليس شرطا علي _ أن يخرق العادات لينجي أھل الحق من بين براثن – ٤    
مجراھا امتحاًنا =ھل الحق وإمBًء =ھل الباطل ، حتى يأخذھم بجريرتين جريرة اعتناقھم الباطل ، وجريرة اعتدائھم علي 

م فB تزال ا=جيال المتعاقبة تدرس ممارستھم للظلم ، واعتداءھ.. أھل الحق ، وحتى يسجل عليھم الخزي في الحياة الدنيا 
ْنَيا َحَسَنًة (علي العزل من أھل الحق ، فتلحقھم بذلك لعنة ھذه ا=جيال حتى يرث _ ا=رض ومن عليھا  َواْكُتْب لََنا ِفي َھِذِه الد2

ا ُھْدَنا إَِلْيَك َقالَ َعَذابِي أُِصيُب ِبِه َمْن أََشاُء َوَرْحَمتِي َوِسَعْت ُكل# َشْيٍء َفَسأَكْ  ِخَرِة إِن# ْ̀ َكاَة َوال#ِذيَن ُھْم ِبآَياتَِنا َوفِي ا ُتبَُھا لِل#ِذيَن َيت#قُوَن َوُيْؤتُوَن الز#
  . )ُيْؤِمنُونَ 

و, يزال ھذا الغرور يستبد بصاحبه . من أخطر أضرار السلطة ، أنھا تبعث في نفس صاحبھا أسباب الغرور  – ٥    
ھذا الوھم ضا,ً ھائًما , يوقظه إ, قارعة تصيبه أو تحل  ويظل يعيش في. حتى ينسي أنه مخلوق حقير ، فيدعي اJلوھية 

  . وليته يفئ إلي الحق ، وقد امت? صدره بكبر ما ھو ببالغه .. قريًبا من داره 
ھؤ,ء المغرورون من أصحاب السلطة لن يعدموا أن يجدوا بطانة تؤمن بباطلھم ، تقدس أشخاصھم ، وتضع  – ٦    

وھؤ,ء ھم الذين . زين لھم أعمالھم ، وتجد سعادتھا في مشاركتھم في البطش واJرھاب نفسھا في خدمة ظلمھم ،  وت
بِيلَ (: يقولون يوم القيامة  َنا إِن#ا أََطْعَنا َساَدَتَنا َوُكَبَراَءَنا َفأََضل2وَنا الس# َنا آتِِھْم ِضْعَفْيِن ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعْنُھْم َلْعًنا كَ * َوَقالُوا َرب#  )بِيًراَرب#

ٌة َلَعَن (: فيرد عليھم _ عز وجل بقوله   اِر ُكل#َما َدَخلَْت أُم# ْت أُْختََھا َحت#ى إَِذا َقالَ اْدُخلُوا ِفي أَُمٍم َقْد َخَلْت ِمْن َقْبلُِكْم ِمَن اْلِجنB َواْ�ِْنِس فِي الن#
اَرُكوا ِفيَھا َجِميًعا َقاَلْت أُْخَراُھْم 9ُِوDَُھْم رَ  اِر َقالَ لُِكلm ِضْعٌف َوَلِكْن Dَ َتْعَلُمونَ اد# َنا َھُؤDَِء أََضل2وَنا َفآتِِھْم َعَذاًبا ِضْعًفا ِمَن الن#   .  )ب#

حين يخرق _ تعالي العادات Jنسان مقرب إليه ، , يفعل ذلك تكريًما لھذا اJنسان ، بقدر ما يفعله تحقيًقا =مر  – ٧    
فلم يكن خرق العادات للغBم مجرد تكريم له ، وإنما كان وسيلة . ي ا=حداث ويتبدل به وجه التاريخ عظيم يتغير معه مجر

  . لدخول أھل المملكة بقضھم وقضيضھم في اJيمان بعد أن كانوا كافرين 
تعذيب وحتى Jيمان باللمس حBوة تھون أمامھا كل المرارات ، مرارة اJيذاء واJھانة ، ومرارة التنكيل وال – ٨    

مرارة الموت ، وھذا كان حال الراھب وحال الغBم وحال جليس الملك ا=عمى وحال أھل المملكة الذين احتشدوا ليشھدوا 
. ولذا فإنھم كانوا يتسابقون إلي النار التي أججھا الملك في ا=خاديد غير ھيابين و, مترددين و, جزعين .. قتل الغBم 

ع من اJيمان الذي , يتطرق إليه الشك ، و, يطرأ عليه الضعف ، و, يتسرب إليه الوھن ،وھو واJيمان باللمس ھو النو
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َوإِْذ َقالَ إِْبَراِھيُم َربB أَِرِني َكْيَف ُتْحيِ اْلَمْوَتى َقالَ أََولَْم تُْؤِمْن َقالَ َبلَى َوَلِكْن (: النوع الذي طلبه إبراھيم من ربه سبحانه حين قال 
ْيِر َفُصْرُھن# إَِلْيَك ُثم# اْجَعلْ َعَلى ُكلB َجَبٍل ِمْنُھن# ُجْزًءا ثُ لَِيْطَمِئ َ َعِزيٌز َحِكيمٌ ن# َقْلبِي َقالَ َفُخْذ أَْرَبَعًة ِمَن الط#   .  )م# اْدُعُھن# َيأْتِيَنَك َسْعًيا َواْعَلْم أَن# &#
أن يكون ھو أول المؤمنين برب الغBم ،  –نفسه صدق الغBم وقد رأي الملك ب –حكم العقل والمنطق كان يقضي  – ٩    

فقد جحد وتغطرس ، وازداد إمعاًنا في الظلم والعسف فھل كان الملك فاقد عقله ؟ والرد . ولكن الذي حدث كان عكس ذلك 
َخَذ إِلََھُه َھَواهُ َوأََضل#هُ (: علي ذلك يقرره القرآن في قوله تعالي  ُ َعلَى ِعْلٍم َوَخَتَم َعلَى َسْمِعِه َوَقْلبِهِ َوَجَعلَ َعلَى َبَصِرِه  أََفَرأَْيَت َمِن ات# #&
ُرونَ  ِ أََف3َ َتَذك# ْھُر َوَما* ِغَشاَوًة َفَمْن َيْھِديِه ِمْن َبْعِد &# ْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما يُْھلُِكَنا إDِ# الد# لَُھْم بَِذلَِك ِمْن ِعْلٍم إِْن ُھْم إDِ#  َوَقالُوا َما ِھَي إDِ# َحَياُتَنا الد2

 ) َيُظن2ونَ 

  .  
وھواجس . فاJنسان ليس مسيًرا بعقله وحده ، وإنما تسيره مع العقل عواطفه وھواجس نفسه والظروف المحيطة به     

متضخمة معربدة حتى النفس وعواطفھا إذا وجدت من البيئة المحيطة به ما يستجيب لھا ويفسح المجال أمامھا ، وتنطلق 
تكون لھا السيطرة علي صاحبھا ، فيقول العقل كلمته ، ولكن ھذه تقذف بھذه الكلمة بعيًدا لتكون ھي وحدھا القاضية 

وأولئك الذين بوأتھم الظروف دست السلطة يجدون ممن حولھم عادة من ينفخون في أوداجھم ، وينفثون في .. الحاكمة 
وقليل  –حقيقة أنفسھم ، وتستبد بھم ا=وھام يوًما بعد يوم حتى يحملوا الناس علي عبادتھم  –كما قدمنا  –روعھم ما ينسيھم 

  . من الحكام من استطاع النجاة من ھذا اJخطبوط اللعين 
ثم جاء ، و, شك في أن الغBم قد تعھد للراھب بذلك . طلب الراھب من الغBم إذا ھو امتحن أ, يدل عليه  -١٠   

وأتي ، وظلوا يعذبون الغBم حتى دل علي الراھب .. وأمر الملك بتعذيب الغBم حتى يدل علي الذي علمه ا,متحان ، 
  . الراھب فقتل 

  : وھنا قضية ينبغي تمحيصھا وتتلخص في ھذا السؤال     
ھذا جريمة خلقية  ھل في. ھل إخBل الغBم بعھده للراھب ،وإفضائه باسمه تحت تأثير التعذيب ، وكشفه لھم عن مكانه     

  تمس اJيمان وتجرحه ؟ 
, شك في أن الغBم كان يعلم أن ظفرھم بالراھب معناه قتله ، فھل باء الغBم بذنب مقاتل الراھب ؟ إن الحكم في ھذه     

نه ، القضية يھمنا نحن اJخوان المسلمين باعتبارنا أصحاب دعوة تعرضنا لما تعرض له الغBم ،وكان من بعضنا ما كان م
واعتقد الكثيرون من اJخوان .. وتسبب إفضاء بعضنا بأسماء آخرين في القبض عليھم وإرھاقھم وسجنھم وتعذيبھم وقتلھم 

أن ھؤ,ء اJخوة الذين دلوا علي غيرھم تحت سوط التعذيب ناكثون بعھدھم ، مفرطون في حق دعوتھم ، واعتبروھم قد 
إن قصة الغBم تقضي بأن علي اJخوة . طرف حتى شعروا بأنھم منبوذون وأخذوا يغضون عنھم ال.. وھنوا واستكانوا 

فلو كان اJد,ء بشيء مما يرضي ا=عداء تحت تأثير التعذيب يجرح .. الBئمين أن يعيدوا النظر علي ضوء ھذا الحديث 
، وأجري علي يديه خوارق العادات اJيمان ، لرفع _ تعالي يده عن ھذا الغBم الذي دل علي الراھب ، ولما أبقاه في كنفه 

ِ ِمْن (: علي ذلك أن , يتناقض مع صريح القرآن حيث يقول تعالي . حتى أسلم شعب المملكة بأسره علي يديه  َمْن َكَفَر ِبا*#
ِ َولَُھْم َعَذاٌب َعِظيمٌ َبْعِد إِيَماِنِه إDِ# َمْن أُْكِرَه َوَقْلبُُه ُمْطَمئِنp ِباْ�ِيَماِن َوَلِكْن َمْن َشَرَح ِباْلُكفْ    . )ِر َصْدًرا َفَعلَْيِھْم َغَضٌب ِمَن &#

  بعد كل الذي حدث أين ا�خوان المسلمون ا`ن ؟ : عاشًرا   
أن  –ونحن نطل اfن علي منتصف الثمانينات  –واfن وقد وضعت التجربة بين يدي القراء الكرام بحذافيرھا ، نريد     

ولقد استغرقت التجربة ربع قرن أو يزيد ، وأمكن . تجربة ونجبله فيھا من أول يوم فيھا حتى آخر يوم نعيد النظر في ھذه ال
  : عرضھا في ھذه الصفحات ، ويمكن إجمالھا في النقاط التالية 

  . نشأة في أحضان اJخوان المسلمين  – ١    
  . جعلھا لحساب اJسBم في حماية اJخوان المسلمين بعد التعھد ب" بالثورة " قيام  – ٢    
  . والتملص من العھد " الثورة " نجاح  – ٣    
  : محاو,ت ,حتواء ھيئة اJخوان المسلمين وتطويعھا Jدارة عبد الناصر وأھوائه بوسائل منھا  – ٤    
  . باللف والدوران حولھا  –أ     
  . بإنشاء ھيئات ضرار بجانبھا  –ب    
  . ظام الخاص في افتعال فتن داخلية باستغBل قيادة الن –ج    
  . بإصدار قرار بحل الھيئة واعتقال المرشد العام وقيادات الھيئة مع تسوئ سمعتھا باللجوء إلي الكذب  –د     
فشل كل ھذه الجھود ، واضطرار عبد الناصر للتظاھر باJذعان مع تنويم اJخوان مستغBً في ذلك ما ھو  – ٥    

حيث دبر في ظل ذلك مظاھرات مأجورة قلبت الوضع وجعلته في موقف القوة  –كھم بعھودھم معروف عنھم من تمس
  . وجعلت اJخوان في موقف الضعف 

محاولة لتتدارك الموقف بعد أن أخذ في التدھور السريع ، في محاولة للحصول علي ھدنة يسترد اJخوان فيھا  – ٦    
  . جديد ، وفشل ھذه المحاولة  أنفاسھم ويراجعون فيھا خططھم علي ضوء واقع

محاولة عبد الناصر خلع المرشد العام ، وتسخير وسائل اJعBم لنشر ا=كاذيب عن اJخوان مع حرمان اJخوان  – ٧    
  . من جميع وسائل النشر 
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  . فشل ھذه المحاولة وظھوره بنفسه علي المسرح  – ٨    
، مما لم يسبق له مثيل بقصد إبادة الھيئة مع تسخير جميع  ١٩٥٤ام استخدامه جميع وسائل البطش واJرھاب ع – ٩    

  . وسائل الدولة وإمكاناتھا في ذلك 
أحكام اJعدام والسجن المؤبد وبآ,ف السنين علي مختلف أفراد اJخوان مع استعمال كل أساليب التعذيب حتى  -١٠   

  . الموت 
ھذه  –ا=ولي لحساب الغرب أما ھذه المرة فكانت لحساب السوفيت وكانت .  ١٩٦٥إعادة الكرة مرة أخري عام  -١١   

المرة كانت علي أوسع نطاق وبوسائل تعذيب وإبادة مستحدثة للقضاء ھذه المرة , علي اJخوان المسلمين فقط بل علي كل 
  . من يمتون إلي الفكرة اJسBمية بسبب من قريب أو من بعيد 

وقد فصلنا بجمعھا في ھذه السطور بعد أن قرأ القراء تفاصيلھا لتوجه . غاية اJجمال ھذه ھي خطوات التجربة مجملة     
  : إليھم بعد ذلك سؤا,ً 

إن : ولتوضيح ھذا السؤال نقول  -ھل نجح عبد الناصر فيما كان يريد تحقيقه فيما يتصل بھيئة اJخوان المسلمين ؟     
الھيئة Jرادته ، فلما فشل في ذلك نتيجة وجود حسن الھضيبي حول كل  عبد الناصر كان يريد في أول ا=مر أن يطوع ھذه

جھوده إلي إزاحة ھذا الرجل من مكانه  فلما فشل في ذلك قرر القضاء علي ھذه الھيئة قضاًء مبرًما , قيام لھا بعده  ، 
بد الناصر والمرشد وآ,ف ومات ع. وفعل في سبيل ذلك ما , يخطر ببال إنسان من البطش والقتل والتعذيب واJرھاب 

؟ سؤال يجيب .ھل انقرض اJخوان المسلمون . فھل حقق عبد الناصر ھدفه في إبادة اJخوان ؟ .. اJخوان في السجون 
  : عليه الواقع فيقول 

دد إن ھؤ,ء الذي ادعي عبد الناصر أنه أبادھم أصدروا مجلة الدعوة فكان توزيعھا يفوق الثمانين ألف نسخة من الع    
إن ھؤ,ء الذي ادعي عبد الناصر أنه أبادھم ھم الذين رشحوا فرًدا منھم في إحدى دوائر اJسكندرية ضد خمسة .. الواحد 

ھؤ,ء الذين اعتقد . عشر مرشًحا أكثرھم من وزرائه في أول انتخابات حرة لمجلس الشعب فنجح ھذا الفرد وسقط الباقون 
ذھا الشعبي ١المناسبات التي تتباري فيھا كل ا=حزاب والھيئات في إظھار مدي نفو عبد الناصر أنه أبادھم ھم الذين تشھد

فتشھد ھذه المناسبات بأن جموع المستجيبين لنداء اJخوان أضعاف المستجيبين للحكومة وحزبھا مع ما في ا,ستجابة .. 
دون دعوة و,  –بوعية في بيوت _ بل إن اجتماعاتھم ا=س –لحزب الحكومة من مغريات وما يرجي من حوله من مغانم 

  . تفوق اجتماعات أنصار الحكومة التي تعد لھا بكل وسائل اJعداد واJغراء  –تحضير 
,زال اJخوان يحتلون مكانھم المرموق في الحياة ا,جتماعية والحياة السياسية في مصر ، و,زالت تتحرك بإشارتھم     

و,زالت فكرتھم عالية شامخة ـ،و,زال تيارھم دفاًقا قوًيا يشق  –الحياة في مصر عشرات ا=لوف في كل موقع من مواقع 
, ننكر أن اJخوان فقدوا الكثير من . طريقه وسط كل التيارات , يتوقف لحظة واحدة مھما ووجه مده بمعوقات وعقبات 

فنال البطش كثيًرا من ھذه ا=رواح  ا=رواح وا=جسام ، ولكنھم لم يفقدوا ذاتھم التي أحاطوھا بأرواحھم وأجسامھم
لقد كانت ذاتھم في ذلك .. وا=جسام ولكن ذاتھم لم تمس ، ولم تصل إليه اليد الباطشة ، مع أن الذات كانت ھي المقصودة 

الوقت متمثلة في مرشدھم ، فلو أنھم فرطوا فيه أو سلموا بتنحيته لذابت فكرتھم في محيط أھواء عبد الناصر ، ولخرجت 
ا=مر شيًئا آخر اسًما علي غير مسمي ، ولفًظا بB معني ، كأحزاب الحكومة ، معالم فكرتھا ما تحدده لھا أھواء  آخر

وإذن لحفر التاريخ بيده قبًرا يواري في رفاتھا ، ولكانت ,فتاتھا بعد ذلك عند الشعب بمثابة شواھد لھذا القبر .. رئيسھا 
عاًما علي أشد ما يخطر ببال من القھر والعذاب واJذ,ل حفظ لھذه الفكرة  ولكن صبر عشرين. كتب عليھا اسم صاحبه 

و,زالت  –فB زال يھتف بھا اليوم بنفس الصيغة وبنفس ا=لفاظ التي ھتف بھا حسن البنا في أول ھتاف له بھا . تميزھا 
وأھيل عليھا جيل من ھذه . .تزھي بطھرھا وبراءتھا ونقائھا مثل صرة من الجواھر النفيسة ألقيت في القاذورات 

فلما رفعت ھذه القاذورات إذا بالجواھر النفيسة محفوظة داخل صرتھا ، محتفظة بلمعانھا وبريقھا ونفائسھا . القاذورات 
قَ ( ُسوِل ِمْن َبْعِد َما أََصاَبُھُم اْلقَْرُح لِل#ِذيَن أَْحَسُنوا ِمْنُھْم َوات# ِ َوالر# اُس إِن# الن#اَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم * ْوا أَْجٌر َعِظيمٌ ال#ِذيَن اْسَتَجاُبوا ِ*# ال#ِذيَن َقالَ لَُھُم الن#

ُ َوِنْعَم اْلَوِكيلُ  َبُعو* َفاْخَشْوُھْم َفَزاَدُھْم إِيَماًنا َوَقالُوا َحْسُبَنا &# ِ َوفَْضٍل لَْم َيْمَسْسھُْم ُسوٌء َوات# ُ ُذو َفْضٍل َفاْنَقَلبُوا بِنِْعَمٍة ِمَن &# ِ َو&# ا ِرْضَواَن &#
  . )َعِظيمٍ 
فماذا تقرأ في مBمح وجھه ؟ وماذا تسمع من بنات .. إنك لتقابل ا=خ المسلم الذي قضي زھرة شبابه في أتون البBء     

رج بدمائه في الرغام إنك , تلمح إ, الرضا ، وكأن ھذا الوجه لم تسل دماؤه تحت أسواط العذاب ، وكأنه لم يض.. لسانه ؟ 
دعوته خرجت من المعركة سالمة  يثم إنك , تسمع منه إ, حمد _ وشكره , علي أنه نجا من أيدي الظالمين ، إنما عل.. 

حقاً صدق رسول _ صلي _ .. أن تنال منھا و, أقل القليل  –التي نالت من أصحابھا  –لم تستطع يد الظلم واJرھاب 
لقد فشل عبد الناصر فيما قيض لتحقيقه كل جھوده ،وبذل للوصول إليه كل حياته " . أ, إن سلعة _ غالية  : "عليه وسلم 

ولكن دعوة اJخوان المسلمين بقيت كما كانت عزيزة .. راح تلحق به مظالمه .. فراح إلي حيث يروح كل جبار عنيد .. 
الناصر ، كمثل رجل آلت إليه عن أبويه وثيقة يمتلك بھا داًرا  ومثل ما كان من أمر اJخوان المسلمين مع عبد. شامخة 

طامًعا في أن يضع يده عليه ، وحاول ذلك  –وقد نفس عليه أن يمتلك مثل ھذه الدار  –فارھة عظيمة فجاء أحد أقاربه 
 –فسيكونون شركاء فيھا فألب عليه خاصة أھله ا=قربين ملوًحا لھم بأنه إذا آلت إليه الدار .. بوسائل وحيل ماكرة فاشلة 

فراح واستأجر عصابة من المجرمين ، وھاجموا الرجل محاولين استخBص الوثيقة منه .. ولكن ھذه المحاولة فشلت كذلك 
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ومع ذلك ظل .. ، ولكنھم وقد استفرغوا كل جھدھم معه وأذاقوه ألوان العذاب حتى شرحوا جسده ضرًبا وتجريًحا 
وقام الرجل مثخًنا بالجراح ولكن الوثيقة في قبضة .. اھم ومات مستأجرھم ففروا ھاربين وخارت قو.. مستمسكا بالوثيقة 

  . يده 
وعند ھذا الحد من الكتابة في ھذا الفصل فكرت في عبارات أختمه بھا ، وأرجأت ذلك بعض الوقت حتى قرأت ذلك     

وھو نقاش " الحكيم علي فراش المرض  مع ةثرثر" بجريدة ا=ھرام تحت عنوان  ٢٩/٧/٨٤بعض الوقت حتى قرأت في 
 – ١٩٥٢يوليو  ٢٣يديره ا=ستاذ صBح منتصر مع ا=ستاذ توفيق الحكيم ينشره في حلقات أسبوعية بمناسبة ذكرى ثورة 

الذي أصدره توفيق الحكيم بعد وفاة عبد " عودة الوعي " وكان دور ھذه الحلقة الرابعة من النقاش يدور حول كتاب 
  : يت أن أنقل منه فقرات تكون خاتمة لھذا الفصل الناصر ، فرأ

لماذا قال عن " عودة الوعي " لماذا كتب توفيق الحكيم : يقدم ا=ستاذ صBح منتصر لنقاشه مع الحكيم بھذه المقدمة     
ما يلتقي به في عبد الناصر ما قاله بعد أن مات ، وھو الذي منحه حًيا أرفع ا=وسمة وأعBھا ؟ ماذا يقول لعبد الناصر عند

  : اfخرة ؟ ثم وجه إليه السؤال 
  ؟ " عودة الوعي " ما الذي بھذا المفھوم أردت أن تقوله في : سؤال     
أن يكون ھناك نقد موضوعي للنظام الذي استقبلته بالحماسة والذي تحول شيًئا فشيًئا إلي .. أن تفتح الملفات : الحكيم     

ولكن المصيبة ا=عظم . ھزيمة أي دولة عسكرًيا ليست مصيبة . منكرة من عدو صغير نظام بوليسي ، وأدي إلي ھزيمة 
وا=كبر وا=خطر في ھزيمتنا من إسرائيل ھي أن البرلمان المفروض فيه أن الشعب اختاره ليسأل ويستجوب ، لم يجرؤ 

نا في إطار حبنا له وإخBصنا له وللثورة إنه مع حبنا وإجBلنا العميق لزعيمنا ، فإن: نائب واحد من أفراده أن يقف ويقول 
.. لم نسمعه .. مجرد سؤال يلقيه نائب واحد بكل ا,حترام . كيف وقعت الھزيمة .. فإننا نريد أن يوضح لنا أمًرا واحًدا 

 إذن كنا وكان! . نائب يرقص ؟.. نعم ! وبد,ً من ذلك فإن الذي حدث في مجلس الشعب عندنا بعد الھزيمة ھو الرقص ؟
وغاب عنھم الوعي بضرورة . نوابنا في حالة وعي وعي غائب ، أو في نظام جعل الناس يعتادون الھتاف والتصفيق 

  . السؤال والمناقشة 
ماذا تقول لعبد الناصر عندما تلتقي به في اfخر ؟ لو سألك في ھذا اللقاء عن أخطائه في الحكم فماذا سوف : سؤال     

  . تقول له ؟ 
إنك حاولت أن تكون أًبا يفعل ما , يجوز أن يفعله ا=ب ، عندما يحدد ,بنه كل خطواته ، ماذا : سأقول له  :الحكيم     

يأكل وماذا يشرب ، ومن يحب ومن يكره ، ومن يتزوج ، وماذا يقرأ ، وماذا يقول ، وأين يسھر ، ومن يصادق ، ومن 
وھذا أدي بنا إلي فقد شخصيتنا ، ووصل بنا إلي فقد . الناصر  إنك جعلت البلد في إطار من صنع عبد: سأقول له . يعادي 
وسأقول له . وعندما وقعت الھزيمة لم يجرؤ واحد علي الوقوف وتوجيه مجرد سؤال بسيط عن سبب ما حدث . وعينا 
ا إنك حجبت قراءة تاريخ مصر عن الشعب ، وإنك أمسكت تاريخ مصر وضغطته ووضعته في جيب الثورة ،و ھذ: أيًضا 

  . ما أضعف شخصية مصر ، بينما كانت مسئولياتك أن تثقف الشعب وتعلمه وتجعله يختار الطريق الذي يريده 
وھناك نقطة ھامة , يفوتني أن أنبه إليھا وأعدھا غاية في ا=ھمية ، تلك ھي أن الخطة التي وضعت بإحكام .. ھذا     

كانت أن يقضي  –ھذه الخطة ھل في مصر أم في خارج مصر  و_ يعلم أين وضعت –للقضاء علي اJخوان المسلمين 
ولكن الذي حدث أن كل . اJخوان المسلمون بأنفسھم علي أنفسھم حتى يكون القضاء بذلك قضاًء مبرًما , قيام بعده 

طين فلم يبق أمام المخط.. باءت جميًعا بالفشل  –ا=ساليب التي خطط لھا ليكون القضاء عن طريقھا لھذه الطريقة 
والمنفذين إ, الطريق الوحيد الذي حاولوا تفاديه من قبل وھو طريق المواجھة ، وھو طريق بالرغم من كل ما فيه من 
قسوة وفجور ووحشية ، فإنه , يؤدي إلي النھاية إلي القضاء علي ھيئة تقوم علي أسس راسخة من المبادئ السامية ، 

وھم كانوا يعلمون ذلك ولكن لم يكن أمامھم من سبيل آخر بعد .. بخالق الكون  والتربية الروحية الصافية وا,رتباط القلبي
قفزة الموت التي  –بتوفيق من _ وحده  –وھكذا تفادى اJخوان المسلمون . أن جربوا كل وسائل التفجير من الداخل 

  .  حوصروا من كل مكان حتى يقفزوھا ، ولكن الحق تبارك وتعالي عصمھم وأبقي عليھم 
وھكذا وصلت إلي ھذا القدر في المذكرات التي أنقلھا من مسوداتھا ، وجدتني كنت في ھذه المسودات قد تجاوزت ھذا     

ويبدو أنني حين كتبت عن ھذا العھد إلي ھذا التاريخ قد خطر لي .  ١٩٧١القدر وكتبت عن عھد السادات إلي أواخر عام 
جزء الثالث فيه ، ولكن خطر لي في الوقت خاطرة أخري جعلتني أذيل ما آنذاك أن أضمن ھذا القدر من عھد السادات ال

ً إلي مواصلة قراءة التعليق : " كتبت بالعبارة اfتية التي أنقلھا للقراء من المسودات  و,بد أن القارئ واجد نفسه مشغوفا
لحكم الصحيح , ينبغي أن يجتزئ علي ما جد من أحداث بعد ذلك ، ولكننا نقف في ھذه المذكرات عند ھذا الحد ، =نه ا

فترة من عھد من العھود فيحللھا ويصدر حكمه عليھا ، بل ينبغي أن يتريث المراقب حتى يتم العھد كامBً بما فيه من سلب 
  . وإيجاب ، فينظر فيه نظرة شاملة تستوعبه جميًعا ، فإذا أصدر حكمه حينئذ كان أقرب إلي العدالة والصواب 

  : الفصل الثاني   
  : كبح مؤامرة اشرأبت بعنقھا مرة أخري   
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حسن البنا وكبار " في الفصل الخامس من الباب الرابع من الجزء الثاني من ھذه المذكرات ، وفي صدر الحديث عن     
بعد أن استعرضت عدًدا من أبرز ھؤ,ء الدعاة ، وألمحت بلمحة سريعة " الدعاة في العالم اJسBمي في العصر الحديث 

وفي .. جملة عن معالم أسلوب كل منھم في الدعوة ، وعقبت علي ذلك ببيان عن موقف حسن البنا من ھؤ,ء الدعاة م
مزيد وتحذير من : " كتبت نحو خمس صفحات تحت عنوان قصدت أن يكون بارًزا يلفت النظر ، نصه ) ٣٠٠(صفحة 

والمطالعون لھذا " . ه الدعوة في نفوس المسلمين تجريح قادة الدعوة اJسBمية أسلوب خبيث لھدم ھذ –تدبير خطير 
.. أن ھذه الصفحات قد أقحمت علي السياق إقحاًما  –حين يقرأون ھذه الصفحات الخمس  –الجزء من الكتاب قد يحسون 

. ع ولمن أحس بھذا الشعور من القراء العذر ، فلقد كان ھذا الجزء من الكتاب معًدا للطبع دون أن يكون فيه ھذا الموضو
  . ولكن موقًفا طرأ في آخر لحظة ألزمني أن أقحم ھذه الصفحات 

ومن حق القراء أن يحيطوا بھذا الموقف علًما ، ,سيما وقد أثبتت ا=حداث بعد ذلك أنني كنت محقاً في المسارعة إلي     
ءني أحد ا=حباب يستأذنني في ذلك أنه بعد أن نشر الجزء ا=ول من ھذه المذكرات جا. الكتابة فيه والتخدير من أخطاره 

أن يزوروني أربعة من اJخوان ليعرضوا بعض مBحظات لھم فيما يتصل بنقاط معينة فيه ، فرحبت وحضر ا=ربعة 
المثقف . واJخوة ا=ربعة من الجيل اJخواني الحديث .. الذين لم أكن قد شرفت بمعرفتھم ومعھم إخوان وثيقا الصلة بي 

حتى داھموني .. وكانت أكثر مBحظاتھم استفساًرا قمت ببيانه . ويشغلون مناصب تعليمية مرموقة  المتطلع إلي المعرفة
وتبين لي أن ھذه المBحظة ليست مجرد . وقد استغرقت مBحظتھم ھذه أكثر الوقت . آخر ا=مر بمBحظة أذھلتني 

=نني ,حظت .. ض ا=صيل من زيارتھم مBحظة ، بل ھي اعتراض منھم علي نقطة معينة كانت ھي بيت القصيد والغر
في عرضھم لحججھم في ھذا ا,عتراض أنھم كانوا في أكثر الوقت يرجعون إلي ورقة بأيديھم يقرأون منھا بعض نصوص 

  . كأنما نقولھا من مرجع من المراجع 
ت ، فلما علمته تكاملت صور فسألتھم عن ھذا المرجع الذي استقوا منه ھذه المعلوما.. وقد صبرت حتى أنھم ما عندھم     

الموضوع في خاطري ووضح لي أن ھؤ,ء اJخوة ا=ربعة إن ھم إ, ضحية مؤامرة محبوكة ا=طراف للقضاء علي 
وإذا كان ھؤ,ء إخواًنا مسلمين ووقعوا في حبائل ھذه . الدعوة اJسBمية وھدمھا في نفوس المسلمين بطريقة ماكرة مبتكرة 

وكان الذي أتم صورة المؤامرة في خاطري أنني أعرف عن مؤلف المرجع الذي ! . امة المسلمين ؟المؤامرة فما بالك بع
 ًBخوان المسلمين حين كنا طلبة بالجامعة وكان ھذا المؤلف زميJيرجعون إليه ما, يعرفه غيري وغير أو خمسة من قادة ا

  .  لنا طالًبا في كلية اfداب 
وكان  –,عتراض الذي استغرق منھم في مواجھتي به أكثر الوقت وأطول الحديث والعجيب في ا=مر أن موضع ا    

الحديث كله من جانبھم فقد كنت في موقف المستمع عبارة وردت في صفحة من الجزء ا=ول في صدد حديثي عن مقال 
  : لي كنت كتبته في مجلة اJخوان المسلمين فقلت 

يادات الدعوة اJسBمية في العصر الحديث ومنھا جمال الدين ا=فغاني ثم وقد تحدثت في ھذا المقال عن تسلسل ق"     
دعوة (اJخوان المسلمون ، ووزانت بين ھذه ا=طوار للدعوة اJسBمية ، وأثبت أن دعوة اJخوان استوعبت الدعوتين 

فكان اعتراضھم منصًبا علي ذكر " . وزادت عليھما بنظام أشمل ، وقيادة أشد إحكاًما وأبعد نظًرا ) جمال ودعوة السنوسية
وأخذوا يكيلون له التھم ،و يصمونه بالماسونية ، ويتھمونه .. جمال الدين ا=فغاني باعتباره أحد قادة الدعوة اJسBمية 

بالعمالة للمستعمرين ، ويشككون في إيمانه ، مستقين كل ھذه التھم من المرجع الذي أشرت إليه ، والذي كان صاحبه ، 
في " معلومات " ولما أنھي إخواننا ھؤ,ء كل ما عندھم من . ذلك الوقت منصًبا مرموقاً في جامعة اJسكندرية  يشغل في

غير أني اعتصمت بالصمت لحظة وفي صدري .. تحطيم شخصية جمال الدين ا=فغاني ، اتجھوا إلّي ينتظرون مني جواًبا 
  : ابي انفجرت قائBً فلما ألحوا في سماع جو.. مرجل من الغضب يغلي ويتأجج 

إن ما سمعته منكم اfن .. صدقوني إذا قلت لكم إن ھذه الليلة ھي من أسوأ ما مر بي في حياتي من ليال .. أيھا اJخوة     
إنكم أربعة من خيار اJخوان المسلمين ، وقد وقعتم مع ذلك في حبائل مؤامرة خبيثة حيكت .. مصر قلبي وفتت كبدي 

وإذا كنتم , تعرفون .. اء علي الدعوة اJسBمية بتشكيك المسلمين في قياداتھم ، و بإفقادھم الثقة فيھم بدھاء ومھارة للقض
  . مؤلف المرجع الذي ترجعون إليه فأنا أعرفه 

وكنت أعتقد أن .. وقد أقحمت فيه الصفحات الخمس  ١٩٨١وصدر الجزء الثاني من ھذه المذكرات في أول يناير عام     
قاصرة علي ھذا المرجع الذي يرجع إليه أصحابنا ، وقد ألمحت في الصفحات الخمس إلي تاريخ مؤلفه وعBقاته المؤامرة 

بالجھات المشبوھة مما قد يضئ الطريق أمام الباحثين والمطالعين فB يأخذوا الكBم علي عواھنه دون أن يعرفوا ما وراءه 
في ھذا المرجع ، وحمدت _ أن أتاح لنا فرصة لقاء ھؤ,ء اJخوة وقلت إنھا مؤامرة دست علينا سمومھا .. وما حوله 

  . فتنبھنا لھا ووضعنا عBمة الخطر علي رأس الطريق فلم يعد خطر يخشي بعد ذلك علي أحد 
 ًDوإذا الرواية لم تتم فصو !!  

ن جمي�ع أطراف�ه ، وأحطن�ا ب�وميض ولكن تنبين أننا كنا مسرفين في حسن الظن ، حين ظننا أننا قد لممن�ا بس�اط الفتن�ة م�    
وإن ك�ان البعي�د ل�م  –فلقد فوجئنا بالفتنة تشرئب أعناقھا من جديد ، وتنطلق ألسنة لھيبھا م�ن بعي�د .. نارھا من جميع جھاته 

عليك فقد قصرت وسائل اJعBم الحديثة المسافات بل ألغتھا ، فالكلمة تلقي في آخر الدنيا فتقتحم  –يعد في زماننا ھذا ببعيد 
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ولم تعد Jنسان حصانة أمام وسائل إعBم اليوم إ, التحص�ن بوس�ائل .. في نفس اللحظة وأنت ھادئ في بيتك في أول الدنيا 
فرأينا الدكتور لويس عوض الكاتب المصري  ١٩٨٣جاء في شھر إبريل من عام . إعBم مماثلة تدفع عنك غوائل أخواتھا 

ويق�ود " اJيران�ي الغ�امض ف�ي مص�ر " تصدر في لندن باللغة العربية تح�ت عن�وان التي " بحثا في مجلة التضامن " يكتب 
ولكن الحملة ھذه المرة كانت أشد خط�ًرا .. في بحثه نفس الحملة الشعواء التي كنا قد تصدينا لھا في الجزء الثاني من كتابنا 

ة في مجلة سيارة دورية تصدر في عاص�مة م�ن =نھا ليست بين دفتي كتاب قّل من يفكر في اقتنائه ، وإنما تصدر ھذه المر
أعظم عواصم العالم ، تصل بكل سھولة إلي يد ك�ل ق�ارئ ، فتج�د م�ن يقرأھ�ا وتج�د م�ن ينق�ل عنھ�ا وم�ن فات�ه قراءتھ�ا ھ�ذا 

  . مسلسل " والبحث " ا=سبوع سيقرأھا في ا=سبوع التالي 
لتھم عن دينھم ،  وتفريطھم في حق تاريخھم ، فإن ومھما قيل عن تقطع أوصال المسلمين ، وتشتت جماعتھم ، وغف    

ومن ھذه .. ، تضئ فتبعث ا=مل من جديد  لھناك ومضات تنبعث بين الحين والحين في ظلمات ليل ھذه ا=مة الطوي
فبددت ضباًبا اصطنع حول ھذا البحث " التضامن " الومضات انبعث فسطعت علي بحث الدكتور لويس عوض في مجلة 

يقته ، وانعكست ھذه الومضة في صورة سلسلة مقا,ت ضافية دبجتھا أقBم أعBم في ا=دب والعلم والتاريخ فكشفت عن حق
أجھضت مؤامرة الدكتور لويس عوض ، وأظھرت زيفھا ، وكشفت عن سوء النوايا من ورائھا ، ونبھت ا=ذھان إلي 

ن الرد الذي تولته جريدة ا=ھرام لم يكن رًدا علي ولما كا. من ا,نخداع بأباطيلھا  –كما حذرنا  –خطورتھا ، وحذرت 
مجرد مقال ، وإنما ھو التصدي لمؤامرة عالمية لم يكن الدكتور لويس عوض أكثر من مجرد اسم لكاتب رضي لنفسه أن 

ر ، عشرات المقا,ت ، وقد استغرق نشرھا نحو ستة أشھ" ا=ھرام " يتخذه المتآمرون ستاًرا يلعبون من ورائه فقد نشرت 
، ثم عاد في  ١٩٨٣سبتمبر  ١٧بافتتاحية ل?ستاذ أحمد بھجت ، وختمت بمقال في  ١٩٨٣بدأت في أواخر أغسطس 
" . حقيقة جمال الدين ا=فغاني " إلي الموضوع بتقديم كتاب للدكتور محمد عمارة عنوانه  ١٩٨٤الشھرين ا=ولين من عام 

ن يفرد له كتاب مستقل فقد رأيت أن اجترئ ھنا نماذج من ھذه المقا,ت ولما كان التسجيل الكامل لھذه المقا,ت يقتضي أ
  . مما ھو في صميم موضوعنا 

  بين الحقيقة واDفتراء .. ا9فغاني 

وق�د افتتحھ�ا ا=س�تاذ أحم�د بھج�ت ف�ي " ا=ھ�رام " ھذا ھو العنوان العام لجميع المقا,ت التي كتب�ت ف�ي ھ�ذا الص�دد ف�ي     
  : لتالية بالكلمة ا ٢٩/٨/١٩٨٤
كنا جميًعا مخطئين ح�ين تص�ورنا أن�م الس�يد جم�ال ال�دين ا=فغ�اني .. أيھا السادة المثقفون ، لقد كنا ضحية خديعة فاجعة     

كنا مخ�دوعين ح�ين تص�ورنا أن جم�ال ال�دين ا=فغ�اني ث�ائر إس�Bمي ، . رجل يوزع السعوط بيمناه ، وينشر الثورة بيسراه 
إن اس�مه .. إن جمال الدين ا=فغ�اني ھ�و عك�س م�ا كن�ا نتص�ور .. أيقظ الشرق من سباته  ومصلح اجتماعي ، ورجل عظيم

وھ�و غ�امض . إنم�ا ھ�و اJيران�ي الغ�امض . وليته كان إيرانًيا فحس�ب .. إن اسمه أفغاني بينما ھو إيراني .. ليس ھو اسمه 
  .. =نه أفاق مغامر متلون 

كشف عنه في سلسلة المقا,ت التي يكتبھا لمجلة . جوده الدكتور لويس عوض الجديد يدين بو" الھزلي " ھذا ا,كتشاف     
وا=ص�ل ف�ي البح�ث أن يتح�ري الحقيق�ة ، " .. بح�َثً◌ا جريًئ�ا " ويسمي الدكتور لويس ما ينش�ره .. عربية تصدر في لندن 

م�ا بح�ث ال�دكتور ل�ويس أ.. ويحلل ا=حداث والمواقف ، ويضئ جوانب كانت غامضة ، بھدف نھائي ھ�و اكتش�اف الحقيق�ة 
ومن ثم فھو , يلتزم بأصول البحث ، و, يرج�ع إل�ي المراج�ع المحترم�ة أو المعتم�دة ، .. فھو بحث جرئ . ليس كالبحوث 

وإنما يستند إلي مراجع تشبه تقارير المخبرين السريين التي يكتبونھا عن ثائر ، فيصفونه بكل رذيلة وش�ر ، ويس�ندون إلي�ه 
ويبدل الدكتور لويس عوض جھًدا كبيًرا ف�ي بحث�ه المزع�وم ، بينم�ا الحقيق�ة أن�ه . وشر البلية ما يضحك  ..كل نقيصة وبلية 

يرسم صورة كاريكاتورية ل?فغ�اني ، ص�ورة تفتق�ر إل�ي الف�ن وإن ك�ان ھ�دفھا الس�خرية والتش�ويه وإس�قاط ا,حت�رام ويب�دو 
عن�ق ا=ح�داث ويستش�ف منھ�ا م�ا يح�اول ب�ه تش�ويه ص�ورة  عبث المحاولة في الجھد الشديد الذي يبذله الدكتور وھ�و يل�وي

, يھم لنا أن يكون ا=فغ�اني ق�د م�ات . ولعله يفرد لنا بحًثا في بحثه الجرئ يربط بينھما ولو بأي رباط . ا=فغاني والخميني 
  .فإن الدكتور لويس يكتب بحثه وفي وطنه أن الناس , تقرأ و, تكتب و, تفھم . قبل ميBد الخميني 

إن تحطيم صور الثائرين المسلمين في تاريخنا يستھدف عزلنا عن الماضي ،ومحاصرتنا ف�ي الحاض�ر ، وتجري�دنا م�ن     
ثروتنا في ا=بطال والزعم�اء ، حت�ى نص�ير إل�ي الفق�ر والوح�دة ، فيس�ھل إقناعن�ا بأ�ـي ھ�راء يص�به أص�حاب المص�الح ف�ي 

وبع��د ھ��ذه الكلم��ة . ف��ي ال�رد " ا=ھ��رام " وم�ن ھن��ا ج��اء جھ�د . ھ��ذا ھ��و ھ�دف كم��ا ن��ري يص�عب الس��كوت علي��ه .. عقولن�ا 
ا=ول  ٦/٩/٩٨٣،  ٥/٩/٨٣ا,فتتاحية ننقل مقالين للدكتور جابر قميحه بجامعة عين شمس نشًرا في يومين متت�اليين ي�ومي 

  : تحت عنوان 
  وغياب المنھج .. قصور البحث 

" أس�د آب�اد " وليس ف�ي قري�ة . القرب من مدينة ھمدان في غرب إيران ب" أسد آباد " ولد جمال الدين ا=فغاني في قرية     
ومع�روف أن " .. مجل�ة التض�امن الع�دد ا=ول " وتلق�ي التعل�يم عل�ي أي�دي الش�يعة والبھ�ائيين . ونشأ نشأة شيعية . ا=فغانية 

ق�د نش�أ ا=فغ�اني ف�ي ھ�ذه التقالي�د و.. الشيعة يؤمنون بالتقية أي كتمان اfراء والمعتقدات وإظھار اJنس�ان خ�Bف م�ا ي�بطن 
الش�يعية الت��ي جعل��ت من�ه إنس��اًنا م��زدوج الشخص�ية ب��ل ومتع��ددھا ، يفص�ل الك��Bم والتع��اليم بحس�ب م��ن يخاطب��ه ، وبحس��ب 
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ظروف الزمان والمكان حتى بدت تعاليمه وأقواله مأثورة ومواقفه وتحركاته جملة من المتناقضات التي يصعب نسبتھا إلي 
ولكن�ه ك�ان ينظ�ر إل�ي ال�دين كمج�رد داف�ع . ول�م يك�ن ا=فغ�اني مت�ديًنا ب�المعني المفھ�وم ) ضامن الع�دد الث�انيالت(رجل واحد 

  ) . التضامن العدد الثالث(للجماھير الجاھلة لتحصيا ا,ستقBل السياسي أو بناء اJمبراطوريات 
التض�امن الع�دد (وفيما يبدو , يتبع ديًنا معيًن�ا .  وفي شبابه كان متفرنًجا ، , يعيش كالمسلمين ولكن يعيش كا=وروبيين    

فلم�ا ) التض�امن الع�دد الس�ادس(وكان يجاھر بعصيان الدين أثناء إقامته في كابول فكان يفط�ر علًن�ا ف�ي رمض�ان  –) الرابع
ق�د ظھ�ر ف�ي و) التض�امن الع�دد الس�ابق(جاء إلي مصر شدد ليه رياض باشا أن يھتم بشعائر ال�دين حت�ى تقبل�ه بيئ�ة ا=زھ�ر 

مصر , في صورة المفكر والسياسي فحسب ، بل ف�ي ص�ورة زع�يم إرھ�ابي يمك�ن أن ي�نظم الجمعي�ات لBغتي�ال السياس�ي 
  ) . التضمن العدد الثامن(علي غرار ما كان يفعله الفوضويون في أوروبا 

  : عنوان البحث يبرر أمامنا نقاط مھمة ھي       
بأن جمال الدين  –من ناحية  –وھو بذلك يعد حكًما قاطًعا " . الغامض في مصر اJيراني " منطوق العنوان  – ١    

ذات " غامضة " وھو من ناحية أخري يقطع بأن شخصيته . مع أن الراجح كما سنري أنه أفغاني المولد . إيراني الجنسية 
  . وتدين ليس بشيء  وذلك يعني أن ما كتبتنه عنه أقBم أخري من صراحة وجرأة ووضوح. دروب خفية وخبايا 

الرجل " و " القاتل المجھول " والعنوان بھذا المنطوق المثير يذكرنا بعناوين القصص وا=فBم البوليسية المثيرة مثل     
  " . الخفي 

انطباع سيء في نفس القارئ " اJيراني " يأتي نشر حلقات البحث بھذا العنوان المثير في وقت أصبح فيه لكلمة  – ٢    
ربي خصوًصا المصري ، فھو , يطرق سمعه اfن عن الثورة اJيرانية وزعيمھا إ, ما يحزن ويؤلم ويثير ا=سى الع

اللقاء أو " وكأني بھذا التوقيت الزمني يھدف إلي خلق لون من . إيرانًيا غامًضا " اJيراني " والنقمة فما بالك إذا كان ھذا 
، وأن يقرأ العربي عن جمال الدين " اJيراني " يب الذي عاشه جمال الدين بين الحاضر والماضي القر" الربط النفسي 

وطيف الخميني , يفارق خاطره ، وأن يتابع حركات جمال الدين وھو أسير ا,نطباعات التي تثقل كاھله عن الثورة 
  . اJيرانية 

" بحث جرئ عن جمال الدين ا=فغاني " إن مجلة التضامن دأبت علي تصدير كل حلقة من حلقات البحث بعبارة  – ٣    
وھو وصف يعكس إيحاًء قوًيا بأن ھذه الحلقات فيھا خروج وتمرد علي ما كتبه وعرفه الناس عن جمال الدين مع أن 

, توصف عادة بالجرأة أو الجبن ، ولكنھا توصف عادة بالموضوعية والتجرد أو  –وخصوًصا ا=كاديمي منھا  –البحوث 
   .بالھوى والتحيز 

حكم : فمنطوق العنوان : واعتقد أن القارئ يشھد بالبراعة والتوفيق للمجلة والكاتب في نطاق ھذه الثBثية التي ذكرتھا     
 –أصاب المحز : وتوقيت النشر  –أنه قمة من قمم الشرق فكًرا وديًنا وخلقاً " يعتقد " جازم باJدانة المسبقة علي شخصية 

والوصف . لكل ما ھو إيراني  –مھما كانت ضراوتھا  –نفسي مھيأ لتقبل أي مذبحة فكرية  إذ جامع مع جو –كما يقولون 
ولكن دعك من ھذا . ويمنح البحث وصاحبه شھادة بالتجديد والتحرر الفكر  –بالجرأة بعد ذلك يعضد من قيمة البحث 
إنھا في . علي جمال الدين ا=فغاني  –بكرم فياض  –الدكتور لويس " خلعھا " العنوان ولننظر إلي طبيعة ا=حكام التي 

تقف علي طرف مناقض تماًما لما كتبه علماء غربيون عرفوا بسعة الثقافة والقدرة علي التعمق والتحليل  –إيجاز 
كان : " ونكتفي بسطور قليلة مما قال براون عنه . رينان وبراون وجولد زيھر ولوثر ستوردارد : والتمحيص من أمثال 

من النفوذ ا=وروبي واستغBل ) الشرقية(وكان يرمي إلي تحرير ھذه الدول . يلسوفاً وكاتًبا وخطيًبا مًعا جمال الدين ف
  " . ا=وروبيين ، والنھوض بھا نھوًضا ذاتًيا من الداخل 

ه في وتصدي له جمال الدين ناقًضا ما ذھب إلي. وحتى ارنست رينان الذي ھام اJسBم في إحدى محاضراته بالسربون     
: " يقول رينان عن جمال الدين في رده علي مقاله  –" جورنال دي ديبا " مقال نشره جمال الدين في الجريدة الباريسية 

وقد جري . تعرفت بالشيخ جمال الدين من شھرين ، فوقع في نفسي منه ما لم يقع إ, من القليلين ، وأثر فّي تأثيًرا قوًيا 
والشيخ جمال .. علي أن تكن عBقة العلم باJسBم ھي موضوع محاضراتي في السربون  بيننا حديث عقدت من أجله النية

الدين نفسه خير دليل يمكن أن تسوقه علي تلك النظرية العظيمة التي طالما أعلناھا ، وھي أن قيمة ا=ديان بقيمة من يعتنقھا 
أنني أشھد ابن سينا أو ابن رشد  –نا أتحدث إليه وأ –وقد خيل إلّي من حرية فكره ونبالة شيمه وصراحته . من ا=جناس 

كذلك جاء ما كتبه الدكتور لويس مناقًضا تماًما لما كتبه علماء شرقيون عدول من أمثال محمد عبده ورشيد رضا .. " . 
ومحمد باشا المخزومي وأحمد أمين وعبد الرحمن الرافعي والدكتور عثمان أمين والدكتور محمود قاسم وكذلك سليم 
العنحوري الشامي المسيحي المھاجر الذي اتھم جمال الدين باJلحاد ثم تبين له وجه الصواب ، فكتب معترفاً بخطئه فيما 

  . رمي به الرجل العظيم ، ولم تأخذه العزة باJثم 
ته لم وأعتقد أن أعدي أعداء جمال الدين وأعدي أعداء الشرق الذين فقدوا جمال الدين وشوھوا بعض جوانب شخصي    

من سلب جمال الدين كل محمدة من محامده ، وقذفه بكل " ا=كاديمي " يبلغوا بعض ما بلغه الدكتور لويس في حلقات بحثه 
في فكره ودينه وغاياته " مسًخا " حتى يظن من يجھل تاريخ الرجل أنه كان . ھذا الفيض الغامر من النقائض والمثالب 

كما أن أقوال السابقين . وق النقد ، فھو بشر يخطئ ويصيب ، ويخفق وينجح و, أدعي أن جمال الدين ف. ورسائله 
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وشھاداتھم للرجل , تلزم الباحث أن يتبع نفس المنھج ، ويستقي من نفس المشرب ، فمن حقه أن يرفض بعض ما قيل عن 
ض في شخصية كان لھا أثرھا جمال الدين بل كل ما قيل عنه ، ومن حقه أن يفجع ا=مة اJسBمية والفكر اJسBمي الناھ

ولكن من حقنا . من حق الدكتور عوض أن يفعل كل أولئك . البالغ العميق في البحث الفكري والنھوض السياسي والديني 
أن نبحث عن ركائزه العلمية التي اعتمد عليھا ، ومصادره التي استقي منه ، ومنھجه في  –وقد صدرنا مقالنا بأحكامه  –

يات التاريخية التي أثرت في مجريات السياسة والفكر ، وتفاعلت مع شخصية جمال الدين وتأثًرا وتأثيًرا التعامل مع المعط
وحتى أكون أميًنا مع نفسي وقارئي أعترف بأنه كان ثمة سؤال يلح علّي أثناء قراءتي مقا,ت الدكتور لويس وبعد . 

 –معتمًدا اعتماًدا كلًيا أو شبه كلي  –يد المسيح عليه السBم ما حكمنا علي من يكتب السيد تاريخ الس: انتھائي منھا وھو 
كما كان يصفھم السيد المسيح عليه السBم ؟ " خراف إسرائيل الضالة " و " أبناء ا=فاعي " علي أقوال الفريسيين واليھود 

من أمثال أبي جھل اعتماًدا علي تصورات الكفرة  –عليه السBم  –وما حكما علي من يكتب تاريخ النبي محمد " 
  . والمنافقين من أمثال عبد _ بن سلول واليھود من أمثال حيي بن أخطب وكعب بن ا=شرف ؟ 

واعتقد أنه ما خطر لي أو ما فرض نفسه علي إ, =ني رأيت الدكتور لويس . اعتقد أن السؤال في غني عن جواب     
وھو حين يتحدث عن ھذه الوثائق يتحدث عنھا بتقدير  –" انية الوثائق البريط" يجعل ركيزته الكبرى في بحثه الجرئ 

" أكدت الوثائق البريطانية " و .. " وقد أثبتت الوثائق البريطانية : " وإجBل وثقة كاملة بعبارات تجري مع النسق التالي 
مبراطوريتھم في كل مكان وكأن الدكتور لويس يجھل أن ھذه الوثائق إنما ھي وثائق الرجال الذين عاش ا=فغاني يحارب إ

وما يقوله كبار المسئولين ا,نجليز من أمثال السير فرانك . يحل به ، ويؤلب عليھم الشعوب ، ويلھب ضدھم المشاعر 
وما يقوله مراسل . ,سيز قنصل انجلترا العام في مصر عن جمال الدين من وصفه بالعمل علي نشر مبادئ الفوضى 

كل ھذه ا=قوال لھا عند الدكتور ) . التضامن العدد ا=ول" (ذو ماض مريب " فغاني بأنه التيمز في رسالة يصف فيھا ا=
في العدد ا=ول (بل إن الدكتور لويس يفتح صدره في سماحة وكرم لتقارير الجواسيس فيكب . لويس احترامھا وقدسيتھا 

كان يعمل  ١٨٦٨ي حكومة كابول سنة انظر إلي ھذا التقرير الذي كتبه موظف ف: " بالحرف الواحد ) من التضامن
يشتبه أن يكون ) يقصد جمال الدين(سجل بأوصاف السيد الرومي في كابول : والتقرير بعنوان . جاسوًسا لحساب ا,نجليز 

  " . كابول ) بBط(عميBً روسًيا يخدم في دوبارة 
مأجوًرا بل وأكثر من ذلك كان عميBً مزدوًجا ،  وتنتھي كل ھذه التقارير والوثائق إلي أن ا=فغاني كان عميBً روسًيا    

أما ما يقوله جمال الدين عن نفسه تعبيًرا عن ) . التضامن العدد الرابع(وھذا ما يرجحه الدكتور لويس عوض ويطمئن إليه 
رشيد أما شھادة طBبه ومريديه ومعايشيه من أمثال محمد عبده و. فكره ومعتقده فھو مرفوض عند الدكتور لويس عوض 

وإلي ھنا انتھي المقال ا=ول للدكتور جابر قميحه ونبدأ . رضا والمخزومي فموضع شك كبير عند الدكتور لويس عوض 
  " . التزوير وأمانة الكلمة : "في نقل الثاني بعنوان 

وكيف كانت استعرضنا با=مس الصورة الممسوخة التي رسمھا الدكتور لويس وتحدثنا عن الطبيعة العامة =حكامه ،     
ورأينا كيف جعل الكاتب مصدره .. في مجموعھا متناقضة مع ما قاله غربيون وشرقيون أعمق فكًرا وأوسع ثقافة 

ا=ساسي تقارير الجواسيس ووثائق الحكومة البريطانية التي عاش ا=فغاني حرًبا عليھا في كل مكان يحل به واليوم نري 
 –إلي حين  –" الخط المنھجي " فلنسر مع ھذا . مع النصوص وأحداث التاريخ مع قرائنا كيف تعامل ا=ستاذ ا=كاديمي 

 –فيما يستخلصه ويستنبطه من نتائج وأحكام  –ولننظر في نصوص الدكتور لويس ووثائقه ووقائعه ، وسنكتشف أنه 
تمله إطBقاً ، ولنعايش ما, يمكن أن تح –في كثير من ا=حيان  –بل يحملھا  –, أقول أكثر مما تحتمل فحسب  –يحملھا 

  : بعض ا=مثلة 
ُسنZي المذھب ، وأنه ولد في أسعد أباد  –تؤكد أن جمال الدين أفغاني المولد  –أغلب ا=حيان شرقيھا وغربيھا  – ١    

وممن حقق ذلك بدقة واستفاضة . ويرتقي نسبه إلي الحسين ابن علي  –وھي إحدى القرى التابعة لخطة كنر با=فغان 
أسد " ولكن بعض اJيرانيين يزعم أنه ولد في قرية . رخ العظيم عبد الرحمن الرافعي في كتابه القيم عن جمال الدين المؤ
وإن كان ھذا التنافس علي نسبة جمال الدين يعد في ذاته بعظمة الرجل . اJيرانية وھو قول , دليل علي صحته " أباد 

القضية بما نقله عنه أقرب الناس إليه مثل محمد عبده وشكيب أرسBن  وجمال الدين نفسه قد حسم ھذه. وعذر مكانته 
ونظرت إلي الشرق وأھله فاستوقفتني ا=فغان ، وھي أول أرض مس : " وعبد القادر المغربي فمن أقوال جمال الدين 

  " . وقد اضطررت لترك بBدي ا=فغان : " .. وقوله مرة أخري " . جسمي ترابھا 
مع أن التاريخ يقطع بأن حياة  –دكتور لويس إلي أنه كان يؤمن بالقضية ويظھر خBف ما يبطن ويذھب ال – ٢    

وقد كلفه ذلك من جھده وصحته واستقراره .. ا=فغاني كلھا كانت سلسلة متصلة الحلقات من الجرأة والشجاعة والصراحة 
وھو : " جھة القادة والزعماء يقول عنه محمد عبده وكثيًرا ما كانت شجاعته تتحول إلي حدة وھياج في موا. الشيء الكثير 

وحينما  –" إ, أنه حديد المزاج ، وكثيًرا ما ھدمت الحدة ما رفعته الفطنة . شجاع مقدام , يھاب الموت كأنه , يعرفه 
خوفاً من الرقابة ويظھر أن ذلك " اJمضاء " كتب محمد عبده من مصر كتاًبا لجمال الدين وھو في ا=ستانة كتاًبا غفBً من 

–  ًBتكتب و, تمضي ؟؟ أمامك الموت و, ينجيك الخوف ، فكن فيلسوفاً يري : " .. أرسل إليه يؤنبه في ذلك التصرف قائ
  " . و, تكن صبًيا ھلوًعا " ألعوبة " العالم 
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مسلسBً في الحديد  عليه شاه إيران ناصر الدين حملة من خمسمائة جندي وسحبوه" جرد " ويسبب صراحته وجرأته     
.. وألقوا به خارج البBد وھو مريض في يوم جليدي شديد البرد ، فأخذ يھيج مشاعر الناس علي الشاه في كل بلد يحل به 

إني : " ولما استقر به المقام في ا,ستبانة طلب منه السلطان عبد الحميد أن يكف عن مھاجمة الشاه ، فقال جمال الدين 
وكان يحدث السلطان وھو يلعب بحبات مسبحته فلما طلب منه بعض الحاشية أن يكف عن ذلك " . =جلك قد عفوت عنه 

  " . إن السلطان يلعب بمستقبل المBيين من ا=مة أفB يحق لجمال الدين أن يلعب بسبحته كما يشاء ؟؟ : " قال 
القول بالجبن والتقية وإظھار خBف ما يبطن ، ويطول بنا المقام لو رحنا نعدد الشواھد والوقائع التي تنفي عن الرجل     

فكم جابه الحكام في صراحة , موارية فيھا وخاصة بدعوته إلي الشورى والحكم النيابي ، ومن ھؤ,ء الخديوي توفيق 
 وكان: " .. والغريب أن الدكتور لويس نفسه عاد فنقض ما ذھب إليه من القول بتقية ا=فغاني حيث يقول . وقيصر روسيا 

أساًسا بين صفوف المجددين  ١٨٧٩إلي سنة  ١٨٧١ا=فغاني يتحرك بوضوح في مرحلته المصرية في سنة 
فأجرت له الحكومة الخديوية رزقاً علي أن يكون من المدرسين فجرت بينه وبين علماء : " والديمقراطيين =ديب إسحاق 

فالوضوح ) . التضامن العدد السادس(فيه حلقة تدريس فانقطع إلي منزله وصار له . ا=زھر مناظرة أفضت إلي المنافرة 
  . والمواجھة الصريحة , يتفقان مع منطق القضية التي تعتمد علي التورية والمجاراة وإظھار خBف الباطن 

والثابت أن ) . التضامن العدد الرابع عشر(ويذھب الدكتور لويس إلي أن جمال الدين طرد من المحفل الماسوني  – ٣    
حرية مساواة " ال الدين ا=فغاني اشترك في المحفل الماسوني ا,نجليزي مشدوًدا علي حد قوله بشعارھم الكبير الخطير جم

وصدم جمال الدين حين رأي أن ھذا الشعار , وجود له في واقع . وكان المحفل يضم أشراف الناس وكبراءھم .. " إخاء 
وأنشأ محفBً آخر تابًعا للشرق . فاستقال . والسلبية والتزاحم علي المناصب ھؤ,ء ا=عضاء ، بل لم يجد منھم إ, الجبن 

وكان يبغي من ذلك إيصال دعوته اJصBحية إلي كبار  –الفرنسي ونجح في تنظيمه حتى بلغ عدد أعضائه ثBثمائة عضو 
  . الناس وعظماتھم 

فيكفي للرد .. سبيل تحقيق غاياته النبيلة أو غير النبيلة  ولم يكن ا=فغاني يستحل لنفسه أتباع الوسائل الخسيسة في – ٤    
وھو في ا=ستانة  –ماذا كان يضر السيد ا=فغاني لو مھد JصBحه : " علي ذلك ما جاء علي لسان محمد عبده إذ قال 

أبو الھدي أن السيد فإذا رأي . بالسعي عند السلطان في إعطاء أبي الھدي الصيادي خمسمائة جنيه ونيشاًنا ,بنه أو =خيه 
حققت من النفع  وولكن ما كان للسيد ا=فغاني أن يسلك مثل ھذه الخطة التي ل!! . يخدمه ، فإما أن يواتيه وإما أ, يناوئه ؟؟

ليتك ذكرت للسلطان دسائسه : ولما دس له أبو الھدي الصيادي عند السلطان قال له عبد _ النديم .. العام الكثير الكثير 
أعوذ باq أن أكون من المنافقين ، أو أن أفعل ما أنكره علي الغير ، أو أن أكون : " ، فغضب جمال الدين وقال وضرره 

والنفس الكبيرة , تستشرف إ, الغايات العلية ، و, تتبع إليھا إ, . فالغاية عنده , تبرر الوسيلة " . ھماًزا مشاء بنميم 
  . الوسائل الشريفة النبيلة 

التي عاشھا في " العروة الوثقى " داعًيا إلي التعصب الديني في مرحلة .. وھل كان جمال الدين متعصًبا دينًيا  – ٥    
" فمما كتبه في إحدى مقا,ته بـ .. يفند ھذا ا,دعاء " العروة الوثقى " إن واقع ). التضامن العدد التاسع عشر(باريس ؟ 

 –أن جريدتنا ھذه بتخصيصھا المسلمين بالذكر أحياًنا ومدافعتھا عن حقوقھم  , يظن أحد من الناس" : : العروة الوثقى 
تقصد الشقاق بينھم وبين من يجاورھم في أوطانھم ويتفق معھم في مصالح بBدھم ، ويشاركھم في المنافع من أجيال طويلة 

  ... " . ، فليس ھذا شأننا و, مما تدعو إليه ، و, مما يبيحه ديننا 
؟ اعتقد أنھا " العروة الوثقى " ن جاءت تھمة التعصب التي خلعھا الدكتور لويس علي ا=فغاني في مرحلة فمن أي    

بعد أن رأي ما رأي من انكسار الثورة العرابية وا,ضطھاد الواقع علي المسلمين من حكامھم  –جاءت من إلحاح ا=فغاني 
دول متوحدة في شكل كومنولث إسBمي مع التمسك بدينھم علي ضرورة التجمع في دولة واحدة أو  –ومن المستعمرين 

الذي يقوم علي الشقاق والتطاحن بين " ھي غير التعصب المقيت " وا,لتفاف حول كتابھم وا,عتزاز بالعصبية الدينية 
يشھد أن من وتاريخ جمال الدين " . العروة الوثقى " أصحاب الديانات المختلفة ، والذي تبرأ منه جمال الدين في صفحات 

تBميذه النجباء وأصدقائه المخلصين كثيًرا من غير المسلمين مثل أديب إسحاق المسيحي الدمشقي ويعقوب صنوح اليھودي 
وشجع الثاني علي إنشاء . وقد شجع ا=ول علي إنشاء جريدتي مصر والتجارة ، وكان جمال الدين يكتب فيھما بنفسه . 

  " . أبو سارة " مجلته الھزلية 
عاش عمره يضرب في أنحاء ا=رض ينثر بذور  –ولم يتعيش بفكره وعقيدته . لقد عاش جمال الدين لفكره وعقيدته     

اJصBح ، ويلھب المشاعر ، وينتصر للعقل في وضوح دون موارية ، ولو تنازل عن قليل من كرامته ، ولو باع ضميره 
بثروات .. من أمراء وحكام كانوا علي استعداد أن يشتروا سكوته بل كم .. ولو للحظة واحدة لوجد آ,ًفا يغلونه الثمن 

فعاش فقيًرا .. علي استكانة الدعة وسBم اJذ,ل .. ومفارقة ا=وطان .. وجوع الليالي .. ولكنه أثر عذاب الجھاد .. باھظة 
فتبني القبر  –صديق للعرب  – إلي أن جاء أمريكي.. وظل قبره تائھا مطموًسا بين القبور بB معالم تدل علي صاحبه .. 

ل?صلح .. فالبقاء ل?صلح .. ولن يضير جمال الدين أن تتطاول عليه ألسنة وأقBم .. وبناه وأظھر ما انطمس من معالمه 
ل?ستاذ عبد المنعم شميس  ٤/١٠/١٩٨٣وبعد أن نقلنا ھذين المقالين للدكتور جابر قميحه ننقل مقا,ً نشر في .. دائًما 

  " .تجريح التاريخ  "عنوانه 
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عندا أراد المليونير ا=مريكي عضو الكونجرس المستر كراين إقامة ضريح لجمال الدين ا=فغاني علي نفقته ، اعتزاًزا     
وادعت كل دولة منھما انتساب جمال الدين إليھا وإقامة ضريح في عاصمتھا . بشخصيته حدث نزاع بين إيران وأفغانستان 

وقد أقام المستر كراين ضريًحا =بي العBء المعري أيًضا في . قبرة المشايخ في اسطنبول حيث دفن بعد نقل رفاته من م
فقد أعجب ھذا  –النعمان بسورية علي مشارف حلب ، وعلي واجھة الضريح لوحة رخامية مكتوب عليھا اسم منشئته 

ولما ثارت . إقامة ضريحين لھما علي نفقته الرجل ا=مريكي بعظيمين من عظماء الشرق ھما ا=فغاني والمعري وتبرع ب
مشكلة جنسية جمال الدين وادعي كل من الفرس وا=فغان انتسابه إليھما تشرفاً بھذا النسب ، انتظر مستر كراين حتى يتم 

جنسيته  بعد أن يقدم الطرفان الوثائق والبراھين علي" كابول " أو " طھران " ا,تفاق علي ھذه المسألة ثم يقام الضريح في 
وأخيًرا ثبت أنه أفغاني وأقيم الضريح ا=ول في كابول أمام مبني جامعتھا كما أخبرني السيد محمد مرسي شفيق سفير .. 

وأقيم احتفال بنقل رفات ا=فغاني من اسطنبول ومر موكبه بالعراق وإيران وسط ا,حترام . أفغانستان ا=سبق في القاھرة 
ي كابول حيث استقبله الملم محمد ظاھر شاه ملك أفغانستان الذي يعيش اfن في المنفي في والتبجيل حتى عبر ممر خيبر إل

  . إيطاليا 
" ولذلك فإن قضية جنسية ا=فغاني التي أثارھا الدكتور لويس عوض ورد عليھا كثيرون من الكتاب علي صفحات     

. قدم فيھا الدول كل المستندات والوثائق والدراسات ليست جديدة ، وقد وصلت إلي حد المشاكل الدولية التي ت" ا=ھرام 
وقد تم حل المشكلة علي ھذا المستوي الدولي ، واستقر الرأي أن جمال الدين أفغاني الجنسية ، ولم تعد ھناك حاجة إلي 

وافقت  مناقشة ھذه القضية بالذات ؛ =ن أي باحث أو دارس أو مؤرخ , يستطيع الوصول إلي وثائق وصلت إليھا حكومة
ولكن . عليھا حكومة أخري ، ثم أقام الطرف الثالث أي مستر كراين ضريح ا=فغاني في كابول بناء علي ھذا ا,تفاق 

المشكلة في جوھرھا ليست ھي محاولة الوصول إلي الحقائق التاريخية في حياة رجل مثل ا=فغاني اعترف كل الدارسين 
.. لشرق في العصر الحديث ، ومفجر النھضات والثورات في أرجائه من أھل المشرق وأھل المغرب بأنه فيلسوف ا

وقد ,حظت علي ما . المشكلة ھي محاولة تجريح التاريخ وإسقاط قيمة أعBم الرجال الذين كان لھم دور في يقظة الشرق 
لم يتحر أي  – كتبه الدكتور لويس عوض من ا=فغاني ، ومن الردود التي كتبت في الرد علي مزاعمه أنه علي عادته

وقد اعتمد علي تقارير لبعض .. ولذلك تصبح كلھا كتابات ساقطة , قيمة لھا من الناحية العلمية . منھج علمي في كتاباته 
الجواسيس ورجال المخابرات والمخبرين السريين ، واستخدام أساليب اJثارة والكذب والتضليل والتزوير عند ھذه الطائفة 

  . من العمBء 
وھو لم يستطع التعرض للقضايا الكبرى في حياة ا=فغاني . ذلك فإن كتابات الدكتور لويس مطعون فيھا منذ البداية ول    

بل استخدام التھويش وإلقاء المھاترة والسباب علي الرجل الذي تعرض في حياته إلي أكثر منھا ، ثم خرج من الحياة ذاتھا 
نفسه مBحظة الجواسيس له في كل مكان ، حتى إنه قال للسلطان عبد الحميد  وقد ذكر ا=فغاني. طاھر الذيل نقي الصفحة 

في اسطنبول إن نفقات ھؤ,ء الجواسيس , داعي لھا ، وأنه سيخبره بكل شيء يريد معرفته عنه ، =ن ھذا خير من 
ياة ا=فغاني نفسه وھذا أمر التقارير المكذوبة التي ترفع إليه ولكن الغموض الذي كان يسود كواليس السياسة انعكس علي ح

ھذا الرجل , يقال عنه إنه جاسوس =ن الجاسوس كما يعلم الدكتور لويس يتقاضي الثمن ذھًبا وھاًجا ، و, .. طبيعي 
وأنا , أحاول الدفاع عن ا=فغاني ، =نه أكبر من أن يدافع عنه أحد بعد أن .. يكون ثمن جاسوسيته طباعة مصحف القرآن 

وكذلك , ينقصه أن يھاجمه الدكتور لويس فقد ھاجمه من قبل كثيرون . ه الصحيح من تاريخ اJسBم وضع في مكان
. إن الشيخ جمال الدين يحب شرب الكونياك : وذھبت كلماتھم أدراج الرياح ، ومنھم واحد اسمه ، سليم العنحوري قال 

. الفاسدة حتى وصل ا=مر إلي اتھامه بالكفر والزندقة وھوجم أيًضا الشيخ محمد عبده تلميذ ا=فغاني بمثل ھذه ا=سلحة 
ليس ا=مر ھو تفنيد أقوال الدكتور لويس عن ا=فغاني ؛ =نھا في جملتھا , تستحق ھذا العناء ، بل , تستحق ثمن المداد 

سBمي والمصري منه إن ا=مر اخطر من ذلك كثيًرا ؛ =نه يتعلق بالمحاو,ت الدائمة لتجريح التاريخ اJ –الذي كتبت به 
طبقاً لحظة محكمة وموضوعة تھدف إلي تشكيك الناس في كل القيم ، حتى يصبحوا في شك دائم  –علي وجه الخصوص 

  . من أمر قادتھم وزعمائھم فتنھار نفوسھم ، وتتمزق عقولھم ، ويأكل الوھم الخBيا الحية في أجسادھم 
ه حالة العالم اJسBمي والعربي من تمزق وانھيار ، فيمسكون بمعاولھم و, يكتفي أصحاب ھذا المخطط بما وصلت إلي    

لھدم الشخصيات الناصعة في ھذا العالم اJسBمي والعربي مستغلين ظروف الضعف وا,ستكانة والذل التي وصلت إليھا 
الذي يتولي ھذه المھمة ،  وليس الدكتور لويس وحده ھو. ھذه البBد لkجھاز علي البقية الباقية من تاريخ وقوي ومشرف 

ولو أنه دور قيادي فيھا ، فقد كتب أحد تBميذه ھذا الكBم عن ا=فغاني منذ سنوات في جريدة الجمھورية القاھرية وكتبت 
وما قولكم في كاتب شھير جھير ومثقف عظيم مثل الدكتور لويس . رًدا عليه أسكته ، ولكن أستاذه الدكتور لويس لم يسكت 

كتب أن الجنرال يعقوب الذي انضم إلي حملة بونابرت علي مصر ، وجند حوالي ألف شاب من ا=قباط ، يزعم فيما 
. وألبسھم مBبس عساكر فرنسية ، وحارب بھم أھله من ا=قباط والمسلمين كان بطBً قومًيا مصرًيا في رأي الدكتور لويس 

وعندما ھزمت الحملة الفرنسية وغادرت . من معه ليسوا منھم وھذا الجنرال يعقوب تبرأ منه أعيان ا=قباط وأعلنوا أنه و
ولكن الجنرال عبد _ جاك مينو لم يتركه يكمل رحلة الخيانة من اJسكندرية إلي . مصر ، سافر معھا يعقوب إلي فرنسا 

وھذا الجنرال .  طولون ؟ حتى , يدنس أرًضا فرنسا وألقاه في البحر ا=بيض المتوسط حًيا حتى يصبح طعاًما ل?سماك
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ھكذا يكتب التاريخ علي طريقة الدكتور لويس !! يعقوب بطل قومي مصري وجمال الدين ا=فغاني جاسوس سكير خائن ؟؟
  . , أعتقد ! عوض فھل يجوز الرد علي كBمه ؟

ما يكتب الدكتور ولذلك فإن الدخول في تفصيBت . ولكن القضية كما قلت أكبر من الرد ؛ =نھا قضية تجريح التاريخ     
ونحن , نحجر علي حرية الدكتور لويس ككاتب ، بل  –لويس عن ھذه الموضوعات وغيرھا يدخل في ھذا النطاق 

ولكننا نجد أنفسنا أمام ظاھرة فكرية مريضة تحاول دائًما إحداث فرقعات مثل بمب .نرفض ھذا الحجر رفًضا قاطًعا 
وقد يمتد لھب ھذا البمب فيحرق أطراف ثيابھم أو يعفر جبينھم . طريق الحياة ا=طفال لتلفت ا=نظار أو تزعج المارة في 

إن كل ما يقال عن ھذه الكتابات ھو أنھا فاسدة ومغشوشة ، ويجب النظر علي أنھا فاسدة . بالتراب الذي ينبعث منه 
تعدوا عنھا عندما تبينوا حقيقتھا ومغشوشة ، مثل ا=طعمة المسمومة التي كثرت وراجت أخيًرا ثم عرفھا الناس بعد ذلك فاب

  . ، وقد كانت ھذه ا=طعمة الفاسدة المسمومة المستوردة توضع في أجمل غBف شأنھا شأن ھذه الكتابات 
  : ثم نختتم ھذه القطوف بالمقال ا=خير في ھذا الموضوع ل?ستاذ أحمد بھجت تحت عنوان       

  كلمة أخيرة عن جمال الدين ا9فغاني 

ول�و كان�ت .. ان الخديوي توفيق حًيا لقر عيًنت بم�ا كتب�ه ا=س�تاذ ال�دكتور ل�ويس ع�وض م�ن مق�ا,ت ع�ن ا=فغ�اني لو ك    
اللجنة المغرضة التي كتبت أسباب نفي ا=فغاني من مصر قائمة وموجودة لقرت عيًنا ھي ا=خرى بما يكتبه الدكتور لويس 

لقد رفعت ھذه اللجنة قراًرا رس�مَيً◌ا لمجل�س  –ائة سنة من صدوره إنه يبرر لھا قرار الطرد بعد م. عوض عن ا=فغاني 
الوزراء المصري حينئذ قالت فيه مبررات طرد ا=فغاني إنه رئيس جمعية س�رية م�ن الش�بان ذوي الط�يش ، مجتمع�ة عل�ي 

  . فساد الدين والدنيا 
ين والدنيا ، وكان عميBً وجاسوًسا وزن�ديقاً وھا ھو الدكتور لويس عوض يحدثنا أن ا=فغاني كان مجتمًعا علي فساد الد    

ھ�ل ھ��ي محاول�ة جدي��دة لط�رد ا=فغ��اني م��ن قل�وب الش��باب الي�وم كم��ا فش�لت مح��او,ت ط�رده م��ن قل��وب .. وك��ان .. وك�ان 
م�ن خط�وط م�ؤامرة ھ�دفھا تحط�يم النم�اذج الث�ائرة ف�ي تاريخن�ا حت�ى نتوج�ه إل�ي أث�داء .. ؟ ھل ھو خط واح�د .. معاصريه 
ك�ل م�ا أعرف�ه أن مح�او,ت نف�ي ا=فغ�اني مازال�ت مس�تمرة ، ولق�د .. لس�ت أع�رف .. رضع عسBً أذيب فيه الس�م أوروبا لن

ولم يكن النف�ي ھ�و الش�يء الوحي�د ال�ذي تع�رض ل�ه .. اكتشفوا أن أفكاره لم تزل حية ، وبالتالي فإنھم مازالوا يحاولون نفيه 
سئل ذات يوم من س�لطات ا=م�ن .. درة الكتب أحداثاً يوميه في حياته كان القبض عليه والسجن والتشريد ومصا.. ا=فغاني 

كن�ت أول : سئل عن مBبسه وحقائبه فأشار إل�ي جبت�ه الت�ي يرت�ديھا وق�ال .. إنھا ھنا : أشار إلي قلبه وقال .. أيم كتبك ؟  –
أم�ا القت�ل ف�ي س�بيل _ فھ�و . ة عھدي بالنفي أستصحب جبة ثانية وسراويل ، ولكن لما تولي النفي في س�بيل اJس�Bم س�ياح

ك�ان روًح�ا إس�Bمية تج�وب ا=رض ، وت�وزع الث�ورة .. ك�ان ا=فغ�اني مجاھ�ًدا مس�لًما .. شھادة وھذه أسمي مراتب الجھ�اد 
م�ن أبط�ال ا=س�اطير اليوناني�ة ال�ذين  –لحس�ن الح�ظ  –ل�م يك�ن . كان يشبه أبط�ال ا=س�اطير الحقيقي�ة . الواعية علي الناس 

  . ولو فعل ,ستحق رضاء الدكتور لويس عوض " ديانا " ويشركون بـ " زيوس " يسترضون 
ومن ھنا استمرت ھذه .. من ھذا كان ضرام لحملة ضده .. , يريد سوي وجه _ وحده .. كان ا=فغاني حنيفاًَ◌ موحًدا     

ومن ھنا فإن كل السھام التي توجه لkسBم  ..صار رمًزا للثائر المسلم .. بل إن ا=فغاني بسبب جھاده .. الحملة حتى موته 
وھك�ذا .. وكل المؤامرات التي تستھدف تشويه ا=بطال المسلمين ,بد أن تعبر عل�ي جس�ده أو,ً .. ,بد أن تمر علي صدره 

عمار من لم يسلم ا=فغاني طوال حياته من الكيد ، يستوي في ذلك كيد اللجان الرسمية أو كيد البصاصين أو كيد أذناب ا,ست
ما الذي فعله ا=فغاني واستحق عليه ھذا كله ؟ لق�د . الحكام أو كيد الكارھين ,نتشار اJسBم ، ثم ھا ھو كيد المثقفين أخيًرا 

وك�رس .. وكرس حياته لمحارب�ة الي�أس والنف�وذ ا=جنب�ي .. كرس ا=فغاني حياته Jنقاذ الروح الكامنة في اJنسان الشرقي 
كم��ا . وك��ان ي��ري أن ھ��ذا ھ��و الح��ل الوحي��د أم��ام المس��لمين . ھج القرآن��ي ف��ي بن��اء ا=ف��راد والجماع��ات حيات��ه ,لتم��اس الم��ن

كما كان وجوده في الحياة حرًبا . استھدف ا=فغاني في حياته تنبيه ا=مة اJسBمية إلي ذاتھا ا=صيلة التي أنشأت الحضارة 
BسJمي في الفكر العالمي علي ا,ستعمار والتبعية ومقاومة لذوبان الفكر ا .  

إن _ يبعث علي رأس كل مائة سنة =متي من يجدد : " باختصار كانت حياة ا=فغاني مصداقاً للحديث النبوي الشريف     
لكن�ه عن�د ال�دكتور ل�ويس ع�وض إيران�ي غ�امض عمي�ل وجاس�وس وزن�ديق .. ھذا ھو عندنا وعن�د الت�اريخ " لھا أمر دينھا 
يخ اJمام محمد عبده تلميذ ا=فغاني يفسر لنا اختBف الناس في�ه بكلم�ة دقيق�ة تعب�ر بإيج�از ع�ن حقيق�ة إن الش. يجوب اfفاق 

  : ا=فغاني 
إن الناس قد اختلفوا في ا=فغاني ، حتى لكأنه حقيقة كلية تجلت في كل ذھن بما يBئمه ، أو ق�وة : قال الشيخ محمد عبده     

وك�ان ال�ذين أش�اعوا .. إن الشرق يحتاج إلي مستبد عادل : شيع عنه في حياته قوله أ. روحية قامت لكل نظر بشكل يشاكله 
 –ھذه المقولة عن ا=فغاني يحاولون تبرير ا,ستبداد بإضافة العدل إليه ونسبة العبارة كلھا إلي السيد جم�ال ال�دين ا=فغ�اني 

يحت�اج الش�رق إل�ي مس�تبد : " الناس علي لسانك قولك إن المتداول بين : سأل محمد باشا المخزومي السيد جمال الدين يوًما 
وھكذا نفي ا=فغاني ما نشره أعداؤه  –كيف يجتمع العدل وا,ستبداد . ھذا من قبيل جمع ا=ضداد : قال ا=فغاني " .. عادل 

ال�ذين يقتف�ون كان من الصعب علي العمBء والجواسيس والبصاصين . ومثلما لم تسلم أفكاره لم يسلم شخصه .. عنه زوًرا 
  .. أثره ويرصدون تحركاته أن يفسروا النيل واJيثار اللذين يصدران عنه بشكل طبيعي كما يصدر الدفء عن الشمس 
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ومن ھنا كان تفسير ك�ل ش�يء بعك�س الواق�ع إذا رف�ض ا=فغ�اني الج�اه فإنم�ا يرفض�ه كخط�ة , تعفف�اً وإذا ع�رض علي�ه     
وإذا أفطر في رمضان بعد المغرب ق�ال البص�اص ال�ذي يتبع�ه كظل�ه إن�ه . د الخBفة الملك ورفضه فإنما يفعل ذلك =نه يري

وك�ان يع�رف .. ولقد كان الرجل يدرك أن يحمل دعوة لھا أع�داء كثي�رون . وھكذا تمضي الحلقة .. رآه يفطر قبل المغرب 
ئ بم�ا يتمي�ز بم�ا تثي�ر أفك�اره أو ومن ثم مضي ف�ي طريق�ه غي�ر ع�اب.. أن ا,بتBء قدر مقدور علي حملة الدعوات العظيمة 

كانت مشكلة . ومن كانت ھذه غايته لم يلتفت إلي حملة ا=حجار والغوغاء والكائدين .. كان وجه _ ھو غايته  –تصرفاته 
 كان ا,ستعمار.. ا=فغاني أنه منحاز إلي اJسBم والعروبة والعدالة ا,جتماعية والشورى وحرية اJنسان وكرامة الخBئق 
حين دخل الھند .. قوة من قوى الظBم المؤثر في عصر ا=فغاني ، ومن ھنا تحدد موقف ا=فغاني بالوقوف ضد ا,ستعمار 

وكان�ت دع�وى ھ�ؤ,ء ط�رح الفك�ر اJس�Bمي وال�دعوة  –كعادت�ه  –وجد ا,ستعمار ا,نجليزي يحتضن طائفة م�ن المثقف�ين 
وحين جاء ا=فغاني إل�ي مص�ر أق�ام فيھ�ا " . رسالة الرد علي الدھريين " م وقف ا=فغاني ضدھم وكتب لھ.. للثقافة المدنية 

 ١٩١٩كانت ثورة .. كانت الثورة العرابية شرارة من شرارات فكره .. أًبا روحًيا وموقظاً لحركة البعث واJحياء والثورة 
وال�دعاة ف�ي عص�ره م�ن أص�دقائه ك�ان م�ن رج�ا,ت مص�ر م�ن المثقف�ين والمتعلم�ين والص�حفيين .. نتيجة من نتائج أفكاره 

وحين خشي البعض في مصر من غض�ب الخ�ديوي توفي�ق وآث�ر الس�Bمة وتنك�ب طري�ق النض�ال ق�ال  –وجلسائه وتBميذه 
  . توفيق في غضبه ورضاه تابع لما يلقي إليه : ا=فغاني كلمته عن توفيق 

ولقد ك�ان ھ�ذا .. عن تبعيته لBستعمار الغربي  وبھذه الجملة لخص ا=فغاني حقيقة الموقف السياسي في مصر ، وكشف    
كله يبلغ توفيق بشكل أو بآخر ، وم�ن ھن�ا أص�درت اللجن�ة قرارھ�ا الش�ھير بزعامت�ه لطائف�ة م�ن الش�بان ھ�دفھم فس�اد ال�دين 

وحين ذھ�ب إل�ي إي�ران وأبص�ر المظ�الم الت�ي يجترحھ�ا الش�اه ناص�ر ف�ي ش�عبه ، ق�اد .. وطرد ا=فغاني من مصر . والدنيا 
وأوحي ا=فغاني إلي الش�يرازي وك�ان " للدخان " ضده حركة شجاعة ،ووقف باJسBم ضد احتكار ا,نجليز أصدقاء الشاه 

وھكذا تراجعت شركة الدخان عن مشروعاتھا الضارة  –" الدخان " مفتًيا أن يصدر فتوى يحرم فيھا علي المسلمين شرب 
وبعث الشاه بخمسمائة من فرس�انه ليقتحم�وا ف�راش جم�ال ال�دين وھ�و ..  بالبBد ، واضطر الشاه إلي تعويضھا عن ا,متياز

وي�ذھب . مريض يشكو من الحمى ، وقاده الفرسان وھو مريض إلي حدود إيران وأمروه أن يمضي و, يلتفت أبًدا Jيران 
وي�ذھب إل�ي  –ا=فغاني إلي تركي�ا فيخ�وض معركت�ه الش�ھيرة ض�د الجم�ود ، ويس�تمر ف�ي خ�وض معارك�ه ض�د ا,س�تعمار 

وھ��ي جري��دة تج��اوزت أن تك��ون عم��Bً ص��حفًيا تجارًي��ا إل��ي ص��يرورتھا " الع��روة ال��وثقى " ب��اريس ويص��در ھن��اك جري��دة 
ويص�در نوب�ار باش�ا رئ�يس النظ�ار ف�ي مص�ر ق�راًرا . وتق�ض الجري�دة مض�جع ا,س�تعمار .. مشروًعا دينًي�ا سياس�ًيا ثورًي�ا 

  . نيًھا واعتبار قراءتھا جنحة ج ٢٥" العروة الوثقى : بتغريم كل من يقرأ 
. ولقد تغير فكر ا=فغاني كما كشفت الدراسة المتأنية التي قام بھا الدكتور محم�د عم�ارة خ�Bل تحقيق�ه =عم�ال ا=فغ�اني     

 ك�ان التغيي�ر نح�و النض�ج والث�ورة والتق�دم ، لق�د وق�ف الرج�ل م�ع العدال�ة.. تغير فكره في نھاية حياته عن فكره في بدايتھا 
تغيرت بع�ض . وقف مع ا,ستبداد . وقف مع الشورى . ا,جتماعية وقف مع التعليم الوطني ، وقف مع الجامعة اJسBمية 

في بداية حياته كان ينظر إليھا بارتياب ، فلما تقدمت به الس�ن .. مواقفه كموقفه من النشوء وا,رتقاء والقومية وا,شتراكية 
  . ه السابقة وصححھا بما تراءى له من قراءة وسياحة وحكمة وزادت خبرته أعاد النظر في مواقف

وث�ائر .. كان ا=مر الثابت أنه يتح�رك كف�ارس م�ن فرس�ان ال�دعوة اJس�Bمية .. كانت ھناك متغيرات وثوابت في حياته     
اته ولقد لبس البح�ث لقد أيقظ الشرق من سب.. إن ھدفه ھو العدل والرحمة والحق والخير والجمال .. عظيم من ثوار الحياة 

إ, أن يكون بحًثا من قبيل أبحاث .. الجرئ الذي كتبته الدكتور لويس عوض عن ا=فغاني ثوب البحث ، ولكنه لم يكن بحًثا 
إن مصادر بحث الدكتور تكش�ف ع�ن تھافتھ�ا ، ومعظ�م م�ا يبني�ه . المباحث العثمانية أو الخديوية أو اJيرانية أو ا,نجليزية 

و, أظن أن أحًدا ممن اشتركوا في ال�رد عل�ي ال�دكتور ل�ويس ك�ان يري�د تفني�د  –ا=فغاني رغم فخامته مزور الدكتور حول 
إنم�ا تص�دينا ب�الرد حت�ى ننب�ه إل�ي محاول�ة تج�ريح الت�اريخ اJس�Bمي . أقواله ؛ =ن أقواله في جملتھا , تس�تحق ھ�ذا العن�اء 

تاريخنا وص�ار أبطال�ه عم�Bء وث�واره جواس�يس ونماذج�ه الرفيع�ة أقزاًم�ا حتى إذا تلوث .. وتحطيم النماذج الرفيعة الثائرة 
وصرنا رجا,ً جوف�اً .. حتى إذا وقع ھذا تحولنا إلي الغرب وطرحنا ماضينا ، وقطعنا الصلة ببذورنا وتاريخنا .. ومسوًخا 

  . , ماضي لھم و, وجدان و, عقيدة 
بجمل�ة م�ن ا=س�اتذة " ا=ھ�رام " لقد تصدي .. وض ويرضي ھو عنا عندئذ ترضي عنا مراجع أبحاث الدكتور لويس ع    

إن طب�ق الطع�ام ال�ذي . المتخصصين البارزين للرد تصحيًحا لھذه الفكرة ، انبعاًثا من ا=مانة الدينية والموض�وعية العلمي�ة 
بغي�ر .. خة كلھا بغي�ر مل�ح إن الطب. قدمه الطاھي الشھير لويس عوض عن ا=فغاني كان طبقاً من الطعام الفاسد المغشوش 

  .. صدق 

  : الفصل الثالث   
  : إلي ھذا الحد يزيف التاريخ   

لل��دكتور عب��د العظ��يم " اJخ��وان المس��لمون والتنظ��يم الس��ري " ج��اءني ص��ديق من��ذ نح��و ع��ام بنس��خة م��ن كت��اب يس��مي     
ھي الم�رة ا=ول�ي الت�ي أن�اقش ف�يھB آراء  ولم تكن ھذه. وطلب إلّي الصديق أن أطالع ھذا الكتاب وأتناوله بالرد . رمضان 

لھذا الكاتب ، قد ناقشت له في الجزء ا=ول من ھذه المذكرات رأًي�ا ك�ان ق�د نش�ره ف�ي جري�دة ا=ھ�رام فيم�ا يتص�ل بترش�يح 
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ويؤخذ علي ھذا الكات�ب أن�ه يص�ر ف�ي كتابات�ه عل�ي ..  ١٩٤٢ا=ستاذ البنا لمجلس النواب في عھد وزارة النحاس باشا عام 
أن��ه م��ؤرخ ث��م يتناس��ى ذل��ك ب��ين ص��فة الم��ؤرخ وص��فة الكات��ب المتحي��ز ، ص��احب الفك��رة المعين��ة ، يتص��يد لھ��ا الق��رائن 

وھ�ذا الوص�ف الغال�ب علي�ه ينزل�ق ب�ه ف�ي كثي�ر م�ن ا=حي�ان إل�ي .. والمبررات لدعمھا ، ثم يقدمھا للناس علي أنھ�ا ت�اريخ 
  . ث وتسلسلھا ، بل يصل في بعض ا=حيان إلي قلب الحقائق الخلط وإلي تأويل النصوص وبترھا وإلي تجاھل ا=حدا

     ◌ًَBح شادي  –وقد طالعت الكتاب ، و, أراني في حاجة إلي تناوله بالرد ؛ =ن الرجل فعBكما نصحه ا=خ ا=ستاذ ص
ْكِر إِْن ُكْنُتْم Dَ َتْعَلُمونَ َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َقْبلَِك إDِ# ِرَجاDً ُنوِحي إِ (: وعمBً بالتوجيه القرآني الحكيم  Bكان عليه قبل  – )لَْيِھْم َفاْسأَلُوا أَْھلَ الذ

أن يبدأ الكتابة عن اJخوان المسلمين أن يطلع علي ما كتبه الذين عاشوا أحداث اJخوان المسلمين من داخلھا ، ومارسوھا 
تصورات له وتخيBت أو من كتابات لذوي قلوب , أن يأخذ معلوماته عنھم من .. وكانوا من صانعيھا ومن حصادھا 

ثم إن الرجل . مريضة يرون في اJخوان المسلمين السد المنيع دون نجاح مخططات غربية وضعوا أقBمھا في خدمتھا 
بتجرئه علي ارتياد طريق يجھله دون دليل من أھله ، أخذ يخلط ويخبط خبط عشواء ، حتى إنه أخذ من أقوال لمجلة 

ما اعتبره حجة علي قيادة اJخوان كأنما قد صدرت ھذه ا=قوال عن ھذه  –عد فصل صاحبھا من اJخوان ب –الدعوة 
ھذا كله إذا أحسنا الظن بالرجل ، وإ, فإن في كتاباته ما يشعر القارئ الخبير بأن وراء ھذه الكتابات إغراًضا يلح . القيادة 

وسنكتفي بمناقشة . عينة ، مھما كانت ھذه الصورة مخالفة للواقع عليه إلحاًحا بإبراز اJخوان المسلمين في صورة م
قسمتين من قسمات الصورة المشوھة التي أراد ھذا الكتاب أن يضع اJخوان المسلمين في إطارھا ، تاركين للسادة القراء 

ج التي توصل إليھا من خBل الحكم من خBل ھذه المناقشة علي قيمة المعلومات التي أوردھا الكاتب في كتابه ، وعلي النتائ
  : ھذه المعلومات 

  القسـمة ا9ولـي 
  : من كتابه ما يلي  ١١٥أورد ا=ستاذ المؤرخ في صفحة     
وبالنسبة للمفاوضات بين ا,نجليز واJخوان ، فكما ھي العادة في كل مفاوضات , تستند إلي جبھة داخلية قوية ، فإن "     

اJخوان كان له تأثيره في موق�ف ا,عت�دال ال�ذي وقفت�ه الجماع�ة أثن�اء المفاوض�ات خوًف�ا م�ن الصراع المكتوم بين الثورة و
فقد وافقت الجماعة علي ما قبله عبد الناصر في اتفاقية الجBء بعد ذل�ك . جبھة الثورة وجبھة ا,نجليز : الحرب في جبھتين 

ة الق�وات البريطاني�ة إل�ي القن�اة ، واس�تخدام القاع�دة ف�ي بعام ، وھو بقاء خبراء انجليز في قاعدة قن�اة الس�ويس ، وح�ق ع�ود
حالة وقوع ھجوم مسلح من دولة من الخارج علي أي بلد يكون طرفاً في معاھدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية 

  ) .١٨٤(والتشاور علي العودة في حالة خطر الحرب . أو علي تركيا 
ورده من يقرر مقدمة كتابه أنه مؤرخ يبحث بجد ع�ن الوث�ائق ليس�تقي منھ�ا أنب�اءه التاريخي�ة وتعليقاً علي ھذا النبأ الذي أ    

  : أقول 
لما كان ھذا النبأ مغايًرا بل مناقًضا للواقع التاريخي الثابت الذي نعرفه والذي كنا حضوره ومشاركين في صناعته  – ١    

انعي النبأ أنفسھم ، ونظرت فوجدت المؤلف قد ذيل ھذه العبارة لعل ھناك مصدًرا آخر , نعرفه يكون أوثق من ص: ، قلت 
عبد العظيم ( ، فنظرت في ھامش الصفحة وبحثت عن ھذا الرقم فوجدت المصدر ھو ) ١٨٤(التي تضمنت النبأ بھذا الرقم 

الت�ي اس�تقاه  فعجبت للمؤلف يورد النبأ المناقض للتاريخ ويجعل الوثيق�ة) ..  ١٣٦ – ١٣٠المرجع المذكور ص : رمضان 
  . منھا ھي المؤلف نفسه 

بحل  ١٩٥٤يناير  ١٢قد استقي نبأه ھذا من قرار جمال عبد الناصر الذي أصدره في " المؤرخ " ونعتقد أن السيد  – ٢    
ر اJخوان المسلمين ، واتھم اJخوان فيه با,تصال با,نجليز من وراء ظھره ، وقد تبين للناس جميًعا بعد صدور ھذا الق�را

أن عبد الناصر كان كاذًبا فيم�ا ج�اء ف�ي الق�رار م�ن اتھام�ات ، بع�د أن تح�داه المرش�د الع�ام ف�ي ذل�ك وھ�و ف�ي الس�جن عل�ي 
ودع�اه إل�ي المباھل�ة حت�ى تن�زل  –أوسع الجرائد المصرية اليومية انتشاًرا في ذلك الوق�ت  –" المصري " صفحات جريدة 

ورًدا ,عتبار اJخوان أفرج عنھم وقام بزيارة المرش�د الع�ام ف�ي .. صر في الحال فتراجع عبد النا.. لعنة _ علي الكاذبين 
  . منزله ونشر ذلك في الصحف 

إل�ي أمث�ال ھ�ذه المص�ادر المش�بوھة والمدموغ�ة بالك�ذب أم�ر ق�د ارتض�اه لنفس�ه م�ن قب�ل ، فلق�د " المؤرخ " ولجوء ھذا     
ع�ن اJخ�وان المس�لمين اس�تقاھا م�ن الب�وليس السياس�ي ، ول�م يخج�ل م�ن ناقشنا له في الجزء ا=ول من ھذه المذكرات أنب�اء 

ھ�و أن يتس�قط " الم�ؤرخ " فج�ل ھ�م ھ�ذا . نشرھا في جريدة ا=ھ�رام منس�وبة إل�ي ھ�ذا المص�در وإل�ي تق�ارير المس�تعمرين 
رز ب�ه محاو,ت�ه م�ادام يج�د ف�ي ھ�ذه ا=نب�اء م�ا يب� –دون مب�ا,ة بص�دقھا أو ك�ذبھا  –ا=نباء م�ن أي مص�در م�ن المص�ادر 

المستميتة في التھجم علي اJخوان والنيل منھم وا,نتقاص من مكانتھم وتشويه سمعتھم ، معتم�ًدا ف�ي ذل�ك عل�ي خل�و أذھ�ان 
ا=جيال الناشئة وما شاع في ھ�ذه ا=ي�ام م�ن ا=مي�ة السياس�ية ب�ين الم�واطنين نتيج�ة رب�ع ق�رن عاش�وه تح�ت ني�ر حك�م يتس�م 

وھذا ا=سلوب من أساليب التأريخ قد أشرنا إليه في الجزء ا=ول من ھذه المذكرات في . الحقائق بالقھر وا,ستبداد وحجب 
  . الفصل الثالث من الباب الرابع عند حديثنا عن خطط التآمر العالمي علي القضاء علي الدعوة من شاء فليرجع إليه 

  القسـمة الثانـية 
  :  ١١٦فحة ويواصل ا=ستاذ المؤرخ تأريخه فيقول في ص    
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وقد أدرك ا,نجليز من خBل ھذه المفاوضات أن اJخوان ليس�وا ب�التطرف ال�ذي ك�انوا يخش�ون ، فق�د قبل�وا التف�اوض "     
ون�ص  ١٩٣٦واثبتوا بذلك أنھم أكثر اعتدا,ً من الوفد ال�ذي ألغ�ي معاھ�دة . كما قبلوا ا=سس السالفة الذكر لBتفاق  –معھم 

) . ١٨٥(ورة علي نبذ المفاوضة نبذ النواة ، ونبذ الدفاع المشترك ومشروع قيادة الشرق ا=وس�ط في برنامجه عقب قيام الث
فقد ذكرنا أن موقف قيادتھم أثناء معركة القناة س�نة . وكان اJخوان يسعون في الحقيقة إلي ترك ھذا ا,نطباع لدي ا,نجليز 

ك�ل ش�بھة تتعل�ق با,ش�تراك ف�ي العم�ل ال�وطني ، وتب�رأت م�ن ق�د تب�رأت تماًم�ا م�ن . كان موقفاً متخ�اذ,ً  ١٩٥٢ – ١٩٥١
" ال�دعوة " دعوة شباب اJخوان إلي مقاطعة ا,نجليز ، وتبرأت من استخدام القوة أو النية اس�تخدامھا ، وتب�رأت م�ن مجل�ة 

ل الش�يخ أب�و وف�ي الفت�رة الت�ي أب�اح فيھ�ا بع�ض علم�اء ال�دين مث�. حين ھاجمت تعيين حافظ عفيفي لضرب الحركة الوطني�ة 
كانت قيادة اJخ�وان المس�لمين ت�رفض  –العيون سكرتير عام ا=زھر والشيخ علي الخفيف دماء اJنجليز علًنا في الصحف 

أن�ا عل�ي : " وقد كان قبول اJخوان المسلمين =سس ا,تفاق في صراحة تامة ق�ائBً  –علًنا العنف كوسيلة Jخراج ا,نجليز 
" مزايا اJخوان المسلمين ، وسيكف عن اعتبارھم شيًخا مفزعاً كما حاول ال�بعض أن يص�ورھم ثقة من أن الغرب سيقتنع ب

 .  
  : ويكفي للرد علي ادعاءات السيد المؤرخ أن نسأله سؤا,ً واحًدا فنقول     
لمس�لمون اJخ�وان ا: جاء في سياق حديثك في ھذه الفقرة ذكر ثBث ھيئات ھي الت�ي كان�ت ف�ي الس�احة ف�ي ذل�ك الوق�ت     

فما ھي التضحيات التي قدمتھا كل ھيئة من ھذه الھيئات ف�ي مقاوم�ة ا,نجلي�ز ف�ي الفت�رة م�ن .. وحزب الوفد وعلماء الدين 
وإذا كان السيد المؤرخ , يسعفه أسلوبه الذي ارتضاه لنفسه و, يرتضيه التاريخ أن يجي�ب عل�ي ھ�ذا . ؟  ١٩٥٢ – ١٩٥١

بالذات صحيفة حزب " المصري " ونحيله في ذلك إلي الصحف اليومية وإلي جريدة .. يه السؤال ، فإننا نتطوع لkجابة عل
الوفد الذي كان الحزب الحاكم في ذلك الوقت ، فسيجد أن الجھة الوحيدة التي قدمت ض�حايا ھ�ي ھيئ�ة اJخ�وان المس�لمين ، 

ثBثة شھداء من طلبة الجامع�ات ھ�م  ١٩٥٢فقد شيع اJخوان المسلمون في خBل الخمسة عشر يوًما ا=ولي من شھر يناير 
ع�ادل محم�د غ�انم الطال�ب بكلي�ة الط�ب ع�ين ش�مس وعم�ر ش�اھين الطال�ب ب�آداب الق�اھرة ، واحم�د المنيس�ي الطال�ب بط��ب 

وق��د وص��فت جري��دة المص��ري روع��ة الجن��ازة .. وك��ان تش��ييع جن��ازة الش��ھيدين ا=خي��رين ف��ي مدين��ة الزق��ازيق  –الق��اھرة 
ئ��ف فيھ��ا ، ونش��رت ف��ي ص��در ص��فحتھا ا=ول��ي ص��ورة للمش��يعين يتق��دمھم المرش��د الع��ام لkخ��وان الطوا عواش��تراك جمي��

الج�زء ا=ول ف�ي " ص�فحات م�ن الت�اريخ " ث�م نحي�ل الس�يد الم�ؤرخ أيًض�ا كت�اب ص�ديقه ا=س�تاذ ص�Bح ش�ادي . المسلمين 
أن يرم�ي اJخ�وان " للم�ؤرخ " حB  ليقرأ قصة جھاد اJخوان المسلمين في خBل ھذه الفترة التي ١٥٩إلي  ١٥٠صفحات 

ونقتط�ف . فيھا بالتخاذل ، وليقرأ عن قصة اللغم الذي أعده ا=ستاذ صBح شادي لسد القنال به بناّء علي أمر المرش�د الع�ام 
خ يقول ا=.. نحن فقرات من ھذه الصفحات , Jقناع السيد المؤرخ وإنما لتطمئن قلوب القراء الذين لم يجحدوا ھذه الجھود 

  : الكريم ا=ستاذ صBح شادي 
جرت أحداث ھذا اللغم البحري الذي ح�اول اJخ�وان المس�لمون تفجي�ره م�رتين ف�ي قن�ال الس�ويس ض�من سلس�لة النش�اط     

الفدائي الذي قامت به الجماعة ضد ا,نجليز ف�ي أثن�اء ت�ولي ف�ؤاد س�راج ال�دين ش�ئون وزارة الداخلي�ة ف�ي وزارة الوف�د بع�د 
وكان الج�و ال�ذي تعيش�ه مص�ر آن�ذاك مش�حوناً بكراھي�ة ا,نجلي�ز وخاص�ة .  ١٩٥١في أكتوبر  ١٩٣٦معاھدة  إعBنه إلغاء

إعBن حظر تشغيل العمال المص�ريين بالقاع�دة البريطاني�ة ومن�ع تموينھ�ا م�ن داخ�ل مص�ر ،وب�دأ الش�باب ي�درك واجب�ه ف�ي 
ي مصر للمحافظة علي قن�اة الس�ويس حج�ة داحض�ة ؛ =نھ�م العمل الفدائي Jخراج ا,نجليز بإقناعھم بأن حجتھم في البقاء ف

, يس�تطيعون حماي��ة أنفس��ھم فيھ��ا إزاء س��خط الش��عب فكي��ف يحم��ون القن��اة ؟ ول��ذلك ك��ان مس��رح ا=عم��ال الفدائي��ة ا,نجلي��ز 
وسرت الحماسة ف�ي ا=جھ�زة الحاكم�ة الت�ي دع�ت إل�ي ائ�تBف ق�ومي يض�م أص�حاب . أنفسھم ومؤسساتھم في قناة السويس 

وكان عبء العمل الحقيقي الفع�ال يق�ع عل�ي كاھ�ل اJخ�وان المس�لمين ، فق�د قام�ت . الرأي في مصر لتنسيق النشاط الفدائي 
المعسكرات في الجماعة لتدريب الشبان علي استعمال السBح والم�واد المتفج�رة والقناب�ل الحارق�ة وا=لغ�ام ، بمباش�رة ا=خ 

.. اJخوان في الجامعات ا=خرى ، وأعط�تھم الجامع�ات م�ا ي�ؤھلھم لھ�ذا ال�دور محمد عاكف في جامعة القاھرة وغيره من 
) .. قنبل�ة ا=نرج�ا(وقام الضابط مجدي حسنين الذي بايع اJخوان من قبل بت�دريب اJخ�وان عل�ي اس�تعمال ا=س�لحة وق�ذف 

  . وسقط كثير من الشھداء وكان لكل منھم قصص بطولة تذكرنا بالسلف الصالح 
ا الجو المشحون بالرغبة في التحرك ضد المحتل�ين بالص�ورة المتاح�ة ، فك�ر اJخ�وان المس�لمون ف�ي ص�نع لغ�م وفي ھذ    

وفك�رت ف�ي ا=م�ر ملًي�ا بع�د تكليف�ي م�ن ا=س�تاذ . بحري لنسف إحدى المراكب ا,نجليزية المحملة بالبترول في داخل القناة 
تفجي�ره ، ووج�دت أن ا,س�تعداد لص�نع ھ�ذا اللغ�م , يت�وافر ف�ي حسن الھضيبي مرشد اJخوان المسلمين بصنع ھ�ذا اللغ�م و

. إمكانات�ه العلمي��ة فض��Bً ع��ن التص�نيع إ, بمعاون��ة قس��م ا=بح��اث ف�ي الج��يش ال��ذي ك��ان يعم�ل في��ه الض��ابط ص��Bح ھ��دايت 
ا=م�ر ،  وذھبت إلي جمال عبد الناصر وعرضت عليه الفكرة ، وقام من فوره معي وذھبنا إلي صBح ھ�دايت وتح�دثنا ف�ي

فكان رده مشجًعا لنا في المضي Jكمال ھذا التخطيط ، ووعد بصنع لغم علي شكل كرة كبيرة مجوفة علي نص�فين قطرھ�ا 
المتفجرة بكمية مناسبة ، ويعل�ق بھ�ا  T.N.T، نحًوا من متر ، من معدن خفيف يسمح لھا بالطفو داخل المياه وبداخلھا مادة 

ع معقول أسفل سطح الماء بحيث تBصق أسفل المركب المقصودة ويجري تفجيره ف�ي ثقل محسوب الوزن لتبقي علي ارتفا
  . حاملة الغاز المراد تفجيرھا " ا,سترنة " الوقت المناسب لمرور مركب 
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وبعد إتمام صنعه كان ,بد من نقل ھذا اللغم بأجزائه كلھا إلي منطقة القنطرة شرق ، ورؤى تجربته فوضع الثقل الحديد     
, يؤدي كشفه إلي مخ�اطر ، فوض�ع ف�ي ص�ناديق أوص�لھا الس�يد مج�دي حس�نين إل�ّي بمحط�ة الق�اھرة لش�حنھا بالس�كة  الذي

الحدي��د إل��ي القنط��رة ش��رق ، حي��ث اس��تقبلني ف��ي محط��ة الق��اھرة الس��يد وجي��ه أباظ��ه ليعرفن��ي بم��أمور جم��رك الس��بتيه ال��ذي 
والذي علمته م�ن وجي�ه . يق الشحنة باعتبار أنھا متفجرات سيصحبني في القطار إلي القنطرة شرق ليسھل لي استBم صناد

وأن�ه وع�د تس�ھيل الش�حن ، وبإيف�اد من�دوب  –وك�ان وقتئ�ذ وزي�ًرا للداخلي�ة  –أباظه أن فؤاد سراج الدين سيسھل نقل اللغ�م 
" دو أن يك�ون وطبًعا لم يعلم أحد وربما وجيه أباظه نفسه أن الموج�ود ف�ي الص�ناديق , يع�. الجمرك معي لھذا الخصوص 

ولكن مع ذلك أردت أن اختبر مدي ا=من ف�ي الش�حن بالس�كة الحدي�د إذا دع�ت الض�رورة إلي�ه بع�د ذل�ك ، م�ع " . ثقل حديد 
عدم التع�رض لمخ�اطر افتض�اح ا=م�ر ف�ي أول تجرب�ة لن�ا م�ع الحكوم�ة الوفدي�ة الت�ي أثبت�ت ا=ح�داث بع�د ذل�ك ص�دقھا ف�ي 

  . المضي مع الشعب في جھاده 
ا يتوقف صاحب المذكرات لحظة عن نقل ما ينقله من فقرات من كتاب ا=خ ا=ستاذ صBح شادي ليلفت نظر الس�يد وھن    

المؤرخ إلي أمانة التاريخ وأدب التعامل مع أحداثه وھيئاته ورجاله ، فالوفد الذي ك�ان بينن�ا وبين�ه م�ن التن�افس م�ا أدي إل�ي 
  . ء في موقف يستحق الثناء احتكاك شديد لم يمنعنا ذلك أن نسجل له الثنا

  : ثم نرجع إلي ما نقله من كتاب ا=خ ا=ستاذ صBح شادي حيث يقول     
أما بقية أجزاء اللغم بما يحمله من متفجرات فقد نقلت بالطائرة إلي العريش ومنھا بالسيارة إلي القنطرة ش�رق حي�ث ق�دم     

الذي احتمل كثيًرا من المخاطر  –الفتاح غنيم مأمور القنطرة شرق  وأودعناھا بمنزل ا=خ عبد. صBح ھدايت / بھا السيد 
ث�م أخ�ذ ا=خ ا=س�تاذ . لح�ين رب�ط أج�زاء اللغ�م وتجھي�زه للعم�ل م�ن داخ�ل ھ�ذا المك�ان  –بسبب النشاط الفدائي ف�ي منطقت�ه 

الشرقية للقن�اة ، ث�م  صBح شادي يصف كيف سھر ھو وعدد من الرجال الكرام علي تركيب أجزاء اللغم ثم نقله إلي الضفة
تحري التوقيت المناسب ، ث�م وص�ولھم إل�ي مك�ان يبع�د نح�و ثBث�ة كيل�ومترات ع�ن ك�وبري الف�ردان ال�ذي تق�وم علي�ه نقط�ة 

  : ثم استعانوا بالضابط حسن التھامي لتفادي قوة خفر السواحل ثم يقول . حراسة انجليزية 
لغم في سيارة جيب ، واتجھنا بالسيارة إلي المكان المقص�ود تحرس�نا م�ن ووضعنا ال. واخترنا الليلة والمكان والساعة "     

سيارات الجيش بقيادة الرائد حلمي الس�وده الض�ابط بالمعس�كر المص�ري ف�ي الض�فة الش�رقية ومعن�ا الض�ابط حس�ن التھ�امي 
ا بمس�ئولية تنفي�ذ واJخوة رشاد المنيسي وإبراھيم بركات ويوسف عبد المعطي وصBح عب�د المتع�ال وآخ�رون نھض�وا معن�

وكان وقت التنفيذ بعد منتص�ف اللي�ل ، وحمل�ت الس�يارة الجي�ب اللغ�م يس�تره غط�اء الس�يارة ، ومض�ت القافل�ة . ھذه العملية 
وك�ان المتف�ق علي�ه . حسن التھامي ويساند ظھرنا من أي عدوان يقع علين�ا / برجالھا إلي المكان المتفق عليه يحرسنا السيد 

  . من مكان علي الشاطئ الشرقي يشبه الكھف الصغير ، ويبعد عن مكان ا,نفجار نحًوا من مائتي ياردة  قيامي بتفجير اللغم
  .. ولكن    
قب��ل وص��ول الس��يارة إل��ي المك��ان المع��د للتنفي��ذ س��اخت ف��ي رم��ال الض��فة الش��رقية ، وتوق��ف الموت��ور ، ول��م ن��تمكن م��ن     

الت�ي ت�ربط النص�ف " الش�قة " وتركنا السيارة ،وحملنا اللغم من !! جليزية وغير بعيد منا تقع نقطة الحراسة ا,ن.. تحريكھا 
ومض�ت . م�ن الض�فة الغربي�ة " بالثقل الحديد " العلوي منه بالنصف السفلي ومضينا إلي مكان ا,لتقاء ننتظر القارب القادم 

. لجھ�ة الت�ي ننتظ�ر ق�دوم الق�ارب منھ�ا وبدأنا نسمع أصواًتا تتصاعد م�ن بعي�د م�ن ا.. نصف ساعة متثاقلة الدقائق والثواني 
ول�م نتب�ين تفاص�يل الح�ديث ، فأرس�لنا م�ن يتح�ري ا=م�ر فوج�د أن . وكان شجاًرا نشب بين ا=شخاص علي الضفة الغربية 

القارب في مكانه من الضفة الغربية لم يتح�رك ، وعل�ي الش�اطئ جن�ود م�ن ح�رس الح�دود فأدركن�ا أنھ�م منع�وا الق�ارب م�ن 
وكنا حريصين ف�ي الخط�ة عل�ي إخ�Bء الش�اطئ م�ن أي دوري�ات .. استعماله في تھريب مخدرات أو نحوھا  التحرك مخافة

حتى , نواجه بھذه المفاجآت ، وعلمت من حسن التھامي الذي كان مكلفاً بھذا الدور أنه أبلغ القائ�د العس�كري لھ�ذه المنطق�ة 
م�ن احتم�ال اJي�ذاء ال�ذي يلح�ق ب�ه م�ن ا,نجلي�ز إذا ت�م التفجي�ر  بإخBئھا من الدوريات ، ولكن يبدو أن قائد المنطقة تخ�وف

فأخرج الدورية في نفس المنطقة التي رغبنا في إخBئھا ، وأوقف القارب عن العبور إلي الضفة الشرقية لوضع الكرة الت�ي 
ج�وف المي�اه مثبًت�ا ب�ه الك�رة الذي بداخل القارب ثم إنزال الثقل بعد ذلك في ) بالثقل(وربطھا  T.N.Tتحمل المادة المتفجرة 

المتصلة بسلك ممتد إلي مائتي ياردة في العمق حتى أول الشاطئ إلي حيث مكان الكھف الذي يعتبر سائًرا لمن يق�وم بمھم�ة 
  . التفجير 

جعل�ه إذ , شك أن تفجير اللغم لو حدث علي سطح الماء فلن ينتج شيًئا له أث�ره ، وف�ي نف�س الوق�ت ي.. وأسقط في أيدينا     
وش�ھدت ا=ل�م والقن�وط عل�ي .. ظاھًرا للعيان و, يمكن تثبيته في الماء ، =نه سيسبح مع التيار ونعجز بالتالي عن مBحقت�ه 

ولكن�ه .. وجدت أن ھذا ا=مر يس�تقيم ومش�اعرنا جميًع�ا فل�م يش�غل ب�الي .. وجه حسن التھامي ، بل عجز عن حبس دموعه 
ولما ي�ئس حس�ن التھ�امي .. وأصر علي تفجير اللغم في السفينة في الھواء , وزن لھا . .أصر علي تنفيذ العملية برغم ذلك 

ق��د جھ��زت مانش��يت ب��الخط الع��ريض تحك��ي تفاص��يل ھ��ذه العملي��ة وأنھ��ا كان��ت تنتظ��ر من��ه " المص��ري " أخبرن��ا أن جري��دة 
يكتب شيء عن ھ�ذا الح�دث عل�ي اJط�Bق , . , شيء : فقلت ! . فما ھو الموقف اfن ؟.. اJشارة بالتنفيذ لطبع المانشيت 

 ًBن ع��ن ھ��ذا الح��ادث ف��ي جري��دة : ،و, عل�م ل��ي ب��ذلك أص��Bع��Jب��دون أن " المص��ري " وإذا ك��ان عب��د الناص��ر ق��د رت��ب ا
  . يخبرني فعليه وحده عBج ھذا ا=مر مع الجريدة 
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زال ع�دد م�نھم عل�ي قي�د الحي�اة ونھ�ديھا إل�ي ونكتفي بھذا القدر من قصة اللغم ، وقد أوردناھا بال�ذات ؛ =ن�ه ش�ھودھا ,    
. أولئك المؤرخين العظام الذين يريدون أن يطفئوا نور _ ب�أفواھھم ، و_ غال�ب عل�ي أم�ره ولك�ن أكث�ر الن�اس , يعلم�ون 

، فإنم�ا قدموا شيًئا للقض�ية  –مع كل ھذا  –وإذا كان المرشد العام حين يسأله مندوب الصحف فB يري أن اJخوان .. ھذا 
أما الجعجعة وإصدار الفتاوى والتصريحات وإطBق الشعارات والتھديدات فھذه  –ھو التواضع الذي يلتزم به القائد المسلم 

والقائ�د ف��ي ح�رب م�ع ا=ع�داء علي�ه أ, يكش��ف .. ليس�ت بض�اعة اJخ�وان المس�لمين ، وق�د تركوھ��ا لغي�رھم يت�اجرون فيھ�ا 
" وي�ل للمص�لين " وإذا كان الكاتب قد اعتمد طريق�ة الوق�وف عن�د . والحرب خدعة  خططه مھما أحرجه السائلون بألسنتھم

فاقتطع من كBم المرشد العام فقرات تناسب ھذه الطريقة ، فقد نقلنا لقرائن�ا ف�ي ھ�ذه الم�ذكرات ن�ص الح�ديث ال�ذي دار ب�ين 
" و, أعتق��د أن . ين�وا الح��ق م�ن الباط�ل المرش�د الع�ام وب��ين وكال�ة يونيت�دبرس ك��امBً دون بت�ر و, تقطي�ع أوص��ال حت�ى يتب

ھذا مدي تجنيه علي التاريخ ، وجرأته في قلب الحقائق ، واستخفافه بعق�ول مواطني�ه يس�تحق ف�ي  –كھذا المؤرخ " مؤرًخا 
  . نقده أكثر من ھذه السطور 

  الباُب العشرون 
  أضواء علي ھذه الحقبة من الزمن 

  : الفصل ا9ول   
  : تصديق علي م3حظاتنا  – وشھد شاھد من أھلھا  

في البابين الثاني والخامس من ھذا الجزء في الحديث عما يتص�ل بمش�روع اJص�Bح الزراع�ي وجمعي�ة الف�Bح ، وف�ي     
الباب الحادي عشر فيما يتصل بمشروع اتفاقية الجBء ، داخلني شعور ببعض شكوك حول اھتمامات أمريكية ملفت�ة للنظ�ر 

ولم أكتم في نفسي ھذا الشعور بل صارحت القارئ به ، غي�ر أن�ي .. ي تصرفات الحكومة المصرية وجدت صداھا بارًزا ف
ولكنني بعھد أن أنھيت مسودة ھذا الج�زء ، . في نفس الوقت لم أجرؤ أن أنقل الشعور من دائرة الشكوك إلي دائرة الحقائق 

ان�ة العلمي�ة أن أع�ود عل�ي ھ�ذا الش�عور ال�ذي بثثت�ه وقع لي كتاب أعارنيه ص�ديق ، فلم�ا ق�رأت ھ�ذا الكت�اب وج�دت م�ن ا=م
القراء بمزيد من البسط وبشيء من المناقشة علي ضوء ما تضمنه ھذا الكتاب من معلومات ، تارًك�ا للق�راء بع�د ھ�ذا البس�ط 

  . وھذه المناقشة أن يعيدوا تقييم ھذا الشعور فيبقوا عليه في دائرة الشكوك أو ينقلوه إلي دائرة الحقائق 
وقد أحسست " لعبة الشعوب " والكتاب الذي وقع لي ھو كتاب وضعه الدكتور محمد صادق دراسة وتحليBً حول كتاب     

" لعب��ة الش��عوب " وأن��ا أق��رأ ھ��ذا الكت��اب ب��أن ال��دكتور محم��د ص��ادق ق��د ب��ذل مجھ��وًدا مض��نًيا ف��ي تقص��ي نص��وص كت��اب 
ن دق�ة ا=مان�ة العلمي�ة إل�ي ح�د أن�ه ف�ي نقل�ه نص�وص الكت�اب م�ن ودارستھا وتحليلھا دراسة الع�الم الخبي�ر ، كم�ا أن�ه ك�ان م�

ولكنن�ا فيم�ا ننق�ل عن�ه للق�ارئ م�ن ھ�ذه . طبعته ا,نجليزية كان حريًصا عل�ي إلح�اق ك�ل ن�ص ب�رقم الص�فحة ورق�م الس�طر 
القلي�ل  ومع ذلك فلن نلج�أ إل�ي تحل�يBت ال�دكتور محم�د ص�ادق إ, ف�ي. النصوص فسنكتفي بذكر الصفحة دون رقم السطر 

نفسه ووض�عھا للق�راء تح�ت عن�اوين ، ذل�ك أن مؤل�ف ھ�ذا " لعبة الشعوب " وسيكون ھمنا منصًبا علي نقل نصوص كتاب 
أحد الذين قاموا بدور ھام في تأسيس المخابرات المركزية ا=مريكية وفي نشاطھا السري بمنطق�ة " مايلز كوبBند " الكتاب 

يذكر  –مل بالمخابرات المركزية ا=مريكية في مصر في بداية عھد عبد الناصر ، وكان يع ١٩٤٧الشرق ا=وسط منذ عام 
وي�روي ف�ي ھ�ذا . ذلك عن نفسه ويقول إنه قام ب�دور ھ�ام ف�ي العBق�ة ب�ين المخ�ابرات المركزي�ة وحك�ام مص�ر العس�كريين 

ان�ت وجھ�ة نظ�ره ف�ي ھ�ذه وإن ك –ويض�يف إليھ�ا آراءه وتعليقات�ه  ١٩٦٧إل�ي  ١٩٤٧الكتاب ذكرياته ع�ن الفت�رة م�ن ع�ام 
علي أنھا ثم�رة ھ�ذا الت�دخل " الناصرية " التعليقات تصور التدخل ا=مريكي علي أنه حتمية تاريخية ، و تصور نظم الحكم 

، وأنھا في نظره أحسن نظم الحكم التي تحقق أھداف السياسة ا=مريكي�ة ، وت�Bءم المص�الح الغربي�ة ف�ي ال�دول الناش�ئة ف�ي 
   .آسيا وأفريقيا 

وھذا التصوير الذي يصوره للتدخل ا=مريكي في بBدنا ھو من حقه باعتباره أمريكًيا مس�ئو,ً ع�ن تق�ديم أعظ�م خ�دمات     
و, يعنيه بطبيعة الحال إن كان�ت تھيئ�ة الظ�روف ھ�ذه ھ�ي ف�ي .. لبBده ، وعن تھيئة الظروف حيث كان Jنجاز مصالحھا 

أم ھ�ي ف�ي غي��ر مص�لحتھا =ن�ه يعم�ل ف�ي ھ��ذه ال�بBد لحس�اب ب�Bده وحلفائھ��ا  مص�لحة ال�بBد الت�ي تھي�أ فيھ��ا ھ�ذه الظ�روف
وھ�و يق�رر أن سياس�ة الو,ي�ات المتح�دة ذات ال�وجھين ، وج�ه تمارس�ه الحكوم�ة ا=مريكي�ة ووزارة الخارجي�ة ، . الغربيين 

ي�ري " السياس�ة الخلفي�ة " ويس�ميه " د كوبBن�" والوجه اfخر فيما يراه . وھذا الوجه يتقيد بالمبادئ الدبلوماسية وا=خBقية 
الجوھرية " أن السياسة ا=مريكية يجب أن يكون ھدفھا ا=ول مصالح أمريكا ذاتھا ، وأنھا يجب أن تعمل لحماية مصالحھا 

" اه وھذا ھ�و ا,تج�.. بجميع الوسائل وا=ساليب ، حتى ولو لم تكن متفقة مع القواعد الخلقية و, مع المبادئ الديمقراطية " 
  " . إدارة المخابرات المركزية " ويمارس ھذا الوجه " الميكافيلي 

ويب�ين ا=س�باب الت�ي دع�ت الو,ي�ات " ذات ال�وجھين " في كتابه مبررات ھ�ذه اJس�تراتيجية " كوبBند " وبعد أن يذكر     
مة ، و, يخفي شعوره بما في ھذه المتحدة إلي السير فيھا بالنسبة لشعوب الشرق ا=وسط خاصة ، وشعوب العالم الثالث عا

بعد ذلك أخذ يبرئ نفسه م�ن ال�دفاع .. السياسة المزدوجة من نفاق وخداع يتعارض مع المبادئ ا=خBقية والمثل ا=مريكية 
  :  ٢١عنھا ، وإن كان يقررھا كحقيقة واقعة بقوله في صفحة 
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شعر بميل إليھا و, نفور منھا ، إنما اكتفي بالقول إن ھذا ھو من الطبيعي أنني , أدفع عن ھذه ا,زدواجية ، إنني , أ"     
أساس�ه وج�ود ) أو في عالم الواقع الذي تقوم به دبلوماسيتنا وقواتنا المس�لحة" مركز اللعب " سواء في (الواقع ، وإن علمنا 

  " . " .السياسة المزدوجة " ھذه 
وش��ارك بص��فته أح��د رج��ال المخ��ابرات  ١٩٤٧من��ذ ع��ام  ويBح��ظ أن كوبBن��د مؤل��ف ھ��ذا الكت��اب ع��اش ف��ي المنطق��ة    

أن  ١٩٦٧وق�د رأي بع�د كارث�ة ع�ام . العمليات الت�ي نف�ذتھا ف�ي س�وريا وف�ي مص�ر بص�فة خاص�ة " بعض " ا=مريكية في 
وھ�و يص�رح بأن�ه ك�ان م�ن خلص�اء جم�ال عب�د . معلومات�ه ع�ن تل�ك العملي�ات الت�ي ش�ارك فيھ�ا " بع�ض " ينشر ف�ي كتاب�ه 

  :  ٧٧ول في صفحة الناصر فيق
ولو أنه لم يعد م�ن الممك�ن ل�ي أن . آخر حتى ھذه اللحظة " غربي " من الراجح أنني رأيت عبد الناصر أكثر من أي "     

أفاجئه بدون رسميات وأن أجلس للغداء معه ، فإنني أحرص علي أن تكون لي معه جلسة وحديث كل شھر أو شھرين علي 
لق�د كن�ت  –فيھا التكليف ، وينطل�ق ھ�و فيھ�ا عل�ي س�جيته وفطرت�ه إل�ي أقص�ي ح�د ممك�ن ا=كثر ، وذلك في ظروف يرتفع 

ولك�ن ف�ي بع�ض ا=حي�ان كن�ت أكل�ف بمھم�ة . أذھب لھ�ذه ا=حادي�ث ف�ي بع�ض ا=حي�ان لمج�رد الم�ودة الشخص�ية كص�ديق 
المحلل�ين " أو " طب�اء ا=" وك�ان يس�بق الزي�ارة ف�ي بع�ض ا=حي�ان درس كام�ل يعطي�ه ل�ي أح�د . يكلفني بھ�ا أح�د ش�ركائي 

أو مسئول عادي في المخابرات ، ويمكنني ھذا الدرس من كشف ا=عراض التي ق�د ت�دل عل�ي انھي�ار ص�حي أو " النفسيين 
  " . في القوي العقلية 

وي�ذكر لن�ا ص�فاته  ٢٣٩يقرر بأنه صديق لعبد الناصر وان�ه يحب�ه شخص�ًيا ، يق�رر ذل�ك ف�ي ص�فحة " كوبBند " كما أن     
ق�د ح�دث ض�جة كب�رى ف�ي ا=وس�اط العربي�ة الت�ي ٥رغ�م أن كتاب�ة " . شجاع و, مبدأ له " صية وأھمھا في نظره أنه الشخ

عن�دما ق�ررت م�اذا أكت�ب وم�اذا : " م�ن كتاب�ه  ١٤اطلعت عليه ، إ, أنه مع ذلك لم يفض بكل ما عنده فق�د ق�ال ف�ي ص�فحة 
لق�د ح�ذفت المعلوم�ات الت�ي تمن�ع نش�رھا قواع�د ا=م�ن : " ثم يق�ول .. احتفظ به ، فإنني قد راعيت أن الھدف من كتابي ھو 

أن�ه ھ�رب م�ن مص�ر ف�ي أواخ�ر م�ايو  ٢٣٨وي�ذكر ف�ي ص�فحة " الحكومي س�واء بالنس�بة للحكوم�ة ا=مريكي�ة والبريطاني�ة 
  . ولعل لھذا التوقيت مغزى لدي بعض القراء .. قبل الھجوم اJسرائيلي علي مصر بأيام معدودة  ١٩٦٧

  نشر كثير من الوقائع السرية ؟ " كوب3ند " قرر  لماذا •

نشر كثير من الوقائع السرية الخاصة بالمخابرات ا=مريكية والعBقات الدبلوماسية ا=مريكية " كوبBند " أما لماذا قرر     
مونيتور ول�وس رغم أنه من المفروض أنه مازالت له صBت بأوساط المخابرات ، فتجيب عليه جريدتنا الكريستيان سيتس 

ك�ان يعل�م أغل�ب ھ�ذه التفص�يBت " ك�يم فلب�ي " إن كوبBند يقول إن الصحفي الجاسوس ا,نجلي�زي : انجلوس تيمز فتقو,ن 
ولكن يوجد سبب آخر ظھر فيما بعد ، ذل�ك ) . بعد أن ھرب فلبي إلي روسيا(السرية ، وإن الروس اfن أصبحوا يعرفونھا 

ن كتاًبا تثبت أن عبد الناصر كان عميBً فعلًي�ا للمخ�ابرات المركزي�ة ا=مريكي�ة أثن�اء ص�عوده أن اثنين من المؤلفين كان يعدا
ل�ذلك ق�ررت أن . سلك السلطة ، وأن المخابرات المركزية وجدت أن نش�ر وجھ�ة النظ�ر ھ�ذه سيض�ر بالمص�الح ا=مريكي�ة 

قل ح�اول أن يس�تغل الو,ي�ات المتح�دة م�ن تكشف بعض ملفاتھا السرية علي أمل أن تظھر عبد الناصر علي أنه وطني مست
  . أجل تحقيق مصالح مصر الوطنية 

  " : مركز اللعب " أو " لعبة الشعوب "  •

ابت�داًءا م�ن ص�يف ع�ام " مرك�ز اللع�ب " م�ن كتاب�ه إن�ه ك�ان يلع�ب دور عب�د الناص�ر ف�ي  ٢٣يقول كوبBند ف�ي ص�فحة     
الط�ابق الث�اني عش�ر م�ن إح�دى ناطح�ات الس�حاب بواش�نطن ،  ويصف ھذا المركز بأنه ف�ي.  ١٩٥٧إلي ربيع عام  ١٩٥٥

وأن اجتماعاته تبدأ من الخامسة بعد الظھر حتى الثانية عشرة ليBً ، وأن ھدفه ھو أعداد التنبؤات ب�ردود الفع�ل أو المواق�ف 
ذا س�تفعله ھ�ذه التي تتخذھا بعض الشخصيات ا=جنبي�ة ف�ي ظ�روف معين�ة تقترحھ�ا إدارة المخ�ابرات حت�ى تع�رف مق�دًما م�ا

 ًBالشخصيات عندما تتوفر تلك الظروف لھا في الواقع العملي مستقب . "  
إن ھذا المركز الذي صنعته المخابرات ا=مريكي�ة يق�وم ب�دور : " ويشرح الدكتور محمد صادق دور ھذا المركز فيقول     

ويتص�رفون  –ا=جنبي�ة الت�ي يمثلونھ�ا وتجارب ينوب فيھا خبراؤھا عن الشخص�يات " بروفات " مسرح صغير تجري فيه 
تتصرف إذا وجدت في الظروف المفروضة عليھم ، والتي يحتمل أو يتوقع أن تتحق�ق ف�ي ي�وم م�ن  فكما يعتقدون أنھا سو

مس��رح العBق��ات الدولي��ة وا=ح��داث السياس��ية ال��ذي تق��وم في��ه ھ��ذه " المس��رح الكبي��ر " ا=ي��ام ف��ي ع��الم السياس��ة الدول��ة ف��ي 
=جنبي��ة فع��Bً بأدوارھ��ا الت�ي تنب��أت بھ��ا المخ��ابرات ا=مريكي�ة قب��ل وقوعھ��ا ع��ن طري�ق تجاربھ��ا ف��ي المس��رح الشخص�يات ا

بھذه الوسيلة التمثيلية الدراسية تستطيع أجھزة المخابرات ومخططو السياسة ا=مريكية أن يعرفوا الظ�روف الت�ي . الصغير 
مث�ل ق�رار (,تخ�اذ ق�رار مع�ين أو موق�ف مع�ين ) كعبد الناصر م�ثB(يًنا يمكن إذا تحققت أن تدفع زعيًما معيًنا أو سياسًيا مع

ت��أميم قن��اة الس��ويس أو قط��ع العBق��ات م��ع بريطاني��ا أو ألماني��ا الغربي��ة أو إع��Bن الح��رب عل��ي إس��رائيل أو ص��فقة ا=س��لحة 
ل�ك عمل�وا عل�ي خل�ق الظ�روف فإذا أرادوا بعد ذلك أن يدفعوه نح�و اتخ�اذ مث�ل ھ�ذا الق�رار دون أن يظھ�روا ذ) التشيكية إلخ

وھك�ذا يحقق�ون . أنھ�ا تدفع�ه إل�ي اتخ�اذ الق�رار المطل�وب  –من دراستھم ف�ي مرك�ز اللعب�ة  –وا=ساليب التي يعلمون مقدًما 
ب�رد الفع�ل " عل�ي م�ا وق�ع بت�دبيرھم المبن�ي عل�ي التنب�ؤ " احتج�اجھم " أو " معارض�تھم " غرضھم في الوقت الذي يعلنون 
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كما يفعل ,عب البلياردو حتى يدفع كرته لتنصل إلي كرة أخري ، ولكنه , يوجھھ�ا نحوھ�ا ، ب�ل يوجھھ�ا  تماًما" المعاكس 
  . نحو موقع مغاير يعلم أنه سيصدمھا ويدفعھا بعد ذلك في ا,تجاه المعاكس لBتجاه الذي كانت متجھة إليه 

س�ة الشخص�يات الت�ي تتعام�ل معھ�ا ، وفھ�م العوام�ل يتوق�ف عل�ي درا" العمليات " ونجاح المخابرات ا=مريكية في ھذه     
في الشخصيات السياس�ية ا=جنبي�ة الت�ي " العوامل المؤثرة " وا,عتبارات التي تؤثر فيھا ، علي مدي سيطرتھا الفعلية علي 

ى عرفتھا ومت. شخصية الرجل السياسي التي تحركه " مفاتيح " وھذه العوامل المؤثرة ھي  –تتعاون معھا أو تتعامل معھا 
تماًم�ا كم�ا يمس�ك . المخابرات ، ووضعت ي�دھا عليھ�ا ، أص�بح ف�ي ي�دھا الخي�وط الت�ي تحرك�ه وتدفع�ه ف�ي اتجاھ�ات معين�ة 

بالخيوط التي توج�ه ال�دمى وتحركھ�ا ھن�ا وھن�اك ، لتق�وم بأدوارھ�ا المرس�ومة لھ�ا " مسرح العرائس " الBعب المستتر في 
وقد أشار كوبBند من غير قص�د ف�ي ص�فحة " . تلقاء نفسھا " تتحرك وتتصرف من أمام النظارة والمتفرجين كما لو كانت 

نائ�ب م�دير " فران�ك فزت�ر " س�ألني ) ت�أميم القن�اة(أسبوع واحد قبل أزمة السويس : " إلي حالة من ھذا النوع حين قال  ٢٤
؟ ) فضBً عن قيامه بإجراءات أخري(لي قناة السويس فيما لو سحبت الحكومة ا=مريكية معاونتھا المالية لمشروع السد العا

  : فأجبته  -
ولكن�ه  –لقد قررت تأميم شركة قناة الس�ويس من�ذ ش�ھر س�ابق " اللعب " حقاً ، إنني في مكانه وأثناء قيامي بدوره في "     

  " . ولذلك , أعرف ماذا سيفعل اfن  –لم يفعل ذلك حتى اfن 
يستش��ھد ب��ذلك عل��ي أن مواق��ف عب��د الناص��ر كان��ت دائًم��ا أق��ل " كوبBن��د " ل��ف إن المؤ: " يق��ول ال��دكتور محم��د ص��ادق     

ولك�ن جواب�ه يؤك�د أن�ه " مركز اللعب " ضرًرا علي المصالح الغربية مما كان يتوقعه ھو عندما كان يقوم بتمثيل دوره في 
وأنه كان مندھًشا ) يذكر ھذه العواملوإن كان لم ( كان يعلم بأن العوامل التي تدفع عبد الناصر للتأميم قد توفرت منذ شھر 

ففھ�م أن�ه ك�ان  –غي�ر المتوق�ع " الت�أخير " لعدم إقدامه علي ذلك ، حتى إن�ه س�أل عب�د الناص�ر بع�د ذل�ك ع�ن الس�ر ف�ي ھ�ذا 
الت��ي كان��ت ل��دي " المعلوم��ات " بس��بب جھل��ه ب��بعض  –يخش��ي أن يك��ون رد الفع��ل ا,نجلي��زي ا=مريك��ي أعن��ف مم��ا ح��دث 

ھذه القصة تؤكد ) . ك أنھا معلومات تدل علي عدم عنف المعارضة ا=مريكية للتأميم ولكنه لم يذكرھا أيًضا, ش. (كوبBند 
أن الحكومة ا=مريكية عندما سحبت معاونتھا للسد العالي كانت تتوقع أن يكون ت�أميم القن�اة أح�د ردود الفع�ل الت�ي س�يتخذھا 

ب�ل إن الق�ارئ  –ي التأميم عند صدور قراره لم يكن يتفق مع الواقع وأن ما أظھرته من دھشة واعتراض عل. عبد الناصر 
يستطيع أن يتساءل ھل كان�ت السياس�ة ا=مريكي�ة تھ�دف إل�ي دف�ع عب�د الناص�ر لھ�ذا الق�رار ، وأنھ�ا أوج�دت الظ�روف الت�ي 

ك قرارھ�ا بس�حب اJعان�ة تدفعه لذلك قبل سحب إعانة السد العالي بشھر كامل ، ولكنه تردد ولم يقدم ، فزادت عليھا بعد ذل
  ! .وثم ما أرادت رغم ظھورھا بمظھر ا,عتراض ؟.. وقد كان  –وھي تتوقع أن يقدم علي التأميم ھذه المرة 

  لماذا تحولت الخارجية ا9مريكية عن اDتجاه المثالي ؟  •

لBنق�Bب العس�كري ف�ي مص�ر ف�ي بين تحول السياسة ا=مريكية إل�ي ا,تج�اه الميك�افيلي وب�ين التمھي�د " كوبBند " يربط     
، وھي الفترة التي وصلت فيھا ا=زمة بين مصر وبريطاني�ا أقص�ي درجاتھ�ا بتزاي�د  ١٩٥٢وأوائل عام  ١٩٥١أواخر عام 

وض�غط ال�رأي الع�ام المص�ري عل�ي الحكوم�ة وعل�ي المل�ك ف�اروق  –العمل الفدائي الشعبي ضد القواعد ا,نجليزية بالقنال 
التي كان يعتمد عليھا الوجود العسكري البريطاني في القن�ال ف�ي أكت�وبر ع�ام  ١٩٣٦إلغاء المعاھدة  لدرجة أدت إلي إعBن

وأص�بح العم�ل الف�دائي واجًب�ا وطنًي�ا وكفاًح�ا ش�عبًيا " أس�اس " فأصبح وجود القواع�د العس�كرية ا,نجليزي�ة بغي�ر  – ١٩٥١
ويظھر أنه تع�رض لض�غوط دولي�ة ل�م ي�ذكر  –ين أتشيسون كان وزير خارجية أمريكا في ذلك الوقت ھو المستر د. مجيًدا 

وإن كان من المفھوم أنھا آتية من ناحية بريطانيات أو,ً ثم م�ن ناحي�ة إس�رائيل أيًض�ا =نھ�ا  –لنا المؤلف كوبBند مصدرھا 
  . كانت تعتبر الجيش البريطاني في القنال ھو خط دفاعھا ا=ول ضد الحركات الفدائية المصرية 

يظھر أن وزير الخارجية المسر دين : " فيقول  ٤٨في صفحة  ١٩٥١ف كوبBند موقف المستر أتشيسون في عام ويص    
إن�ه عن�دما ك�ان ي�تكلم علًن�ا ل�م يك�ن ) ا=س�اليب الديمقراطي�ة(لم يكن علي كل ح�ال ذا ثق�ة تام�ة ف�ي  ١٩٥١أتشيسون في عام 

" اديثه الخاصة ك�ان يب�دي اعتق�اده أن احتم�ال ا,لتج�اء إل�ي بع�ض ولكن في أح" الدبلوماسية التقليدية " يذكر سوي أساليب 
ھ��و أم��ر  –) إل��خ.. المخالف��ة للمب��ادئ الديمقراطي��ة وا=خBقي��ة كت��دبير ا,نقBب��ات والم��ؤامرات " (النش��اطات غي��ر التقليدي��ة 

ق�رّر  ١٩٥١ي نھاي�ة ع�ام ونتيجة ل�ذلك فإن�ه ف�. علي الظھور " القوي الطبيعية "يستحق الدراسة علي ا=قل لمساعدة بعض 
س�رية لدراس�ة الع�الم العرب�ي فيم�ا يتعل�ق عل�ي الخص�وص ب�النزاع العرب�ي اJس�رائيلي ,س�تعراض " لجنة خب�راء " تشكيل 

وقد استعار وزي�ر الخارجي�ة " . أم , .. النظيف " المشاكل ، واقتراح الحلول سواء كانت تتفق مع أساليب العمل الحكومي 
ليرأس ھذه اللجنة ، الت�ي كان�ت تض�م بع�ض رج�ال " كيرميت روزفلت " للمخابرات ا=مريكية المستر من الھيئة المركزية 

ول�م يك�ن فيھ�ا . وزارة الخارجية وبعًضا آخر من وزارة الدفاع وبعض المستشارين من دوائر رجال المال ومن الجامعات 
  . من المخابرات إ, رئيسھا 

  ما الذي قررته لجنة الخبراء ؟  •

إن أھمي�ة ھ�ذه اللجن�ة ھ��ي أنھ�ا ق�د بحث�ت ع�ن الوس��ائل الت�ي تس�تخدمھا مخ�ابرات الو,ي�ات المتح��دة " : كوبBن�د " ول يق�    
وق�د ق�ررت اللجن�ة بص�راحة أن لھ�ا أن تس�تعمل ك�ل الوس�ائل دون  –لتمكين العناصر الموالية لھا من الوص�ول إل�ي الحك�م 

إن ق�رارات ھ�ذه " كوبBن�د " ويق�ول  –أو الديمقراطي�ة  ةيد بالمبادئ ا=خBقي�أي , تتق" الدبلوماسية التقليدية " تقييد بقواعد 
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وب�ين المرحل�ة  ١٩٥١إل�ي ع�ام  ١٩٤٧اللجنة ھي نقطة التحول من المرحلة التي استخدمت فيھا الوسائل التقليدي�ة م�ن ع�ام 
ويشرح كوبBند . ل ا,نقBبية والميكافيلية التالية التي قررت السياسة ا=مريكية فيھا توسيع نشاط مخابراتھا ليمتد إلي الوسائ

  : فيقول  ٢١ذلك معبَرً◌ا عن وجھة نظره في صفحة 
ف�ي " ولك�ن , توج�د ح�دود لم�ا نس�تطيع أن نعمل�ه  –ھناك حدود لما تفعله حكومة بلد ديمقراطي ف�ي ش�ئونھا الداخلي�ة "     

س�نفعل بالنس�بة لبل�د آخ�ر ، ف�إن الح�دود الوحي�دة ل�ذلك  أو علي ا=صح ، فإن حكومتن�ا عن�دما تق�رر م�اذا –" البBد ا=خرى 
أما ا,عتبارات ا=خBقية فإنھ�ا ظھ�رت فك�ل م�ا  –فكل ما نستطيع أن نفعله نفعله  –العمل ھي استطاعتنا له وإمكانية تنفيذه 

طيع أن نخفي��ه ھ��ل نس��ت" ب�ل يج��ب أن نتس��اءل " ھ��ل نس��تطيع أن نفع��ل ذل��ك ؟ " يترت�ب عليھ��ا ھ��و أنن��ا , نس��أل أنفس�نا فق��ط 
كان�ت ق�د حظي�ت با=ولوي�ة عل�ي م�ا س�واھا ، " المش�كلة المص�رية " إن اللجنة قررت أن : ويقول كوبBند " . ونھرب به ؟ 

العملي�ة : " وس�مي ھ�ذا الت�دخل ف�ي مص�ر . بس�رعة " ھ�ذه المش�كلة " وأن اللجنة رأت وجوب تدخل الو,ي�ات المتح�دة ف�ي 
  " . الكبرى 

  مصر لتنفيذ العملية الكبرى ؟ لماذا اختارت اللجنة  •

نجاح الشعب المصري والحركة الفدائية المص�رية " يتجاھل كوبBند عامًدا السبب الحقيقي مع أنه قد ذكره من قبل وھو     
وم�ع أن كوبBن�د " . ، ووقوف الش�عب والحكوم�ة الوفدي�ة ، وخض�وع المل�ك ل�kدارة الش�عبية  ١٩٣٦في إلغاء معاھدة عام 

الذي ألفه " ھيئة المخابرات المركزية ا=مريكية " لسبب فإن كتاًبا في نفس الموضوع ظھر قبل كتابه ھو كتاب تجاھل ھذا ا
ين�اير  ٢٦عن اتفاق بريطانيا مع أمريكا علي إبعاد فاروق بعد  ٦٨تكلم بكل صراحة ووضوح في صفحة " أندرو كوللي " 

فقاً عليه من قبل ، وأن حريق القاھرة جعل الدولتين تتفقان علي أن مما يفھم منه أن مبدأ التدخل ا=مريكي كان مت – ١٩٥٢
ومع تجاھل كوبBن�د لك�ل ھ�ذا فإنن�ا نس�ايره فنج�ده . يصل التدخل حد تغيير نظام الحكم الملكي أو إقصاء فاروق علي ا=قل 

ة ، وبسبب نفوذھا في ال�دول إن اختيار مصر =نھا بلد يتمتع بأولوية ممتازة بسبب مزاياھا الخاص: "  ٤٩يقول في صفحة 
" وم�ن ناحي�ة أخ�ري أي ناحي�ة : " ث�م يق�ول " العربية ا=خرى لدرجة تجعل كل اتجاه للتحسن فيھا مؤثًرا في العالم العربي 

كان من المعتقد أن ذلك س�ھل ، ل�يس فق�ط بس�بب طبيع�ة ش�عبھا وطبيع�ة ساس�تھا ، ب�ل أيًض�ا بس�بب أن عن�دنا " تنفيذ العملية 
  " . نفسه رئيس اللجنة " كيرميت روزفلت " د لھم بالمھارة ، يعرفون البBد معرفة جيدة ، ومن بينھم منفذين مشھو

  ھل كانت ھناك جھود بذلھا روزفلت في مصر من قبل ؟  •

يقول كوبBند إن روزفلت كانت له اتصا,ت في مصر أثناء الحرب العالمية الثانية ، وأنه اتص�ل بالمل�ك ف�اروق إذ ذاك     
إن الملك فاروق قد توفر لديه ميل إلي روزفلت خBل الحرب أثناء : "  ٥١ويقول في صفحة . أن فاروق كان يميل إليه ، و

م�ن الحك�م ، وأن يض�ع " المح�ور " ا=زمة التي أجب�ره فيھ�ا ا,نجلي�ز بق�وة الس�Bح عل�ي إبع�اد العناص�ر الت�ي تعط�ف عل�ي 
في تلك الفترة كان فاروق يحترق غيًظا في قص�ره ، ) . " ١٩٤٢فبراير  ٤يقصد أزمة (مكانھا أشخاًصا تختارھم بريطانيا 

وكان روزفلت يزوره يومًيا تقريًبا ليھدئه ويوحي إليه بأنه بعد انتھاء الحرب يحتمل أن توضع خط�ة . و, حول له و, قوة 
ويعل�ق ال�دكتور محم�د " . ع�ام  جديدة لتتمتع مصر بسيادتھا الكاملة ، وليكون فاروق أول حاكم لمص�ر المتح�ررة بع�د ألف�ي

, : الت�ي ج�اءت ف�ي ك�Bم روزفل�ت لف�اروق حي�ث يق�ول ف�ي تعليق�ه " بعد ألفي عام " صادق تعليقاًت له د,,ته علي عبارة 
ندري من أين جاء روزفلت بھذا الرقم ؟ وأھم ما فيه أنه يفترض أن مصر ل�م تك�ن مس�تقلة ط�وال العص�ور اJس�Bمية كلھ�ا 

من�ذ أكث�ر م�ن : " في عيد الجBء إذ قال  ١٩٦٦إن عبد الناصر رددھا في خطبة له في عھد قريب سنة  حتى) سنة ٢٠٠٠(
وبعد عام واح�د م�ن ھ�ذه .. والحلم الضائع =بنائه أن يعود وطنھم إليھم  –أي المسلمون  –ألفي عام ووطننا يحكمه الغرباء 

  .  ١٩٦٧الخطبة وقعت الھزيمة والنكسة سنة 
إن كوبBن��د , ي��ذكر لن��ا ش��يًئا ع��ن اتص��ا,ت روزفل��ت أو غي��ره م��ن خب��راء المخ��ابرات : ي الس��ياق فنق��ول ث��م نرج��ع إل��    

فيق�ول  ١٩٥٢إل�ي ع�ام  ١٩٤٢وإنما ينقلنا مباشرة من ع�ام  – ١٩٥١ا=مريكية مع فاروق أثناء أزمة القنال قبل نھاية عام 
  :  ٥٢في صفحة 

ث�م يق�ول م�ا ملخص�ه أن روزفل�ت ) ١٩٥٢يناير وفبراي�ر ( ١٩٥٢ن من عام بقي روزفلت في القاھرة الشھرين ا=ولي"     
بإجراء حملة تطھير في ا=جھزة الحكومية ، ولكن فاروق أبعد العناصر المعروف�ة " ثورة سلمية " حاول مع فاروق تنظيم 

ف�ي : " ف�س الص�فحة بع�د ذل�ك ث�م يق�ول كوبBن�د ف�ي ن" . بفسادھا ثم وضع بد,ً منھا رجا,ً أكثر منھم فساًدَ◌ا اختارھم ھ�و 
" وواف�ق عل�ي رأي س�فير أميرك�ا ف�ي ذل�ك الوق�ت . رف�ع روزفل�ت يدي�ه عBم�ة عل�ي الي�أس م�ن ف�اروق  ١٩٥٢ش�ھر م�ايو 

وإقام�ة حكوم�ة تس�تطيع ال�دول " الفاس�د " وھ�و أن الج�يش وح�ده ھ�و ال�ذي يس�تطيع أن يواج�ه الوض�ع " جيفرسون كافري 
  " . الغربية أن تتفاھم معھا 

ھنا فقط ، وبصفة عارضة ، وعلي لسان السفير ا=مريك�ي ف�ي الق�اھرة ، اض�طر كوبBن�د : يقول الدكتور محمد صادق     
ومعن�ي ھ�ذا أن عن�اد " . التفاھم مع الدول الغربية " إلي ذكر المشكلة الرئيسية التي تفادي ذكرھا طوال الوقت وھي مشكلة 

ا بموضوع الرشوة والفساد كما يحاول أن يوھمنا بل امتد العناد إلي أكثر فاروق وإصراره الذي ذكره كوبBند لم يكن خاصً 
ا=ھ�م م�ن ذل�ك أن ھ�ذا العن�اد م�ن جان�ب ف�اروق وم�ن جان�ب جمي�ع " . التف�اھم م�ع ال�دول الغربي�ة " من ذلك ھ�و موض�وع 

فBب�د م�ن  –ف المع�ادي للغ�رب السياسيين التقليديين لم يكن اختياًرا منھم وإنما فرض عليھم فرًضا من التيار الشعبي الجار
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لك�ن . وكان رأي كافري أن الج�يش ھ�و وح�ده ال�ذي يس�تطيع أن يق�وم بھ�ذه المھم�ة " المقاومة الشعبية " وسيلة لتحطيم ھذه 
لقد سبقتھا دراسات وأبحاث في أوساط الجيش ، واتص�ا,ت بمجموع�ة م�ن .. ھذه الفكرة لم تكن مرتجلة ، و, بنت ساعتھا 

  . ظھروا استعدادھم للتفاھم الضباط الذين أ

  ؟ " التفاھم مع الدول الغربية " ما سبب استعجال المخابرات ا9مريكية لحل مشكلة  •
وطب�ع ع�دة  ١٩٦٢الذي نش�ر ع�ام " ھيئة المخابرات ا=مريكية " الذي أشرنا إليه من قبل وكتابه " أندرو توللي " يقول     

عن�دما أعلن�ت حكوم�ة  ١٩٥١داء للغ�رب إل�ي أقص�اھا ف�ي أكت�وبر ع�ام وصلت موجة الع: "  ٨٦يقول في صفحة . طبعات 
م�ع بريطاني�ا ، وط�رد البريط�انيين م�ن القن��ال  ١٩٣٦إلغ��اء معاھ�دة ) حكوم�ة الوف�د برياس�ة مص�طفي النح�اس(البريط�انيين 

طاني�ا ، قام�ت مظ�اھرات عنيف�ة ض�د الغ�رب وض�د بري) ين�اير ٢٦( ١٩٥٢وفي يناير عام . والسودان المصري ا,نجليزي 
وأحرقت فندق شبرد المعروف ، وكذلك أحرقت ممتلكات مصرية وأجنبي�ة أخ�ري ، ولق�د ك�ان م�ن . وسارت وسط القاھرة 

الظ��اھر أن ف��اروق ش��جع ھ��ذه المظ��اھرات ، ولك��ن عن��دما خرج��ت ع��ن الس��يطرة ، وتحول��ت إل��ي نھ��ب ممتلك��ات أص��دقائه 
ھ��ذا ھ��و الوق��ت ال��ذي ق��ررت في��ه الو,ي��ات المتح��دة وبريطاني��ا وال��راجح أن .. اس��تدعي الج��يش Jع��ادة النظ��ام ) الغ��ربيين(

  " . ضرورة التخلص من فاروق 
حي��ث يوض��ح أن  ٥٤أم��ا تح��ول موج��ة الع��داء للغ��رب إل��ي ث��ورة ش��عبية فق��د أش��ار إلي��ه كوبBن��د نفس��ه ف��ي كتاب��ه ص��فحة     

  : ون فيقول خطورة ھذه الثورة الشعبية كانت ترجع إلي أن المسيطر عليھا ھم اJخوان المسلم
كانت�ا تعتق�دان أن الش�عب " الح�زب الش�يوعي " و " اJخ�وان المس�لمون " إن الحركتين الثوريتين في ذلك الوق�ت ھم�ا "     

كان قد وصل سخطه إلي درجة  –المصري بما فيه الفBحون والعمال والموظفون في المدن ، بل وذوو المھن الحرة أيًضا 
ُمِص�ّر " لعبة الش�عوب " إن صاحب : يقول الدكتور محمد صادق " ذا وجد التوجيه الصحيح الغليان ،وأنه يمكن أن ينفجر إ

أن الث�ورة كان�ت " ت�وللي " ولك�ن يتض�ح مم�ا ذك�ره س�لفه " الث�ورة الش�عبية " علي أن , يشير إلي الجھة الت�ي تھ�ددھا ھ�ذه 
فما ھو العBج الذي كان�ت تفك�ر في�ه . ھا موجھة ضد الغرب عموًما ، وضد بريطانيا ومصالحھا خاصة وإسرائيل من ورائ

  ! . ؟" الثورة الشعبية " السياسة ا=مريكية لمواجھة ھذه 

  " : الناصريين " اتفاق المخابرات ا9مريكية مع  •

بع�د أن رأي م�ا أدت إلي�ه ف�ي " ا,نقBب�ات العس�كرية " ك�ان روزفل�ت غي�ر واث�ق م�ن : "  ٥٣يقول كوبBند ف�ي ص�فحة     
علي اعتب�ار " المخابرات المركزية ا=مريكية " علي أن يقابل الضباط الذين قدمتھم له : وافق " ولكنه . ى سوريا من فوض

أي قب�ل أربع�ة  ١٩٥٢إن�ه فع�ل ذل�ك ف�ي م�ارس ع�ام " انقBًب�ا عس�كرًيا " أنھم زعماء التنظيم الس�ري العس�كري ال�ذي ي�دبر 
بالمح��او,ت ا,س��تطBعية الت��ي قام��ت بھ��ا ) ب��أي طري��ق ؟(م إن عب��د الناص��ر ق��د عل��" . ا,نق��Bب الناص��ري " ش��ھور قب��ل 

المخابرات ا=مريكية لمنظمته ، وكان علي استعداد لBتصال ، ودبر ا=مر لكي يجد روزفلت في طريقه ع�دًدا م�ن الض�باط 
ما يجب قول�ه " البعيدين عن مركز الحركة ليصرفھم كما يشاء ، والذي يثق في أنه يمكن أن يعتمد علي أنھم سوف يقولون 

وق�د . وك�ان يحض�ر ثالثھ�ا أق�رب المق�ربين لعب�د الناص�ر . لقد تمت ثBث لق�اءات  –" ويحتفظون بأسرار الضباط ا=حرار 
: واسع النطاق يس�تحق أن ن�ذكره " اتفاق " توصل روزفلت مع ھذا الضابط الذي كان يتكلم باسم عبد الناصر شخصًيا إلي 

  .. " . وھي . عليھا فوًرا  ھناك ثBث مسائل عامة تم ا,تفاق
لق�د اس�تطرد كوبBن�د ف�ي ش�رحه لنق�اط ا,تف�اق ال�ذي ت�م ب�ين روزفل�ت وب�ين جماع�ة عب�د : يقول الدكتور محم�د ص�ادق     

نكتف��ي ھن��ا ) ٥٩-٥٤م��ن ص��فحة (بإفاض��ة وإس��ھاب مس��ود بھ��ا س��ت ص��فحات م��ن مؤلف��ه  ١٩٥٢الناص��ر ف��ي ش��ھر م��ارس 
  : بتخليصھا فنقول 

أن جماھير الشعب المصري , يمكن أن تثور بسبب الحالة ا,قتص�ادية : وبBند كانت النقطة ا=ولي ھي علي حد قول ك    
 .  

فھي أن المصريين لنم يثوروا =ي س�بب م�ن ا=س�باب ، وبالت�الي ف�B داع�ي لتخ�وف ا=م�ريكيين م�ن : أما النقطة الثانية     
  . تكون ھناك ثورة شعبية ديمقراطية في مصر  ازدياد نفوذ الحركة الثورية لkخوان المسلمين ، ولن

أخي�ًرا اتف�ق عل�ي ) : " وم�ا بع�دھا ٥٥ص (التي تمھد لھا وتؤدي إليھا النقطتان السابقتان فھي ما يلي : أما النقطة الثالثة     
ع��ادة الحي��اة إ" س��يكون اس��تعمال عب��ارات ) الطبق��ة الجدي��دة" (الجدي��دة " أن��ه ف��ي مس��تقبل العBق��ات ب��ين الحكوم��ة المص��رية 

مثل ھذه العبارات ستكون مقصورة علي البيانات الت�ي يطل�ع عليھ�ا ال�رأي  –" إقامة حكم نيابي صحيح " أو " الديمقراطية 
أما فيما بيننا فسوف يوجد تفاھم سري بأن الشروط الBزمة لقيام حكم ديمقراطي لم تتوفر ولن تت�وفر لس�نين عدي�دة  –العام 
 . "  
ي�دعي أن�ه ل�م يتف�ق " نقاًط�ا أخ�ري " يش�ير كوبBن�د إل�ي أن ھن�اك  –الثBث العامة التي ت�م ا,تف�اق عليھ�ا  بعد ھذه النقاط    

  " . تفاھم متبادل بين الطرفين " عليھا صراحة ، ولكنه كانت موضوع 
وضوع الش�ائك ويليھا الم –موقف عبد الناصر من إسرائيل : وأھمھا في نظر كوبBند ھي " الخاصة " أول ھذه النقاط     

وعندما يصل كوبBند إلي ھذه النقط�ة ا=خي�رة  –موقفھم تجاه البريطانيين " مرونة " ثم " القومية العربية " وھو موضوع 
لق�د فھ�م ) : " ٥٩،  ٥٨ص(، وھي موقف الض�باط ا=ح�رار م�ن البريط�انيين وم�دي مرونت�ه ، يخ�تم حديث�ه بھ�ذه العب�ارات 
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ق�دم تقري�ره إل�ي دي�ن ) أي في شھر م�ايو(من القاھرة إلي واشنطن شھرين قبل ا,نقBب  وعندما عاد. روزفلت ھذه النقطة 
والنقط��ة الت��ي فھمھ��ا روزفل��ت ھ��ي أن ھ��ؤ,ء الض��باط وإن ك��انوا يكرھ��ون ا,نجلي��ز إ, أنھ��م . أتشيس��ون وزي��ر الخارجي��ة 

ًما كعدائھم للكبار المصريين من ضباط وسياسيين يحترمونھم احتراًما شديًدا ، فعداؤھم لBنجليز ليس عميقاً و, ثابًتا و, دائ
معني ذلك أن تحليل موقف الضباط من ا,نجليز كان نقطة حاسمة في إقناع روزفلت ب�أن : يقول الدكتور محمد صادق " . 

وق�د  –ا,نقBب العسكري بواسطة ھذه الجماعة م�ن الض�باط ھ�و أفض�ل وس�يلة للوص�ول إل�ي اتف�اق ب�ين مص�ر وبريطاني�ا 
سيزدادون .. ھؤ,ء الضباط الذين سيقودون ا,نقBب : "  ٥٩لذلك روزفلت في تقريره كما أورده كوبBند في صفحة  أشار

  " . متى وصلوا للحكم " المفاوضات "تعقBً ومرونة في 

  ماذا في اDتفاق عن إسرائيل ؟  •

ھ�و وزم�Bؤه الض�باط رغ�م م�ا لحقھ�م  إن عبد الناصر قرر لروزفلت بكل صراحة أنه: "  ٥٦يقول كوبBند في صفحة     
, أن�ه أك�د أن حق�دھم موج�ه إل�ي رؤس�ائھم ، ث�م إل�ي الع�رب اfخ�رين ، ث�م إل�ي  –من مھان�ة الھزيم�ة عل�ي ي�د اJس�رائيليين 

نتيج�ة لمحادث�ات : " ويعقب كوبBند علي ذلك ق�ائBً ف�ي نف�س الص�فحة " . البريطانيين ، ثم إلي اJسرائيليين ، بھذا الترتيب 
فإن�ه وص�ل إل�ي نتيج�ة أقنعت�ه با,تف�اق م�ع عب��د  –وزفل�ت م�ع شخص�يات مدني�ة كبي�رة ف�ي مص�ر بم�ا ف�يھم المل��ك ف�اروق ر

وعندما أورد كوبBند خBص�ة تقري�ر روزفل�ت ال�ذي قدم�ه ل�وزير الخارجي�ة عق�ب عودت�ه لواش�نطن اكتف�ي بم�ا " . الناصر 
ال�ذي أورده ) ٦(فأك�د كوبBن�د ف�ي البن�د رق�م " قفھم من إسرائيل مو" يعتقد أنه يھم وزارة الخارجية في الدرجة ا=ولي وھو

  : ما يلي  ٥٩في صفحة 
" الع�دو " ففيم�ا يخ�ص .. الس�ابقة عل�ي ا,نق�Bب ) ھذه ھي كلمات كوبBن�د(فيما يخص كل ھذه اللقاءات التآمرية ) ٦" (    

  .. " . يز الذي يخشونه فلن يكون إسرائيل ، بل الطبقات العليا في مصر ، وا,نجل

  : شعور الضباط الناصريين نحو الشعب المصري  •

إن المتح�دث باس�م جماع�ة الناص�ريين ، ف�ي لق�ائھم م�ع من�دوب المخ�ابرات ا=مريكي�ة : " يق�ول كوبBن�د  ٥٤في ص�فحة     
نة ويمك�ن أن تس�تمر عل�ي ذل�ك أل�ف س�. إن أغلبية المصريين عاش�ت عيش�ة الكف�اف آ,ف الس�نين : روزفلت ، مضي يقول 

وليست عندھم دوافع تحركھم للطموح نحو التمتع بحياة أفضل حتى بعد الثورة . إنھم , توجد عندھم دوافع للثورة . أخري 
  : فيقول  ٥٨ويعمل علي ذلك كوبBند في صفحة . 

 –م وتميز به النموذج المص�ري م�ن الحك�ام وأع�وانھم عل�ي العم�و –وھناك انحراف فكري يتميز به ناصر وضباطه "     
نجد أن العداء الحقيقي المملوء ب�المغزى ) كالبريطانيين في ھذه الحالة(ا=جنبي " العدو " فبينما يتكلمون بأعلى صوت ضد 

يق�ول ال�دكتور محم�د ص�ادق تعقيًب�ا عل�ي " . والمعاني والذي يحركھم ويدفعھم للعمل ھو العداء ال�ذي يكنون�ه =بن�اء ش�عبھم 
ين ق�د ص�دقوا م�ا قال�ه لھ�م ھ�ؤ,ء الض�باط ع�ن الش�عب المص�ري ، أو أن ذل�ك ش�جعھم عل�ي إننا , نظن أن ا=م�ريكي: ذلك 

ا,ستخفاف وا,ستھتار بمقاومته ، بل علي العكس من ذلك ، فإن الذي استحق منھم ا,ستخفاف للتحقير ھ�م ھ�ؤ,ء الض�باط 
ويكف��ي لبي��ان درج��ة  –ش��ئون ش��عبھم المت��زلفين لھ��م الس��اعين إل��ي اس��تجداء تأيي��دھم ومس��اعدتھم وت��دخلھم ف��ي " ا=ح��رار 

ال�ذي كت�ب إل�ي روزفل�ت  ٦٥ص�فحة " مي�د " استخفاف ا=مريكيين بھم أن نورد وصف كوبBند لھ�م عل�ي لس�ان الكولوني�ل 
  : يقول عنھم ما يلي 

 –" أبط�ال الث�ورة " ويعج�بھم أن يوص�فوا ب�أنھم  –المرح�ة " روب�ن ھ�ود " يظنون أنفسھم عصابة " ھؤ,ء الصبيان "     
  " . ومن حسن حظنا وحظ عبد الناصر أنه يحتاجون إلي من يعلمھم كيف يفكرون وماذا يفعلون  –إنھم , تھمھم السياسة 

و ھ�و ال�ذي . ھذا ھو النوع الذي يشھر بأمته ، ويحق�ر تاريخھ�ا ومج�دھا : ويواصل الدكتور محمد صادق تعليقه فيقول     
وھ�ذا يفس�ر لن�ا إس�راع  –المطامع وا=ھ�داف المناھض�ة لمط�امح أم�تھم وآمالھ�ا مع القوى ا=جنبية ذات " للتعاون " يصلح 

  . معھم وإصرار كوبBند علي قوله بأن ھذا النوع ھو أحسن نوع من الحكام لمصالح الغرب " ا,تفاق " روزفلت إلي 

  : تحويل أنظار الشعب عن أعدائه الحقيقيين  •

للحك�م معن�اه ف�تح الب�اب أم�ام مع�ارك " الض�باط الناص�ريين " ة الجدي�دة إن وص�ول الطبق�: يقول الدكتور محم�د ص�ادق     
س�تجعل الش�عب " التحوي�ل " إن عملي�ة " . التحوي�ل " وبذلك تتم عملية  –داخلية تحول أنظار الشعب عن المعارك الحقيقية 

 م�ن محارب�ة ھ�ؤ,ء ا=ع�داء وب�د,ً . ينسي ا,نجلي�ز الم�رابطين ف�ي القت�ال ، واJس�رائيليين ال�ذين وراءھ�م يحتل�ون فلس�طين 
ف�ي ح�روب داخلي�ة ض�د أع�داء داخلي�ين وھمي�ين أو حقيقي�ين " الطبقة الجديدة " الخارجين سوف تسير الجماھير تحت لواء 

  .  بحجة محاربة الفساد والرشوة أو الرجعية أو أي حجة أخري 

 : خ3صة نتائج تجارب المخابرات ا9مريكية في سوريا  •

    Bليستخلص  –ند في دراسة أسباب فشل حسني الزعيم وفشل العمليات المحدودة التي قاموا بھا في سوريا لقد أطال كوب
 –أي الح�اكم ال�ذي يعتب��ره مثالًي�ا م��ن وجھ�ة نظ��ر المص�الح ا=مريكي��ة " الBع��ب " منھ�ا الش�روط الت��ي يج�ب أن تت��وفر ف�ي 

إل��ي ) كوبBن�د(ويثي�ر المؤل��ف . ك�انوا ين��وون اJق�دام عليھ��ا الت��ي " العملي��ة الكب�رى " وال�ذي يج�ب أن يبحث��وا عن�ه للقي��ام ب�ـ 
  :  ٤٥الدروس التي استقادوھا من ذلك فيقول في صفحة 
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وم�ع ذل�ك فب�الرجوع ب�ذاكرتنا  –ولعلنا نستوعب جميع الدروس التي كان يجب أن نتعلمھ�ا م�ن تجرب�ة حس�ني ال�زعيم "     
وعق��ب ذل��ك يش��ير إل��ي ث��Bث نت��ائج ھ��ي ف��ي الحقيق��ة : .. ك��اف ھ��ي إل��ي ال��وراء نج��د أن النت��ائج الت��ي اتض��حت منھ��ا بش��كل 

  : وملخصھا ما يلي " الناصري " الخصائص ا=ساسية المميزة للنظام 
, يكف��ي وق��وع ا,نق��Bب وتغي��ر الحكوم��ة ، ب��ل ا=ھ��م ھ��و بق��اء الحك��م ا,نقBب��ي إل��ي النھاي��ة رغ��م إرادة الش��عب  – ١    

  . ومعارضته 
" النظ��ام " حاكم��ة ول��يس شخًص��ا فق��ط ، =ن ھ��ذا أض��من ,س��تمرار " طبق��ة " أو " مجموع��ة "  ,ب��د م��ن وج��ود – ٢    

  . المفروض 
أن يكون لدي الحاكم صفات تبعد عنه تھمة عميBً لنا ، بأن يتصرف بأسلوب , يساير مصالحنا وأھواءنا بص�ورة  – ٣    

ى ك��ان وج��وده ف��ي الحك��م ض��رورًيا لحماي��ة مص��الحنا مت��" مب��ادرات س��يئة ض��دنا " كامل��ة ، و, م��انع م��ن أن نتحم��ل من��ه 
يوض�ح كوبBن�د أن وج�ود المجموع�ة أو  ٤٤وف�ي ص�فحة . ا=ساسية ، وكان�ت ھ�ذه المب�ادرات ض�رورية لبقائ�ه ف�ي الحك�م 

, " الطبقة الحاكمة ليس معناه عدم وجود زعيم ، بل عل�ي العك�س م�ن ذل�ك يج�ب أن يجم�ع ال�زعيم حول�ه جماع�ة أو طبق�ة 
  : بأي حال من ا=حوال فيقول " أن تعيش بدونه تستطيع 

وھي أن مھم�ة ال�زعيم الرئيس�ية ھ�ي أن يوج�د الظ�روف الت�ي " الزعامة الحديثة " إن حسني الزعيم لم يتعلم نظريات "     
  .. " . تجعل معاونيه وأتباعه , يجدون أمامھم أي حل بديل إ, التمسك به والتثبت ببقائه 

يج�ب أيًض�ا  –أنه إلي جانب دراسة احتما,ت وجود زعيم محتمل ) أي للجنة(وھكذا تبين لنا : "  ٥٠ويقول في صفحة     
الطبق��ة الممت�ازة الت��ي تلي�ه ، ث��م الطبق�ة الت��ي تحتھ��ا ،  –أن ت�درس المجموع��ات المتعاون�ة المتدرج��ة الت�ي تعم��ل تح�ت أم��ره 

ن�وا مًع�ا كتل�ة واح�دة منس�جمة ي�ربط بينھ�ا وح�دة المص�الح لتتأك�د م�ن أنھ�م جميًع�ا يمك�ن أن يكو –والطبق�ة الت�ي ف�ي القاع�دة 
  " .  –ووحدة ا=غراض 

ثم تبين بعد ذلك أن أحسن طريقة لجعل ھذه المجموع�ة متماس�كة ھ�و وج�ود خط�ر مش�ترك عل�ي ح�د م�ا قال�ه الفيلس�وف     
ج�ب أن يس�تغل لبق�اء ھ�ذه ال�ذي ي" الخط�ر المش�ترك " ولم تقص�ر اللجن�ة ف�ي دراس�ة م�ا ھ�و  –" برتراندرسل " ا,نجليزي 

ومن الغريب الذي سيدھش له الكثيرون أنه يؤك�د  –المجموعة المتعاونة متماسكة تربط بينھا وحدة المصالح ووحدة الھدف 
م�ا  ٥٠أن اللجنة انتھت إلي أنه , مفر من استخدام قضية النزاع العرب�ي اJس�رائيلي لھ�ذا الغ�رض فيق�ول ف�ي نف�س ص�فحة 

  : يلي 
 –" أنا وجود خطر مشترك " وھي " برتراندرسل " الجزء من العالم ، ,بد من تطبيق مBحظات الفيلسوف   في ھذا"     

في خارج مصر يستعمل القادة العرب الخوف من إس�رائيل Jيج�اد ن�وع م�ن  –" ھو أسھل طريقة Jيجاد التجانس والوحدة 
) بع�د ا,نق�Bب المرتق�ب(س�تعمال نف�س الوس�يلة ف�ي مص�ر ونح�ن ل�م نج�د طريق�ة تتف�ادى بھ�ا ا. الوحدة الوطنية ف�ي بBدھ�م 

وك�ان . بشرط أن يكون ذلك في نطاق الحد ا=دنى تتفادى خطر إث�ارة العواط�ف الت�ي يمك�ن أن تخ�رج ع�ن س�يطرة الحك�ام 
ع�ام  احتمال ھذا الخطر يظھر ضئيBً نظًرا لفداحة الھزيمة التي أصابت الجيش المصري أمام القوات اJسرائيلية في حرب

  .. " . ومن ناحية أخري لم نكن ھناك فرصة محتملة Jمكان إيجاد زعيم , يستغل الخطر اJسرائيلي  – ١٩٤٨

  : اDتفاق مع المخابرات ا9مريكية قبل اDنق3ب يشمل برنامج السياسة الداخلية  •

ين برن�امج السياس�ة الداخلي�ة ال�ذي وافق�ت ذكر كوبBند عدًدا من النقاط التي تم ا,تفاق عليھا والتي تكون في نظر الط�رف    
  : بعبارات كوبBند نفسه  –وھذه ھي أھمھا . عليه أمريكا لكي يسير بمقتضاه الحكم العسكري بعد تنفيذ ا,نقBب 

ومع ذل�ك ف�B م�انع م�ن  –إن حكومة الو,يات المتحدة سوف تقبل خلع الملك فاروق ، وربما إلغاء الملكية تماًما "  – ١    
وس��يكون م��ن المناس��ب أن يظھ��ر الس��فير ك��افري بع��ض ا,ھتم��ام . تق��دم احتجاًج��ا معت��د,ً Jرض��اء ذوي النف��وس الطيب��ة  أن

  ) . ٥٩صفحة (لتأمين سBمة شخص الملك فاروق 
ك�ام Jقن�اع الح –فيما عدا المحاو,ت الكBمية  –عن أية محاولة ) ا=مريكية(بعد تنفيذ ا,نقBب بإجراء حكومتنا "  – ٢    

وس��وف تق��وم عBقاتھ��ا م��ع الحكوم��ة الجدي��دة  –ا,نقBب��ين ب��إجراء انتخاب��ات أو بإقام��ة حكوم��ة دس��تورية وم��ا أش��به ذل��ك 
  ) . ٥٩صفحة " (علي أساس أن النظم الديمقراطية يجب أن تبدأ من نقطة الصفر ) العسكرية(

وب�ين حكوم�ة الو,ي�ات ) يع�د ا,نق�Bب(ة الجدي�دة تم ا,تفاق علي أنه في مستقبل العBقات ب�ين الحكوم�ة المص�ري"  – ٣    
سوف يكون مقصوًرا علي " إقامة حكم نيابي صحيح " أو " إعادة الحياة النيابية " المتحدة ا=مريكية فإن استعمال عبارات 

ل�م تت�وفر وأنھ�ا  بأن شروط الحكم الديمقراطي" سري " أما فيما بيننا فسيكون ھناك تفاھم  –البيانات التي تعلن للرأي العام 
  ) . ٥٥صفحة " (لن توجد لسنوات طويلة 

  : ستكون مھمة الحكومة الجديدة ھي إيجاد ھذه الظروف وھي "  – ٤    
  . محو ا=مية وإيجاد طبقة مثقفة  –أ        
  . إيجاد طبقة متوسطة مستقرة وواسعة  –ب      
لم تفرض من جانب الفرنس�يين و, ا=ت�راك و, البريط�انيين و, وأنھا  –إشعار الجماھير بأن ھذه الحكومة منھم  –ج      

  . الطبقة العليا في مصر 
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م�ثBً ) كا,تح�اد ا,ش�تراكي(حتى يمكن إيجاد نظ�م ديمقراطي�ة م�ن ن�وع خ�اص " المحلية " تجسيم القيم وا=ھداف  –د       
  ) . ٥٥صفحة " (انية وتنميتھا بد,ً من النظم المماثلة للديمقراطية ا=مريكية أو البريط

أو  –إن الث��ورة الش��عبية الت��ي تنب��أت بھ��ا وزارة الخارجي��ة ا=مريكي��ة والت��ي يس��عي لھ��ا بج��د  اJخ��وان المس��لمين  – ٥    
  ) . ٥٩صفحة (يجب استبعادھا  –الشيوعيون 

  : يقول الدكتور محمد صادق معقًبا علي بنود ھذا ا,تفاق     
ھ�و اس�تبعاد الث�ورة الش�عبية الت�ي إن نجح�ت س�تكون ) .. ٥(الموض�ح ف�ي الفق�رة (ھدف�ه ظاھر أن محور ھذا البرن�امج و    

أن الحك�م ال�ديمقراطي المماث�ل للديمقراطي�ة ا=مريكي�ة والغربي�ة ) ٤(وق�د أوض�حت الفق�رة  –نتيجتھا حكًما ديمقراطًيا نيابًي�ا 
بع�د س�نوات طويل�ة (ذلك سوف يكتف�ي ف�ي المس�تقبل  وبد,ً من –مستبعد بصفة نھائية في المستقبل القريب والمستقبل البعيد 

  . كالديمقراطيات الشعبية  ٤/٤الفقرة (من نوع خاص " ديمقراطية " بنوع آخر سموه ) ٣(حسب الفقرة 

  : من أسباب اختيار المخابرات ا9مريكية لعبد الناصر  •

إل�ي وزارة الخارجي�ة ا=مريكي�ة  ١٩٥٢ع�ام قبل أن يقدم لنا كوبBند في كتابه ملخص التقري�ر ال�ذي قدم�ه روزفل�ت ف�ي     
  ) : ٦١صفحة (قدم لھا التقرير بالكلمة اfتية  –عن نتائج اتصا,ته ولقاءاته في مصر 

الت�ي ق�د تكل�ف " الكونجرس " إن التقرير المكتوب عن رحلة روزفلت إلي مصر وضع بأسلوب , يفزع بعض لجان "     
يقتل�ه تعطش�ه " زعيًم�ا " في�ه تفس�ير ص�ريح كام�ل لم�ا ب�ذلناه م�ن مجھ�ودات لك�ي نج�د ولھذا لم يكن . بالتحقيق في المستقبل 

إن شخًصا ما يتحرق في تطلعه للسلطة ، وليس في : إذ قال للمسئولين  –الشفھية التي قدمھا روزفلت فكانت أكثر صراحة 
  " . ا حاجة للدبلوماسيين السريين ا=مريكيين لتحريضه أو إلھاب حماسته لBستيBء عليھ

  :  ٥٠،  ٥٩ثم يقول في صفحتي   
وك�ان يكفي�ه أن ننادي�ه بص�احب . إن سبب فشل حسني الزعيم أنه لم يكن يريد الحكم إ, من الحك�م م�ن أج�ل مظ�اھره "     

ي�ه إن ھذا لم يكن يكفي لنجاح خطتنا ، =ننا نريد أن نوص�ل للحك�م شخًص�ا لد.. الفخامة لكي نفعل ما تريده ويبقي عميBً لنا 
و, نك�ون  –عقدة حب السلطة التي تدفعه ذاتًيا لكي يرتكب كل ش�يء ، ويعم�ل ك�ل ش�يء ليبق�ي ف�ي الس�لطة بحك�م حب�ه لھ�ا 

=نن�ا كن�ا  –كنا نريد شخًصا يكون سعيه للس�لطة أق�ل مظھري�ة . نحن مسئولون عما يفعله ويرتكبه في سبيل بقائه في الحكم 
للوص�ول للحك�م ، فس�وف ن�تخلص م�ن ك�ل مس�ئولية أدبي�ة ت�زعج أنفس�نا بس�بب  متأكدين بأننا متى ساعدنا مثل ھذا الشخص

=س�باب تكتيكي�ة ) أي نظھ�ر ا,نزع�اج(ومع ذلك فقد نضطر في يوم من ا=يام طبًعا أن نفعل ذل�ك  –عقدة حب السلطة لديه 
  ) .. " . مثل تھدئة الرأي العام ا=مريكي(

أن عب�د الناص�ر ھ�و م�ن ذل�ك الن�وع ال�ذي يھ�تم بس�لطته "  ٢٣٢في الصفحة وفي الفصل ا=خير من كتابه يؤكد كوبBند     
ث�م تب�ين لن�ا أول النت�ائج الت�ي ي�ؤدي إليھ�ا ھ�ذا ال�تعطش للس�لطة ، وھ�ي " . الشخصية ، وإ, لما وصل للحكم ولما تمسك به 

  : ة ا,عتماد علي قاعدة البطش وصرف أموال كثيرة علي أجھزة البطش والعنف فيقول في نفس الصفح
وھذه القاع�دة الباطش�ة تحت�اج إل�ي . من المنطقي أن ھذا النوع من القادة يجعل حكمه قائًما علي قاعدة البطش والعنف "     

وھذه النفقات الباھظة تجعله أكثر احتجاًجا إل�ي . جھاز بيروقراطي وجيش تتجاوز تكاليفه طاقة مصر في الظروف العادية 
  " . العون الخارجي 

  : مة ا9مريكية من قوانين البطش واDضطھاد الناصرية موقف الحكو •

, شك ف�ي أن الص�حافة ا=جنبي�ة ف�ي خ�ارج مص�ر انتق�دت أس�اليب الحك�م الناص�ري ، : "  ٧٩يقول كوبBند في صفحة     
 عل�ي ح�د تعبي�ر) دكتاتوري�ة عس�كرية فاشس�تية ف�ي مص�ر(وكثير من السفارات الغربية أبدت في تقاريرھا ظھور ما س�موه 

أم��ا الس��فارة ا=مريكي��ة فك��ان لھ��ا رأي آخ��ر يختل��ف ع��ن الس��فارات الغربي��ة ا=خ��رى ، فإنھ��ا وإن وجھ��ت بع��ض . بعض��ھم 
بل بسبب  –كB  –ا,نتقادات ، فلم يكن سبب ذلك بغضھا لھذه ا,عتقا,ت والمصادرات والحراسات والقيود علي الصحافة 

أي بسبب سوء الدعاي�ة بمعن�ي أدق  –صرية ھذه اJجراءات للرأي العام الطريقة غير المناسبة التي فسرت بھا الحكومة الم
  :  ٨٠عن الشرطة المصرية فيقول في صفحة  –في صدد البطش  –ثم يتحدث .. " . 

بالنسبة لوزارة الداخلية ، فإن رجال ا=من المصريين ھم كرجال ا=من في غير مصر م�ن ال�بBد ، ليس�وا م�ن أحس�ن "     
إنن�ا نس�ير عل�ي : لقد قال لي أحد كب�ار رؤس�ائھم م�رة  –وإنما من الطبقة التي تلتحق عادة بإدارة الشرطة  –طبقات الشعب 

ربما يج�ئ . " اعتبار أن الناس جميًعا يخضعون للحكومة ، طالما فھموا أننا سوف نحطم رأس كل من يخرج علي طاعتھا 
ولك�ن م�ن المؤك�د أن ھ�ذه  –أكثر تھ�ذيًبا ورقًي�ا م�ن ذل�ك  يوم يستطيع فيه بعض الناس أن يجدوا طريقة تجعل ضباط ا=من

وفي صدد تع�داد " . الطريقة لم تكون موجودة في ذلك الوقت و, معروفة لدي عبد الناصر و, لدي مستشاريه ا=مريكيين 
  :  ٨٢أنواع التعاون ا=مريكي الناصري في توفير أحدث ا=ساليب البطش واJرھاب يقول كوبBند في صفحة 

واشتروا مجموع�ة كامل�ة م�ن ا=جھ�زة اJلكتروني�ة م�ن أح�دث م�ا . إن حكام مصر اشتروا أجھزة آلية ضخمة للرقابة "     
أص��بحت ل��ديھم مس��جBت س��ريعة  ١٩٦٠وص��لت إلي��ه ص��ناعة التجس��س ومقاوم��ة التجس��س ا=مريك��ي ، حت��ى إن��ه ف��ي ع��ام 

وا المحادثات التي تجري في الشوارع من مس�افة بعي�دة ، وسھلة التركيب موضوعة تقريًبا في جميع غرف الفنادق أو يسجل
فضBً عن آ,ت تصوير بعيدة المدى تستطيع أن تصور ف�ي ظ�Bم اللي�ل وكان�ت ھ�ذه المع�دات م�ن الكث�رة لدرج�ة أن رج�ال 
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يع��رض ل��رأي  ٨٩وف�ي ص��فحة " . مص�لحة الس��ياحة بس��بب ض�رورات عملي��ة اكتف��وا باس��تعمالھا ف�ي ح��ا,ت ج��ون أخ��ري 
ن الغربيين في أساليب ال�بطش الناص�رية ث�م يعق�ب علي�ه برأي�ه الشخص�ي باعتب�اره المس�ئول ا=مريك�ي لتوجي�ه عب�د المراقبي

  : الناصر فيقول 
لقد كان بغيًضا للمراقبين الغربيين أن يروا الملكية تصادر أو توضع تحت حراسة بھذه الطريقة المرتجلة ، وأن ي�روا "     

علي مجرد الش�كوك والظن�ون ، والص�حافة مقي�دة والمراس�لين الص�حفيين ا=جان�ب يع�املون  ا=فراد يسجنون ويعتقلون بناء
ولك��ن م��ن الناحي��ة ا=خ��رى ، ومھم��ا تك��ن الص��ورة الت��ي عرض��ت بھ��ا أس��اليب ال��بطش " . " بخش��ونة ف��ي بع��ض ا=حي��ان 

إنما رسمت وحسب حس�ابھا بك�ل الناصرية علي العالم الخارجي ، فإن أعمال البطش الناصرية لم تنفذ بطريقة عشوائية ، و
يظھر أن المؤلف يتكلم باعتباره قد اشترك بنفسه في عملية الحساب أو عملية التخطيط إلي جانب بعض المستشارين (برود 

يقص�د المعارض�ين (ومن السھل تميي�زھم ) لم يذكر العدد(ومعني ھذا أنه كان ضحيتھا عناصر وأشخاص قليلون ) اfخرين
إن عبد الناصر يبرز تصرفاته الدكتاتورية بحجة المحافظ�ة عل�ي نفس�ه وح�ب البق�اء . " عامة الشعب عن ) للحكم العسكري

ث�م يزي�د ھ�ذا " . في الحكم ، وھي تشبه الحجة التي استعملھا اJسرائيليون للقضاء علي الطوائف غير اليھودي�ة ف�ي بBدھ�م 
  :  ٩٠الموقف إيضاًحا فيقول في صفحة 

غ�ربيين ال�ذين يكرھ�ون عب�د الناص�ر طالم�ا رفع�وا أص�واتھم م�ن وق�ت fخ�ر ليص�فوه بالدكتاتوري�ة رغم أن الرسميين ال    
فالواقع الذي حدث ھو أن الحكومة ا=مريكية وإلي حد ما الحكومة البريطانية كانا يرقبان بكل انتباه  –رغم ھذا  –والفاشية 

  . عن ذلك  ويتغافلون) ضد أبناء وطنه(عبد الناصر وھو يبني قوته الباطشة 

  : تقرير إيخلبرجر اليھودي ا9مريكي الذي اعتمده عبد الناصر دستوًرا له  •

إ, (عن النظام الني�ابي " التجاوز " ليشير علي عبد الناصر في كيفية " إيخلبرجر " استقدمت الحكومة ا=مريكية الخبير     
ذا الخبير أول كل شيء بتوجيه عبد الناصر وجماعت�ه إل�ي وكيفية إقامة دكتاتورية عسكرية ، لذلك اھتم ھ) ما يلزمه للتمويه

عدم المسالمة مع القوى الداخلية ف�ي مص�ر ، وإل�ي ع�دم ا,عت�دال ف�ي السياس�ة الداخلي�ة ، وإل�ي وج�وب ا,عتم�اد عل�ي ق�وة 
الثورة معناه أن وكون الجيش عامBً أساسًيا في سياسة البطش التي يتبعھا الحكم .. رادعة باطشة يكون الجيش أول أداة لھا 

وقد أوضح كوبBند أنه كان من المتفق عليه دائًما بينھم وبين عب�د الناص�ر أن . , يكون صالًحا للحرب والدفاع عن الوطن 
  :  ٨٥وفي ذلك يقول في صفحة  –, للحرب  –الجيش المصري يعد فقط =غراض داخلية 

  : الجيش كقوة باطشة يجب أن نذكر ما يلي  فيما يخص الموقف ا=مريكي نحو استخدام عبد الناصر"     
من أول يوم عندما كان عبد الناصر يطلب مساعدات عسكرية ل�م يك�ن ھن�اك احتم�ال =ن يس�تعمل الج�يش ف�ي أغ�راض     

عسكرية تقليدية ، ولم يكن الموضوع متعلقاً بمواد عسكرية كبيرة ، إن الموضوع أن نظامه يعتمد علي العسكريين لحمايت�ه 
إن الظھ�ور بمظھ�ر : " يقول  ٧٥،  ٧٤وفي صفحتي " . ه يعتقد أن الجيش إذا كان في حالة سيئة فإنه سيفقد و,ءه له ، وأن

ول�م يك�ن معن�اه أن�ه ) أي الدكتاتوري�ة(من جانب عبد الناصر لم يكن س�ببه أن�ه ل�م يك�ن يع�رف ھدف�ه " ا,عتدال والمسالمة " 
ب�ل  –ام ديمقراطي ، كم�ا ظ�ن ف�ي ذل�ك الوق�ت كثي�ر م�ن الم�راقبين الغ�ربيين سيتخلي عن الدكتاتورية أو أنه سيتجه نحو نظ

وبع��د أن يع��رض كوبBن��د تقري��ر " تج��اوز النظ��ام الني��ابي " س��بب الت��ردد أن��ه ل��م يك��ن يع��رف كي��ف يص��ل إل��ي ھدف��ه وھ��و 
  :  ٧٧إيخلبرجر يقول في صفحة 

حس�ب ) أي الدكتاتورية واJرھاب(ود قاعدة للبطشھي ضرورة وج) في السياسة الناصرية(لقد كانت نقطة ا,نطBق "     
يج�ب أن ن�ذكر دائًم�ا ف�ي تعاملن�ا م�ع : " يقول كوبBن�د  ٩١وفي صفحة " . الخطوط التي رسمت لذلك في تقرير إيخلبرجر 

ة في بعد أكبر ھزيمة ساحق –و لذلك , نعجب إذا رأينا أنه . ھي أھم شيء عنده " البطش الداخلي " عبد الناصر أن قاعدة 
يجل��س عب��د الناص��ر وأعوان��ه , ليبحث��وا كي��ف ينق��ذون مص��ر ويبنونھ��ا ، ب��ل ليبحث��وا كي��ف  –الت��اريخ العس��كري الح��ديث 

ثم يختتم الفصل الذي خصصه ف�ي كتاب�ه .. " . وسيبقي ھذا ھو الشغل الشاغل ا=ول لھم . يستعدون سيطرتھم علي الجيش 
نستفيد م�ن نف�وذ عب�د الناص�ر لتنفي�ذ بع�ض  –نحن ا=مريكيين  –إننا " :  ١٧٦لتبرير إرھاب عبد الناصر بقوله في صفحة 

كم��ا يق��ول  –الخ��اص بمي��اه نھ��ر ا=ردن ، وھ��و مش��روع , ي��نمكن تنفي��ذه " أري��ك جونس��تون " مش��روعاتنا مث��ل مش��روع 
" ر يتولي زعامة محاو,تنا المتكررة لجعل عبد الناص: ومثال آخر " الناصري " , بنفوذ من ھذا النوع  –جونستون نفسه 

تض�منت تأيي�دنا لزعام�ة عب�د الناص�ر ) عل�ي ا=ق�ل(وإن حكومتن�ا ق�د ب�دأت عملي�ة .. ب�ين الع�رب وإس�رائيل " تھدئ�ة الت�وتر 
ھو فصل الخطاب ، فمن أج�ل إس�رائيل ومص�لحة إس�رائيل  –في نظر كوبBند  –ويظھر أن ھذا " .  لتمكينه من تنفيذ ذلك 

  " . اJرھاب " تى يباح كل شيء ويستباح كل شيء ح

  : القاعدة الغوغائية لنظام عبد الناصر  •

  : في ختام الفصل السادس من كتابه يقول كوبBند     
إن استعمال عبد الناصر للعناصر المكونة لقاعدت�ه الغوغائي�ة مث�ل الدعاي�ة واJع�Bم ، والح�زب و التنظ�يم السياس�ي ، "     

إ, أن " البونابرتي�ة " وإذا كنا سنري في الفصل التالي كيف اتج�ه إل�ي . زعامته إنما يقصد بھا إبقاء  –والتضخم الحكومي 
وجھة النظر الناصرية ھذه كانت وستبقي أحسن شيء لخدمة أھدافنا ، طالما عملنا حسابنا لBستفادة من محاو,ته لBحتفاظ 

  " . بالتأييد الشعبي وتأثير ذلك علي تحركاته في لعبة الشعوب 
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  " : للعبة الشعوب " ة السوفيتية كنموذج صفقة ا9سلح •

إن الزعيم أو الزعماء الذين يستطيعون القيام بانقBب لBستيBء علي الحكم ، ويريدون : "  ٤٦يقول كوبBند في صفحة     
يبع�د " وع ن�" يتح�تم عل�يھم أن يكون�وا م�ن ) من وجھة النظ�ر ا=جنبي�ة طبًع�ا" (إيجابي " أن يضمنوا البقاء فيه والقيام بدور 

وبا,ختصار ، فإننا عندما نساعد . عنھم شبھة كونھم عمBء لنا ، ويبعدھم عن التصرف بطريقة توافق مزاجنا بصفة كاملة 
" الس�يئة " ال�ذي نتطل�ع إلي�ه يج�ب أن نس�تعد لمواجھ�ة بع�د المب�ادرات " الخي�ر " زعيما للوصول إل�ي الحك�م لك�ي يحق�ق لن�ا 

وإن الجھاز السياسي الذي يكون تح�ت س�يطرته إذا ك�ان . بقائه في الحكم بعد وصوله إليه ضدنا التي يضطر إليھا من أجل 
إن النقط�ة ا=ساس�ية ف�ي ھ�ذا . " سوف يكون بداخله عناصر معادية لمص�الحنا ) يجب أن يكون كذلك ليضمن البقاء(طبيعًيا 

عليھ�ا " اللع�ب " ة ، يج�ب أن تفت�رض أن مائ�دة علي ا=ق�ل ف�ي عBقتن�ا بال�دول غي�ر الغربي�" إستراتيجيتنا " الكتاب ھي أن 
عدد من الBعبين ، الذين يتحتم عل�يھم أ, يكون�وا دائًم�ا عل�ي مزاجن�ا ، وم�ع ذل�ك نكس�ب م�نھم بواس�طة تكتي�ك مختل�ف عم�ا 

"  وكذلك يختلف عما نستعمله مع أصدقائنا الذين نلعب معھ�م –نستعمله مع خصومنا في اللعبة ، مثل السوفييت والصينيين 
  " . " . لعبة تعاون 

ولك��ي نعط��ي الق��ارئ ص��ورة ع��ن كيفي��ة حب��ك مث��ل ھ��ذه المب��ادرات المس��رحية وكيفي��ة .. يق��ول ال��دكتور محم��د ص��ادق     
زيادة شعبية الحاكم (المطلوب " الديماجوجي " إخراجھا بتعاون الطرفين الذين يتقاسمان أدوارھما حتى تؤدي إلي غرضھا 

التي عقدھا " صفقة ا=سلحة السوفيتية " ننقل له قصة  –جنبية وتواطئھا وتشجيعھا ومساعدتھا بموافقة القوي ا=) الناصري
، واستغلت أحسن استغBل ف�ي اJع�Bم ف�ي داخ�ل مص�ر وخارجھ�ا ف�ي جمي�ع أنح�اء الع�الم  ١٩٥٥عبد الناصر في سبتمبر 

ولك�ن الجم�اھير , . رأة وتحدًيا للسياسة ا=مريكية Jظھار عبد الناصر أنه أكثر زعماء آسيا وأفريقيا استقB,ً ، وأكثرھم ج
" ب�ل إن الكات�ب . تعرف أن سبب ھ�ذه الج�رأة وھ�ذا اJق�دام ھ�و حص�وله مق�دًما عل�ي موافق�ة أمريك�ا وتأيي�دھا لھ�ذه العملي�ة 

م ھ�م أو,ً ، يشرح لنا كيف أن ا=مريكيين قاموا بالدور الرئيسي في إخراج ھ�ذه العملي�ة بھ�ذه الص�ورة لمص�لحتھ" كوبBند 
  . وعبد الناصر معھم 

وعرضت عرًض�ا مثي�ًرا بت�دبير المخ�ابرات ا=مريكي�ة " المبادرة المسرحية " ونستعرض اfن الكيفية التي أخرجت بھا     
  : بإسھاب وتفصيل في كتابه " كوبBند " حسبما أوضح لنا المؤلف 

ريكية كان�ت عل�ي عل�م بالمفاوض�ات الجاري�ة ب�ين عب�د الناص�ر أن المخابرات ا=م" كوبBند " أول شيء يكشفه لنا  – ١    
إنه يقول لنا إنه وصل واشنطن عائًدا من مصر في .  ١٩٥٥وبين موسكو لعقد ھذه الصفقة ، وذلك قبل شھر أغسطس عام 

تي ع�ن الع�رض الس�وفي" بايرود " ، و ھناك اطلع بوزارة الخارجية علي برقية من السفير ) ١٣٢صفحة (أواخر أغسطس 
يحسن أن نراجع أفكارنا عن إعطاء الروس مساعدات عس�كرية لمص�ر " إننا ا=مريكيين : " تضمنت ما يلي حسب روايته 

إننا إذا ل�م نق�دم بع�ض المس�اعدات العس�كرية بس�رعة ، ف�إن عب�د الناص�ر س�وف يق�بB عرًض�ا روس�ًيا ذك�رت المخ�ابرات  –
ه يعتق�د أن النف�وذ الروس�ي س�يزداد ف�ي المنطق�ة كم�ا ح�دث فع�Bً بع�د ذل�ك وأنه إذا حدث ذل�ك فإن�.. ا=مريكية أنھم قدموه له 

  ) . ١٣٣صفحة (
ويقول كوبBند تعليقاً علي ھذه المسألة إنه رغم أھميتھا فإنھا لم تكن مثيرة لعله يقصد أنھا ل�م تك�ن مفاج�أة ل�ه أو ل�وزارة     

شترك فيھا ، وأخذ طريًقا روتينًيا , يش�ير إل�ي أي وإن الموضوع عرض علي اللجنة التي كان ي) ١٣٣صفحة  –الخارجية 
معني ذلك أن ا=مريكيين أھملوا الموضوع ولم يفكروا قط ف�ي من�ع المفاوض�ات ب�ين ) . ١٣٣صفحة (اھتمام من جانبھم له 

  . من أغسطس إلي منتصف سبتمبر  –عبد الناصر والروس ، ولم يطلبوا منه عدم ا,ستمرار فيھا طول ھذه المدة 
في ذلك " يستأذنھم " ا=مر الثاني الذي كشفه أن عبد الناصر نفسه قبل أن يتمم الصفقة ، وقبل أن يوقعھا بعث لھم  – ٢    

  " . ويطلب من روزفلت يريد أن يعترض علي ذلك فإنه يرحب بھذا ا,عتراض 
ر ك�ان مدروًس�ا وك�ان الج�واب لم يح�دث أي اض�طراب أو مناقش�ات أو دراس�ات ، ك�أن ا=م�" ا,ستئذان " إن ھذا  – ٣    

إذ ق��رر روزفل��ت وكوبBن��د أن يس��افرا إل��ي الق��اھرة ، وس��افرا فع��Bً ف��ي الي��وم الت��الي لوص��ول رس��الة عب��د  –حاض��ًرا مع��ًدا 
  . الناصر 

وھك�ذا ق�ال .. =ن�ه ل�م يك�ن ل�ديھم أي اعت�راض  –إن الجواب الذي حمله ا,ثنان إل�ي عب�د الناص�ر ك�ان مفاج�أة ل�ه  – ٤    
  ) : ١٣٣ صفحة(

استقبلنا في المطار أحد أعوان عبد الناصر وأخذنا رأًسا إلي مسكنه في الطابق ا=على من مبني مجلس قيادة الث�ورة ، "     
فوجدناه في انتظارنا علي غاية السرور ، وكان يتوقع أن يناقشه روزفلت ويسمع حججه ، ولكنه ف�وجئ =ن روزفل�ت ب�د,ً 

  " . عه بالعدول عن الصفقة ، لم يعترض عليھا من أن يناقشه ويحاول أن يقن
أولھم��ا أن يس��تفيد عب��د الناص��ر م��ن الش��عبية : إن الس��بب ال��ذي ذك��ره روزفل��ت لتأيي��د إتم��ام الص��فقة يتض��من ش��قين  – ٥    

ل Jقام�ة م�ع إس�رائي" مش�ترك " الناتجة عنھا ، أما الثاني فھو المقابل الخفي له وه إعBنه بأنه عل�ي اس�تعداد للقي�ام بمجھ�ود 
إذا كان�ت الص�فقة بھ�ذه الض�خامة فق�د ت�زعج : ق�ال روزفل�ت ) : " ١٣٣ص�فحة (وھذه ھي عبارت�ه .. سلك دائم في المنطقة 

م��ن ھ��ذه ) أن��ت(فلم��اذا , تس��تفيد  ٠، ولكنھ��ا عل��ي العم��وم س��تجعل من�ك بط��Bً عظيًم��ا ) م��ن ا=م��ريكيين والغ��ربيين(ال�بعض 
: ، إنه لن يقلل من شعبيتك شيًئا إذا قلت علي سبيل المث�ال ) لصالحنا نحن(اسي محنك الشعبية المفاجئة لتقوم بعمل يليق بسي
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لقد حصلنا علي ھذه ا=سلحة =غراض دفاعية فقط ، وإذا أراد اJسرائيليون أن ينضموا إلين�ا ف�ي مجھ�ود مش�ترك لقي�ام "  -
  " .  ذا القبيل ھ" أو شيًئا من " .. سلم دائم في المنطقة فسيجدونني علي استعداد لذلك 

شيًئا عن موقف إسرائيل ، ولكننا نفت�رض أن اJجاب�ة الت�ي فاج�أ بھ�ا روزفل�ت " كوبBند " طبًعا لم يقل لنا المؤلف  – ٦    
عبد الناصر , يمكن أن تكون قد أعدت إ, بعد مشاورات مع إسرائيل قطًعا أن يتجه عبد الناص�ر والع�رب إل�ي التس�لح م�ن 

وھ��ذا ھ��و التعلي��ل الوحي��د لموافق��ة المخ��ابرات  –أثر ھ��ي وح��دھا ب��التزود با=س��لحة م��ن ال��دول الغربي��ة الكتل��ة الش��رقية لتس��ت
ا=مريكية علي الصفقة ومواجھتھا بھذا البرود وعدم إي�ذاء آي محاول�ة Jيقافھ�ا أو ا,عت�راض عليھ�ا ، ب�ل إن إع�داد الخط�ة 

اص�ر وص�ديقتھم إس�رائيل فين�ال ھ�و الش�ھرة ، وين�الوا ھ�م خط�وة لBستفادة منھا وتوزيع الفائدة بينھم وبين ص�ديقھم عب�د الن
  . عملية للصلح مع إسرائيل ، وتنال إسرائيل أمريكية تفرض بھا الصلح عند الضرورة بطرقتھا الخاصة 

لقد ربط روزفلت بين تطمين إسرائيل ، وبين فرص�ة الحص�ول عل�ي ش�عبية مفاجئ�ة ، ث�م رب�ط ب�ين ا=م�رين وب�ين  – ٧    
Jتم�ام دوره ال�ذي ب�دأه  –ثالثة ھي تدعيم مركز عبد الناصر في أوساط الدول المحايدة أو الدول ا=سيوية وا=فريقية ناحية 

  ) : الفقرة ا=خيرة ١٣٣صفحة (ھكذا قال لنا .. في باندونج 
حتى منتصف الليل ، .) .التي عرضھا روزفلت وھي تطمين إسرائيل بإعBن ا,ستعداد للسلم الدائم (لقد ناقشنا الفكرة "     

عبد الناصر بھذا الص�دد بأس�لوب سياس�ي راق يكس�به ھت�اف الجمي�ع ، ل�يس فق�ط الث�وريين ب�ل " تصريح " ورأينا أن يكون 
ثم يتبع ذلك بت�زعم حمل�ة ت�دعو للحي�اد ف�ي  –المحافظين أيًضا من أبناء وطنه بل من البBد ا=خرى وخاصة الكتلة الشرقية 

  ) " . الغربية والشرقية وغير المنحازة(مؤيدة من جميع الجھات  السياسة الدولية تكون
أض�اف روزفل��ت بأن��ه إذا ت��م ذل��ك ف��إن عب��د الناص��ر ف�وق رض��اء أمريك��ا موافقتھ��ا سيحص��ل منھ��ا عل��ي مس��اعدات  – ٨    

خل إل��ي جان��ب ھ��ذا يس��تمر عب��د الناص��ر ف��ي إص��Bحاته ا,جتماعي��ة وا,قتص��ادية ف��ي ال��دا) . " ١٣٣ص��فحة (واقتص��ادية 
  " . بمساعدة أمريكا 

بتحضير مسودة للفقرة التي اقترحھا روزفلت متضمنة التصريح الخاص ) كوبBند(اتفق علي أن يقوم الكاتب نفسه  – ٩    
وفي مساء اليوم التالي عرض�ت المس�ودة عل�ي عب�د الناص�ر  –) ١٣٤وأول صفحة  ١٣٣نھاية صفحة (بالسلم مع إسرائيل 

) ١٣٤ص�فحة " (تخفيف التوتر بين العرب وإس�رائيل " بأن وضع بدلھا " السلم مع إسرائيل " ة فوافق عليھا مع تغير عبار
 .  
إن ذل��ك كل��ه ك��ان عل��ي درج��ة كبي��رة م��ن الس��رية والتك��تم ف��ي ا=وس��اط ا=مريكي��ة ذاتھ��ا ، حت��ى إن أح��ًدا ف��ي وزارة  -١٠   

ل��م يعل��م " ب��ايرود " فير ا=ميرك��ي نفس��ه المس�تر ب�ل إن الس��" د,س " الخارجي�ة ل��م يعل��م ب��ه س�وي وزي��ر الخارجي��ة المس��تر 
ص�فحة (بوصولھم و, بما تم بينھم وبين عبد الناصر وأصحابه ، وفوجئ برؤيتھم في مساء الي�وم الت�الي أثن�اء حفل�ة عش�اء 

١٣٧ . (  
وقد قص المؤلف . في مساء اليوم التالي أثناء اجتماعھم في مسكن عبد الناصر فوجئوا بزيارة السفير البريطاني له  -١١   
علينا قصة ھذه الزيارة ليبين لنا كيف جاء السفير وقابل عبد الناص�ر وخ�رج وھ�م ف�ي الغرف�ة المج�اورة دون أن ) كوبBند(

وكانوا ھم يتناولون الويس�كي  –شيًئا عن وجودھم و, عما تم بينھم وبين عبد الناصر ) , ھو و, السفير ا=مريكي(يعرف 
ويص�ف لن�ا ) " . ١٣٤ص�فحة (يحتفظ بھا عبد الناصر ع�ادة بمنزل�ه لل�زوار الممت�ازين " سكوتش ا," من زجاجة من نوع 

ص�فحة (مشھد حضور السفير البريطاني وخروج�ه وھ�م يرقبون�ه ويتض�احكون س�اخرين من�ه فيق�ول ف�ي ) كوبBند(المؤلف 
١٣٥ : (  
وش�اھدنا .. الجانب المواجه لنا من شاطئ نھر النيل كنا نرقب ا=نوار المضاءة تشع علي مبني السفارة البريطانية في "     

ونح�ن ) قص�ر الني�ل(ثن تعبر الجسر ) الكورنيش(سيارة السفير البريطاني وھي تخرج به من السفارة إلي الشارع الرئيسي 
ث�ل ال�ذي ك�ان م) عن�دما يس�أله ع�ن ص�فقة ا=س�لحة(نتحدث مع عبد الناصر في الموق�ف ال�ذي يتخ�ذه م�ن الس�فير البريط�اني 

ومن باب أولي , يعلم ب�رأيھم ف�ي الموافق�ة عل�ي الص�فقة وتش�جيع عب�د الناص�ر (سفيرنا بايرود , يعلم بوجودنا في القاھرة 
, بس�فرنا و, ب��الغرض من��ه (، ذل��ك أن وزي�ر خارجيتن��ا المس��تر فوس�تر د,س ل��م يخب��ر أح�ًدا ف��ي وزارة الخارجي��ة ) عليھ�ا
ذلك لم يخبر سفيره بالقاھرة , عن دعوة عبد الناصر لن�ا و, ع�ن أنن�ا حض�رنا إل�ي ، وكذلك لم يخبر البريطانيين وك) طبعا

القاھرة بناء علي ھذه الدعوة Jقناعه بإتمام الصفقة صفقة ا=سلحة التي تعد خطورة جريئة تؤدي إلي افتت�اح مرحل�ة جدي�دة 
لق�د كن�ا ) .. ,حتياط�ات لس�رية الموض�وع,ح�ظ ك�ل ھ�ذه ا(وم�ن التط�ور ا,قتص�ادي ) معنا أو مع إس�رائيل ؟(من الصداقة 

، فق�ال ) ظ�روف الس�رية المطلق�ة(للس�فير البريط�اني ف�ي ھ�ذه الظ�روف ) رئ�يس جمھوري�ة مص�ر(نبحث م�اذا س�وف يق�ول 
. ق�ل ل�ه إن ا=س�لحة م�ن تشيكوس�لوفاكيا ) حينما يعل�ن نب�أ الص�فقة ف�ي خطب�ه ل�ه(روزفلت لكي تكسب الوقت إلي مساء الغد 

  .. " . رھا أقل عنًفا حيث إن التشيكيين ھم مصدر رئيسي ل?سلحة بالنسبة Jسرائيل وبھذا يكون تأثي
ول�م تس�تمر زي�ارة الس�فير البريط��اني أكث�ر م�ن خم�س دق��ائق ، ولكنھ�ا كان�ت موض�وع تعليق��ات ونك�ات ط�ول اللي�ل ب��ين     

ن يتصور دھشة السفير البريطاني لو الذي سأله أ" زكريا محيي الدين " وصديقه ) كوبBند(ا=صدقاء وخاصة بين المؤلف 
علم بأنكم ھنا في غرفة مجاورة للغرفة التي قابل فيھا عبد الناصر ، وكيف تكون مBمحه لو أن روزفل�ت أو كوبBن�د دخ�ل 

  : وقال لعبد الناصر . عليھما فجأة وبيده كأس الويسكي 
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  : يقول الدكتور محمد صادق .. !! ي مزيد منھا فمن أين نحصل عل.. لقد انتھت الصودا .. صديقي جمال .. عفًوا     
إن الذين عاشوا ظروف ھذه المسرحية وعاصروھا لم يسمعوا شيًئا مما ذكره المؤلف ، ولم يعرفوا إ, ما نقلته وكا,ت     

ة ا=نباء من أخبارھا ، وھم يذكرون أن الصورة التي عرضت بھ�ا ف�ي الص�حافة المص�رية والص�حافة ا=مريكي�ة والص�حاف
العالمية كانت تقنع الرأي العام ورجال السياسة في كثير من الدول ب�أن ھ�ذه الص�فقة كان�ت تح�دًيا للسياس�ة ا=مريكي�ة ، وأن 
 ًBعبد الناصر دخل بسببھا في مجابھة مع أمريكا وفي مشكلة مع العالم الغربي ، وخرج منھ�ا منتص�ًرا ، وب�ذلك أص�بح بط�

. ، وبصفة أخص الشعوب العربية الت�ي تك�ره الغ�رب بس�بب موقف�ه المؤي�د Jس�رائيل  في نظر الشعوب ا=فريقية وا=سيوية
ولم يكن ذلك كله إ, نتيجة ,ستعمال أساليب التمويه والخداع وبتعاون وتواطؤ من الج�انبين الل�ذين أقنع�ا الع�الم بأنھم�ا عل�ي 

  . خBف كبير في الوقت الذي كان ا,تفاق بينھما علي أتمه 

  ھيئة التحرير وأخواتھا توجيًھا أمريكًيا أيًضا ؟  ھل كان إنشاء •

سنري كي�ف " إيخلبرجر " وإذا رجعنا إلي تقرير " . قاعدة غوغائية " يسمي كوبBند ھذه الھيئات التي تنشئھا الحكومة     
ا=لف���اظ  إنم���ا ھ���ي وس���يلة م���ن وس���ائل التموي���ه لتمك���ين النظ���ام ال���دكتاتوري م���ن اس���تعمال" القاع���دة الغوغائي���ة " أن ھ���ذه 

والمصطلحات التي يستعملھا النظام الديمقراطي استعما,ً زائًفا مضلBً يصرف الجماھير عن المطالبة بحقوقھا الديمقراطي�ة 
وق�د ألح�ق كوبBن�د . وحرياتھا السياسية كما يمكنه من استعمال وسائل البطش والعنف وراء ھ�ذا الس�تار الغوغ�ائي اللفظ�ي 

  :  ٢٥٢لبرجر فنري ھذا التقرير يقول في صفحة في آخر كتابه نص تحرير إيخ
يمك��ن إبعادھ��ا إذا قام��ت الحكوم��ة ) مخ��اطر وج��ود من��افس للح��اكم الث��وري أو ش��ريك ف��ي الس��لطة(ك��ل ھ��ذه المخ��اطر "     

بھ�ا باس�تغBل ا,متي�ازات الت�ي تنف�رد  –) الق�انوني(الثورية خBل الفترة التي تتمتع فيھا باحتكار الس�لطة والنش�اط السياس�ي 
 –" الثورة " وھذا الحزب ھو الذي يرث  –يقوم علي سيطرة الحزب الواحد " دون غيرھا ، لتضع ا=سس لنظام دستوري 

ويعملھم كيف يموھون وي�داھنون ويتح�ايلون فيق�ول ف�ي نف�س " الحزب " ثم يرسم للحكام الناصريين كيف ينشئون مثل ھذا 
  : الصفحة وما بعدھا 

حزًب�ا سياس�ًيا ، ولك�ن يج�ب أن ت�نظم " المنظم�ة " ا,نتخابات ، يجب أن , تسمي ھذه  لب وتعطيفي فترة حل ا=حزا"     
مرك�ز رئيس�ي ومراك�ز ا=ق�اليم وف�ي الم�دن والق�رى ، ويك�ون لھ�ا " وح�دھا " في الواقع تنظيًما حزبًي�ا حقيقًي�ا ، فيك�ون لھ�ا 

سكرتاريات من أشخاص متفرغين تدفع لھم مرتب�ات  ممثلون ومسيرون إداريون ذوو سلطات سياسية وإدارية ، ويكون لھا
وزي�ادة ف�ي التموي�ه يك�ون لھ�ذه المنظم�ة  –إل�خ .. ، ويكون لھم مرتبات ، ويكون لھا أجھزة إعBمية ومطبوعات ونش�رات 

يض��م المؤي��دين " أخ��وي " إن الغ��رض العلن��ي لھ��ذه المنظم��ة ھ��و خل��ق مجتم��ع " . " غ��رض علن��ي غي��ر غرض��ھا الحقيق��ي 
ھ�و إيج�اد واجھ�ة دعائي�ة للحكوم�ة لك�ي تنش�ئ حزًب�ا سياس�ًيا ف�ي المس�تقبل " الحقيق�ي " ولكن الغرض " . الثورة " =ھداف 

  .. " . باجتذاب طوائف من الشعب للنشاط السياسي الموجه من الحكومة وتدريبھم علي ھذا العمل 
  :  ٢٥٣ ويواصل إيخلبرجر عرضه =ساليب إنشاء ھذا الحزب الحكومي فيقول في صفحة    
علي أن تبقي ھذه الصلة غير رسمية  –نفسھا " الثورية " كيف تصل إلي ھذه ا=ھداف ھو ارتباطھا الوثيق بالحكومة "     
وعندما يكون  –بھا الحكومة ، علي أن يكون قادتھا ھم ذاتھم قادة الحكومة في الغالب " تسمح " إنھا ستكون فقط منظمة  –

وال��ذين ي��دينون ب��الو,ء لقادتھ��ا ، س��وف تج��ذبھم " الث��ورة " الن��اس ال��ذين اس��تفادوا م��ن  "جم��اھير " الوض��ع ھك��ذا ، ف��إن 
=ن جميع موظفي الحكومة يمكن  –ويمكن أن يتوفر عدد من المسيرين من بين موظفي الحكومة " أوتوماتيكًيا " عضويتھا 

ذل�ك ، ف�إن الس�لطة الواس�عة الت�ي تتمت�ع بھ�ا  وزيادة علي. " بل يجب أن ينضموا لھا ويكون ذلك شرطاً لبقائھم في الوظيفة 
فف��ي ح��دود ص��Bحيات اJدارة . الحكوم��ة ف��ي اJدارة ، وف��ي ا=ش��غال العام��ة ، يج��ب أن توض��ع ف��ي خدم��ة ھ��ذه المنظم��ة 

لخدمة ا=فراد والطوائف الذين لھ�م مص�الح عن�د الحكوم�ة " وكا,ت أعمال " تصبح مراكز المنظمة " الوطنية " والسياسة 
يج�ب أن يص�بح واض�ًحا ) .. عن طريق ا,نضمام إل�ي المنظم�ة الحكومي�ة(ھا ، أو يريدون الوصول إلي المسئولين وموظفي

عل�ي أ, يعل�ن ذل�ك بص�فة  –للجميع أن التعاون مع ھذه المنظمة ھو السبيل المؤكد لقضاء المص�الح م�ن الجھ�ات الحكومي�ة 
مام كثير من ا=فراد ، الذين قد يبقون بدون ذل�ك غي�ر مھتم�ين تحصل المنظمة علي انض" المصالح " ومقابل ھذه . رسمية 

) .. " . كا,س��تخبارات م��ثBً (ويمكنھ��ا أيًض��ا أن تحص��ل م��نھم بس��ھولة عل��ي اش��تراكات أو معاون��ات لھ��ا ف��ي نش��اطھا  –بھ��ا 
  :  ١٠٨حة ويشير كوبBند إلي نتيجة تنفيذ عبد الناصر لما جاء في تقرير إيخلبرجر في ھذه الناحية فيقول في صف

فض�Bً ع��ن الق�وات المس��لحة  –، ك�ان عن��د عب�د الناص��ر ملي�ون م�ن الم��وظفين الم�دنيين تقريًب��ا  ١٩٦٧ف�ي أوائ�ل ع��ام "     
ألن المصرية , يمكن أن تستخدم أكثر من مائتي أل�ف " في حين أن مؤسسة  –نصف مليون ، وموظفي الشركات المؤممة 

وھك�ذا ف�إن عب�د الناص�ر يحص�ل عل�ي ملي�ون م�ن . عمل اJدارة الحكومي�ة  ، وكل زيادة علي ذلك تعطل) الخمس(موظف 
وأغلبھم مقيم في القاھرة واJسكندرية ، مقابل ذلك يلق�ي  –ا=عضاء في حزبه من طبقة الموظفين المتوسطة لتدعيم سلطته 

  .. " . باJدارة الحكومية في الفوضى 

  : وان المسلمين مدي مساعدة أمريكا عبد الناصر في الدعاية ضد ا�خ •

لكي نعرف م�دي اھتم�ام الق�وي الخارجي�ة بمس�اعدة عب�د الناص�ر ف�ي توجي�ه أجھ�زة اJع�Bم لتحط�يم اJخ�وان المس�لمين     
  : حيث يقول  ٨٤،  ٨٣نرجع إلي ما قاله كوبBند في صفحتي 
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النظام الناصري ، وإظھارھم إن الدعاية الحكومية قد استخدمت علي كل حال بطريقة ناجحة كوسيلة لمحاربة خصوم "     
وھذا ا,تجاه ق�د حظ�ي بمبارك�ة ا=م�ريكيين وتأيي�دھم الكام�ل ، ف�إن . بصورة بغيضة تبرر استخدام العنف والبطش ضدھم 

عمل الترتيب الBزم مع عبد الناصر لكي تستعير الحكومة المصرية أكبر الخبراء في العالم الغرب�ي كل�ه " كافري " السفير 
أي التش��ھير بالخص��وم ع��ن طري��ق " (الرمادي��ة " أو " الس��مراء " والدعاي��ة ) أي التش��ھير بالخص��وم" (وداء الس��" للدعاي��ة 

الذي علم المصريين الذين يعملون باJعBم الحك�ومي كي�ف " .. بول ,ينبرجر " ھذا الخبير اسمه  –) مدحھم والثناء عليھم
عن طريق التظاھر بالثناء عل�يھن ) مثل اللواء نجيب مثBً (اب يحطمون الشخصيات التي تحيطھا الجماھير بالقداسة واJعج

  " . وھو أسلوب مازال المصريون إلي اليوم يستعملونه ضد خصومھم في العالم العربي  –
" ويظھر أن المعاونة الخارجية للنظام الناصري في ھذا المجال لم تقتصر علي المس�اعدة : يقول الدكتور محمد صادق     

بحتة بل إنھا تجاوزت ذلك إلي حد التنسيق بين أجھزة اJعBم الناصرية التي تقوم بھا ھذه ا=جھزة للوص�ول إل�ي ال" الفنية 
" الس�وداء " ومن أطراف نماذج ھذا التعاون ا=مريكي الناصري في مي�دان الدعاي�ة " . عدو مشترك " ضد  –ھدف واحد 

الذي قام به ا=مريكيون بواسطة مخابراتھم لمعاونة اJعBم المصري ھو ما ذكره كوبBند عن الدور " السمراء " والدعاية 
  . والتشھير بھم " اJخوان المسلمين " في مھاجمة 

" الس�وداء " يظھر أن مھمة التشھير باJخوان المسلمين التي كانت تق�وم بھ�ا أجھ�زة اJع�Bم الناص�ري بطري�ق الدعاي�ة     
حركة اJخوان المسلمين في ذلك الوقت من ھال�ة البطول�ة بس�بب أعماقھ�ا الفدائي�ة  كانت صعبة جًدا بسبب ما كانت تتمتع به

ول�م تج�د  –فض�Bً ع�ن مق�اومتھم للش�يوعية  –ضد القواعد ا,نجليزية في القنال ، وضد اJسرائيليين في فلس�طين قب�ل ذل�ك 
بBن��د ق��دم لن��ا ال��دليل عل��ي أن المخ��ابرات وكو –الت��ي تس��تند إليھ��ا ف��ي اتھ��امھم والتش��ھير بھ��م " الم��واد " الدعاي��ة الناص��رية 

ت�دخلت " المخ�ابرات المركزي�ة ا=مريكي�ة " إن�ه ي�ذكر لن�ا كي�ف أن . ا=مريكية خفت نجدة النظام الناصري في ھ�ذا الص�دد 
" ل��دي المس��ئولين ف��ي واش��نطن وطلب��ت م��نھم أن يتص��لوا بالمس��ئولين ف��ي إس��رائيل ، لك��ي تت��ولي الدعاي��ة الص��ھيونية نفس��ھا 

" باس��تعمال ا=س��لوب ال��ذي س��ماه المؤل��ف بالدعاي��ة  –الدعاي��ة الناص��رية بطريق��ة غي��ر مباش��رة وغي��ر ملحوظ��ة " ة معاون��
الذي استعارته الحكومة المصرية ، والذي عرفنا به المؤلف وقدم " ,ينبرجر " والتي كان أكبر خبير فيھا ھو  –" السمراء 

  : بقوله  ٨٤له في صفحة 
أكب��ر خبي�ر ف��ي الع�الم العرب�ي للدعاي��ة الس�وداء والدعاي��ة الس�مراء ، وك�ان يعم��ل أثن�اء الح��رب "  ب�ول ,ينبرج�ر" إن "     

وكان يذيع باللغة ا=لمانية ما يظنه ا=لمان الع�اديون ف�ي مص�لحة ألماني�ا ، ولك�ن . العالمية الثانية بأجھزة اJعBم ا=مريكية 
يؤكد أن الدعاية الش�يوعية ق�د ) كوبBند(والغريب أن المؤلف " . اني كان ھدفه الحقيقي تحطيم الروح المعنوية للشعب ا=لم

سبقت ا=مريكيين في استعمال ھذا ا=سلوب ضد اJخوان المس�لمين ع�ن طري�ق توجي�ه إذاع�ة موس�كو للثن�اء عل�ي اJخ�وان 
س�لمين مم�ا يترت�ب علي�ه مع الشيوعيين إل�ي اJخ�وان الم" التحالف " المسلمين وذلك لمعاونة عبد الناصر علي توجيه تھمة 

" وعن�د ذل�ك س�ارعت المخ�ابرات ا=مريكي�ة ووس�طت  –) الذين يؤيدونھم =نھم أكبر أع�داء الش�يوعية(أن يفقدوا أنصارھم 
Jقناع إذاعة إسرائيل بأن تدخل العملية وتقتدي بإذاعة موسكو في اس�تعمال ھ�ذا ا=س�لوب بالثن�اء عل�ي اJخ�وان " واشنطن 

وب��ذلك  –ق��وة ش��عبية ف��ي مص��ر وأنھ��م س��وف يحطم��ون الحك��م الناص��ري بم��ا ل��ديھم م��ن ق��وة ونف��وذ  وإظھ��ارھم ب��أنھم أكب��ر
اس��تطاعت أجھ��زة اJع��Bم الناص��رية أن تس��تغل دف��اع اJذاع��ة اJس��رائيلية ع��ن اJخ��وان المس��لمين لك��ي تزع��زع معنوي��ات 

فقدوا أنصارھم يؤيدونھم =نھم أكبر أع�داء  كما –فيفقدوھم ) الذين يؤيدونھم ھل اعتبار أنھم أكبر أعداء إسرائيل(أنصارھم 
  . الشيوعية 

وم�ا بع�دھا ننقلھ�ا للق�ارئ لك�ي ي�ري م�دي  ١٥٦ف�ي كتاب�ه ص�فحة " كوبBن�د " ھذه ھي الصورة التي يقدمھا لنا المؤلف     
دوار فيم�ا بينھ�ا وكيف تصل إلي تنس�يق ا= –وأجھزة المخابرات التي توجھھا  –الميكافيلية التي تصل إليھا أجھزة اJعBم 

وكان خطره علي مصالحھم جميًعا يبرر تعاونھم في " عدًوا مشترًكا " إذا كان العدو الذي يريدون القضاء عليه في نظرھم 
وھك���ذا تع���اون الس���وفيتيون . عل���ي عب���د الناص���ر ) . التش���ھير بھ���م ل���دي أنص���ارھم ف���ي ال���رأي الع���ام المص���ري والعرب���ي

وھ�ي العملي�ة الت�ي تن�تج . اJخ�وان المس�لمين " م�دح " عل�ي ) ت ا=مريكي�ة باعتراف�هبتحريض من المخابرا(واJسرائيليون 
" كوبBن�د " وھكذا يعت�رف لن�ا المؤل�ف ..) " للقضاء عليه وتشويه سمعته لدي أنصاره " (مدح العدو " عما يسمي بأسلوب 

ف�ي ح�ين أن معارض�ة اJخ�وان  -٠لھ�ا  ع�دًوا" اJخ�وان المس�لمين " كان�ت تعتب�ر " المخ�ابرات المركزي�ة " ا=مريكي ب�أن 
فض�Bً ع�ن ذل�ك فإنھ�ا كان�ت تعل�م أن إس�رائيل أيًض�ا كان�ت تعتب�رھم  –للحاكم الناصري كانت مسألة داخلية بحتة في مص�ر 

إنه يؤكد لنا أن المخابرات ا=مريكية قامت ب�دور التنس�يق والوس�اطة ب�ين أجھ�زة  -لھا ، وكذلك الشيوعيون " عدًوا " كذلك 
BعJسرائيلية في ھ�ذا الموض�وع اJم الس�وفيتية  –م الناصرية واBع�Jع�ن أجھ�زة ا ًBن م�ن ق�ام  –فض�tالت�ي , نع�رف ل�

  . بدور الوسيط بينھا وبين ا=جھزة المصرية 

   كيف استغلت قضية فلسطين في الديماجوجية ا�ع3مية ؟  •
م كي�ف اس�تغلت قض�ية فلس�طين ف�ي الدعاي�ة لل�زعيم ليس قراؤنا بحاج�ة إل�ي م�ن يش�رح لھ�: يقول الدكتور محمد صادق     

وغي�ر ذل�ك " وم�ن وراء إس�رائيل " الناصري وإظھاره بمظھر البطولة ا=سطورية ، بتردي�د أناش�يد الح�رب ض�د إس�رائيل 
عي�ه ولكن الغريب الذي يتحير أمامه القراء ھ�و م�ا يد" . الھجومات اللفظية التي يقصد بھا ا,ستھBك الداخلي " وأمثاله من 
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من أن عملية ا,ستغBل الديماجوجي لقضية فلسطين نوقشت ودرست في بعض ا=وساط الت�ي تخط�ط للسياس�ة " كوبBند " 
ف�ي " ا,عت�دال " ا=مريكية ، وتقرر أن يس�مح بھ�ا لل�زعيم المنتظ�ر ال�ذي يتع�اون معھ�م ف�ي الخط�وات العملي�ة المؤدي�ة إل�ي 

ويؤك�د لن�ا كوبBن�د أن ذل�ك . وا,س�تفزاز والتھي�يج لعواط�ف الجم�اھير الس�اذجة  الوقت الذي يكون كBمه مؤدًيا إلي اJث�ارة
، والت��ي أع�دت الخط��وط العريض�ة للعملي��ة  ١٩٥١ف�ي نھاي��ة ع�ام " لجن��ة الخب�راء " ك�ان م�ن ض��من المس�ائل الت��ي قررتھ�ا 

  . الكبرى ، عملية ا,نقBب المصري 
حيث يق�ول " بايرود " ھذه السياسة رأي السفير ا=مريكي في مصر توضيًحا ل) ١٣٠صفحة (في " كوبBند " وقد أورد     

إنه يري إمداد عبد الناصر بالمساعدات العسكرية =نه من زعماء العرب الذين يمك�ن للدبلوماس�يين : " للخارجية ا=مريكية 
وإن�ه ل�ذلك ي�ري .. ئيل أن يتفاھموا معھم وأنه يمكن له أن يناقش معه أي موضوع بما ف�ي ذل�ك احتم�ا,ت الص�لح م�ع إس�را

ھذا ا=سلوب الناصري يحقق للحاكم ھدفه الشخصي بالبقاء في الحكم معتم�ًدا عل�ي " . ضرورة بقاء عبد الناصر في الحكم 
مساعدة خارجية من أعباء قضية فلسطين ، وحماس شعبي من شعبه الذي يصدق أنه سوف يس�ترد  –قاعدتين متعارضتين 

ذلك ھو كم�ا ق�دمنا أن الق�وى الخارجي�ة , تت�رك الح�اكم الناص�ري ينف�رد وح�ده بثم�ار ھ�ذه ولكن ا=خطر من  –له فلسطين 
الديماجوجية ا,ستغBلية لقضية فلسطين ، فإن لھا أھدافھا الخاصة وخططھا التي بنيت ,ستغBل ھذه الديماجوجية لصالحھا 

 ًBوإن كانت ھي ضدھا قو,ً وظاھًرا . فع .  
ولك�ن  –ولمح إليه دون أن يوضحه " كوبBند " للقوى الخارجية من الديماجوجية الناصرية وصفه إن الھدف الميكافلي     

ولكن  –الكتاب كله في جميع فصوله وعباراته يكشف عنه ، إن ھذا الھدف , يخرج عن تصفية النزاع العربي اJسرائيلي 
، والوسيلة الميكافيلية الخطيرة لتحقي�ق ھ�ذا ) ضوھو أكبر دولة علي ظھر ا=ر(علي الصورة التي يريدھا الطرف ا=قوى 

بل علي العكس من ذلك قد أصبحت الوسيلة ھ�ي اس�تغBل ھ�ذا  –الھدف ليس مقاومة الحماس الشعبي العربي ضد إسرائيل 
الحماس لتمكين إس�رائيل وحلفاؤھ�ا ؛ =ن عملي�ة بس�يطة يمك�ن أن تح�ول ھ�ذه ا,س�تثارة لمص�لحة إس�رائيل إذا ترت�ب عليھ�ا 

إن مم�ا أس�فرت . المقاوم�ة العربي�ة وتقتلھ�ا " تجھ�ض " تفزاز الشعوب ودفعھا إلي عمل أھوج يترتب عليه صدمة عنيفة اس
في الحرب النفسية ، وفي ا=سلحة السيكولوجية ھو أن القضاء علي حركات المقاومة ي�تم بص�ورة " الخبراء " عنه تجارب 

حط��يم معنوي��ات الجم��اھير ، زعزع��ة إيمانھ��ا بقض��اياھا وعقائ��دھا ال��ذي ين��تج عن��ه ت" اJجھ��اض " أت��م وأكم��ل ع��ن طري��ق 
واس��تفزازھا با=س��اليب الغوغائي��ة ، . إن��ه يكف��ي ل��ذلك اس��تثارتھا بالوس��ائل الديماجوجي��ة . ومبادئھ��ا ، وتحط��يم ثقتھ��ا بنفس��ھا 

وب�ذلك يأخ�ذ حماس�ھا  –ودفعھا بذلك إلي العمل قبل أوانه ، أو إلي التطرف والعن�ف ف�ي غي�ر موض�عه ، أو ف�ي غي�ر وقت�ه 
وك�وارث ، تص�بح الجم�اھير أمامھ�ا " نكس�ات " للقضية صورة ارتجالية فوضوية ھمجية ، ت�ؤدي إل�ي نت�ائج وخيم�ة وإل�ي 

ع�ن طري�ق إقناعھ�ا ) من نفوس الجماھير" العقيدة " أو " القضية " استئصال (مھيئة نفسًيا للعملية الجراحية التي يقصد بھا 
الذين دفعوھا إل�ي العم�ل قب�ل أوان�ه أو يس�يرون عل�ي خط�ط (من جانبھا ، وليس من جانب قادتھا التدريجي بأن الخطأ ليس 

القض�ية إ, " ع�Bج " وإنما الخطأ في أصل القضية ، والعيب في جوھر العقيدة ، وم�ا عليھ�ا إذا كان�ت تري�د ) خاطئة فاسدة
  . وتؤدي إلي استئصال القضية ودفنھا " اJجھاض " أن تتخلص منھا أو تدبر ظھرھا لھا ، وبذلك تتم عملية 

ومم�ا , ش�ك .. السياس�ية " الميكافيلي�ة " وھكذا نري أن استغBل الديماجوجية ھو من أخطر ا=سلحة المعروفة في باب     
ھا الميكافيلية صعًبا علي الش�خص الع�ادي ، ف�إن التخط�يط لھ�ا وإع�دادھا وتنفي�ذ" العمليات " فيه أنه إذا كان مجرد فھم ھذه 

أصعب من ذلك ، ويحتاج من المدبر والمخطط إلي أجھ�زة ض�خمة م�ن الخب�راء والب�احثين وذوي التجرب�ة ، الت�ي , تت�وفر 
ھي  ١٩٦٧و, شك في أن دراسة علمية لكارثة عام . عادة إ, في أجھزة تغذيھا دول عظمى أو ما يماثلھا من قوى عالمية 

  .. ب العربية ضحية مخطط ميكافيلي من ھذا القبيل الكفيلة بأن تثبت لنا إلي أي حد كانت الشعو

  : ؟  ١٩٦٧عن كارثة " كوب3ند " ماذا يقول  •

  : في مقدمة كتابه يوجه ھذه ا=سئلة للقراء  ١١في صفحة     

  ؟  ١٩٥٤ما الذي جعل المصريين والبريطانيين يتخلون عن مواقفھم المتطرفة في مشكلة قواعد السويس عام  •

 ؟  ١٩٥٣في إيران عام " مصدق "ومة وما الذي أسقط حك •

، في الوقت ال�ذي كان�ت في�ه  ١٩٥٨يتسلقون إلي القمة في الحرب ا=ھلية اللبنانية عام " الناصريين " وما الذي جعل  •
 جنود البحرية ا=مريكية ھناك ينظرون إليھم و, يحركون ساكًنا ؟ 

أوقات كثيرة عندما كانت أمامه ف�رص لBنتص�ار ث�م ولماذا امتنع عبد الناصر عن الدخول في حرب مع إسرائيل في  •
 في وقت كان فيه غير مستعد لھا علي اJطBق ؟  ١٩٦٧يدفع بBده إلي حرب خاسرة في مايو عام 

إن عبد الناصر , : " من كتابه فيقول  ٢٣٩واJجابة عما يخص عبد الناصر من ھذه ا=سئلة يجيب كوبBند في صفحة     
) نحن رج�ال المخ�ابرات ا=مريكي�ة(ون نتيجة استثارة أو نزوة أو أي دافع من البواعث السطحية ، إننا يعمل كما يظن كثير

" إن " . ، قد رسمنا الطريق أم�ام عب�د الناص�ر ، فس�ار في�ه وق�د تك�ون النت�ائج غي�ر ذل�ك ل�و أن�ه أع�د إع�داًدا م�ن ن�وع آخ�ر 
ن ، وھ�و ف�ي س�بيل ھ�ذا ال�دفاع , يج�د غضاض�ة ف�ي أن يص�رح يقول ذلك دفاًعا عن عبد الناصر أمام ا=م�ريكيي" كوبBند 

لقرائه بأن عبد الناصر لم يدفع شعبه للھزيمة والكارثة نتيجة نزوة أو استثارة عارضة ، و, بسبب تطورات مفاجئ�ة وغي�ر 
ريق وھيأه له بل إنه سار نحوھا خطوة خطوة ، في طريق مرسوم ممھد ومعد إعداًدا محكًما ، وأن الذي أعد الط –متوقعة 
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ب�ل أن  –ھي جھة خارجي�ة ، وھ�ي رج�ال المخ�ابرات ا=مريكي�ة ، وق�د تك�ون ھن�اك جھ�ات أخ�ري تعاون�ت معھ�م ف�ي ذل�ك 
عب�د الناص�ر نفس�ه إع�داًدا " أع�دوا " المؤلف , يتورع عن أن يؤكد لنا أنھم لم يعدوا الطري�ق ويرس�موه ل�ه فق�ط ، ب�ل إنھ�م 

  . إعداًدا آخر لكانت النتائج غير ذلك " أعدوه " كانوا  جعله يسير في ھذا الطريق ، وأنھم لو
اقتض�ت آخ�ر ا=م�ر رف�ع ي�دھا ع�ن عب�د الناص�ر والتن�ازل عن�ه طائع�ة " لعب�ة الش�عوب " إل�ي أن " كوبBن�د " ثم ي�ومئ     

  :  ٢٣٣وأوائل  ٢٣٢مختارة لBتحاد السوفيتي فيقول في صفحة 
لل��ون ال��دقيقون ف��ي واش��نطن ولن��دن وموس��كو أيًض��ا ق��د فھم��وا ك��ل ذل��ك المس��لم إن��ه ، ف��ي النھاي��ة ، بع��د أن يك��ون المح"     

ف�إن إح�دى ال�دول العظم�ى عل�ي ا=ق�ل ، الت�ي  –، وتكون بقية العالم ق�د تعب�ت من�ه ) الذي يسير عليه عبد الناصر(المنطقي 
عن�د ذل�ك يص�بح " . ب�ه  يمك�ن لغي�ري م�ن اfخ�رين أن يحظ�ي: " كانت تتنافس علي رضائه ، توقف ھ�ذه المنافس�ة وتق�ول 

يوضح لنا كوبBند بص�راحة أن الط�رف ال�ذي  ٢٣٥ثم في صفحة " . بإمكان الطرف اfخر أن يستولي عليه بثمن رخيص 
ف�ي : " تخلي عن المنافسة وأوقفھا ھو أمريكا ، وإن الذي استولي علي عبد الناصر بثمن بخس ھو ا,تحاد السوفيتي فيقول 

ق�د وص�لت إل�ي ق�اع " الجمھوري�ة العربي�ة المتح�دة " ، علي كل حال ، كان من الواض�ح أن ) ١٩٦٧أوائل عام (ھذه المرة 
، ونظ�ًرا =ن الغ�رب , يق�دم أي مس�اعدة ، وك�ان ا,تح�اد الس�وفيتي يعل�م بأن�ه ل�م تع�د ھن�اك ) أصبحت مفلسة فعلي�ا(الھاوية 

  مناسًبا ) أي ا,تحاد السوفيتي(در الذي يراه ھو منافسة من جانب الغرب ، فقد اكتفي بتقديم مبالغ ضئيلة تافھة ، بالق

  في عبد الناصر أھو مدح أم ذم ؟ " كوب3ند " رأي  •

يص�ر عل�ي أن " كوبBن�د " وفي صدد تقييم الربح والخسارة في نتائجھ�ا ن�ري  ١٩٦٧أو كارثة  ١٩٦٧بعد حرب يونيه     
أشنع ھزيمة عس�كرية ف�ي " من كتابه بأنھا  ٩١صفحة عبد الناصر لم يخسر ھذه الحرب التي وصفھا ھو نفسه من قبل في 

ولكنه مع ذلك يصر علي القول بأن ا,نتصار اJسرائيلي لم يكن انتصاًرا علي عبد الناصر =نه لم يخسر " العصر الحديث 
  : يقول  ٢٣٨بل إنه ربح وبنص عبارته وتفسيراته في صفحة 

) ١٩٦٧أي ح�رب يوني�ه (ع العرب�ي اJس�رائيلي بع�د ھ�ذه الح�رب بحسب ھذا التعريف ، فإن أي ش�خص يراق�ب الن�زا"     
بع�د (حرب ا=يام الستة ضد عبد الناصر ، =ن�ه بع�د أن انتھ�ي ك�ل ش�يء " يربحوا " ,بد أن يوافق علي أن اJسرائيليين لم 

لو ك�ان ق�د ظھر عبد الناصر وقد قويت شوكته كحاكم لمصر بصورة أكبر ، وبدرجة أقوي مما ) أن خسر العرب كل شيء
ھذا ھو جوابن�ا : " ثم يوضح كوبBند رأيه ھذا ويذھب إلي أبعد من ذلك فيقول بعد ذلك في نفس الصفحة " . تفادى الكارثة 

فماذا : في المستقبل ) ١٩٦٧لحرب يونيه عام (ماذا لو أن عبد الناصر واجه ظروفاً مماثلة : للسؤال الذي يتبادر إلي الذھن 
  " . ي ھذا السؤال واضح وضوًحا تاًما لكل من يقرأ ھذا الكتاب بعناية إن جوابي عل.. يفعل ؟ 

م�ن ح�ين fخ�ر ، : " م�ن كتاب�ه حي�ث ق�ال  ٦٧وصدق كوبBند فع�Bً فق�د وض�ح ھ�ذا الج�واب توض�يًحا تاًم�ا ف�ي ص�فحة     
يه أن يختار ب�ين التخل�ي إذا واجه عبد الناصر ظروفاً تحتم عل: وخBل سنوات عديدة ، كان ھناك من يسألني السؤال اfتي 

إن " عن سلطته من أجل إنقاذ بBده ، وبين أن يدفعھا إلي الدمار من أجل أن يبقي ھ�و ف�ي الحك�م ، ف�أي الط�ريقين يخت�ار ؟ 
جوابي ھو أنه في التعامل مع عبد الناصر ، ومع أي حاكم لديه ما نعرفه لدي عبد الناصر من حب السلطة من أجل السلطة 

يج�ب أن نفت�رض أن�ه س�يجعل أي ش�يء م�ن أج�ل البق��اء ف�ي الحك�م ، حت�ى ول�و ك�ان معن�ي ذل�ك خ�راب مص��ر ذاتھ�ا ، فإنن�ا 
  .. " . ا,قتصادي ، أو حرباً خاسرة مستمرة مع إسرائيل 

  النمـوذج النـاصـري 

لف�ت ا=نظ�ار إل�ي لمايلز كوبBند فقرات ذات د,,ت معينة نح�ب أن ن" لعبة الشعوب " بعد أن نقلنا إلي القراء من كتاب     
فجعله في الصفحات ا=ول�ي م�ن  –=نه أساس كتابه  –الذي أو,ه المؤلف عناية خاصة " النموذج الناصري " ھذا العنوان 

ذل�ك : رأينا أن نجعله في خاتمة ما ننقله من فقرات  –ولنفس السبب ولنفس درجة ا=ھمية والخطورة  –غير أننا .. الكتاب 
تأتي من كوننا قد أصبحنا حقل تجارب لصناع السياسة ا=مريكية الخلفي�ة  –العرب والمسلمين  –نحن  أن أھميته بالنسبة لنا

وقد جربوا فينا أول تجربة وثبت لھم نجاحھا ، فھم إذن مواصلون خططھم معنا ,سيما وا=رض بعد التجربة ا=ول�ي ق�د .. 
مض�طًرا بع�د اكتش�اف  –تحذير بعد أن كش�ف م�ايلز كوبBن�د كان إذن ,بد من .. مھدت ولم تعد تحتاج منھم إلي جھد كبير 

كيف بحثوا عن شخصية ذات صفات معينة حتى وجدوھا ف�ي عب�د  –ھذه الخطط لمنافسيھم الروس علي يد الجاسوس فلبي 
الناصر ، وكيف مھدوا ل�ه الطري�ق إل�ي الحك�م ، و كي�ف رس�موا ل�ه الطري�ق ووجھ�وه إلي�ه طريق�اً انتھ�ي إل�ي تثبي�ت أرك�ان 
حكمه وإلي تحقيق جميع مصالح أمريكا وإلي وصول مصر إلي ال�دمار الت�ام ف�ي ك�ل ن�واحي الحي�اة ا,قتص�ادية والسياس�ية 

وإذا كان كوبBند وا=مريكي�ون , يقيس�ون ش�يًئا إ, بالم�ادة فإنن�ا ن�ورد وص�فاً دقيق�اً للحال�ة ا,قتص�ادية الت�ي .. وا,جتماعية 
  : من كتابه إذ يقول  ٢٣٥في صفحة  انتھت إليھا مصر مما ذكره كوبBند

درس فريق من الخبراء العاملين بالمؤسس�ة الت�ي كن�ت أعم�ل بھ�ا أھ�م المص�ادر الرس�مية ) ١٩٦٧(في أول تلك السنة "     
ثم أضافت إلي�ه . قبل ا,نقBب العسكري  ١٩٥٢عن رصيد مصر من العملة الصعبة ومن الذھب الذي كانت تملكه في عام 

التي حصلت عليھا الحكومة ، وك�ذلك أض�افت إليھ�ا مجم�وع م�ا ) من قروض وھبات(ات الخارجية المالية مجموع المساعد
ومن مجموع ذلك كله خصمت النفقات  – ١٩٦٦إلي نھاية عام  ١٩٥٢حصلت عليه البBد من صادراتھا منذ منتصف عام 

مليون دو,ر سنوًيا قد استھلك كل ھذا المبالغ  وقد أظھرت النتيجة أن العجز في تجارة مصر الذي كان يقارب أربعمائة. " 
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لقد وصل احتياطي " ,كور " وعلي حسب قول ا=ستاذ . ، بما في ذلك القروض التي أصبحت الحكومة عاجزة عن سدادھا
ولك�ن أي ش�خص . مصر من الذھب إلي أربعين مليوًنا فقط ، ومن العملة الصعبة إلي ست وأربعين مليوًن�ا م�ن ال�دو,رات 

و, يمكن�ه أن يعث�ر عل�ي أكث�ر م�ن ملي�ونين أو  ١٩٦٧حث في القاھرة , يمكن أن يعثر علي ھذه المBيين في مارس عام يب
  . ثBثة مBيين من الدو,رات يمكن استخدامھا للمشتريات الضرورية العاجلة 

وكان�ت . ف م�ن ال�دو,رات لقد كانت ھناك مصانع مغلقة بس�بب ع�دم ت�وفر قط�ع غي�ار , تتكل�ف أكث�ر م�ن بض�عة آ,"     
شركة الخطوط الجوية العربية المتحدة التي ھي مورد رئيس�ي للعمل�ة الص�عبة ل�ديھا ف�ي بع�ض ا=حي�ان أرب�ع ط�ائرات م�ن 

... معطل�ة بس�بب ع�دم ت�وفر الم�ال ال�Bزم لش�راء قط�ع غياراتھ�ا) التي , يزيد عددھا عن س�بع فق�ط" (الكوميت " طائراتھا 
إن التقرير . كل ما لديھا من ذھب فإنه لم يكن يكفي ا,ستيراد المطلوب في العادة لمدة شھر واحد وحتى لو باعت الحكومة 

ھ�ذا ھ�و .. " . ربع السنوي للسفارة ا=ميركية قد تنبأ بأنه خBل مدة , تزيد علي سنة ستكون مصر ف�ي حال�ة إف�Bس فعل�ي 
تل�ك  ١٩٦٧واجھت بھ�ا الح�رب م�ع إس�رائيل فغ�ي يوني�ه  والتي ١٩٦٧وصف الحالة التي انتھت إليھا مصر في أوائل عام 

الحرب التي أدت إلي أعظم كارثة في التاريخ الحديث كما يقرر ذلك كوبBند الذي كشف لنا في كتابه عن أنھا كانت تضمن 
ح�ات ف�ي الط�ابق الث�اني عش�ر ف�ي إح�دى ناط" مرك�ز اللع�ب " التي أعدوھا وأعدوا عبد الناص�ر لھ�ا ف�ي " لعبة الشعوب " 

وتھيئ�ة الجم�اھير لحال�ة نفس�ية يس�ھل . المقاوم�ة العربي�ة وقتلھ�ا " إجھ�اض " ولم يقصر كوبBند وھ�و  –السحاب بواشنطن 
وال��ذي نح��ذر من��ه ھ��و أن السياس��ة ا=مريكي��ة الخلفي��ة كم��ا يس��ميھا . م��ن نفوس��ھم " القض��ية " معھ�ا إج��راء عملي��ة استئص��ال 

لم تكن تبحث عن عبد الناص�ر بال�ذات ، وإنم�ا كان�ت تبح�ث ع�ن " د الناصر جمال عب" كوبBند حين عثرت في بحثھا علي 
شخصية ذات صفات معينة وجدتھا ھذه المرة في جمال عبد الناصر ولكنھا دائب�ة البح�ث ع�ن أش�خاص آخ�رين تت�وفر ف�يھم 

بيت�ه ف�ي أدمغ�ة الق�راء ھذه الصفات ، وقد كان كوبBند حريًصا في الصفحات ا=ولي من كتابه علي إبراز ھ�ذا المعن�ي ، وتث
  :  ٢٦فيقول في صفحة 

إنھا مرحلة تاريخية تفتح الباب لدروس عامة في لعBق�ة  –" عبد الناصر " ,بد أن أبعد كل فكرة بأن ھذا الكتاب عن "     
لدولي�ة ف�ي من الزعماء غير الغربيين ، اعتقد أنھم سيزداد نفوذھم في العBق�ات ا" نوع خاص " بين الو,يات المتحدة وبين 

إ, أنن�ي حاول�ت التركي�ز عل�ي ن�واحي س�لوكه الت�ي يتوق�ع أن " عب�د الناص�ر " ورغ�م أنن�ي تكلم�ت كثي�ًرا ع�ن " . المستقبل 
ويق�ول .. " . م�ن حك�ام " نموذًج�ا ناص�رًيا " لدرجة أنني اعتبرت أن ھناك  –تصدر من زعماء آسيويين وأفريقيين آخرين 

  : مؤكًدا نفس المعني  ٢١في صفحة 
إن صورة ھذا النموذج ارتسمت لدي�ه ھ�و وزم�Bؤه م�ن رج�ال المخ�ابرات ا=مريكي�ة م�ن خ�Bل تج�اربھم ف�ي س�وريا "     

، أي قب�ل أن يلتف�وا بعب�د الناص�ر وقب�ل أن يعرف�وه ، إنھ�م  ١٩٥١إل�ي  ١٩٤٧وغيرھا من البBد العربية في الفترة من ع�ام 
وا خصائصه وش�روطه وخطط�وا ل�ه ورس�موا ص�ورة الح�اكم ال�ذي افترضوا أنھم حددوا أصول النظام الناصري ، ووضع

إن عبد الناصر لو لم يوج�د ، ف�إن لعبتن�ا ك�ان يخت�تم عليھ�ا أن تخلق�ه خلق�اً : " ثم يقول " يلعب دوره قبل ا,نقBب الناصري 
الدكتور محمد صادق في  يقول" . اليوم أو غًدا " اللعبة " الضروري من الحكام الذي تحتاجه طبيعة " النوع " ليوجد لديھا 

  " : لعبة الشعوب " تقديمه التعليق علي كتاب 
إن الدراسة التي نقدمھا للقارئ تساعد الق�ارئ العرب�ي عل�ي أن يس�تقرئ الح�وادث الماض�ية ، وا=ح�داث المقبل�ة ك�ذلك ،     

خ��Bل اھتم��ام الكات��ب  الناص��ري ف��ي نظ��ر كوبBن��د ، وليع��رف م��ن" النم��وذج " الت��ي اس��تلزمت " المص��الح " ليع��رف ن��وع 
أم أنھ��ا  –الت��ي تحرك��ه ھ��ي مص��الح المص��ريين أو الع��رب أو المس��لمين " المص��الح " ا=مريك��ي وحماس��ته ، إن كان��ت ھ��ذه 

يفس��ر لن��ا الس��بب ف��ي ح��رص كوبBن��د عل��ي التميي��ز ب��ين الش��خص " المص��الح " إن تحدي��د ھ��ذه " . جھ��ات خ��ري " مص��الح 
في بBشك مصالح بعي�دة الم�دى ، واس�عة النط�اق ، متع�ددة ا=ھ�داف ، إنھ�ا تتج�اوز  ذلك أن المصالح التي تھمه. والنموذج 

إن ا=شخاص أًيا كانوا ، .. حياة ا=شخاص أياً كانوا ، سواء حياة عبد الناصر أو حياة كوبBند وروزفلت أو أي إنسان آخر 
=ش�خاص والحك�ام كغي�رھم يمك�ن أن يموت�وا ، إن ا.. سواء حياة عبد الناصر أو حياة كوبBند وروزفلت أو أي إنسان آخر 

وعلي ذلك يؤكد لنا المؤلف . أما النموذج الذي تحتاج له المصالح التي يتحدث عنھا كوبBند فھو باق ما بقيت ھذه المصالح 
ن فھ�و ي�روي لن��ا أ. الناص�ري ك�انوا يعرف�ون ھ�ذا ا=م�ر ويحس�بون حس�ابه مق�دًما " النم�وذج " ا=مريك�ي أن ال�ذين رس�موا 

" إن : روزفلت في تقريره ل�وزارة الخارجي�ة ا=مريكي�ة بع�د عودت�ه م�ن مص�ر قب�ل ا,نق�Bب العس�كري بأربع�ة أش�ھر ق�ال 
" إذا ل�م يحق�ق لھ�م أھ�دافھم ، فلس�وف يك�ون ھن�اك آخ�رون م�ن نف�س  –يقص�د عب�د الناص�ر  –ال�ذي اتفق�وا مع�ه " الشخص 
  " . النموذج 

وكان . شخاص الذين يتغيرون كانت واضحة في ذھن روزفلت قبل ا,نقBب الناصري فالتفرقة بين النموذج الثابت وا=    
وعل�ي ذل�ك ف�إن الق�ارئ س�يري أن . سيطبق , في مصر وحدھا ، بل في دول أخ�ري كثي�رة " النموذج " واضًحا أيًضا أن 

ر وس�وف يتك�رر ف�ي الغرض ھو الكشف عن نموذج وعن خطة وع�ن أس�لوب دع�ا إلي�ه كوبBن�د ف�ي كتاب�ه وأعل�ن أن�ه تك�ر
وإن ما قاله كوبBند يفسر لنا كثيًرا مما ,حظناه عقب وفاة عب�د الناص�ر ، فف�ي الوق�ت ال�ذي كان�ت . مصر وفي غير مصر 

عجب الكثيرون مما رأوه في  –جماھير غفيرة من المصريين والعرب ذاھلة أمام رھبة الموت ، حائرة أمام القدر المفاجئ 
لم يبد عليھا أعراض الدھشة أو المفاجأة لقد كانت ھناك جھات تتصرف بمنتھي الدقة واJحكام  موقف القوى الخارجية التي
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وكانت ھناك جھات تقف بك�ل ھ�دوء وي�ردد موق�ف المترق�ب ال�ذي , . ، وتعمل بكل اطمئنان ، تنفيًذا لخطط أعدت من قبل 
وأن المس�رح خ�B م�ن ,ع�ب لك�ي يح�ل ، م�ل ل�ه يري في الوفاة إ, أنھا نھاية فصل من فصول اللعبة سيتبعه فصل آخر مك

ولك�ن عم�Bء ھ�ذه . محله ,عب أو ,عبون آخرون ،وكأن الستار قد أسدل علي مشھد لكي يرتفع بعد ذلك ع�ن مش�ھد آخ�ر 
الجھات كلھا سارعوا فوضعوا أنفسھم في مقدم�ة مواك�ب البك�اء والرث�اء ، ي�رددون ا=ناش�يد وا=لح�ان والش�عارات ، إ, أن 

ھ�و ال�ذي " الرجل " قائلين إن " المقدس " دھم وشعاراتھم وألحانھم كانت تدور حول أسطورة البقاء والخلود للنموذج أناشي
  " . حي , يموت " فھو " النظام والنموذج " مات ، أما 

كرة ، إنھ�م يتخ�ذون وأس�لوباً م�ن أس�اليب الميكافيلي�ة الخادع�ة الم�ا" اللعب�ة " إن ھذا النوع من الرثاء ليس إ, ج�زًءا م�ن     
رثاء الميت وسيلة Jعطاء الدروس لمن يريدون أن يخلفوه ، إنھم يذكرون ل?حياء أھدافھم ھم بأسلوب مدح الميت واJشادة 
به لينسبوھا إليه ، فيصدق الطامعون والطامحون في وراثته بأن ھذا ھو الطريق الذي يجب أن يسيروا في�ه ليحص�لوا م�نھم 

محم�د  رواكتفي بھذا القدر مما نقلت�ه م�ن تعلي�ق ال�دكتو. بالبطولة والشھرة والخلود " عالمية " ات كما حصل ھو علي شھاد
الدبلوماس��ية " إن النس��خة الت��ي أعي��رت إل��ّي م��ن كت��اب ال��دكتور محم��د ص��ادق : ص��ادق مم��ا ج��اء ف��ي تقديم��ه كتاب��ه =ق��ول 

لعب��ة " دراس��ة وتحلي��ل ح��ول كت��اب  ١٩٦٧ – ١٩٤٧والميكافيلي��ة ف��ي العBق��ات العربي��ة ا=مريكي��ة خ��Bل عش��رين عاًم��ا 
  .  ١٩٧١ھذه النسخة نظرت فوجدت أنھا الطبعة ا=ولي لھذا الكتاب وقد أرخ طبعھا في عام " .. الشعوب 

وأصدق القارئ القول فأقول إنني لم أعن بالبحث وراء معرفة تاريخ طبع ھذه النسخة إ, بعد أن قرأت ما كتبه ال�دكتور     
=ن ھذا التحليل الذي تضمنته المقدمة يوحي لقارئه ب�أن .. ي مقدمة الكتاب مما نقلت منه ھذه الفقرات للقراء محمد صادق ف

وإني إذ أھنئ الكاتب علي نفاذ بص�يرته ، .  ١٩٨١إلي ما بعد أكتوبر  ١٩٧٣كاتبه قد كتبه بعد عاش أحداث ما بعد أكتوبر 
أرجو أن نكون قد أفدنا أعظم فائدة م�ن ھ�ذه الدراس�ة .. ق ا=حداث وسبقھا براعة تحليله ،  وصدق تنبؤاته ، استنباطه أعما
  .. العميقة المستوعبة وھذا التحليل البارع الدقيق 

  : الفصل الثاني   
  : شاھد علي العھد   

ه ذكرت في مقدمة ھذا الجزء من المذكرات أنني تركت الحديث عن التعذيب إلي مظانه التي تخصصت ف�ي الح�ديث عن�    
ونقل وقائعه وصارت بين أيدي القراء ، وقد وصل بعضھا إلي القضاء الذي أص�در حكم�ه ب�دمغ ھ�ذا العھ�د بأبش�ع الج�رائم 

ولكنني رأي�ت قب�ل أن أنھ�ي الح�ديث ع�ن ھ�ذا العھ�د أن أنق�ل إل�ي الق�راء الك�رام أنموذج�اً واح�ًدا م�ن نم�اذج .. ضد اJنسانية 
ل?س�تاذ " الم�وتى يتكلم�ون " وقد نقل�ت ھ�ذا ا=نم�وذج م�ن كت�اب .. ذا العھد البغيض التعذيب ليكون شاھًدا ناطقاً حًيا علي ھ

  : وما بعدھا  ٦٥الصحفي سامي جوھر رحمه _ يقول في صفحة 
وف�ي الص�فحات القادم�ة ي�روي العقي�د .. ولعل أصدق صورة =لوان التعذيب ھي التي يرويھ�ا واح�د مم�ن تعرض�وا لھ�ا     

وك�ان .. د اJمام كيفية تعذيبه حتى يعترف أنه وتسعة من زمBئه كانوا يدبرون انقBباً لنظ�ام الحك�م متقاعد نصر الدين محم
وزم�Bءه ف�ي ا,تھ�ام ھ�م العق�داء ط�ه إب�راھيم وبھ�ي ال�دين . نصر واحًدا م�ن المتھم�ين فيم�ا أس�موه م�ؤامرة مدرس�ة المش�اة 

جمعة مناف وجمال اJترب�ي وإب�راھيم الجن�دي والمق�دم  مرتضي وعلي إبراھيم أبو ليمون ومصطفي كمال المساح وفاروق
والمتھم ا=خير وھو مس�يحي وض�ع Jبع�اد الش�بھة ع�ن .. مھندس عادل المنياوي والمBزم أول عبد الملك ميخائيل غطاس 

م ال�دين ، فق�د ك�ان المتھم�ون التس�عة م�ن المع�روفين بش�دة تمس�كھم بتع�الي.. حقيقة تدبير الس�وفييت لkطاح�ة ببقي�ة المتھم�ين 
وكان ذلك يثير الخبراء السوفييت ال�ذين انتش�روا ف�ي مختل�ف وح�دات .. وتأدية الصBة في مواعيدھا حتى وھم في مكاتبھم 

واس�تطاع ھ��ؤ,ء الخب��راء الس�وفييت أن يحرك��وا أع�وانھم ف��ي مكت��ب . الج�يش بحج��ة ت�دريب قواتن��ا عل��ي الس�Bح الس��وفيتي 
لك المجموعة ، وخاصة بعد أن كان بعض�ھم ب�دأ ين�اقش ح�رب ال�يمن ، وھ�ل م�ن المشير وفي سكرتارية عبد الناصر ضد ت

  .. يموت يعتبر شھيَدً◌ا أم , ؛ =نھا حرب ليست لنشر العقيدة اJسBمية ، وإنما حرب يقاتل فيھا المسلم أخاه المسلم 
م بتھم�ة ت��دبير انق�Bب عس��كري وكان�ت تل�ك ھ��ي الحقيق�ة الت��ي ك�ان يتن�اقش فيھ��ا المھتم�ون عن��دما فوجئ�وا ب�القبض عل��يھ    

ق�ال إن�ه ف�وجئ برج�ال المباح�ث الجنائي�ة .. ويروي العقيد نصر الدين محمد اJمام تفاصيل القبض عليه .. لkطاحة بالحكم 
أيقظ��وا أطفال��ه .. ك��ان الوق��ت بع��د منتص��ف اللي��ل .. العس��كرية يقتحم��ون مس��كنه برياس��ة تلمي��ذ ل��ه ھ��و الرائ��د حس��ن كف��افي 

وعث�ر .. وب�دأوا يفتش�ون مس�كنه .. حبسوا الجمي�ع ف�ي غرف�ة .. مريضة التي لقيت ربھا بعد ذلك بأسبوعين وزوجته وأمه ال
حسن كفافي علي مبلغ ألف وخمسمائة جنيه كان نصر قد ادخرھا لشراء تاكسي يعاونه إيراده ف�ي مجابھ�ة تك�اليف المعيش�ة 

وبع�د أن مزق�وا .. وطبًع�ا اختف�ي المبل�غ إل�ي ا=ب�د .. مص�دره  وأخذ حسن لنفسه المبلغ مدعًيا أنه سيعيده عندما يتأك�د م�ن.. 
  . المراتب بالمطاوي بحثاً عن أدلة ، ولم يجدوا شيًئا اصطحبوه إلي السجن الحربي 

  : ويقول العقيد متقاعد نصر الدين محمد اJمام     
اء ذل�ك ل�م يجبن�ي بش�يء إ, بأن�ه تلق�ي حاولت أن أسأل حس�ن كف�افي ع�ن الس�رور ور.. ولم أكن أعلم لماذا قبضوا علّي     

ل�م يجيبن�ي بش�يء إ, بأن��ه تلق�ي ا=وام�ر ب�ذلك ، وأن زم�Bءه تلق�وا أوام��ر مماثل�ة للق�بض عل�ي آخ�رين م��ن .. ا=وام�ر ب�ذلك 
.. ودخل�ت الس�جن الحرب�ي . حاولت أن أعرف منه أسماء زمBئي الذين قبض عليھم ولكنه ل�م يك�ن يع�رف ش�يًئا .. الضباط 
وك�ان .. وج�دت مايس�ترو التع�ذيب ف�ي الس�جن ص�فوت الروب�ي . وقبل أن يغلق ب�اب الس�جن . دي مBبسي المدنية كنت أرت
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رق�ي ترقي�ة اس�تثنائية  ١٩٦٧وف�ي ع�ام .. ترقية اس�تثنائية إل�ي رتب�ة مس�اعد  ١٩٦٦برتبة رقيب أول ثم رقي في خBل عام 
ك�ان ص�فوت يق�ف ممس�ًكا بكرب�اج .. ل الس�جن الحرب�ي إلي رتبة الم�Bزم لمھارت�ه ف�ي تع�ذيب م�ن يوقع�ه س�وء حظ�ه وي�دخ

" س�امبو " والثاني " الديزل " أحدھم يطلقون عليه .. ولكل منھم اسم مستعار .. وحوله ثBثة أشبه بعمالقة القرون الوسطي 
أحاطوا بي في . .وكنت كلما جريت ناحية واجھني أحدھم بكرباجه .. وانھال ا=ربعة علّي بالكرابيج " .. ا=سود " والثالث 

  . وسقطت من شدة اJعياء بعد أن تلقيت ما يزيد علي مائتي كرباج .. شبه دائرة 
ث�م حمل�وني إل�ي .. وكان الذي يقوم بعمليات اJسعاف العقيد طبي�ب حالًي�ا ماج�د حم�ادة وك�ان برتب�ة الرائ�د .. وأسعفوني     

وارتمي��ت عل��ي ا=رض ورفع��ت عين��ي إل��ي س��قف .. اخلھ��ا وألق��وني د.. ل��يس بھ��ا أي منف��ذ ض��وء .. زنزان��ة مظلم��ة تماًم��ا 
وانھال عل�ي جس�دي المك�وم ف�ي رك�ن الزنزان�ة " الديزل " وفتح باب الزنزانة بعنف ودخل " . يارب " الزنزانة وصرخت 
ث�م . وإن ج�ه حنحط�ه جنب�ك ف�ي الزنزان�ة .. ھنا مف�يش ربن�ا .. يا ابن .. إنت بتقول يارب " مستنكًرا " بالكرباج وھو يردد 

و, أعرف كم م�ن الوق�ت . وامتثلت =وامره .. أمرني بالجلوس القرفصاء ووجھي إلي الحائط وأن أرفع ذراعي إلي أعلي 
ولكنني أفقت علي الكرابيج تلھ�ب جس�دي ، يب�دو أنن�ي م�ن ش�دة اJرھ�اق غلبن�ي النع�اس .. مضي علّي وأنا في ھذا الوضع 

وتوقفت عن�د مBبس�ي الداخلي�ة وانھ�الوا عل�ّي ب�الكرابيج .. ن أخلع مBبسي وأمرني صفوت الروبي أ. فارتميت علي جانبي 
واقتادوني إل�ي خ�ارج .. وألقوا إلي بأفرول أزرق ممزق به آثار دماء ممن سبقوني في ارتدائه .. وأصبحت عارًيا تماًما .. 

  : وعلي غرفة مدير السجن قال لي صفوت .. الزنزانة إلي الفناء 
م�اتخبيش حاج�ة ووج�دتني وأن�ا العقي�د .. عايزك تجي�ب قدام�ه ك�ل الل�ي ف�ي بطن�ك .. ة كبيرة حتقابل دلوقت شخصي -

  .. حاضر يا بك : أقول للرقيب أول 
وع�ن يمين�ه مخت�ار ص�الح رئ�يس المخ�ابرات .. وكان شمس بدران يتصدر الغرفة جالًسا وراء مكتب .. ودخلت الغرفة     

.. مدير المباحث الجنائية العسكرية ، وإلي جواره جBل الديب نائب ا=حك�ام  الحربية ،وعن يساره سعد زغلول عبد الكريم
 ًBبادرني شمس قائ :  

  .. زمBءك اعترفوا ومتحاولش تنكر .. أتكلم يا نصر عن كل حاجة  -
  : وتساءلت بصدق     
م�ل جملت�ي فق�د ش�عرت بثق�ل جب�ل ول�م أك.. أنا .. أنا مخلص لبلدي وجيشي .. أما معرفش حاجة .. عن إيه يا فندم أتكلم     

.. رأسي إلي أسفل وقدمي إل�ي أعل�ي .. وفي ثوان كنت معلقِاً◌ من يدّي وقدمي .. يسقط فوق رأسي فارتميت علي ا=رض 
  : وصوت شمس بدران يأمر قائBً .. أشبه بالذبيحة في محل الجزار 

 ..  ألف  -
وعن�دما ..  ٢٧٩وأغمي علّي ول�م أس�مع ش�يَئً◌ا بع�د رق�م .. ن اثني.. وصوت بعد واحد .. وانھالت الكرابيج علي قدمي     

.. وبقي�ت ف�ي الزنزان�ة ث�اني ي�وم .. أفقت وجدت نفسي ملقي في نفس الزنزانة وأمامي الدكتور ماجد حم�ادة يض�مد جرح�ي 
.. لت��ام عن��دما ف��تح ب��اب الزنزان��ة م��رة أخ��ري كن��ت ف��ي حال��ة م��ن اJنھ��اك وا,نھي��ار ا.. ب��دون طع��ام أو ش��راب حت��ى اللي��ل 

وح�ول التمث�ال عل�ي ش�كل دائ�رة .. إلي فناء السجن حيث يوجد تمثال كبير لجندي ممسًكا بندقيت�ه .. وسحبوني إلي خارجھا 
والكل�ب م�نھم ف�ي .. ثBثة منھم ممسكون بالكرابيج وثBثة ممسكون بسBسل مقيد بھا ثBث�ة م�ن ك�Bب الح�رب .. ستة جنود 

وحاولت أن أنفذ ا=مر ولكن قدمي .. وأمرني صفوت أن أجري حول التمثال .. اسة حجم الحمار الصغير وفي منتھي الشر
وعندما أصل ف�ي دورت�ي إل�ي أح�د الجن�ود الممس�كين .. وبدأت أمشي بخطوة سريعة .. كانتا متورمتين .. لم يستجيبا ل?مر 

الكBب يطل�ق كلب�ه لي�نھش ف�ي بالكرابيج يلھب ظھري أو صدري أو وجھي بكرباج�ه ، وعن�دما أص�ل إل�ي أح�د الممس�كين ب�
وبعد عدة جو,ت حول التمثال سقطت من شدة اJعي�اء ف�أطلقوا الك�Bب . جسدي بعد أن مزق ما بقي من ا=فرول ا=زرق 

  . ولم أشعر بشيء ..لتنھش في جسدي 
وض�عوا .. زان�ة وج�دت أنن�ي لس�ت بمف�ردي ف�ي الزن.. و, أعرف بعد كم من ا=يام أو الساعات .. وعندما فتحت عيني     

ولكن ق�درة .. وھو كلب أعرج من أشرس الكBب وموجود حالًيا في معرض الطب البيطري بالعباسية " عنتر " معي كلب 
ب�ل ك�ان أش�د رحم�ة ب�ي م�ن اJنس�ان ف�ي الس�جن .. كلًب�ا وديًع�ا ج�داً مع�ي .. _ سبحانه وتعالي حول�ت ذل�ك الكل�ب الش�رس 

  . الحربي 
وھ�و يت�ذكر تل�ك ا=ي�ام الحالك�ة الس�واد ليس�ت ف�ي حيات�ه .. Jمام للحظة وقد اختنق صوته بالبكاء ويصمت العقيد نصر ا    

  : فحسب بل وفي حياة ا=مة بأكملھا ويقول 
وعن�دما ك�ان يف�تح ب�اب الزنزان�ة لتق�ديم .. يلع�ق بلس�انه جراح�ي . شعر الكلب ما أقاس�يه وك�ان ي�أتي يتمس�ح ف�ي جس�دي     

وك�ان .. وف�ي المس�اء .. في الصباح أنية بھا لبن ، وفي الظھر آنية بھا شوربة بجوارھ�ا لح�م ني�ئ  وجبات الطعام له وكانت
وم�رت ا=ي�ام وأن�ا عل�ي تل�ك .. وكنت أشرب ما تبقي منه من ل�بن .. يشرب من اfنية بعض اللبن ثم يدفعھا بأرجله ناحيتي 

غرفة التحقيق سألني صفوت الروبي تعرف عفت ؟ قل�ت وقبل أن أدخل .. ثم اصطحبوني إلي التحقيق مرة أخري .. الحال 
إنھم احضروھا وسيھتكون عرضھا إن لم ت�رح ش�مس ب�ك وتوافق�ه وتحك�ي ل�ه : فقال لي ناصًحا . إن ھذا اسم زوجتي : له 

  .. كل شيء 
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قة ف��ي ودخل��ت غرف��ة التحقي��ق وق��د ق��ررت أن اس��تغل بط��ولتي الس��اب.. ول��م أص��دق أن النذال��ة تبل��غ بھ��م تل��ك الدرج��ة     
وكنت ق�د اس�ترددت بع�ض ق�واي ف�ي ا=ي�ام الس�ابقة .. المصارعة في إحداث عاھة =ي شخص يقترب مني محاو,ً تعذيبي 

وقل�ت ل�ه .. وب�دأ ش�مس ب�دران يس�ألني ع�ن ص�لتي بالعقي�د إب�راھيم ط�ه .. التي تركوني فيھا داخل الزنزانة مع الكلب عنتر 
وف�ي لحظ�ات .. فانھ�ال بالش�تائم .. ول�م تعج�ب إج�ابتي ش�مس .. درس�ة المش�اة إنني لم أره منذ عام وكان من تBميذي ف�ي م

وأفق�ت بع�د ي�وم .. وفي لحظات معلقاً كالذبيحة والكرابيج تنھال علّي حتى فقدت ال�وعي .. وجدت نفسي ملقي فوق ا=رض 
ووق�ف خلف�ي .. إل�ي الخ�ارج  ث�م أخ�ذوني.. والكل�ب عنت�ر يلع�ق بلس�انه جراح�ي .. =جد نفسي في نف�س الزنزان�ة .. أو أيام 

وھ��و حالًي��ا عس��كري مط��افي بش��ركة الغ��زل والنس��يج بكف��ر ال��دوار ومحب��وس عل��ي ذم��ة قض��ايا  –العس��كري س��عد دروي��ش 
.. الذي استخدمه إبراھيم عبد الھادي أحد رؤساء وزراء مصر " العسكري ا=سود " وكان سعد يقوم بنفس دور .. التعذيب 

  : وسأل سعد 
 . لسه يا فندم : يا سعد ؟ وجاب سعد  ھل اعتديت عليھا -
 . طيب خده : ورد صفوت  -

وأم�ره ص�فوت أن .. فارتميت علي يد ص�فوت الروب�ي أقبلھ�ا معلًن�ا اس�تعدادي أن أق�ول أي ش�يء .. ودفعني سعد أمامه     
  : وسألني شمس .. وأخذني إلي غرفة التحقيق .. يتركني 

   إيه ا,تفاق اللي تم بينك وبين محمد نجيب ؟ -
رأيت��ه مص��ادفة آخ�ر م��رة وكان��ت مع�ه حراس��ة ف��ي مح��ل ..  ١٩٥٩محم��د نجي�ب ل��م أره من��ذ ع�ام : وأجبت�ه ص��ادقاً  -

أن�تم كن�تم حتجيب�وه رئ�يس للجمھوري�ة لم�ا ت�نجح ح�ركتكم م�ع اJخ�وان .. أنت ك�ذاب : ورد شمس .. يشتري أطباقاً 
 ..  المسلمين 

 . نجيب أنا مليش دعوة باJخوان أو بمحمد : وأجبته صادقاً  -
-  ًBطيب : اعمل له مولد يا فندم ؟ وأجاب شمس باقتضاب : ووقف شمس ثائًرا وتقدم منه صفوت سائ .. 

واعتق�دت أن الرحم�ة نزل�ت ف�ي قل�وبھم .. ثم وضعوا ب�ين أص�ابع ق�دمي ورق كرت�ون .. وفي ثوان كنت معلقاً كالذبيحة     
ولكني فوجئت بھم يشعلون النار في الكرتون وتحترق .. تي بھا وأرادوا إبعاد أصابعي عن بعضھا حتى , تحتك الجروح ال

.. بع�د ي�وم أو أي��ام , أدري .. وعن�دما أفق�ت .. حت�ى فق�دت ال��وعي .. أص�ابعي بالن�ار وھ�م ينھ�الون عل��ّي ض�رًبا ب�الكرابيج 
رج ، وأعلمني أنه وجاء لي صفوت الروبي واقتادوني إلي الخا.. وجدت نفسي في الزنزانة ، وشعر الحراس بأنني أتحرك 

وفع�Bً اقت�ادوني إل�ي حف�رة كبي�رة وألق�وا ب�ي .. ولكن شمس بك قرر أن أدفن حًي�ا .. صدر الحكم بإعدامي رمًيا بالرصاص 
.. وأغمض�ت عين�ي بع�د أن ردت�ت الش�ھادتين .. بداخلھا ، ثم بدأوا يھيلون الرمال فوقي حتى غطتني تماَمً◌ا ما ع�دا رأس�ي 

ووقفت أمام حمزة البسيوني وشمس .. صوت شمس بدران أو حمزة البسيوني يأمر بإخراجي  هوفجأة دوي صوت أعتقد أن
وكانت .. ووقفت عارًيا تماًما .. بخلع مBبسي  اإزاي نبعته لربنا وفي في جسمه حته سليمة ؟ وقامو: وقال حمزة .. بدران 

ي إلي عضوي التناسلي وأشار ضاحًكا ده ونظر حمزة البسيون.. أثار السياط والجروح تغطي كل صدري وظھري وقدمي 
وعل�ي الف�ور أحض�روا س�يجارة مش�تعلة وب�دأوا يحرق�ون العض�و التناس�لي ف�ي ع�دة مواض�ع ث��م .. لس�ه س�ليم لي�ه ؟ احرق�وه 

ونقل�وني .. أص�ابع ي�دي ورجل�ي .. قيدوني وبدأ حمزة البسيوني بنفسه بواسطة آلة ف�ي ي�ده ين�زع أظ�افر أص�ابعي العش�رين 
وج�اءني ج�Bل ال�ديب " إبرة الجلوك�وز " مستشفي السجن ، وعندما أفقت وجدت ذراعي وفيھا .. ي المستشفي ھذه المرة إل

وطلب�ت من�ه أن .. ونص�حني أن اعت�رف بك�ل ش�يء .. الذي استطاع الھ�رب ھ�و اfخ�ر حالًي�ا إل�ي الخ�ارج  –نائب ا=حكام 
  .. يكتب أي شيء وأنا مستعد للتوقيع عليه 

ولكنن�ي ل�م أك��ن أس�تطيع أن أمض�غ أي طع��ام لت�ورم ش�فتي وتھش��م .. وأحض��روا ل�ي طعاًم�ا ف��اخر .. وتحس�نت مع�املتي     
وكانوا يساعدونني في وضع كوب العصير في ناحية م�ن فم�ي =رتش�ف نقط�ة أو اثنت�ين وأتوق�ف م�ن ش�دة اf,م .. أسناني 

مرة كن�ا ن�دبرھا للقي�ام ب�انقBب عس�كري ثم جاءني جBل الديب بإقرار يتض�من قص�ة خيالي�ة ع�ن م�ؤا.. عندما أحرك شفتي 
حتى جاءت النكسة وصدر قرار جمھوري بالعفو عنا .. ودخلنا السجن .. ووقعت علي اJقرار .. لkطاحة بالرئيس السابق 

يوًم�ا حت�ى أف�رج عن�ا ف�ي أي�ام  ٤٣ولكنن�ا ع�دنا إل�ي الس�جن م�رة أخ�ري بع�د .. وشطب القضية وكأنھ�ا ل�م تك�ن وأف�رج عن�ا 
   .السادات 

ولما كان ا=نم�وذج ال�ذي نقلن�اه إل�ي الق�راء اخ�تص بتع�ذيب رج�ل عس�كري ، وخش�ية أن يظ�ن الق�راء أن ھ�ذا الل�ون م�ن     
التعذيب كان من نصيب العسكريين وحدھم ، رأين�ا أن ن�ورد أنموذًج�ا آخ�ر يتن�اول التع�ذيب في�ه أح�د الم�دنيين ، وننقل�ه ھ�ذه 

وما بع�دھا ، ي�تكلم في�ه ا=س�تاذ محم�د ش�مس  ٣٩٢ذ شوكت التوني من صفحة ل?ستا" محاكمات الدجوى " المرة من كتاب 
  : فيقول  ١٩٦٦،  ١٩٦٥الدين الشناوي المحامي عن الطريقة التي عذب بھا في عام 

خلعت مBبسي أمام شمس بدران وبحجرته التي كان يجلس فيھا والتي كانت مخصصة من قبل لجBد السجن الحرب�ي "     
  " . ثم تركھا لما ل بدران بھذه السجون لطبخ التحقيقات والقضايا حمزة البسيوني 

وبھذه المناسبة فھناك أمر مھما كان س�يًئا فھ�و ظري�ف ، فق�د ك�ان المتب�ع ف�ي خل�ع المBب�س م�ن ي�راد اس�تنطاقه أن تخل�ع     
ي�ه ، ف�إذا ب�ه يمن�ع الجن�دي ولكن عين الجBد صفوت الروبي قد زاغت في القميص الذي كن�ت أرتد.. مBبسه قھًرا بتمزيقھا 
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ث�م وض�عه ف�ي  –وھ�ذا ش�رف كبي�ر ل�م يح�ظ ب�ه أح�د  –المكلف بتمزيق المBبس ويقوم ھو بنفسه بفك الزراي�ر برف�ق وأن�اة 
ولم يكن ذلك غريًبا علينا فق�د كان�ت دماؤن�ا وأموالن�ا .. جانب الغرفة بعيًدا عن الدم وا=عين ثم استصفاه لنفسه غنيمة سائغة 

وب�دأ التحقي�ق ب�أن قي�دت ي�داي ورج�Bي ث�م م�رر قض�يب الحدي�د ف�وق ي�دي . حة لھ�م دون معق�ب و, اعت�راض وحريتنا مبا
" التحقي�ق " المقيدتين وتحت ركبتي ،ورفعت من قضيب الحديد ، وأسندت نھايتاه علي ظھري كرسيين وضعا وسط غرف�ة 

وك�ان أول س�ؤال وجھ�ه ش�مس . ھ�ذا الوض�ع  وكان رأسي مدلي إل�ي الخل�ف وعين�اي إل�ي أعل�ي ، وت�م الس�ؤال وأن�ا عل�ي. 
  : بدران إلّي ھو اfتي 

أنا اfن بالسجن الحربي ولست بالمباحث العامة أو النيابة العامة ، وليس ھنا قانون أو حقوق ، ونحن نفعل ما نشاء  -
  . دون رقيب ، ومطلوب منك أن تقدر ذلك وتقول كل ما تعرفه 

فانھ�ال عل�ّي بالس�باب .. فإذا كان عنده سؤال محدد فأنا مستعد لkجاب�ة علي�ه فأجبته بأنني , أعرف ما يسأل عنه ،  -
 . يا صفوت ده من العتاولة ومصروف له ألف كرباج : الفاجر والقول البذئ ، ثم وجه كBمه إلي صفوت وقال 

ي ذكرت�ه كالذبيح�ة ف�ي فإذا بھذا الجBد وأعوان�ه ينھ�الون عل�ّي بالس�ياط ف�ي وحش�ة وإج�رام وأن�ا معل�ق عل�ي الوض�ع ال�ذ    
ولم�ا اس�تمر الجل�د .. حانوت الجزار , أملك إ, أن أدعو _ أن يلھمني الصبر ، ويثبتني علي الحق ، وأن ينتقم من الظلمة 

وسال الدم وتھتك اللحم وتناثر ، لم أتمالك نفسي فانطلقت بسب بدران وسيده ، ووصفتھما بالكفر والجحود ،  بأنھم�ا حط�ب 
وظللت أردد ذلك حتى غبت ع�ن ال�وعي ، ولم�ا أفق�ت بع�د برھ�ة ص�غيرة وج�دتني ثاني�ة داخ�ل الغرف�ة .. فيھا  جھنم خالدين

اس�أل ع�ن أي : ولم�ا أعج�ت علي�ه نف�س الج�واب " . قل م�ا تع�رف ع�ن أي ش�خص وع�ن أي ش�يء : " ليكرر نفس السؤال 
طف�اء الس�جاير ح�ول عنق�ي ، ورأس�ي م�د,ة إل�ي تكرر نفس الجلد بالس�ياط ،وزاد علي�ه الك�ي بالن�ار ، وإ.. شيء وأنا أجيب 

الخلف ثم كان صفوت ينتزع اللحم المتھتك م�ن جس�مي نتيج�ة ض�رب الس�ياط ويجمع�ه ث�م يف�تح فم�ي عن�وة ويض�ع في�ه ھ�ذا 
ش�م رائح�ة الكب�اب فأن�ت : ولما يعمل أسياخ الحديد المحمي والس�جاير ف�ي جس�مي يق�ول .. دق لحمك النجس : اللحم ويقول 

  .. جائع 
وھكذا استمر الحال حتى فقدت الوعي أكثر من مرة ، ووصلنا إلي مطالع الفجر ، فإذا ب�ه ي�نھض واقف�اً لينص�رف حت�ى     

: وك�ان آخ�ر أم�ر وجھ�ه إل�ي ص�فوت .. في اليوم التالي " التحقيق " ينال قسًطَ◌ا من الراحة ليستأنف نشاطه اJجرامي في 
رافه ھ��و وكاتب��ا التحقي��ق ج��Bل ال��ديب ومص��طفي الجن��زوري نائب��ا وبع��د انص��. خلي��ه معل��ق حت��ى الص��باح لح��ين حض��وري 

حض�ر ش�خص أس�مر ض�خم الجث�ة أج�ش الص�وت وق�ال .. ا=حكام اللذان كانا يجلسان معه في نفس غرفته مكتبين ج�انبيين 
ھ�ذه : ه دا راج�ل كبي�ر ول�ه مكانت�ه فكي�ف تعم�ل مع�ه ذل�ك ؟ فق�ال ل�.. أ, ت�دري م�ن ھ�ذا .. ما ھذا الذي تفعلون�ه : لصفوت 

ال�ذي علم�ت في�ه أن�ه  –فقال ل�ه ذل�ك الش�خص .. أوامر سيادة العميد شمس وقد أمرني أن , أنزله حتى يحضر في الصباح 
نزله وأنا المسئول أمام سيادة العميد وسأضمن أنه سيقول كل ما يطلب  –سعد عبد الكريم مدير المباحث الجنائية العسكرية 

وأمكر سعد .. ليقة وألقيت علي ا=رض حيث كانت قواي خائرة ورجBي ممزقة متھتكة وأنزلت من التع.. منه في الصباح 
وإذا بھذا الكوب .. عبد الكريم بإحضار كوب من عصير الليمون من البوفيه المجاور لحجرته ، شربته وأنا , أحس بالحياة 

س باسترداد الحياة مع كل رشفة من ھذا كأنه أكسير الحياة ، فقد كان كالسحر ، سري في جسدي سريان الروح ، وكنت أح
  .. و,زلت أذكر ھذه اللحظة حتى اليوم وما أظن أنني سأنساھا ما حييت فقد كان ألذ كوب مشروب في حياتي .. الكوب 

، كنت غادرتھا مع العشاء ماشًيا عل�ي  ٢ثم حملت بعد ذلك إلي حجرة كانت تعرف باسم مخزن رقم : عودة إلي الحياة     
وق�د علم�ت . ثم عدت إليھا مع الفجر محم�و,ً عل�ي محف�ة ب�ين الحي�اة والم�وت  –وھذه ھي ا=وامر  –افي القدمين رجلي ح

بعد انقضاء ھذه الفترة بثماني سنوات أنني أصبت بص�دمة عص�بية ف�ي تل�ك  –بعد ذلك من طبيب كان معنا في نفس الغرفة 
وفي تلك اللحظة ألھمه .. علي وجھي في الساعة السابعة صباًحا  الليلة وأنني أسلمت الروح وأنه أسبل عيني وجذب الغطاء

_ أن يطلب من بعض اJخوان أن يحملوني من رجلي لتكون رأسي إلي أسفل ، وليقوم ھو ببعض إس�عافات لتنش�يط القل�ب 
عم�ل بمستش�في كف�ر وك�ان ھ�ذا الطبي�ب ھ�و ال�دكتور ف�ؤاد عب�د المجي�د ال�ذي ي. ، فإذا بي لحظات أستعيد الحياة وأفتح عيني 

إن كن�ت أذك�ر ذل�ك فنفي�ت ل�ه علم�ي حي�ث ل�م  ١٩٧٣ولما سألني منذ مدة قريبة أثناء زيارته لي في شھر رمضان .. الشيخ 
وقد حضر طبيب السجن الحربي كما ھ�ي الع�ادة . أشعر بشيء من ذلك علي اJطBق ولم يخبرني به أحد حتى ھذه اللحظة 

و=ول مرة أسمع ھذا ا,سم " ويفرين " رأي حالتي بدا عليه التأثر الشديد وكتب لي حقن ولما  –وھو الرائد ماجد حمادة  –
، وقد كانت ھذه الحقن خير ضمان لعدم تلوث الجراح ولعدم حصول مضاعفات في ھذا المك�ان الق�ذر ال�ذي كن�ا نع�يش في�ه 

  . فجزاه _ عني خيًرا 
الج�راح والض�يق حي�ث ك�ان المك�ان ال�ذي يتس�ع لخمس�ة يوض�ع ب�ه  ثم تركت ملقي مع غيري في ھذا المكان أع�اني م�ن    

ثBثون مثخنون بالجراح يثنون مما بھم من سوء المعاملة والجوع والعطش ورائحة القيح والصديد والبول والبراز وجرادل 
" وانتھ��ت  .الك��وتش ف��ي الج��و الق��ائظ فق��د كان��ت لھ��ا رائح��ة , يمك��ن أن توص��ف أو تع��رف لغي��ر م��ن ش��م رائحتھ��ا المنتن��ة 

وذك��رت  –أي أنھ��ا اس��تمرت أربع��ة أش��ھر كامل��ة  ١٩٦٥الت��ي ك��ان يجريھ��ا ب��دران وأعوان��ه ف��ي ش��ھر أكت��وبر " التحقيق��ات 
وص�در ق�رار جمھ�وري  –الصحف المأجورة أن التحقيقات انتھت وأن المتھمين س�يقدمون إل�ي مح�اكم خاص�ة تش�كل ل�ذلك 

ي يرأس�ھا الفري��ق ا=ول ال�دجوى ، والثBث�ة برياس��ة عل�ي جم�ال ال��دين بتش�كيل أرب�ع دوائ�ر جناي��ات أم�ن دول�ة علي��ا ، ا=ول�
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ذي أجري ثبت منه عدم صحة رواية عبد الفتاح الشريف ، وبذلك فلن يع�اد الك�Bم ١ال" التحقيق " وقد علمت أن . التميمي 
الحق�د والض�غينة الت�ي  ولكنن�ي كن�ت واھًم�ا ف�ي ذل�ك ؛ ف�إن. بشأنه ، وخصوًصا وأن التحقيق كان قد انتھي وانق�ض س�امره 

م?ت قلب شمس بدران علي الشيخ محمد ا=ودن جعلته يصمم علي قتل�ه وافتع�ال ا=ق�وال الت�ي يس�تند عليھ�ا لتنفي�ذ جريمت�ه 
  . ضد ھذا الشيخ الفاني الذي كان يبلغ الثمانين من عمره في ذلك الوقت 

التي كنت بھا يفتح مز,ج�ه الض�خم فيح�دث  ٥٥ة رقم إذا بباب الزنزان ٦/١٢/١٩٦٥مساًء يوم  ١٠وفي حوالي الساعة     
ث�م أخ�ذني " .. الواد شمس ال�دين الش�ناوي " صريًرا تقشعر له ا=بدان ، ثم يقف جندي كريه الصورة والصوت ينادي علي 

ا خارج السجن الكبير إلي الحوش الذي نصبت في�ه خي�ام النياب�ة ، وكان�ت جراح�ي , ت�زال ن�اغزة ، وعليھ�ا ض�مادات عليھ�
الدم والصديد ، ل�م أك�ن أس�تطيع أن أل�بس الح�ذاء لتض�خم ق�دمي وتھت�ك لحمھم�ا ووج�ود الض�مادات عليھم�ا فخرج�ت ح�افي 
القدمين أتحسس ا=رض و, أستطيع أن أطأھا إ, ھمًسا ،ولم أك�ن أس�تطيع الج�ري كم�ا تقض�ي ب�ذلك تعليم�ات ب�دران حي�ث 

س�نة وأع�اني  ٤٣وكان س�ني حينئ�ذ  –مجندون في عنفوان الشباب يمتنع علي أي شخص يسير إ, بالخطوة السريعة وكأننا 
فك�ان الجن�دي ينھ�ال عل�ّي بالس�وط .. من اf,م والج�روح والج�وع والعط�ش مم�ا أنق�ص وزن�ي أكث�ر م�ن ثBث�ين كيل�وجرام 

  . لعجزي عن الجري 
س إل��ي مكت��ب متواض��ع وأدخل��ت إح��دى الخي��ام المنص��وبة بح��وش الس��جن الحرب��ي فوج��دت ش��اًبا ف��ي مقتب��ل العم��ر يجل��    

وأخبرني أنه وجيه قناوي وكيل نيابة أمن الدولة ، وق�د أكرمن�ي وق�دم إل�ّي مش�روًبا ث�م ب�دأ يس�ألني ف�ي ب�Bغ تق�دم ب�ه ش�مس 
 –بدران ضدي وأطلعني علي البBغ وكان يتضمن أنني اصطحبت محمد عبد الفتاح شريف إلي منزل الشيخ محمد ا=ودن 

طالم�ا أن�ك غي�ر مقتن�ع بوج�ود : فقل�ت ل�ه .. ؟ , جريم�ة ولكن�ه أص�ر عل�ي أن يحق�ق مع�ك .لك وما الجريمة في ذ: فقلت له 
جريمة وأرغمت علي الحضور والتحقيق ، فمعني ذلك أنك إذا ق�ررت حف�ظ التحقي�ق وأص�ر ب�دران عل�ي تق�ديمي للمحاكم�ة 

إتمام ا,ستجواب أخبرني أن�ه س�يكتب م�ذكرة وبعد .. ولكن السيد المحقق تحسس عندئذ Jنفاذ رأي النيابة .. فإنه ينفذ كBمه 
وأص�ر عل�ي .. ولكنن�ي أوض�حت ل�ه أن ا=م�ر ل�يس بھ�ذه الس�ھولة الت�ي يظنھ�ا .. بحفظ التحقيق ويطلب اJفراج عني ف�وًرا 

  .  ٥٥وعدت إلي مكاني بالزنزانة رقم .. سوف تري : قوله وقال 
" سمير المسئول عن السجن الكبير " ّي صف الضابط حضر إل ٢١/١٢/١٩٦٥وبعد خمسة عشر يوًما وفي صباح يوم     

ولما ذھبت إلي المكات�ب وج�دت ع�دًدا م�ن المعتقل�ين م�نھم أو,د الش�يخ . أنت مطلوب Jتمام إجراءات اJفراج عنك : وقال 
 محمد ا=ودن ا=ربعة وتج�ري مراس�م اJف�راج ومنھ�ا حل�ق اللح�ى الت�ي طال�ت حت�ى وص�لت إل�ي الوس�ط واس�تBم ا=مان�ات

وأثناء إتمام اJجراءات حضر شمس بدران وك�ان ذل�ك . وھلم جرا .. وكتابة إقرارات بأننا لم نعذب وليست بنا آثار تعذيب 
" فق�ال .. بيقول�وا م�روحين : فقل�ت ل�ه " رايح ف�ين ي�ا ول�د " حوالي الساعة العاشرة صباًحا ، ونظر إلينا ثم وجه الكBم إلّي 

إذا كن�ت تري�د أن تخ�رج م�ثلھم فعلي�ك أن تق�ول م�ا أطلب�ه من�ك ع�ن الش�يخ ا=ودن ث�م : ل�ي وذھب إلي مكتبه وقال " .. ھاته 
فاس��تدعي ا=خ محم��د عب��د الفت��اح .. فك��رر كBم��ه وك��ررت ردي .. م��ادام ذل��ك ل��م يحص��ل فل��ن أقول��ه : فقل��ت ل��ه .. تخ��رج 

أن�ا ل�م : له إن ذل�ك ل�م يحص�ل ، ق�ال ولما قال .. الشريف وقال له إنه يطلب إليه أن يذكر رواية ضدي وضد الشيخ ا=ودن 
  . ثم أذن له با,نصراف ..أسألك إن كان حصل أم , إنما أطلب منك أن تقول ذلك وإ, أعدنا عليك كرة التعذيب 

ولما رفضت اتصل تليفونًيا بجمال عبد الناصر واستأذنه .. ,بد أن تقول ھذه ا=قوال عن ا=ودن حتى تخرج : وقال لي     
Jففوض�ه ف�ي ذل�ك وأم�ر ب�أن  –فراج عني ووعده أنه سيحص�ل من�ي ف�ي تل�ك الليل�ة عل�ي اعتراف�ات ت�دين ا=ودن في عدم ا

وقض�يت .. أجلس علي باب الغرفة ووجھ�ي للح�ائط للح�ين عودت�ه مس�اًء ، وس�يعرف إن كن�ت س�أوافق أن�م أق�ول م�ا يطل�ب 
وق�د حض�ر ف�ي حال�ة غي�ر طبيعي�ة ، .. ه مس�اًء اليوم كله ھكذا جالًسا علي ا=رض ووجھي إلي الح�ائط ف�ي انتظ�ار حض�ور

ف�أمر . ل�يس عن�دي م�ا أقول�ه : فقلت له .. شاورت عقلك عشان تقول ما طلبت منك ، وتذھب إلي بيتك : " أدخلت إليه فقال 
صفوت الروبي بإحضار العدة وھي الحبال والسياط وقضيب الحديد وأمره أن يقوم بعمل�ه ففع�ل وك�ان ب�الحجرة م�ع ب�دران 

وباشر صفوت وم�ن مع�ه م�ن الجن�ود عملھ�م بالقي�د والتعلي�ق والجل�د ف�ي  –الديب ومصطفي الجنزوري نائبا ا=حكام  جBل
واس�تجاب _ .. وحشية , مثيل لھا ، وكنت ف�ي ھ�ذه الحال�ة أدع�و _ أن يثبتن�ي وأن يعينن�ي عل�يھم أو أن يريحن�ي ب�الموت 

 ًBب الشرسة المدرب�ة ؛ فل�م آب�ه . .الدعاء ، فلم أكن أحس بما يفعلون إ, قليBوزاد من غيظ بدران وحقده فأمر بإحضار الك
لذلك ولم أحفل به ؛ فقد كان ما أنا فيه أشد من نھش الكBب ، كنت صادق النية في لقاء _ ؛ فأراني ھذا الجب�ار ب�دران ف�ي 

اء كثيرة , أستطيع وصفھا و, التعبير عنھا صورة فأر صغير , يرھب و, يخيف ، وأراني _ من آياته في تلك الليلة أشي
 .  

وكان بدران يرغب في أن يسمع عب�د الناص�ر ب�ا=قوال الت�ي ت�دين الش�يخ ا=ودن فأحض�ر مع�ه شخًص�ا يحم�ل ف�ي كتف�ه     
جھاز تسجيل ، وقرب المايك من فمي ليسجل ، لكنه لم يسجل إ, أزيز السياط واللعنات التي كنت أص�بھا عل�يھم ؛ فتغض�ب 

طرد حامل جھاز التسجيل من الغرفة ، ووقع في حرج شديد ؛ نظًرا =نه رأي إصراري علي م�وقفي رغ�م إش�رافي عل�ي و
وك�ان ذل�ك يزي�ده ض�راوة وشراس�ة ، ويزي�د الجBدي�ن قس�وة " أق�ول للراج�ل إي�ه وأودي وش�ي ف�ين : " الموت وكان يق�ول 

أع�د أح�س ش�يًئا وك�انوا يفوق�ونني ب�الكي بالن�ار ، وإطف�اء وبعد مدة من العذاب والنزي�ف غب�ت ع�ن ال�وعي ول�م .. ووحشية 
السجاير في جسدي ،واJلقاء بي في حوض الماء القذر الموجود أمام غرفة ب�دران ، ف�إذا أفق�ت ب�دأت المس�اومات والوع�ود 
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و, افت�ري وا=ماني التي لم تمكن لتثنيني عن م�وقفي ، وعزم�ت ص�ادقاً ف�ي تل�ك الليل�ة أن ألق�ي رب�ي =تخل�ص م�ن ع�ذابھم 
وكان الليل قد فات منتصفه ، ورأي بدران أن , فائ�دة ترج�ي م�ن التع�ذيب ، . علي ھذا الشيخ الكبير الصالح الشيخ ا=ودن 

كس�فتني " فإذا به ينھض واقًفا في عصبية وغيظ ، ويقذف بسلسلة مفاتيحه الذھبية ، وينھال بالسباب والش�تائم الب�ذئ وي�ردد 
ي�ا يق�ول م�ا يطل�ب .. كلم�وا مع�اه : ثم قال لجBل الديب ومص�طفي الجن�زوري .. " ه بعد ما وعدته أقول للرجل إي.. يا ابن 

منه يا يموت ونخلص منه ، ثم انصرف غاضًبا حانقاً أو لعله كان نادًما علي ھذا الوعد الذي بذله لسيده دون أن يستش�يرني 
وكي�ف , وھ�و ي�دعوني إل�ي ش�ھادة .. مم�ا ي�دعونني إلي�ه  ولو استشارني لما أشرت عليه بذلك إذ الم�وت أھ�ون بكثي�ر. فيه 

  " . شاھداك قاتBك " وكان يحضرني في ذلك الوقت الحديث الشريف . الزور يقتل بھا رجBً فاضBً وشيًخا كبيًرا 
مم�ا  ارح�م نفس�ك: وبعد أن انصرف بدران غاضًبا أ,ن لي الديب والجنزوري القول وأظھرا لي العطف والشفقة وق�ا,     

أنت فيه ونحن نعرف مكانت�ك وق�درك ،  ولكنن�ا , نمل�ك إ, تنفي�ذ ا=وام�ر ،وھ�ذه أوام�ر علي�ا س�معتھا بنفس�ك فأرحن�ا وأنق�ذ 
ولما تمسكت بموقفي إذا بھذا الود واللين ينقلب إلي قسوة وضراوة ،وإذا بھما .. نفسك حرًصا علي حياتك ومصالح أسرتك 

وك�أنھم جميًع�ا أص�يبوا .. في�أمران ص�فوت بإتم�ام المأموري�ة حت�ى الرض�وخ أو القت�ل يقومان بما طلب منھما بھم�ة ونش�اط 
بجنون القسوة ، وكأنما عز عليھم أن , يستطيعوا إمBء رغب�تھم ا=ثيم�ة عل�ي ش�خص ض�عيف أع�زل خ�ائر الق�وة ، متھت�ك 

  . اللحم ، يقف وقد غطي دمه أرض الغرفة حتى استحالت بركة حمراء قانية 
تمر الضرب والنزي�ف ، فق�دت ك�ل أث�ر الحي�اة ، وخفت�ت أنفاس�ي ، وھ�دأت نفس�ي ،واس�تمروا ف�ي الض�رب عل�ي ولما اس    

وقد دعا ذلك أحد من العيادة أن يسرع إلي طبيب السجن الذي تص�ادف وج�وده بالس�جن ف�ي .. الجثة الھامدة التي ھي جثتي 
وأخب�ر ھ�ذا الجن�دي  –س أن تموت إ, بإذن _ كتاًب�ا م�ؤجBً أواخر الليل لحكمة يعلمھا _ وتخفي علي الناس ، فما كان لنف

فحضر الطبيب وجس النبض والقلب وأنا معل�ق ث�م .. الرائد طبيب ماجد حمادة أنھم يضربون شخًصا مات منذ وقت طويل 
انزل��وه : فق�ال .. ھ��ذه ھ�ي ا=وام�ر : ق�الوا ل�ه .. م�ا تص�نعون ؟ إنك��م تض�ربون جث�ة والض�رب ف��ي المي�ت ح�رام : ق�ال لھ�م 

احمل��وه إل��ي مستش��في الس��جن وكان��ت .. وق��ال لھ��م الطبي��ب .. ففعل��وا .. وس��أحاول إس��عافه Jع��ادة الحي��اة إلي��ه إن اس��تطعت 
المسافة بين غرفة بدران وبين المستشفي حوالي نصف كيلومتر فإذا بصفوت ي�أمر الجن�ود أن يجرون�ي عل�ي ا=رض حت�ى 

الس�واق غي�ر موج�ود : فق�ال ص�فوت . السيارة الجيب لنقلي إلي المستشفي  فثار الطبيب وأمر صفوت بإحضار. المستشفي 
وتم ذلك ،ووضعت عل�ي س�رير المستش�في .. فطلب الطبيب من جندي العيادة إحضار النقالة والجنود لنقلي عليھا .. يا فندم 

: عين�ي ف�ي الص�باح فق�ال ل�ي ، وظل الطبيب إلي جانبي يحاول إعادة الحي�اة ب�الحقن وا=دوي�ة والتدفئ�ة حت�ى أفق�ت وفتح�ت 
  .. =نك عدت من سفر بعيد : لماذا تقول لي ذلك ؟ قال : فقلت له . الحمد q علي السBمة 

ولم�ا أفق�ت .. ولست أدري إن كان الطبيب يذكر ذلك أم أن طول العھد وكثرة ما ش�اھد م�ن أح�داث وأش�خاص ق�د أنس�اه     
فلم��ا اس�تفھم  ع�ن س��بب ذل�ك أخبرت��ه أنن�ي أري��د أن أك�ون م��ع . س��جن الكبي�ر أري��د أن أع�ود إل��ي زنزانت�ي بال: قل�ت للطبي�ب 

وقد كانت العيادة مقسمة إلي زنازين ك�ل واح�دة , تتس�ع إ, .. إخواني بھا يساعدونني علي حاجتي ويسھرون علي صحتي 
العي��ادة =ن��ه عل��م أن ولك��ن الطبي��ب رأي أن يس��تبقيني ف��ي . وكن��ت , أس��تطيع الحرك��ة أو الك��Bم بس��ھولة .. لش��خص واح��د 

  . وطالما بقيت في العيادة فإنه سيخبرھم أن حالتي , تسمح بالتعذيب مرة أخري . التحقيق معي لم ينته بعد 
وفي الصباح حضر مصطفي الجنزوري ، وفتح ب�اب الزنزان�ة بالمستش�في وس�ألني إذا كن�ت ق�د غي�رت رأي�ي أم ,زل�ت     

وأنن�ي إذا س�اعدتھا ف�ي ذل�ك ) ا=ودن(ص�لحتھا أن ت�تخلص م�ن ھ�ذا الرج�ل المج�رم ولوح لي أن الدولة من م. مصًرا عليه 
ق�ل : وقل�ت ل�ه .. فقلت له إنن�ي ع�اجز ع�ن خدم�ة دول�تكم ، وحس�بي م�ا أن�ا في�ه .. فإنھا ستكافئني وھي , تنسي من يخدمھا 

  .. لبدران الذي أرسلك إنني لم أمت ولن أموت إ, بإذن _ 
وفھمت ما يرم�ي .. وقال فيه ناس ميھمھومش الضرب ولكن فيه طرق أخري تنفع معاھم .. ع جديد فلوح بتھديد من نو    

ولما كنت قد وطنت نفسي صادقاً علي .. إليه ، فقد كان يريد أن يفھمني أنھم سيحضرون زوجتي Jكراھي علي ما يطلبون 
وقد طمأنني رب�ي ب�أمور رأيتھ�ا زادتن�ي .. ذي كتب علينا الموت ، فلم يفزعني ھذا التھديد واعتبرته لوًنا من البBء المبين ال

  . إيماًنا ويقيًنا بأن _ معي ولن يخذلني ولن يتخلي عني أبًدا 
وفي اليوم التالي أحضر س�يدة ووق�ف يكلمھ�ا أم�ام ب�اب زنزانت�ي بالمستش�في والب�اب مغل�ق ،وھ�و ي�تكلم بص�وته ا=ج�ش     

وفع�Bً أخ�ذھا ..  ٤ثم أمر جن�دًيا باص�طحابھا إل�ي س�جن رق�م .. أميز الصوت وھي تتكلم بصوت خافت حتى , أستطيع أن 
فس�اورني القل�ق ،وأردت أن استقص�ي ا=م�ر فأرس�لت أح�د جن�ود العي�ادة ليراھ�ا ويص�فھا ل�ي ، .. الجندي خارج المستش�في 

ولكن _ . ني أنھا زوجتي فذھب ووصفھا لي فوجدتھا سيدة أخري ساقتھا ا=قدار إلي براثن ھؤ,ء الوحوش فأراد أن يوھم
  . من ورائھم محيط 

 *   *   *  
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