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، في حوار مع مجموعة من الشخصيات ، طرحوا تمك التساؤالت ، فأردت أن أسجل أغمبيا 
وأسجل بعض الردود عمييا ، أما الشباب الثائر فمو منى كل التقدير واإلجالل ، وأن يمضى عمىى 

 ثورتو حتى يحقق أىدافيا كاممة بإذن هللا .

ن كان المعنى واحدًا .  : أسئمة التالوم 1س  بشأن حدوث ىذه المحنة ، وىى مختمفة وا 

 أحب أن أوضح تمك المعانى األساسية :  -

الجماعىىة كانىىت المحنىىة ميمىىا كىىان حجميىىا ليسىىت دلىىيالو عمىىى الخطىىأ واالنحىىرا  ، طالمىىا  -أ
 متمسكة بثوابتيا .. وىذه ىي طبيعة طريق الدعوة . 

اليضيبى : " إن من شأن أصحاب الدعوات أن تموت في سىبيل يقول المرشد العام األستاذ 
 : ركن التضحية .ىو مبادئيا ، وأال تترخص في ذلك " . وأحد أركان البيعة 

نىىة ليسىىت جديىىدة عمىىى الصىىرح ، وىىىى مرحمىىة فىىي تىىاري  الىىدعوة تصىىير الصىىر وتنقيىىو حوالم
تييىىؤه  وىىىى –كىىس ذلىىك رغىىم أن الظىىاىر ع –ابىىت عمىىى مبادئىىو ودعوتىىو ثوتزيىىده ةىىوة طالمىىا أنىىو 

 لمرحمة من المسئولية ومن النصر أكبر .
وةىىىىد ضىىىىرب هللا لنىىىىا مىىىىثالو مىىىىن ضىىىىع ال اإليمىىىىان والمنىىىىافقين فىىىىي المدينىىىىة الىىىىذين أخىىىىذوا  -ب

لوو كوانوا يتالومون بعد ما حىدث فىي غىزوة " أحىد " ، ويشىيعون أنيىم لىو لىم يخرجىوا لمىا ةتمىوا " .. 
قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عمييم القتول ..  " قرآن.. " ، فردح عمييم العندنا ما قتموا 
 . .. " إلى مضاجعيم

إن صىىاحب الىىدعوة ميزانىىو : ىىىل التضىىحية كانىىت فىىي سىىبيل هللا أم ألمىىر آخىىر   وىىىل ىىىذا 
 الضغط جعل اإلنسان يتخمى عن مبادئو ودعوتو أم ال  

السمبى لممحنة عمى ةموب أصحاب ، ةد يجعل بعضيم يحاول البحث  والضغط الن سى -ج
 عن أسبابيا ، ولماذا لم نتمكن من تجنبيا .. إل  . 

ىو ضغط غير إيجابى وييزح الثبات وي ىت  البىاب لوسىاوس الشىيطان ، وفىى وةىت المواجيىة 
 ال بد من غمق ىذا الباب تماماو .
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مواذا دفعنوا بأنفسونا فوي مم نكون مسوتعدين ، ف: التقدير منوذ البدايوة كوان خاًئوًا ، ولو 2س
 .. ( ؟ -بل وفى فعاليات ثورة يناير  –ىذا المعترك : ) انتخابات الرئاسة 

أياو كىان تقيىيم مىا حىدث وتقيىيم القىرارات التىي اتخىذت ، فىإن الميىزان لىدينا لىيس ىىو نتىائ   -أ
نما صحة اإلجرالات في اتخاذ القر   ار والتوافق مع أىدافنا وثوابتنا .األعمال ، فكميا بقدر هللا ، وا 

وةد ةال اإلمام البنا في رسالة المؤتمر الخامس : " إن هللا ال يحاسبنا عمى نتائ  األعمال ، 
نما عمى سالمة القصد ، وصحة الخطوات " . ومن أركان صحة الخطوات ىو ممارسة الشورى  وا 

 وااللتزام بيا عند اتخاذ القرار .

 في ىذا المجال .الجماعة وىذا ما حدث في جميع القرارات التي اتخذتيا 

نما عمييا تقىدير مصىمحة الىوطن حتىى ولىو  -ب الجماعة ال تعمل لمصمحتيا الشخصية ، وا 
 ضحت في سبيل ذلك ، ومصمحة المشروع اإلسالمي بص ة عامة .

لمقاتمىة الصىياينة ،  8491: دخىول اإلخىوان فمسىطين عىام  -وىى كثيرة  –ومن أمثمة ذلك 
وىم يعممون جيداو مدى ةوة تمك العصابات الصييونية والدعم الدولى ليم ، فكان البعض يقىول إن 
ىىل بتوجيىىو الضىىر ات ليىىا فىىي  ىىىذا القىىرار مىىن اإلخىىوان كىىان خاطئىىاو ، وأنىىو أظيىىر مىىدى ةوتيىىا ، وعجح

94  ،59  . ... ، 

لىىيس سىىميماو فىىي ميىىزان الىىدعوة ، فمصىىمحة الىىوطن أن نضىىحى فىىي سىىبيميا ، لكىىن ىىىذا القىىول 
وكىىىان ال بىىىد مىىىن وضىىىع األمىىىة عمىىىى طريىىىق الجيىىىاد الصىىىحي  لمواجيىىىة ذلىىىك العىىىدوان ، وأن تكىىىون 

 الجماعة في المقدمة من ذلك .

ومن سىيطرة الدولىة يناير ، لمحاولة إنقاذ الوطن من حكم العسكر  55وفى أعقاب ثورة  -ج
العميقة ، ولم يجد اإلخوان مناصاو من تحمل المسئولية والتقدم لذلك .. وما حىدث مىن أخطىال فىى 

نما أسباب أخرى .  التن يذ بعد ذلك ليس مرده لمقرار ، وا 
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يرنا بيذا المظير الوذ  أثوار ارخور)ن ) مثول موا ظلماذا تحالفنا مع اإلسالميين ، و : 3س
 يسمى بجمعة قندىار .. ( ؟ 

الجماعىىة ىىىي دعىىوة إسىىالمية ، وليسىىت مجىىرد دعىىوة ليبراليىىة أو حىىزب سياسىىى ، والرصىىيد  -أ
ن خىىىىرج عىىىىن ذلىىىىك بعىىىىض  –الشىىىىعبى ليىىىىا ىىىىىو اإلسىىىىالميين بقاعىىىىدتيم الواسىىىىعة العريضىىىىة  حتىىىىى وا 

جتمىىاع والتعىىاون مىىع ال ئىىات الميبراليىىة أو العممانيىىة فىىي .. ، ثىىم ىىىي دعىىوة تىىدعو لال -التجمعىىات 
المسىىىاحة المشىىىتركة لخدمىىىة الىىىوطن ، لكنيىىىا ال تبتعىىىد وال تتبىىىرأ وال تن صىىىل عىىىن ةاعىىىدتيا وظييرىىىىا 

 الشعبى اإلسالمي ، بل تسعى لتوسيع تمك الحضانة الشعبية .

رض سىىيطرتو كىىان لجىىول اإلخىىوان ليىىذا الحشىىد ، ىىىو فىىي مواجيىىة المجمىىس العسىىكرى ل ىى -ب
 عمى الدستور واستمرار ىيمنتو ، وكان ذلك أحد وسائل الضغط السياسى ، وةد نج  ذلك .

أمىا أنيىىم سىىيكون ليىىم رد فعىىل ليىىذا الظيىور القىىوى ، فىىإنيم يعممىىون عىىن الجماعىىة ومشىىروعيا 
  يا أو تحجمييا .ر اإلسالمي أكثر مما يعممو الكثيرون ، ولم يتوانوا يوماو في التخطيط  لض

أن اإلخىوان يعممىون عمىى تحقيقيىا ىىو  من األىدا  المستقبمية التي أوضى  اإلمىام البنىا -ج
اصط ا  العاممين في ميدان الدعوة لإلسالم ، ليكون عمميم نحو أىىدا  واحىدة واضىحة ، ووفىق 

 منيجية ورؤية واحدة وتعاون وتنسيق عالى .

؛ لكنىو مىن أىىدا  الجماعىة مع مالحظة أن كل إنجاز في ىذا المجال لو تكالي و وضىريبتو 
 التي تأخذ خطوات متدرجة .

 ال بد من محاسبة القيادات التي أوصمتنا ليذه الحال ؟ – 4س

ىناك فرق بين التقييم والتحقيق ، فالتقييم عممية أساسية مطموبة ، لكى نخىرج بالىدروس   -أ
رة آل عمىران التىي المست ادة والعبر ، ونعر  مواطن الضىعر والخطىأ .. وعنىدنا نمىوذج آيىات سىو 

 استعرضت ما حدث في غزوة أحد .

أمىىىا التحقيىىىق والمحاكمىىىة والمحاسىىىبة ، فإنىىىو يكىىىون عنىىىدما يحىىىدث تجىىىاوز ومخال ىىىة لمضىىىوابط 
والثوابت ، والجماعة تعتبر أنو ال أحد فوق المساللة والمحاسبة ، وأن يتم ذلك بالضوابط واآلليات 

ت عمييا لوائحيا .  التي نصح
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فىىإن القىىرار الىىذى تىىم اتخىىاذه باآلليىىة الصىىحيحة وممارسىىة الشىىورى وتىىداول  وكمىىا ذكرنىىا ، -ب
المعمومات بعد التحقق منيا ، فإنو ال شيل عميو أو عمى من اتخذه ، حتى ولو ظير أنو لم يكىن 

 ىو األصوب .
: المشاورة لمخروج في غزوة أحىد ، والمشىاورة إلرسىال وعندنا في السيرة نموذجين ليذا النوع 

 نتيجة لمغدر بيم ، رغىم أن رسىول هللا  –حيث استشيد سبعون صحابياو  –أصحاب بئر معونة 
 كان متخوفاو من إرساليم .

ت صىىيل وتوضىىي  لمسىىوغات  –الطبعىىة الثانيىىة  –فىىي كتىىابى أضىىوال عمىىى ثىىورة مصىىر  -ج
الرئاسىىة ، والىىذى تىىم باليىىات الشىىورى الكاممىىة ، وكىىذلك مقىىالتى : وخم يىىات اتخىىاذ ةىىرار الىىدخول فىىي 

 رسالة إلى اإلخوان .
كمىىىىا نحىىىىب أن نوضىىىى  أن اختيىىىىار ةيىىىىادات الجماعىىىىة يىىىىتم باالنتخىىىىاب مىىىىن القاعىىىىدة وفىىىىق  -د

 إجرالات الئحية محددة .
ىىو صىاحب ىىذا الحىق فىي اختيىار  –الذى يأتي باالنتخىاب مىن القاعىدة  –ومجمس الشورى 

) أي تنحيىىىة ي ةيىىىادات الجماعىىىة . كمىىىا أن ليىىىذه القيىىىادات دورتىىىين متتىىىاليتين فقىىىط اختيىىىار أو عىىىدم 
 حرصاو عمى التجديد ، وبالتالي ال يزايد أحد عمى مجمس الشورى في ىذا الحق .

كووان  –ونحوون ال نممووك تليووات دفعيووا  –الصوودام والمحنووة عنوودما ظيوورت لنووا بوووادر :  5س
 مخرج إلنقاذ الجماعة وصيانة الدماء ؟األجدر بنا االنسحاب أو إيجاد 

د الصىراع بىين الحىق والباطىل تختمىر عىن تمىك التىي يعتمىدىا النىاس فىي عإن موازين وةوا  -أ
 تسيير أمورىم والبعد عن أي تضحية .

وآيات القىرآن كثيىراو مىا كانىت توضى  ذلىك ، فكىان التيديىد مىن أصىحاب الباطىل ل نبيىال بىأن 
ال سىيكون مصىيرىم الن ىىى أو القتىل ، وةىد حىىاولوا ذلىك عنىدما لىىم  يسىكتوا عىن التحىرك بىىدعوتيم ، وا 

  يستجب ليم األنبيال وواصموا دعوتيم .

ن  -ب إن أىىىىدا  الىىىدعوة ومبادئيىىىا ال يمكىىىن أن تسىىىاوم عمييىىىا ، ميمىىىا كانىىىت التضىىىحية ، وا 
التمسك بحقيا وشرعية وجودىىا والىدفاع عىن ذلىك بالوسىائل المناسىبة التىي يقرىىا الشىرع ، ىىو حىق 
 .ليا ميما تعرضت من تيديد ، فأصحاب الدعوات ميزان حركتيم أمام ذلك ىو الصمود والثبات 
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نحىىىن نىىىدافع عىىىن المشىىىروع اإلسىىىالمي كمىىىو ، ونتصىىىدى لميجمىىىة  وضىىىع الحىىىاليوفىىىى ىىىىذا ال 
إال أداة ضىمن تمىك األدوات ، نحىن أيضىاو نىدافع والمؤامرة التىي تسىتيدفو . ومىا االنقىالب العسىكرى 

عىىىن إرسىىىال مبىىىدأ احتىىىرام إرادة األمىىىة وحريتيىىىا وعىىىدم خضىىىوعيا لسىىىيطرة العسىىىكر وحكميىىىم ، وعىىىدم 
 ر ية .خضوعيا وتبعيتيا لمدول الغ

نحن ندافع عن الشىرعية وعىن إرادة األمىة فىي اختيىار حاكميىا .. وبكىل المقىاييس اإلسىالمية 
والديمقراطية ، ىو الرئيس الشرعى الذى يجب أن تقر معىو األمىة فىى مواجيىة تمىك المىؤامرة ، وال 

مىع ورفضىو لخ يجوز لمجماعة التنازل عن ذلك ، وموةر الخمي ة الراشد سيدنا عثمان بن ع ان 
 ن سو وثباتو حتى نال الشيادة ةدوة ألصحاب الدعوات .

: لمووواذا نحصووور صووومود الجماعوووة فوووي صوووورة الحشووود واالعتصوووامات والمظووواىرات ،  6س
والدالئل كانت قوية أن العسكر سيقومون بمذبحة وسيواجيون المظاىرات بكل عنف ؟ ألم يكن 

 يكفى إصدار بيان أو أكثر كما فعل البعض ؟

الموازين التي تقيس بيا الجماعة تمك األمور ، ليس باختيار أي طريق يكون فيىو النجىاة  -أ
نمىىا باسىىتخدام الوسىىائل التىىي ىىىي حىىق مشىىروع إلثبىىات الموةىىر ورفىىض المىىؤامرة والتصىىدى ليىىا  ، وا 

 بكل وسائل النضال الدستورى والك اح السياسى .

ولىىم يىىتم إرغىىام أحىىد عمىىى  –سىىائل إةىىرار الجماعىىة باالعتصىىام فىىي رابعىىة وغيرىىىا مىىن و  -ب
بىىىل ، ىىىىو إعىىىالن الىىىرفض ليىىىذا االنقىىىالب وعىىىدم الخضىىىوع لىىىو أو السىىىكوت  –المشىىىاركة فىىىي ذلىىىك 

عبر التاري  يمثل اآللية األساسية النييار الباطىل ولىو بعىد بالضغط عميو ، وىذا في عر  الثوار 
شىىىىيدال والجرحىىىىى حىىىىين ، وةىىىىد كانىىىىت ةيىىىىادات الجماعىىىىة فىىىىي المقدمىىىىة وةىىىىدمت التضىىىىحيات مىىىىن ال

 والمعتقمين .

الجماعة تسجل بىذلك ممحمىة تاريخيىة فىي الثبىات والتضىحية مىن أجىل الحريىة ومصىمحة  -ج
 الوطن .

نعمم جيداو أنو لو تنازلت الجماعة عن ذلك ، فإن خطتيم ومؤامرتيم ضد الجماعة وضد  -د
 وير لتبريرىا .، وبافتعال الكذب والتز  المشروع اإلسالمي كانت ستمضى و ن س تمك الشدة
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اإلمىىام البنىىا كانىىت تخىىرج المظىىاىرات التىىي تنىىادى بىىالجالل التىىام ، وتتعىىرض  دفىىي عيىى -ىىىى 
 إلطالق الرصاص ويسقط الشيدال .

، من طمبة الجامعة والتي ةادىا اإلخوان ، وسىقط  8491ونذكر ىنا مظاىرة كو رى عباس 
 فييا أكثر من عشرين شييداو بخال  عشرات الجرحى .

نمىاذج الثىورات التىي دكىت عىروش الظىالمين وةىدمت اآلال  مىن التضىحيات ، سىوال وكذلك 
 من الثوار أو من الشعب .

: الجماعة قد تصمد لممحنة ، لكن ما يتعرض لو الشعب من إيذاء سويجعمو يونفض  7س
عوون المشووروس اإلسووالمي ، كمووا سووتتم محارإلووة القوويم اإلسووالمية فووي المجتمووع بصووورة شووديدة 

 وسر)عة ؟ 

نمىا  ما يحدث  -أ من ىذه اليجمىة بكىل أبعادىىا لىيس ردح فعىل لىرفض اإلخىوان االنقىالب ، وا 
ىىىىو جىىىزل مىىىن المىىىؤامرة والمخطىىىط الموجىىىو لضىىىرب المشىىىروع اإلسىىىالمي فىىىي المنطقىىىة بأسىىىرىا ، وال 

ن المواجيىىة يقتصىر فقىىط عمىىى ضىىرب اإلخىىوان ، وىىىى مىىن القمىىب بالنسىىبة لممشىىروع اإلسىىالمي ،  وا 
عمينا ، ونحن عمىى يقىين  ك المؤامرة ىو واجبنا اإلسالمي الذى فرضو هللا والصمود ومدافعة تم

 بيزيمة تمك اليجمة وانتصار الدعوة .

ن تتولىوا يسىتبدل ةومىاو غيىركم ثىم ال  -ب أما االنسىحاب والتىولحى والسىكوت ، فمرفىوض : " وا 
نمىىا بالمحافظىىة  ، وال يقتصىىر دورنىىا عمىىى كسىىر االنقىىالب وعىىودة الشىىرعية ،يكونىىوا أمثىىالكم .. "  وا 

 عمى محاور المشروع اإلسالمي وعمى نشر القيم اإلسالمية وحمايتيا .

 15 – 59 – 94والمحنة التي نتعرض ليا اآلن ، تختمر في أوجو كثيرة عن محن )  -ج
 لكن تحمل ن س القواعد والمعانى األساسية لمواجية المحن واالبتاللات ... إل  ي ،  -

تىىىىاري   لفقىىىىو المحنىىىىة ، وأن األمىىىىور كميىىىىا بقىىىىدر هللا ، وأنىىىىو طىىىىوا ال بىىىىد أن نعىىىىى ونىىىىدرك -د
 الجماعة بعد ثباتيا واجتياز اختبار المحنة ، كانت تخرج أةوى وأصمب عوداو .

وأن ثقتنىىا فىىي نصىىر هللا وفضىىمو عمينىىا كبيىىرة ال تيتىىز ميمىىا حىىدث ، حتىىى ولىىو عمقونىىا جميعىىاو 
 الباطل ةادم ال محالة ولو بعد حين .عمى المشانق ، فيكذا تر ينا ، وأن انييار 
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 : ما ىي أبعاد الرؤية بالنسبة لتمك المحنة ؟  8س 

ىناك أبعاد ةائمة عمىى ةىرالة الواةىع وخم ياتىو ، وعمىى تحديىد أىىدا  الىدعوة ، لكىن ىنىاك  -أ
 منطمقات تنطمق منيا تمك الرؤية ، وتجعمنا نقيس المحنة بغير ما يقيسو اآلخرون . 

متحنون امتحانىات شىديدة ، وسىتكون مىىنيم عىز وجىل أن أصىحاب الىىدعوات سىي  ةىدحر هللا  -ب
تضىىحيات كبيىىرة ، فيىىل نحىىن عمىىى اسىىتعداد أن نكىىون مىىن أصىىحاب الىىدعوات ، وةىىد جعمنىىا الجيىىاد 

 والتضحية من أركان البيعة ، وىت نا في شعاراتنا بأن الموت في سبيل هللا أسمى أمانينا .

ةىدحر هللا عىىز وجىل أنىىو ميمىا أصىىابت ال ئىىة المؤمنىة مىىن إيىذال مىىن أعىدال اإلسىىالم ، فمىىن  -ج
 يكون ذلك سوى " أذىو " : " لن يضروكم إال أذى " . 

نمىا ىىي  وأنو ميما كانت كثرتيم وةوتيم ، فإن أسباب ال شل ليست بسبب عنر اليجمة ، وا 
لصبر والثبات ، وحىاد عىن ثوابتىو وأىىدا  تنشأ من داخل الصر إذا حلح بو التنازع ، وفقد معين ا

ذا لم يبذل جيىده البشىرى معتبىراو سىنن هللا فىي الكىون  دعوتو ، ولجأت القموب وتعمقت بغير هللا ، وا 
 أو اىتز يقينو باهلل ... إل  .  ،أو افتتن بيذا الجيد 

جىع وةد تحدث لمصر بعض العثرات أو التنازع فيكون ىذا نذير خطر لو ، فىال يمبىث أن ير 
ويوحد ص و ليستقيم عمى أمىر هللا ، وهللا عىز وجىل ىىو الىذى يقىدر ويثوب إلى منطمقاتو اإليمانية 

النصر بالكي ية والتوةيت ، وفق حكمتو ومشيئتو . وواجبنىا ىىو الصىبر والثبىات و ىذل الجيىد وعىدم 
 التراجع . 

ىىن ليىىا فىىي األرض ، وأن ىىىذه  وأن هللا عىىز وجىىل يح ىى  دينىىو ويحمىىى األمىىة اإلسىىالمية ويمكح
التضحيات التي يقدميا الدعاة ستكون نوراو ووةوداو يح ى  ىىذه القىيم اإلسىالمية ويعمىى مىن شىأنيا ، 

 ويوة  الشعوب اإلسالمية لتزداد تمسكاو بيا وحرصاو عمييا .
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 : لما ذا فشمنا ؟  9س

ال شل أمىر قال التبعة كميا عمى الجماعة ، كما أن تعميم لؤل إايحاول أصحاب ىذا التس -أ
غير صحي  ، فيناك أمور نجحنا فييا ، وما ىىذا الصىمود فىي اسىتمرار الثىورة إال نمىوذج لىو .. ، 

 وىناك أيضاو إخ اةات .

نىىت ضىىمن المشىىيد ، وكىىان ىنىىاك انعىىم ىنىىاك نقىىاو ضىىعر وأخطىىال غيىىر متعمىىدة ، ك -ب
دافع ورال ىىىذا أوجىو ةصىور ، وال بىد مىن البحىث فىي أسىباب كىل ذلىك وكي يىة عالجىو ، وةىد كىان الى

األدال الذى ظيرت أخطاؤه ىو محاولة تجنب الصراع في المجتمع أو الصدام مع أحد ، مما أدى 
 إلى ال شل وعدم القدرة عمى إحباو الثورة المضادة .

ونحن ال نتيرب من ذلك ، وندعو إلى التقييم الصحي  لمخىروج بالىدروس والعبىر ، كمىا  -ج
تقييماو باالنطباع أو بمعمومات غير كاممة ، وال بد أن يشىمل  أن التقييم لو أسس صحيحة ، وليس

جمىىع وتسىىجيل رؤيىىة وشىىيادات العناصىىر األساسىىية التىىي كانىىت ضىىمن المشىىيد لتىىتم اإلحاطىىة بكىىل 
المعمومات ، وةد بدأ في ذلك عدد من القيادات الذين سىمحت ليىم الظىرو  بىذلك بصىورة فرديىة ، 

 أخذ شيادات جميع القيادات . إلى أن يتم تكوين لجنة عميا تتمكن من

نواجىىو دولىىة عميقىىة خطيىىرة ، تممىىك تقريبىىاو كىىل ليامىىة ، أال يغيىىب عنىىا أننىىا لكىىن النقطىىة ا -د
 .. إل  ي . -السالح  –االةتصاد  –اإلعالم  –المال  –شيل : ) المؤسسات السيادية 

مىىىىى وجىىىىو وأننىىىىا نواجىىىىو مىىىىؤامرة دوليىىىىة عمىىىىى األمىىىىة اإلسىىىىالمية ، وعمىىىىى المنطقىىىىة العر يىىىىة ع
 الخصوص .

كمىىىا نريىىىد أن نم ىىىت أن مىىىا يحىىىدث حاليىىىاو لىىىيس عنوانىىىو ال شىىىل ، فحتىىىى اآلن الجماعىىىة  -ى ىىىى
ودوائرىا والعناصر الوطنيىة المتحال ىة معيىا ، مىا زالىت صىامدة وتىرفض االنقىالب ، وتنىزل لمشىارع 
رغم القتل واالعتقال ، بل إن ال شل ىو فشل االنقالب فىي إخضىاع ىىذه الجمىوع الثىائرة  رغىم كىل 

 التأييد والدعم الدولى لو . غم ما فعل ، ور 
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والجماعىىىة وسىىىط ىىىىىذا الضىىىغط ، وتمىىىك المحنىىىىة ، تسىىىجل صىىى حة مشىىىىرةة مىىىن تاريخيىىىا فىىىىي 
الحىىىرص عمىىىى مصىىىمحة الىىىوطن ، وفىىىى تقىىىديم التضىىىحيات ، وفىىىى القىىىدرة عمىىىى الصىىىمود والثبىىىات ، 

 وعمى النزول لمشارع وةيادة الجماىير .

اإلسالمي ، وىل لوم يكون لودينا رؤيوة  : ىل نجحت المؤامرة الدولية ضد المشروس 11س 
 بشأن ذلك ؟

ينىىاير تمثىىل خروجىىاو عمىىى  55نحتىىاج أن نقىىرأ المشىىيد بصىىورة أوسىىع وأعمىىق : كانىىت ثىىورة  -أ
المنظومىىة التىىي تحكىىم مصىىر ، والمدعومىىة مىىن الخىىارج ، وكىىان لمشىىباب ولإلخىىوان المسىىممين دوراو 

ائجيىا ، والتىي تمثمىت فىي وصىول أول رئىيس فعاالو فييا وفى إفشال محاولىة اسىتيعابيا أو إيقىا  نت
 –حراو لمصر ، لتبدأ معىو المعركىة مىع الدولىة العميقىة وىيمنىة الىدول الغر يىة  مدنى منتخب انتخاباو 
 عمى القرار فييا . –عمى األخص أمريكا 

وتم تطمين جميع تمك الدول عمى المعاىدات واالت اةيىات وعمىى المصىال  الدوليىة ، وتأجيىل 
عمىى بقىال  وجى كان ىو األسىاس ، والحىرصولت تحدث ىزة دولية ، لكن الموةر األيدأىح إجرالا

 المنظومة ال اسدة في منيجية الحكم في مصر .

 –، وتن يىىذ القىىوى األساسىىية فىىي مصىىر  وتىىم اتخىىاذ ةىىرار االنقىىالب مىىن أمريكىىا ودعىىم إةميمىىى
، وتشىىجيع األحىىزاب والكنيسىىة وفمىىول النظىىام السىىابق والشخصىىيات  –المؤسسىىة العسىىكرية واألمنيىىة 

 العممانية .. إل  . 

كىىان فىىي حسىىاباتيم أن اإلخىىوان سىىترفض وتعتىىرض ةمىىيالو ثىىم تسىىكت ، مثممىىا حىىدث فىىي  -ب
أن استراتيجية اإلخوان تغيرت ، وأنيىا ةىررت ، وتتحمل ىذا الضغط ، لكن الم اجأة لدييم  8459

ومىا زالىت  –المواجية واالستمرار فييا بكىل وسىائل النضىال الدسىتورى والك ىاح السياسىى . وةىدمت 
وذج مىىمىىن التضىىحيات ومعيىىا القىىوى الوطنيىىة الرافضىىة لالنقىىالب ، لتمثىىل أطىىول وأةىىوى نالكثيىىر  –

 مواجية في تاري  مصر . 

 ة لثورة الشرعية عمى أرض الواةع : إن ىناك منجزات حقيقي -ج

 ل مصر وةيادتو في المستقبل .  يشكل مستقبذلك الشباب الثائر ، والذى سو  -
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نزوليا لمشارع ىذا الت اعل اإليجابى القوى من المرأة بكل أعمارىا السنية ، واستمرار ثورتيا و  -
يذال واعتقال . بيذا الحجم الكبير  رغم ما تتعرض لو من ةتل وا 

اإلصرار  القوى المستمر من الثوار عمىى المقاومىة ورفىض االنقىالب ، رغىم مضىى ىىذه ىذا  -
 . –وةد مضى أكثر من عامين ..  –المدة ، ورغم ةوة البطش 

بىىدأ يحىىدث ال ىىرز ويتضىى  لشىىرائ  فىىي الشىىعب ، أنيىىا معركىىة ضىىد اإلسىىالم وةيمىىو ، وليسىىت  -
 ضد اإلخوان فقط .

ن حىىول الكعكىىة ، وةىىد كىىان كىىل مىىنيم يحمىىم يالبيىىبىىل و ىىدأ الخىىال  بىىين شىىركال األمىىس االنق -
بنصىىىىيبو منيىىىىا ، فىىىىإذا بيىىىىم يسىىىىتيقظون عمىىىىى حقيقىىىىة غابىىىىت عىىىىنيم ، أن الجىىىىيش ال يسىىىىم  

ذا أعطى شيئاو فيو ال تات .  بالمشاركة ، وا 
أسىىس اسىىتقرار دولىىة االنقىىالب  أن –كىىل وسىىائل الىىدعم الخىىارجي  رغىىم –بىىدأ يظيىىر بوضىىوح  -

ز االةتصىىىىادى ، غيىىىىر متىىىىوفرة ، بىىىىل تتىىىىدىور بسىىىىرعة ، وةىىىىدرتيا عمىىىىى الصىىىىمود وسىىىىدح العجىىىى
 وأصبحت تشكل عبئاو عمييم .

فظيىىىرت مؤسسىىىات الدولىىىة  –رغىىىم وسىىىائل التجميىىىل اإلعالميىىىة  –تىىىم كشىىىر جميىىىع األةنعىىىة  -
 . ي إل  .. –اإلعالم  –الجيش  –الداخمية  – العميقة عمى حقيقتيا ، وفى مقدمتيا ) القضال

بىىل تىىم كشىىر األةنعىىة عىىن تمىىك األحىىزاب والشخصىىيات الميبراليىىة أو العممانيىىة ، والتىىي كانىىت  -
فظيىىىر كىىىذبيا بتأييىىىدىا لالنقىىىالب ، وانتيىىىت كواةىىىع تىىىدعى الديمقراطيىىىة والتمسىىىك بالحريىىىات ، 

 وتأثير في المستقبل السياسى في الشعب المصرى .
ب ، فىىي حيىىىرة مىىن أمرىىىا وفىىىى وة ىىت مىىىع االنقىىال –لسىىىبب مىىا  –والتيىىارات اإلسىىالمية التىىي  -

 وضع حرج ، وىى ترى االنقالبين والعممانيين يحاولون تغيير القيم اإلسالمية في المجتمع . 
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 خاتمة : نوضح بيا بعض القواعد والمعانى اإلسالمية في ىذا الشأن : 
إن الدعوة ليا موازين أخرى في التعامل مع األحداث ، وىى مسىتمدة مىن ر انيىة الىدعوة  -

نمىىا ىىىي ضىىابط حىىاكم وفىىوق ىىىذه المىىوازين  ، وىىىى ليسىىت بىىديالو عىىن السىىنن الكونيىىة ، وا 
 المادية توجييا وال تمغييا : 

يىىنيم حىىرك بالىىدعوة ، والتىىرابط فيمىىا بتالمكيىىة ، كىىان دور الصىىحابة ىىىو ال طىىوال ال تىىرة -أ
 والتر ية عمى معانى اإليمان ، والصبر والثبات وتحمل األذى والتعذيب . 

، أن يىتم تحديىىد موعىىد النصىر وال كيىىر سىىيتم .  ولىم يطمىىب أحىىد مىنيم مىىن رسىىول هللا 
فقد كانوا من االستضعا  وةمة الوسائل ما ال يساعد عمى ذلك ، لكن كان لدييم اليقين 

 بنصر هللا ، والتمكين لدعوتو .
من ىذه الموازين : فإنو عند وجود خيارات أمام الجماعة ، فإنيا تختار وفقاو لتأثير  -ب

ذلك عمى مشروعيا اإلسالمي وتقدمو أو عدم تأثيره السمبى عميو . وأن تستمر البوصمة 
 نحو تحقيق أىدافيا ىادياو ليا في مسيرتيا وحركتيا وال تنحر  عن ذلك . 

لجماعىىة عىىىدة خيىىارات صىىىعبة فىىي أمىىىور ىامىىة ، فإنيىىىا ومنيىىا أيضىىاو : إذا واجيىىىت ا -ج
تعود إلى الثوابت والضوابط األساسية في دعوتيىا لتكىون ميزانىاو ليىا ، ال تخىرج عنىو فىي 

 اختياراتيا وتزداد تمسكاو بتمك الضوابط . 
ومنيا أيضاو : إذا واجيت موةرو صعباو انسدحت أماميا الطرق ، فإنيىا تثبىت مكانيىا  –د 

وتصمد وتمتر حول رايتيا وتحرص عمى تماسك ص يا حتى تزول تمك المحنة أو ذلىك 
 وتتض  ليا الرؤية كاممة .الموةر 

 وىذه نماذج من السيرة ومن تاري  الدعوة توض  ذلك :  -ىى 
أمىىاميم  واجىىو الصىىحابة موة ىىاو صىىعباو ، ووضىىع الرسىىول فىىي غىىزو األحىىزاب  - 

وبالتىالي تقىىل  –وةىد وافقىىت  –خيىار أن يعطىوا ثمىىث ثمىار المدينىىة لغط ىان لكىى تنسىىحب 
 سحابيا بالكامل . نية المحاصرة ليم ، وةد يتسبب ىذا في ادأعداد الجبية المعا

، وال ئىىة الصىىامدة ولىىم يكىىن ىنىىاك خيىىار آخىىر إال الصىىمود أمىىام عشىىرة أال  مىىن الك ىىار 
 المدافعة عن اةتحام الخندق تزيد ةميالو عن الثالثمائة . 

كان خيار ةادة األنصار   كان الخيار المطروح فيىو خطىة لمنجىاة ، لكىن فيىو حىطح  اذماف
من شأن الدعوة والدولىة اإلسىالمية وىيبتيىا ، وال يسىتقيم مىع عىزة الىدعوة ، فرفضىوا ذلىك 
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وةتيا أي خطة كيىر ييزمىون العشىرة أال  ويرغمىونيم عمىى باإلجماع ، ولم يكن لدييم 
 االنسحاب    ، ليس أماميم إال الصمود والثبات .

 وعندما اجتازوا ىذا االختبار ، جالىم النصر من عند هللا من حيث ال يتصورون .
وفىىىىى وةىىىىت كانىىىىت  عنىىىىد تىىىىامر بنىىىىى النضىىىىير فىىىىي محاولىىىىة ةتىىىىل رسىىىىول هللا  - 

بعىد مىا حىدث فىي غىزوة أحىد ، وكىان ىىؤالل الييىود مىن  الظرو  صىعبة عمىى المسىممين
القوة العسىكرية ومىن دعىم المنىافقين ليىم ، مىا جعىل الصىحابة  فىي تقىديرىم أنىو ال يمكىن 

 إخراجيم " ما ظننتم أن يخرجوا .. " .
وكان الميزان والقناعة عند بنى النضير ، أنيم يممكون القوة وأنيم لن ينيزموا ، " وظنوا 

م حصونيم من هللا .. " ، وكانت ىناك أيضاو خيارات متعددة خىال  إعىالن أنيم مانعتي
الحرب والمواجية وطمب إجالئيم ، كان ىناك خيار تسميم من ةام بالمحاولة ومحاكمتىو 
، كان ىناك خيار دفع غرامة مالية مع االعتذار مىنيم ، كىان ىنىاك خيىار السىكوت مىع 

 توجيو تأنيب ليم ، .. إل  . 
لمواجية كان ىو الخيار الصحي  الذى يحقق ىيبة الدولة وا عىزاز وضىعيا ، لكن خيار ا

 وأن أىح خيار غيره كان فيو إضعا  لعزة اإلسالم وىيبتو .
 ومن تاري  الدعوة المعاصرة نذكر :  -

كىىىان أمىىىام اإلمىىىام البنىىىا أن يتىىىرك ةضىىىية فمسىىىطين ، وأال يىىىدفع كتائىىىب اإلخىىىوان  - 
سىىيترتب عمىىى ذلىىك ، ويكت ىىى  بىىبعض البيانىىات لكىىى لمقاتمىىة الصىىياينة ، وىىىو يعمىىم مىىا 

يجنىىب الجماعىىة المحنىىىة . لكىىن ىىىىذا الخيىىار كىىان مرفوضىىىاو ألنىىو يخىىىالر أىىىدا  الىىىدعوة 
 وضوابطيا كما أوضحنا سابقاو .

عىىىدم االعتىىىراض عمىىىى ات اةيىىىة ي  59 – 55كىىىان أمىىىام اإلخىىىوان فىىىي عىىىامي )  - 
يبى وةيادة اإلخوان رفضوا السكوت الجالل التي عقدىا عبدالناصر ، لكن األستاذ اليض

وأظيروا الخمل الذى فييا ، ألن ىذا ىو واجب الجماعة ) وةد تكرر ذلك الموةىر مىنيم 
عنىىدما ىىىاجموا ات اةيىىة كامىىب دي يىىد ، وأظيىىروا مىىا فييىىا مىىن خمىىل ي ، وةىىال ليىىم األسىىتاذ 

لتمىىاس اليضىىيبى وةتيىىا أن يسىىتعدوا لممىىوت فىىي سىىبيل مبىىادئيم وال يجىىوز ليىىم السىىكوت وا
 الرخص لذلك . 
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كمىىا كىىان أمىىاميم السىىكوت عمىىى أفعىىال عبدالناصىىر وسىىيطرة العسىىكر وضىىرب الحريىىات 
السياسية ، أو مجاراتو وميادنتو والدخول في ىيئة التحرير التىي أنشىأىا ، حيىث دعىاىم 
عبدالناصىىر لىىذلك ، ... إلىى  ، لكىىنيم رفضىىوا ىىىذا الخيىىار اسىىتناداو إلىىى مبىىادئيم ودعىىوتيم 

 السجون طوال أكثر من عشرين عاماو . وصمدوا في
ىكذا ىو تاري  الدعوة وتمك ىي مبادئيىا ورؤيتيىا ، وهللا غالىب عمىى أمىره ، ولكىن أكثىر 

 الناس ال يعممون . 
 

 د . دمحم عبدالرحمن المرسى 


